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" إلـى مــجـال لم يــدخـل الــفــنــان "شــعـبــان حــســ
ـسرح والفن عمـومًا عن سابق ترتـيب.. ولكنها ا
الـــصــــدفـــة فـــقـــد كـــان عـــلـــيـه اخـــتـــيـــار نـــشـــاط
ليمارسه فى حصة الهوايات عندما كان طالبًا.
ــبـتــديـان الـثــانـويــة فـاخـتــار الـتــمـثـيل ـدرسـة ا
معتـقدًا أنه األسهل لـتتغيـر حياته من حلـظتها..
وإلى األبـد  يـفـتح شــعـبـان حـسـ أبـواب مـغـارة
الـذاكـرة لـيـغـتـرف لــنـا من كـنـوزهـا هـذا األسـبـوع
حـكـايـات بـرائــحـة عـطـر الـزمـن اجلـمـيل  يـقـول
ـــبــتـــديــان شــعـــبـــان" كــنت طـــالـــبًــا فـى مــدرســـة ا
الــثــانــويــة عــنــدمــا أنـــضــمــمت لــفــريق الــتــمــثــيل
بـاعـتــبـاره الـنـشــاط األسـهل وقـتـهــا تـسـلل عـشق
ـسـرح إلى شـيـئًـا فـشـيـئًـا إلى أن جـاءنـا مـخرج ا
سـرحية اسمه حسن ـعهد العالى لـلفنون ا من ا
يــــوسف وكــــان الـــعــــمل مــــعه نــــقـــطــــة حتـــول فى
حـيـاتى حـيث قـررت بـعـدهـا أنه ال مـسـتـقـبل لى
بعيدًا عن التمثـيل ويتابع: بعد الثانوية التحقت
بكلـية الزراعة ولـم يحالفـنى التوفـيق فى السنة
األولى وفى سـنة "اإلعـادة" كان لـدى وقت فراغ
كبـير فـتوجـهت إلى غـرفة فـريق التـمثـيل والذى
كــان يـرأسه وقــتـهـا الــزعـيم عــادل إمـام وسـاهم
دعـم وتــــــشـــــجــــــيـع الــــــزمــــــيل والــــــصــــــديـق صالح
الـسـعـدنى عـلى إسـتـمـرارى مع الـفـريق رغم أنى
كـنت حتى هـذه اللحـظة لـست متـأكدًا تـمامًا من
كــونى مـوهـوبًــا. يـتـوقف شـعــبـان حـسـ لــلـحـظـة
قبل أن يتذكر تـلك األيام قائالً: مع فريق تمثيل
كـلـية الـزراعـة قـدمت "الدنـيـا عـلى كف عـفريت"

وتى" موتى بال قبور. و"ثورة ا
واقـعة شديـدة الطرافة والـداللة فى الوقت ذاته

: عـقب تـخرجى  يـرويـها شـعـبـان حسـ قـائالً
ـنـيا ـحـافـظـة ا تـعـيـيـنى "أخـصـائى اجـتمـاعى" 
ــتــخـرج من وهــنــاك الـتــقــيت بــفـكــرى ســحـاب ا
عهد العالى للمسرح ونصحنى قسم الديكور با
ـعـهــد أثـنـاء جـلـسـة جــمـعـتـنـا عـلى بـااللــتـحـاق بـا
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وفـــاطـــمــــة رشـــدى وعـــبـــد الـــفـــتـــاح
الـــقـــصـــرى? األمـــر لـــيس له عـالقــة
ــهــرجــان الــقــومـى لــلــمــسـرح وال بــا
ـركـز الـهـنـاجـر الـذى أحب واحـترم
مــديـــرته د. هـــدى وصــفى.. تـــمــامــاً
مـثـلـمـا أحب أن أشـاغـبـهـا.. وحتى ال
أدخـــلـك فى مـــتــــاهـــة أنت فـى غـــنى
عنهـا.. أقول لك إننى اآلن فى إجازة
ــيــاه.. - أكــيـد مــصـيـف أبـلــبط فى ا
ستقـول يارب تغـرق - وأتأمل حـياتنا
ـوذج عـزيز عـيد ـسرحـيـة وأفتـقد  ا
وفــاطـــمــة رشــدى.. وال أجـــد أمــامى
سوى األستاذ عبد الفتاح القصرى -
فى الــفـيــلم طــبــعـا - نــقــول له مـاذا
ــنــتـهى تـعــنى ث. ع. ب. ا. ن فــيـرد 
الثقة «حـنش».. األستاذ عـبد الفتاح
القصرى! اطـمئن.. لن أغرق إن شاء

الله وراجع لك!!

الــقــراءة أصال.. لم أســأله طــبــعـا أين
ــصــرى فى الـتــحــريـر ـتــحف ا يــقع ا

. ألننى عرفت اإلجابة مسبقاً
ـــمـــثـــلــ وأنـت إذا شـــاهـــدت بــعـض ا
ــســرح..أو ـــمــثالت عـــلى خــشــبـــة ا وا
شــاهــدتــهم يــتــحــدثــون عــلـى شــاشـة
الـتلـفاز أو حتـاورت معـهم وجهـاً لوجه
ستدرك على الفور أن احلظ لم يضع
فى طـــريــقـــهم واحـــداً مــثل األســـتــاذ
عـزيـز عـيـد.. وأن أقصى مـا فـعـلـوه هو
طالـعة الرشيدة حتى ال قراءة كتاب ا
ـثل مـا تـعـرض له األسـتاذ يـتـعـرضـوا 
عبـد الفتـاح القـصرى فى أحد أفالمه
درس عندما قرأ: ث. ع ب. ا. ن سأله ا
عن مـعنـاهـا فأجـاب بـكل ثقـة «حنش»
ونـال مـا نـاله من عـقـاب وجـرسه أمـام
زمالئـه من الـــتالمـــيـــذ الــذيـن يــبـــلغ

أصغرهم السبع من عمره.
مـا مـنـاسـبـة احلـديث عن عـزيـز عـيد

فهى الـست فاطمـة رشدى الـتى يكتب
عـنـهـا فى هـذا الـعـدد الـكـاتب مـحـمـد
محمود عبد الرازق.. ونتيجة ما فعله
عـزيــز عـيـد أنت تـعــرفـهـا بـالــتـأكـيـد..
دعك من صاحـبنا أرجـوك فلـو سألته
ــصــرى الــذى فى ــتــحف ا أين يــقع ا
الــتـــحــريـــر.. أكــرر «فى الـــتــحـــريــر»..
ألجـــابـك عــلـى الـــفــور وفـى مـــنــتـــهى
ـصرى فـى التـحـرير ـتـحف ا الـثـقة: ا

يقع فى منيل الروضة.
لـغــة عــربــيــة وقــرآن كـر وأدب ورسم
وزيـارات لـلـمـتـاحف وروايـات جلـورجى
ـمـثـل زيـدان.. أكـيـد أصـدقاؤنـا من ا

ســيـــردون عــلى ســـبــيـل الــســـخــريــة:
أحمدك يارب!!

ـمـثـلـ - وهـو صـديق عـزيـز ال أحـد ا
تـسـألـنى عن اسـمه - كـنت أناقـشه فى
مقـال ألحد الـنقاد عـن عمل له.. قال
لى لم أقـــرأه.. لــيـس لى فى مـــوضــوع

.. واخــتــار لـهــا عــزيــز عـيــد مــدرسـ
لــيـعـلـمــوهـا الـلــغـة الـعـربــيـة والـقـرآن
الـكر واألدب والـرسم.. وكـان يدربـها
ــــدة ســـــاعــــتــــ عــــلـى فن اإللــــقــــاء
والـتـمـثــيل.. ثم يـدربـهـا عــلى تـمـثـيل
ية.. بعض مـشاهـد من الروايـات العـا
ـصـرى ـتـحف ا وكــان يـصـحـبـهـا إلى ا
والــفـرق األجـنـبـيـة الـزائـرة.. واشـتـرى
لـهــا روايـات جـورجى زيـدان وكـتـبـاً فى
تــــاريخ الـــقـــرون الـــوســـطى.. وقـــصـــة
هـانــيـبـال حــتى حـبـب إلـيـهــا الـقـراءة

فضلة. وأصبحت هوايتها ا
طولـت علـيك فى الكالم.. أكـيد تـسأل
نفسك من هـذه التى فعل معـها عزيز
ــكن تـسـأل طـبـعـا عـيـد مـا فـعل? ال 
من يـكـون عـزيـز عـيـد? لن أقـبل مـنك
ــكن أقــبـلـه من حـد هـذا الــســؤال.. 
تانى - وال تـسألـنى من هو - أمـا التى
خـاض مـعهـا عـزيز عـيـد هذا الـنـضال
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ـــقـــاهـى فـــمـــا كـــان مـــنى إال أن غـــادرت أحـــد ا
قهى إلى محطـة القطار ولم أعد بعدها إلى ا
ـنـيـا مـطـلـقًـا!! فـى الـقـاهـرة تـوجه شـعـبـان إلى ا
ـعهـد ليـجـتاز االخـتـبارات مع دفـعـة مكـونة من ا
 12فردًا بينهم محمد صبحى ولين الرملى.
ـــعــهـــد  تــعـــيــ شـــعــبــان عـــقب تــخـــرجه فى ا
ــــســــرح الـــقــــومـى إال أن أســــتـــاذه حــــســـ فـى ا
اخملــرج الــكــبــيـر عــبــد الــرحــيم الــزرقـانـى أصـر
ـسـرح احلـديث الذى عـلى أن يـأخذه مـعه إلى ا

كان الزرقانى يد يره وقتها.
ـثل النـجم "مـحمـد صبـحى" مسـاحة وبالـطبع 
مـعـتـبــرة فى ذاكـرة شـعـبـان حـسـ وعـنه يـقـول:
عـــمــــلت مع صــــبـــحى فـى الـــهـــواة أضــــعـــاف مـــا
قــدمـنــاه فى مــسـرح احملــتــرفــ وكـنت أحــيــانًـا
أقــوم بــاإلخــراج ويــلــعب صــبــحـى دور الــبــطــولـة
وأحــيــانًــا يــحــدث الــعـــكس وفى مــســرح الــهــواه
قـدمنا كل أعمال الـريحانى وحملـنا لقب "فرقة

سرحية". النمل ا
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يـــجــــرى حـــالـــيًـــا اخملــــرج نـــادر صالح الـــديـن الـــبـــروفـــات
ـسـرحى "بـراكــسـا" تـمـهــيـدا لـعـرضه الـنـهـائــيـة لـلـعــرض ا
صريـة بداية من يوم سـرح الكبـير بدار األوبـرا ا على ا
ـسـرحيـة بـطولـة بـشرى ـدة عـشـرة أيام ا  19 يـولـيو و

نــهى لــطــفى أحــمـــد ثــابت رشــدى الــشــامى ديــكــور د.
مــحـمــود ســامى اســتـعــراضــات تـامــر فــتـحى مــوســيـقى
وأحلـان هـشـام جبـر وقـام بـالـصيـاغـة الـشـعريـة لـلـعرض

نادر صالح الدين. 
قاييس يتحدث نادر عن التجربـة مؤكدًا أنها مغامرة بكل ا
شارك له خـالد إبراهيم من أجل نـتج ا حـيث حتمس مع ا
تـقـد عرض مـسـرحى مـوسـيـقى غـنـائى اسـتـعـراضى وهو
ـصــرى فى الــفـتــرة األخــيـرة وال ــســرح ا قــالب غــائب عن ا
ـاثــلـة بـاســتـثـنـاء عــرض "انـقالب" لــلـمـخـرج يـذكـر جتــربـة 

جالل الشرقاوى فى نهاية الثمانينيات.
ــيـزانـيـة وجلــذب اجلـمـهـور وحتــقـيق اإلبـهــار فـقـد وصـلت ا
ــلــيـون ومن حــتى اآلن  إلى مــا يــقـرب مـن مـلــيــون ونـصف ا
ـليـون عـند الـعرض بـعد تـنفـيذ خـطة ـتوقع أن تـتـجاوز ا ا
ـــوســــيـــقى بــــأوركـــســـتــــرا الـــقـــاهـــرة الـــدعـــايــــة وتـــســـجــــيل ا

السيمفونى .
فترض أن يتم  وصـرح أيضًا جلريدة "مـسرحنا" بـأنه من ا
ـــســرحــيـــة خالل الـــشــهــور الــتــنـــســيـق مع األوبــرا لـــعــرض ا
الــقـــادمــة وفق جـــدول زمـــنى مــدروس يـــتـــوافق مع بـــرنــامج

األوبرا.
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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 عــبـدالـغـفـور
جـــــواد الـــــبـــــابـــــلى 

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

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

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

áeOÉ≤dG ÉfOGóYCG

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

سرح فى بالدهم. عن عروض ا

 د. مـــــدحـت الـــــكـــــاشف
مثل يكتب عن جسد ا

صورة الغالف

 «البيانوال»
أتاحت 

الفرصة لظهور
مثل مواهب ا

صـ12

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

فارقة الطريفة فى حياة سعد الدين وهبة اإلبداعية هى أن أول مسرحية كتبها ا
كانت عن رواية "رادوبيس" لنجيب محفوظ فى عام 1963 وبعد  18عاما كانت "زقاق
دق" عن رواية جنيب محفوظ أول فيلم يكتب له السيناريو واحلوار وبذلك يكون ا

سرح بالنسبة لسعد الدين وهبة. ثابة مفتاح السينما وا محفوظ ورواياته 

13من  يوليو 2009 

سرحية > اسمه كامال  محمد سعد الدين وهبة أحد أهم عالمات الكتابة ا
ؤسس للحركة والسينمائية فى مصر والوطن العربى كما أنه أحد ا
الثقافية التى أولت العناية ألقاليم مصر الثقافية.

13من  يوليو 2009  العدد 105
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 العدد 105

 صياغة عشوائية
وغير متناغمة مع
غزو «اجلراد» صـ13

مثل  اخملرج وا
مصطفى طلبة:

فكرت أجرب 
وما قدرتش صـ6

سرح تعلن  إدارة ا
وقوف من قائمة ا

اخملرج صـ8

 من سيرة وإبداعات
الكاتب الكبير سعد
الدين وهبة

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 : 

✂

 د. مصطفى
رمضانى.. مآذن
احملروسة تلقى
الضوء

 على الطبقات
ستضعفة ا

 صـ25-24

 بـــانـــورامـــا مـــهـــرجـــان
ـونــودرامـا جلــمـعــيـة ا

سرح هواة ا

Vorobiev, Max-
im Russian,
1787-1855

لوحات العدد

 د. أبـواحلـسـن سالم يـكـتب:
ــــــبـــــــدعــــــون وآفــــــة ســــــوء ا

التقدير

سرح  وحيد سيف: ا
صرى سينقرض خالل ا

أربع سنوات

(?)≈Yô°üe ΩCG GQÉØ«L ´ô°üe á∏«d

ـــا يـــهــدد يـــســـطــون عـــلى مـــجـــهــود اآلخـــرين 
بـفقـدان الـثـقـة فى نـزاهة الـفن والـتـشـكيك فى
احترام مكانة سـاقية الصاوى التى عرف عنها
ـراكز الـثـقـافـية اجلـديـة وااللتـزام كـأحـد أهم ا
الــتى تــرعى احلــركــة الــفــنــيــة فى مــصــر وأبــلغ
سـيادتكم بهذه الـشكوى وشهودى فـيها األستاذ
أحمـد رمزى ومسـئولو اإلضـاءة بقاعـة احلكمة

األستاذ أمير واألستاذ وليد.
ان مازن إ
ثلة ناقدة فنية و

اإلضـاءة بنـفـسه ورحـبت بـذلك ولكـنـنـا فوجـئـنا
بــاخملـــرج يــتــركــنــا فى الـــفــرقــة وخــرج و فــتح
الـسـتـار عـلى بـديـلـتى (مـارجـريت مـجـدى) كـمـا

 تكليف آخر بتنفيذ اإلضاءة
ووجـــدت نــــفـــسـى فى حـــيــــرة مـــاذا أفــــعل وقـــد
انـهارت أعـصابى ورغم ذلك لم أحـاول تخريب
ـــكـــانـــة الـــعـــرض ذلك من مــــنـــطـــلق احـــتـــرامى 
ســاقـيــة الـصـاوى. وكــان األسـتـاذ أحــمـد رمـزى

شاهدا على ذلك وقد أثار ذلك دهشته
لـذا أرجو من سيـادتكم اتخـاذ إجراء جتاه هذا
اخملـــرج ومـن عـــلى شــــاكـــلـــتـه من مـــدعـى الـــفن

ـسـئولـون بـجريـدة مسـرحـنا الـتى تـعد الـسادة ا
ـــســـرح الــــواحـــة الــــتى يــــتـــنـــفـس من خـاللـــهــــا ا

صرى  ا
حتية طيبة وبعد

ـا تلقى صدى أتـمنى أن تنشـر رسالتى هذه ر
ــنـعم ــسـئــولـ بــسـاقــيـة عــبـد ا عــنـد الــسـادة ا
الـصاوى .. أتقدم لـسيادتكم بـشكواى اخلاصة
ـسرحى (لـيـلـة مـصرع ـا حـدث فى الـعـرض ا
جــيــفــارا) والــذى عــرض بــقــاعــة احلــكــمــة يــوم
الـــثالثـــاء ١٦ يــونـــيـــو ٢٠٠٩ ومن إخـــراج طــارق
عزت فقد كان من احملدد أن أجسد دور بطلة
ـسـرحـيـة هـذا بـاإلضـافـة إلى كـونى مـصـمـمـة ا
لإلضـاءة وقـد اتـفــقت مع مـخـرج الـعـرض عـلى
جتـسـيد دور الـبـطـلـة مع تـكـلـيف (مهـى سامى)
ـتابعة تنـفيذ  اإلضاءة حيث مـساعده اخملرج 
كــــــان من الــــــصــــــعـب أن أؤدى دورى وأن أتــــــابع
اإلضــاءة فى وقت واحـد كـمــا  االتـفـاق عـلى
أن تــقــوم بــديـلــتى (مــارجــريت مــجـدى) بــإلــقـاء
كــلــمــة الــفـرقــة قــبل رفـع الـســتــار وذكــر أســمـاء
ـشـتــركـ بـالـعــمل وذلك لـتـدارك عــدم كـتـابـة ا
اسـمى كمـصمـمـة لإلضاءة. وأسـمـاء مسـاعدى
اإلخـــراج ولــكن مـــا حــدث كــان أقـــرب لــلــخــداع
واالحـتيـال فقـد كانت مـؤامرة عـلى إجـهاض ما
بـذلـته من مـجـهـود كمـمـثـلة ومـصـمـمـة لإلضاءة

وكمساعدة فى تنفيذ الديكور.
فــقـبل رفـع الـســتـار فى تــمـام الــسـاعــة الـثــامـنـة
والــنــصـف قــمت بــإعــداد نــفــسى لــلــدخــول إلى
ــخـرج ــســرح وفى هــذه الــلــحــظــة فــوجــئــنــا  ا
الــعـــرض يــثــيــر جــدال حــول مــســـئــولــيــة الــقــائم
بــتـــنــفــيـــذ اإلضــاءة وتــعـــلــلت مـــســاعـــدته (مــهى
ســامى) بــجــهــلــهـا بــكــيــفــيــة الــتــنــفــيــذ وظــهـرت
ـالبس الــــــبــــــديــــــلــــــة (مــــــارجــــــريت مــــــجــــــدى) 
لــلـشـخـصـيــة سـأقـوم بـأدائـهــا وهـو مـا يـؤكـد أن
الــنـيـة كــانت مـبــيـته لـذلـك. وعـنـدمــا اعـتـرضت
وطـالـبت اخملـرج بـتـنـفـيـذ مـا اتـفـقـنـا عـليـه أخذ
يـــراوغــنـي إلى أن جـــاء األســتـــاذ أحــمـــد رمــزى
مسـئول الساقـية ليـعرف مبـررا تأخير فى رفع
السـتار وهـنا طلـبت من اخملرج أن نـتحدث فى
البس اخلـلـفـيـة ومـعـنـا األسـتاذ غـرفـة تـغيـيـر ا
ـتــابـعـة أحـمــد رمـزى. والـذى أبــدى اسـتــعـداده 

سرحيون  اخملرجون ا
يعلنون عن غضبهم

ويصرخون 
اذا   استبعادنا
هرجان القومى  من ا

للمسرح صـ5
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الـشـاعـر األسـتـاذ رئـيس حتـريـر "مـسـرحـنـا" حتـياتـى عـلى جـهدكـم الرائـع ومعـكم
تـلك الـكـتـيـبـة احملـبـة والـتى تـعـمل بـدأب وهـو مـا يـتـجـلى عـلى صـفـحـات الـعـزيزة
ـوقــرة عن اعــتـزامــهـا "مـســرحــنـا" لــقــد قـرأت اإلعالن الــذى نــشـرته جــريــدتـكـم ا
مثل وعـلمت من خالله أنه سـيحاضر تنـظيم ورشة تـدريبيـة فى مجال تـدريب ا
ـسـرح فى مـصـر وهـو عـمل مـحتـرم ويـخـدم أبـنـاء مـصر من فـيـهـا كـبـار أسـاتذة ا
مثل وهوب خـاصة أن الدورة مجانـية لكن سؤالى إلى مـتى سنظل نهتم بـا ا

ثل على صرى " ومن يعشقـون فن التمثـيل وتعلم سيادتـكم أن نصف الشبـاب ا
ـال على اعتبار أن التمثيل أصبح واجهة من هنا نفسه" سعيًا وراء الشهرة أو ا
ـسرحـية األخرى خـاصة الـديكور - أتـوجه لسـيادتـكم لالهتمـام بعـناصـر اللعـبة ا
ـمــثـلـون ــسـرحى - اإلضــاءة وهى الـعــنـاصــر الـغــائـبـة عـن مـسـارحــنـا فــا الــنـقـد ا
مـوجـودون لكن كـيف نـخلق لـهم مـجمـوعـة من الفـنانـ فى اجملـاالت األخرى كى

سرح?. يظهروهم على خشبة ا
محمود نشأت
سوهاج - طهطا
نـشـكـرك عـلى رسـالتك الـرقـيـقـة التـى حتمل عـمـقًـا بـداخلـهـا ونـفـيدك
عـلمًا أن مـسرحنا سـوف تقيم عدة ورش تـكمل بها حـلقاتهـا من اكتشاف

وهوب فى اجملاالت التى حتدثت عنها. ا
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أشـكر جـريدة مسـرحنـا على ما تـقدمه من مـواد مرتـفعة
ـقـاالت الـكثـيـرة الـتى ـنى هـو عـدد ا ـسـتـوى لـكن مـا يـؤ ا
سرحـية وسـبب هذا األلم هـو أننا تكـتب عن العـروض ا
فى وسط الـــصــعـــيــد حـــيث إنـــنى انــتـــمى إلى مـــحــافـــظــة
ســوهــاج وال أسـتــطــيع أن أشــاهـد أنــا وأوالدى وأحــفـادى
ـســرحـيـات الــكـثـيــرة الـتى تــكـتـبــون عـنـهــا فـأنـا من هـذه ا
ـسـرح مـنـذ الصـغـر وحـيـنـما ـسرح وكـنت أتـابع ا عـشـاق ا
كــنـت أدرس بــالــقــاهــرة كـــانت تــتــاح لـى فــرص مــشــاهــدة
سرح وعـندما عدت إلى سـوهاج كانت عروض عروض ا
مسرح الثقافة اجلماهيرية قليلة لكنها كانت تسد شغف
ــشـــاهــدة نــوعـــاً مــا.. واآلن وبــعــد أن  إعـــادة افــتــتــاح ا
مـسـرح سـوهـاج أرجــو أن تـأتى إلـيـنـا تــلك الـعـروض الـتى
نـقـرأ عـنـهـا فى مـسـرحنـا فـلـديـنـا مـسـرح ضـخم وجـمـهور

سرح. يعشق ا
محمود مغاورى
سوهاج
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نع مثل رغـم أننا لسنا جهة اختـصاص فى بحث الشكوى إال أن العرف السـائد ب الفنان 
ـسرح بـالـهيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافة ألن هـذه الـتصـرفـات  أما األهم فـنتـوجه به إلى إدارة ا
سرح لـهذا العام واخملـرج يشارك به على اعـتبار أنه إنتـاج فرقته وهو الـعرض من إنتـاج نوادى ا

ما يستوجب التحقيق فى هذه الواقعة كما تنتظر مسرحنا ردود جميع األطراف.

ان مازن طارق عزت  إ

يـولـيـوس قـيـصـر ..
عــرض يــقـــوم عــلى
إعـــــداد يـــــتـــــمـــــيــــز
بــــالــــدقـــة ويــــقـــدم
رؤيــــــــة واضــــــــحــــــــة
ومــعــاصـرة تــكــشف
مـؤامــرات الـتـواقـ
لـــلـــســــلـــطـــة  وقـــد
جـــــــاءت مــــــــعــــــــظم
عـــنــــاصـــر الـــعـــرض
مـتـنـاغـمـة مع رؤيـة
ـا حقق له اخملرج 
صـــــــورة شـــــــديـــــــدة

الغنى واإلمتاع.

اقرأ صـ14
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د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> ولد  فى قرية دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية  فى الرابع من شهر
فبراير 1925 وقد تخرج فى كلية الشرطة عام 1949 وعمل بعدها ضابطاً فى

الشرطة.

> سعد الدين وهبة عاش ومات  وهو يؤمن بأن العرب (مازال فى أعماقهم يق
بالغدر اإلسرائيلى  والذى قيل ويقال عن سقوط احلاجز النفسى يعنى سقوط
صرى أو غيره من هذا احلاجز عند الذين يقولون به فقط  وليس عند الشعب ا
الشعوب العربية).
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ومن خالل مــشــواره الــتــمــثــيــلى الــطــويل اكــتــسب تــامـر
ــمـــارســة ـــزيـــد من اخلـــبــرات الـــتى أهـــلــتـه  مــحـــمــود ا
اإلخـراج فـاخـرج عـددًا من الـعـروض مـنـهـا: "حـلم لـيـلة
ـلك ــلك هــو ا صــيف هــامــلت رومـولــوس الــعـظــيم ا

ملوك جابر سمكة عسير الهضم". مغامرة رأس ا
ــركـز األول تـمــثـيل حـصل تــامـر مــحـمــود عـلى جــائـزة ا
أربـع مـــــرات عن أدواره فـى عـــــروض "مـــــحــــــمـــــد عـــــلى
جيفارا بلقيس كيوبيد فى احلى الشرقى" كما حصل
ـــثل فـى أوســـكـــار اجلــــامـــعـــات عـــلى جــــائـــزة أفـــضـل 
ومراكز الفنون فى  1997عن دوره فى "الزير سالم".

ـنصورة تـامر محـمود حسن عـضو فرقـة قصر ثـقافة ا
ـسـرح ــسـرحـيـة بــدأ مـشـواره الـفــنى عـلى خـشــبـات ا ا

اجلامعى وفرق الهواة.
له "كـاريـزمـا تـسـتـقـطـب أعـ وانـتـبـاه كل من يـشـاهـده
ولهـذا يشبـهه البعـض بالنجـم توفيق عـبد احلمـيد كما
يـشـبهه الـبـعض اآلخر بـالـفنـان سـعيـد صـديق.. يقـولون
إن مالمـحه وشخـصيـته الـفنـية و"الـكاريـزمـا اللى تـبعه"
كل ذلك يــؤهــله لــكى يــكــون جنــمًــا مــثل هــؤالء الــنــجـوم
الـكــبـار. أمَّــا تـامـر فــهـو يــجـد فى الــعـمل مع الــهـواة فى
ـسـرح اجلـامـعى وفرق الـثـقـافـة اجلـماهـيـريـة مـتـعة ال ا
تـعــادلـهـا مــتـعـة أخــرى وذلك بـســبب الـروح اجلـمــاعـيـة
ـنـعه مـن انـتـظـار الـتى تــسـود  الـعــمل غـيـر أن هــذا ال 

فـرصــة االحــتـراف كــأى فـنــان جـاد وحــقــيـقى يــريـد أن
يــصـل إلى أكــبــر قــدر مـن الــنــاس. خــاصــة وأن مــســرح
ـشــكالت الـتى حتـول دون الـهـواة يــعـانى من عــدد من ا
وصـول الــفـنـان بــشـكل مـكــتـمل إلى الــنـاس. وآخـر هـذه
ـعـوقـات اإلداريـة والـروتـ ـشـكالت الـتى يـرصـدهـا ا ا
لل واإلحباط ويرى وهـو ما يؤدى إلى إصابـة الفنان بـا
تامر مـحمود ضرورة أن يـتفرغ الـفنان إلى عـمله الفنى

وأن يعفى تمامًا من كل ذلك
شــارك تـــامـــر مـــحـــمـــود فى عـــدد كـــبـــيــر مـن الـــعــروض
ـثــال ولـيس احلــصـر": ـســرحـيــة مـنــهــا "عـلى ســبـيـل ا ا
الـثـأر ورحلـة الـعـذاب رجل الـقـلـعـة أنت حُـر جـيـفارا
لـك ليـر التى قـدمها الزيـر سالم الـسلـطان احلـائر وا

نصورة. أخيرًا مع فرقة قصر ثقافة ا

..≈ØæM ±ô°TCG
ô«Ñ°ùµ°T ≥°TÉY 

..Oƒ°ü≤ŸG óÑY óªëe

ـعهـد الـعـالى للـفـنون ـقـصود طـالب بـالفـرقـة الـثانـيـة فى ا مـحـمـد عبـد ا
ـعــهـد ـســرحـيــة قـسـم درامـا ونــقـد مــسـرحى  –وقــد كـان االلــتــحـاق بــا ا
والـدراسـة فـيـه حـلـمًـا يـراوده مـنــذ بـدأ يـتـعـرف عــلى مـوهـبـته الـتــمـثـيـلـيـة

سرح. ارس هوايته احملببة إلى قلبه على خشبة ا و
سرح سرحى بالوقوف على خشبة ا قصود مشواره ا بدأ محمد عبد ا
مـنــذ كــان طــالـبًــا بــالــثـانــويــة الــعـامــة حــيث شــارك فى عــدد من عـروض
ـــدرسى مــنـــهــا "وإسالمـــاه" من إعـــداد وإخــراج عــادل جـــمــعه ـــســرح ا ا
و"عـشر لـيـال من ألف ليـلـة وليـلـة" مع نفس اخملـرج وقـد حصل عن دوره

ثل. فى العرض األخير على جائزة أفضل 
واهب فـهو يقـوم بكـتابة الـشعـر والقصـة القـصيرة مـحمـد فنان مـتعـدد ا
ـسـرحى ويـتـمـنى أن تـقـدم بـعض مـسـرحـيـاته عـلى إلى جـانب الـتـألـيف ا
سارح اخملـتلفـة.. ومن أجل توصـيل كلـمته إلى جمـهور أكـبر فقـد أنشأ ا

قصود مدونة باسمه على الشبكة الدولية للمعلومات. محمد عبد ا
ـســابـقـات الـشــعـريـة والـقـصــصـيـة وحـصل شـارك مـحـمــد فى عـدد من ا
مـنـها عـلى جـوائـز وشـهادات تـقـديـر غـير أن حـبه لـلـمـسرح يـدفـعه دائـمًا

مارسته ومحاولة صقل موهبته التمثيلية.
ى "آل ـقـصــود بـالـفــنـان الـراحـل أحـمـد زكى وبــالـفـنــان الـعـا تـأثـر عـبــد ا
بـاتـشيـنـو" غيـر أنه يـتمـنى ويـعمل عـلى أن يـقدم األفـضل. كـما يـتـمنى أن

يتفوق ويعلو جنمه حتى يراه اجلمهور ويعرفه جيدًا.
ـقـصـود إضـافـة إلى مـا يـتـمـتـع به من مـواهب فـهـو يـتـمـتع مـحـمــد عـبـد ا
أيـضًـا بـأدب أصــيل جـعل كل احملـيـطـ بـه يـقـدرونه وهـو دائـمًـا يـحـرص
عــلى أن يـنـال رضـا والـديه ويـعـمل بـجــد من أجل إرضـائـهـمـا ألنه يـعـتـبـر

رضاهما عنه رخصة النجاح وكذا صلة الرحم "جدع يا محمد.
محمد جمال الدينمرام حسن

ـسـرح اإلجنـلـيـزى ويـذوب عـشـقًـا فى ولـيم ـى وخـاصـة ا أشـرف حـنـفى يـعـشق األدب الـعـا
شكسبيـر ومن أجله التحق بكـلية اآلداب قسم لغة إجنـليزية كى يقرأ ويـترجم كل ما يحلو
سرح مـتأخـرة حيث ذهب إليه له من األعمال اإلجنـليـزية. بدأت عـالقة أشرف حـنفى بـا
ـرحلة الـثانويـة ليشـاهد عرض مـدرسته الـتى تقدمه بـالفصـحى ضمن مسـابقة وهو فى ا
وكـان الـعـرض هــو "حـلم لـيـلــة صـيف" فـأعـجـب جـدًا به وبـاألدب اإلجنـلــيـزى وأدرك قـيـمـة
ـسـرحـى وقـدم مـعه عـرض "رومـيـو ـسـرحى فـالـتـحـق فى الـعـام الـتـالى بــالـفـريق ا الـعـمـل ا
ـسرح اجلـامعى بـعد ذلك. ونـظرًا ألنه وجـوليـيت" ونال إعـجـاب اجلمـيع فالـتحق بـفريق ا
ــســرحــيــة اســتــعــان به مــوهــوب فـى الــتــرجــمــة والــلــغــة اإلجنــلــيــزيــة إلى جــانب مــوهــبــته ا
اخملـرجــون بـاجلـامـعـة كـى يـتـرجم لـهم عــدة نـصـوص عـلى أن يـنــال دورًا فى الـعـمل حـسب
ـسـرح اجلـامــعى عـروض "عـطـيل إمـكـانـيــاته فـكـان يـوافق وهــو سـعـيـد وقــدم من خالل ا
والعـاصفة" كمـا قدم من األدب اإلغريقى "أوديـبا ملكـا وإلكترا" وكـانت قدراته التمـثيلية
ـثل فى مهـرجان اجلـامعـات عام  2003عن تـنال اإلعـجاب بل إنه فـاز بجـائزة أحـسن 
ـسرح بل دوره فى عـرض "إلـكتـرا" وعنـدمـا تخـرج من اجلامـعـة واجته للـتدريـس لم ينس ا
قرأ كـثـيـرًا فى األدب اإلجنلـيـزى الـذى يعـشـقه وكـون فى مدرسـته فـرقـة مسـرحـيـة قدمت
ـدرســيـة مــنـهــا "واقـدسـاه ـســابـقــات ا من إخــراجه وتـرجــمـتـه الـكـثــيـر مـن الـعــروض فى ا
وصالح الـدين يـعود والـقـدس لن تمـوت وحب لـلنـهـاية" وكـانت تـلك األعـمال تـنـال تقـدير
واحــتـرام اجلــمــيع ثم اجته أشــرف حــنـفى إلـى مـســرح الــثـقــافــة اجلـمــاهــيــريـة لــيــقـدم مع
اخملـرج نـاصر عـبـد التـواب ومحـمود الـبشـراوى عددًا من عـروض الطـفل وخيـال الظل
ـتكـامـلة كـمـا مـارس اإلخراج فى مـركـز أحمـد عـرابى لـثقـافـة الطـفل وجـمـعيـات الـرعايـة ا
سرحيـة للطفل منـها "حلم السالم وأعيـاد وأطفال ومهرجان وقدم كثيرا مـن العروض ا
ى لـلـتـواجـد عـلى ـسـرح الـعـا احلب والـعــرائس تـعظ". يـحـلم أشـرف بـأن تـعـود نـصــوص ا
خـشـبـات مـسـارح الـدولـة وأال نـكـتـفى بـالـنـصـوص احملـلـيـة ألن االحـتـكـاك بـاآلداب األخـرى
يخلق حالة ثقافية فائقة ومـطلوبة فى عصر تغلبت فيه السرعة والفضائيات وغير ذلك

من مستحدث العصر احلديث.

مروة سعيد
بناء الطفل.. بناء الوطن

حـ نـتـحدث عن بـنـاء الوطن ال يـجب أن نـنسى
ـكن أن نـشـيّد ـسـتقـبل الـذى  الـطـفل بـوصـفه ا
بــعـقــله ووعـيه أهم مالمـح صـورة الـوطن فــبـنـاء
ــعـــزل عن تـــثـــقـــيف الـــطــفل الـــوطن لـن يــتـم 
ــصـرى فـإذا كـنـا نــولى عـنـايـة بـصــحـة وتـعـلـيم ا
الــطـفل فــإنـنـا ال يــجب أن نـتـخــلى عن تـثــقـيـفه
وفـتح آفـاق جديـدة لـوعيه وفى هـذا الـسيـاق فإن
الــهــيـئــة الـعــامـة لــقـصــور الـثــقـافــة وأقـالــيـمــهـا
الــثـقـافــيـة تـواصل الــتـركـيــز عـلى هـذه الــنـقـطـة
ــدن احملـــوريــة خــاصـــة فى الــقــرى والـــنــجــوع وا
ـاناً بأن الـتنـشئـة الثقـافيـة والفـنية الـصغـيرة إ
تـعلى من قدر الوعى باجلـمال واالنتماء واحملبة
فــمن ورش لـلـحـكـى وبـرامج لـلـقــراءة والـتـثـقـيف
ومـسابـقات وأنـشطـة فنـية يـشارك فـيهـا األطفال
بــطــرح أفــكــارهم وإبــراز مــواهــبــهم فـى مــجـاالت
الـفنون القـولية من شـعر وقصة ومـقال والفنون
الـتـشكـيلـية من تـصـوير وتـشكـيل وحرف يـدوية..

وسيقية من عزف وغناء. إلخ والفنون ا
إن هـذا االلـتقـاء بـ الفـنـون الرفـيـعة واألطـفال
سـيـضـمن لـنـا عـقـلـيـة نـاضـجـة بـوعـيـهـا الـفـكرى
ـثل هــدفـاً مـهــمـاً نـحـرص واجلــمـالى وهــو مـا 
عـــلـى الــوصـــول إلـــيه مـن خالل قـــصـــور وبـــيــوت
تواصل الثقافة وينبع هذا الهدف من االهتمام ا
الــذى تــولـيه الــســيـدة الــفـاضــلــة سـوزان مــبـارك
ـصرى وتـثـقيـفه وحتـفـيزه عـلى مـحـبة لـلـطـفل ا
ـا بـاعـتـبـارها الـقـراءة لـيـس بـوصـفـهـا واجـبـاً إ
عـشقاً وطريقاً لـلتنمية الـفكرية وامتالك القدرة
عـلى االبتكار فاحلملة القومية للقراءة للجميع
ـوذجــاً مــثـالــيــا لـكــيــفـيــة بـنــاء الــطـفل تــقــدم 
ـصـرى وهـو مـا يـقـودنـا إلى الـوصـول بـاخلـدمة ا
ـصريـة خـاصـة أطـفـالـها من الـثـقـافـيـة لألسـرة ا
تعددة خالل النشر واألنشطة الثقافية والفنية ا
الـــتى نــأمل أن تـــفــتح الـــطــريق أمــام أطـــفــالــنــا
لـنكسب وعياً جديـداً يسهم فى بناء الوطن. ومن
كتبة الطفل بأسوان لتضاف هـنا يأتى افتتاحنا 
صـرية ـدن ا إلـى مثـيالتـها فى عـشـرات القـرى وا
كــمـنــارات إشـعـاع ثــقـافى وســوف نـواصل افــتـتـاح
كـتـبـات آملـ أن نـصل إلى أطـفال الـعـديـد من ا

كل قرى وجنوع مصر احلبيبة.
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ـسـرح قــبل عـام لـم يـكن صــفـوت عـمــر يـعــرف مـا هــو ا
 1995عنـدما أعـلن بـيت ثـقافـة ديرمـواس عن حـاجته
ـنــسى لـيــشـارك فى ــمـثــلـ جــدد وقـد اخــتـاره سـيــد ا
عـــرض (رحالت ابن بـــســـبـــوســة) الـــذى  عـــرضه فى
الـساحـة الـشـعبـيـة دون خشـبـة مـسرح أعـجـبت صـفوت
سرح الـفكرة فـانضم لـلفـرقة وشـارك أيضًـا فى إدارة ا

وجتهيز العرض للجمهور كل ليلة..
توالت العروض التى شارك فـيها صفوت عمر فشارك
الئكة مع فى النـدم الهالفـيت بائع األقـنعة صـالة ا
ـصرى اخملـرج عالء سـيد عـمر عـلى شبل أحـمد ا
الـــذى تــعـــلم مــنـه صــفـــوت حــرفــيـــة أداء اإلفــيـــهــات فى
مـــواجـــهـــة اجلـــمـــهـــور دون خـــجل. شـــارك صـــفـــوت فى
عـروض قدمتها فـرقة ديرمواس على مـسرح احملافظة

نيا منـها حلقة نار حكاية دعبل قلب الكون دينة ا
ـطاف مع اخملـرج أسـامة طه حـسن رشدى آخر ا

خالد أبو بكر.
ـفـتوحـة قدم حيـنـما رحـبت جلـنة الـتـحكـيم بالـتـجارب ا
مع اخملرج أحـمد عـبد الـوارث (عام الـطاعون) 2006
كـمـا شــارك مـعه أيـضًــا فى عـروض مـسـرحــيـة قـصـيـرة
ـسـئـولـيه مـن إنـتـاج اجلـمـعـيـات األهـلـيـة مــثل (هـنـيـة وا
ـسـرحـيـة) يـوم الـقـيـامـة) انـضم صـفـوت إلى (الـورشـة ا
الـتى يشـرف علـيهـا اخملرج حسـن رشدى فى مـركز أبو
ــديــر الــعــام لــيــتم االســتــعــانــة قــرقــاص بــتــكــلــيـف من ا
ـناسـبات بـأعضـائهـا فى عروض الـفرقـة الـقومـية فى ا
اخملـتــلـفــة الـتى تــقـيــمـهـا احملــافـظــة بـدعم مـن صـنـدوق

اخلدمات.
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يـعــتـبــر صـفــوت عـمـر جتــربـة (قــلب الـكــون) من إخـراج
حـــسن رشـــدى من أهـم الـــتـــجـــارب الـــتى تـــفـــوق فـــيـــهـــا
وأبــــرزت قـــدراته الـــفــــنـــيـــة وكـــذلـك عـــرض (آل عـــبس)

وسم .2009 إخراج أسامة طه 
ـــســــرح مـــثل قــــدم صـــفـــوت عــــمـــر عــــروضًـــا لــــنـــوادى ا
ــزلـقــان شــروق األرشــفـجى مـن إخـراج مــصــطـفى (ا
كـــرم ســـعـــد نـــافع إيـــهـــاب فـــرغـــلى خالل الـــفـــتـــرة من
هرجان اخلتامى  2000حتى  2005كما شارك فـى ا
ـــــســــرح بــــاإلقــــلـــــيم عــــام  2006فى عــــرض لــــنــــوادى ا

(كرنفال) إخراج رائد أبو الشيخ.

á«bÉ°ùdG ¿ÉLô¡e ≈dEG ≥jô£dG ≈a
ـسـرحى ـنـعم الـصـاوى» ا اسـتـعـداداً لـلـمـشـاركـة فى مـهـرجـان «سـاقـيـة عـبـد ا
شـاهدة عـمـلهـا الختـيار قـرر إقـامته أواخـر الشـهر احلـالى.. بـدأت جلنـة ا ا

شاركة. العروض ا
ــســرحــيــة عــرضــا بــعــنـوان «عـالمـة ــكن» ا فى الــســيـاق ذاتـه تــقـدم فــرقــة «
اسـتــفــهـام» من تــألـيـف مـحــمـد طه أشــعـار جــمـال قــرنى مــوسـيــقى وأحلـان
ـعــتـز بـالــله مـحــيى ديـكـور إسالم الــشـاعـر شـيــمـاء حـمــدى اسـتـعــراضـات ا
بـطولـة شـيمـاء الـشبـراوى سـمر جـمـال أحمـد جـمال بـكر طـه عمـرو على

محمد عبد القادر غناء سيد جابر وإخراج أحمد على.
بـيـنـمـا يـقدم اخملـرج مـيـشـيل مـاهـر عـرض «الـغـريب» عن نص أللـفـريـد فرج

ـهـرجــان الـقـومى لـلـمـسـرح ونـال ـشـاركـة فى ا وهـو الـعـرض الـذى سـبـق له ا
ركز الكـاثوليكى فى جائزة أفضل عـرض فى مهرجان الـدراما الذى أقيم بـا

اضى. مارس ا
«الـغريب» بـطولـة مارتـ اسحق مـراد كـامل إعداد مـوسيـقى ماريـو مدحت
أحلان كيرلس عياد سينـوغرافيا جوزيف نسيم.. ويناقش إحساس اإلنسان

بالغربة وكيف يتحول إلى عذاب للنفس والروح.

محمد جمال الدين
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أربعـة عـروض مسـرحـية قـصيـرة تـقدم عـلى مـسرح احتـاد الـطلـبة
بـالـعجـوزة فى إطار احلـفل الـسنـوى الذى تـقيـمه جـمعـية أصـحاب
ـنطـقـة إدارة الـعمـرانـية ـدارس اخلـاصة لـتـكـر أوائل الـطلـبـة  ا

التعليمية نهاية الشهر احلالى.
ــدرسـة ـســرحـيــات هى «مــحـاكــمـة نــحـويــة» إخـراج أحــمــد عـلى  ا
ـسـتـقبل ـدرسـة ا حـسام الـدين و«أحـمس» إخـراج مـحـمـد ناجى 
ـدرسـة الـفـضـائل اإلسالمـيـة و«عـلى مـبـارك» إخـراج كـرم أحـمــد 

. درسة احلس ن الشرقاوى  و«أحمد عرابى» إخراج أ
ــنــاهـج» وتــتــخــلــهـا ــســرحــيــات تــنــتــمى إلى جتــارب «مــســرحــة ا ا

وسيقى. عروض للكورال وا
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فـى إطــار بـــرنــامج األنـــشــطـــة الــثـــقــافـــيــة والـــفــنـــيــة
ـحـافـظة 6 أكـتـوبـر تقـدم فـرق «جـهاز  6 أكتـوبر»
سـرحى «كتـاكـيتـو بنى» عـلى مسـرح نادى العـرض ا
ــدة 6 أكـــتـــوبـــر.. ابــتـــداء من 30 يـــولـــيـــو احلــالـى و

عشرة أيام.
ــسـرحــيـة تــألـيف وأشــعـار عـاطـف عـبـد الــرحـمن ا
أحلان رجب الشاذلى اسـتعراضات شريف حسن
بـــطــولـــة ســمـــاح الــســـعـــيــد مـــروة اخلــطـــيب مــر

السعيد آية أسامة عمرو يسرى أسامة محمود.
الــعــرض الــذى يـخــرجـه مــحــمـد الــدســوقـى يــرصـد
ــصـرى فى الــلـحــظـة الــراهـنـة.  سماح السعيدســلـبــيـات اجملــتـمع ا

ìQÉ°ùŸG ájõgÉL Ωó©d
π«LCÉàdÉH Oó¡e ájô°üŸG äÉ©eÉ÷G ≈≤à∏e

ـســرح اجلـامـعـى بـجــامـعـة ــسـئـول عـن ا كــشف خـالــد الـبــكـرى ا
هرجان اجلامعات القـاهرة عن احتماليـة تأجيل الدورة الثانيـة 
شاركة الفرق قرر إقامته  سرحى والـذى كان من ا صرية ا ا
ـسـرح اجلـامـعى ـراكـز األولى فى مـسـابـقـات ا احلـاصـلـة عـلى ا

بجامعات مصر.
وقـال الــبــكــرى إن ســبب الــتـأجــيل - إن حــدث - ســيــكــون عـدم
ـهـرجـام الـشـهـر جـاهـزيـة مـسـارح جـامــعـة الـقـاهـرة السـتـقــبـال ا
ـسـارح حتـتـاج إلى إعـادة جتـهـيـز الـقـادم كـمـا كـان مــقـرراً له فـا
ـسـرح أو مـعـدات الـصـوت ســواء عـلى مـسـتـوى جتـهـيـز خــشـبـة ا
واإلضاءة وأضاف البكرى: هـناك أيضا مالحظات على تأم

حازم الصواف خالد البكرىالصالة اخملصصة للجمهور.

هـرجان مـستبـعدة والـفكرة وأشار البـكرى إلى أن فـكرة إلـغاء ا
طروحـة هى تأجـيله إلى أجازة نـصف العام الـدراسى القادم ا
ــهــرجــان زو ـــســارح لــيــقــام ا حــتى يــتم االنــتـــهــاء من جتــهــيــز ا
صـرية ارثـون اجلامـعى الذى سـتشـارك فيه أهم اجلـامعـات ا ا

بشكل الئق.
وذكر البكرى أن إدارة اجلامعة تنوى تخصيص ميزانية لتجهيز
مسارح اجلـامعة باالتـفاق مع نائب رئـيس اجلامعـة دكتور عادل
زايـد بـالـتـنسـيق مع إدارات كـلـيـات الـتـجارة واحلـقـوق بـاإلضـافة

دينة اجلامعية. إلى مسرح ا
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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

واســـبـــانـــيــا وفـــرنـــســـا. كــمـــا شـــهــد
هرجان تقد عدد من العروض ا
ـسـرحـيـة وتـتـويج الـفـائـزيـن فـيـها ا

بجوائز قيمة.
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سرحي جريدة كل ا

سرحيات التى حققت شهرة واسعة منها : > قدم عددا من ا
 سكة السالمة السبنسة  كفر البطيخ  كوبرى الناموس 
 احليطة بتتكلم  رأس العش.
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اخملرج خالد حسان
يجرى حاليا بروفات
مسرحية «مسافر ليل»
للشاعر الكبير صالح عبد
الصبور وبطولة أعضاء
سرحية ويتم فرقة مكان ا
عرضها نهاية يوليو اجلارى
على مسرح ساقية الصاوى
هرجان بالزمالك فى إطار ا
سرحية السنوى للعروض ا
الطويلة.
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اضى  الدورة اختتـمت األسبوع ا
الـــســادســة مـن مــهــرجـــان أصــيــلــة

غرب. سرح الطفل با الدولى 
عــــــــرضـت فـى حـــــــــفـل افـــــــــتـــــــــتــــــــاح
ـــهـــرجـــان مـــســـرحـــيـــة "مـــرجتـــلـــة ا
جـــدة" الــــتى قـــدمــــتـــهـــا جــــمـــعـــيـــة
الـــثــــقـــافــــة والـــفــــنـــون بــــجـــدة. و
ـملـكة الـعربـية الـسعـودية تكـر ا
فى دورة مــــهــــرجـــان هــــذا الــــعـــام
حــــيث أقــــيـم يــــوم خــــاص تــــضــــمن
عـــــرض مـــــســـــرحـــــيـــــة "الـــــوطــــواط
اخلــــراط" جلـــــمــــعـــــيــــة الـــــثــــقـــــافــــة
والــفــنــون بــالــقــصــيم ومــســرحــيـة
"ســـر احلــيــاة" جلــمــعـــيــة الــثــقــافــة
والــفـنــون بــجـدة وقــدم فــيه ورشـة
سرحية" وسهرة لفرق "الكتـابة ا
. وقـد تـمـيزت ـشاركـ ـمـلـكـة وا ا
ـــشـــاركـــة عــدد من هـــذه الــدورة 
بلدان اخلليج فضال عن فلسط

 شادى أبوشادى
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لك لير  مشهد من مسرحية ا

"واجه ولـكن" ومن مـصـر وبــالـتـحـديــد من جـامـعــة عـ شـمس
ـلك لـير" وتـشـارك تونس بـثالثة بـالقـاهـرة مـسرحـيـة "مـأساة ا
ــركـز الــثــقـافى عـروض األول بــعــنـوان "عــمــر ومـيـم" من إنـتــاج ا
ركـز الثقـافى اجلامعى اجلـامعى بصـفاقس والـثانى من إنتـاج ا
ـــركــز الـــثـــقــافى ــعــراج" ويـــســـجل ا حـــســ بـــوزيــان وعــنـــوانه "ا
سـرحية "حـلم ليلة هـرجان  نـستيـر حضوره فى ا اجلامـعى با
ـسـابـقة شـاركـة فى ا ـسـرحـيـة ا صـيف" . أمـا بـقـيـة العـروض ا
ــســرحــيــة "احلــيــاة ســهــلــة جــدا" من فــهى من بــلــدان روســـيــا 
اجلامعة الكالسيكيـة ببارم ومن جامعة دولة كرواتيا مسرحية
وت سرحية "ا "النكبة" ومن الدول األوروبية تشارك بلغاريا 
والــشـيــطـان" ومن جــامـعــة كـون بــفـرنــسـا مــسـرحــيـة "مـوســيـقى
الـهول" ومن جـامـعـة أبـيـدجـان من نـيـجـيـريـا مـسـرحـيـة "كـانـيود
اف دى ليـفز" ومن الـبرازيل وحتـديـدا مديـنة ريـو جيـنورو ومن

خالل اجلامعة الفيدرالية مسرحية "النجدة".

ـنظـمـة لـلـمهـرجـان الـدولى لـلمـسـرح اجلـامعى  انـتـهت اللـجـنـة ا
نستير التونسية  من وضع اللمسات والذى سيقام فى مدينة ا
األخــيــرة لــلــدورة اجلــديــدة الـــتى تــقــام فى الــفــتــرة من  1إلى8

قبل. أغسطس ا
ـسـابـقة ـهـرجـان مـسـرحـيـتـ يـومـيـا فى إطـار ا تـعـرض خالل ا
ــمـثل هـشـام رســتم وتـضم عـدداً من الــرسـمـيـة الــتى يـرأسـهـا ا
ـسـرح قد اخـتارت جلـنة األسـاتذة اجلـامعـيـ اخملتـص فى ا
هرجان 15 عـمال مسرحيـا من مختلف الـدول العربية انتقـاء ا
لك عـطف" من جامـعة ا والغربـية. فـمن السعـودية مـسرحـية "ا
عبدالـعزيـز التى تـشارك للـمرة اخلـامسـة على الـتوالى فى هذا

عطف" من تمثيل الفنان بندر عبدالفتاح. هرجان و"ا ا
ـسرحـية "الـروسيات" من شـاركات الـعربـية األخرى  وتتمـثل ا
ــغــرب كــلــيــة اآلداب والــعــلــوم اإلنــســـانــيــة بــالــدار الــبــيــضــاء بــا
ومـــســــرحـــيـــة "أجــــراس" من اإلقـــامــــة اجلـــامــــعـــيـــة بــــاجلـــزائـــر
ــشـاركـة ومــسـرحــيـة "الـظــلـمـة" جـامــعـة ســبـهــا من لـيــبـيــا أمـا ا
ـسرحـيـة بعـنوان الـفلـسـطيـنـية فـستـكـون من جامـعة بـيت حلم 
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ـــاضى فـــعـــالــيـــات مـــهـــرجـــان الـــوفــاء  اخـــتـــتـــمت األســـبـــوع ا
ــســـرحى األول الـــذى  أقــامـه مــســـرح الــفـــجــيـــرة الـــقــومى ا
ـسـرح عـام 1979. ـنـاسـبـة مـرور 30 عــامـا عـلى تـأســيس ا
ـسرح من مـخـتلف هـتـم بـا ـسرحـيـ وا حـضر عـدد من ا

إمارات الدولة .
ـسـرح مـنـذ عـام1979 ـسـيـرة ا تـخـلل احلـفـل عـرض سـيـنـمـائى 

ـسـرحـية واجلـوائـز الـتى نالـهـا كـما  تضـمن بـعض األعـمال ا

عرض مـسـرحيـة "حـاميـهـا حرامـيـها" الـتى فـازت بجـائـزة أفضل
عــمـل مــســـرحى مـــتــكـــامل فى الـــدورة األخـــيــرة أليـــام الــشـــارقــة

سرحية. ا
وفى نــــهـــايـــة احلـــفـل كـــرم رئـــيـس هـــيـــئــــة الـــفـــجــــيـــرة لـــلــــثـــقـــافـــة

 كما  ـؤسس لـلمسـرح  ورؤساء مجـالس اإلدارة واإلعالم ا
تـكـر فـريق مــسـرحـيــة الـعـزبـة 2008 ومـســرحـيـة حـكــايـة عـبـود

ودودو  2009 ومسرحية حاميها حراميها  2009.

سرح الطفل مهرجان أصيلة 
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ـســرحى "االنــفــراديـة" الــذى قــدمــته فـرقــة اخلــريف الــســوريـة فى فــاز الــعــرض ا
ـسـتـقـلــة فى بـراغ بـعـد أن مـهـرجـان "ابـوســتـروف" الـدولـى احلـادى عـشـر لـلـفـرق ا

جنحت فى احلصول على جائزة اجلمهور وهى اجلائزة الرئيسية للمهرجان 
هرجـان إنهـا اختارت هـذا العام أفـضل عشـرة عروض من ب 50 وقـالت إدارة ا
عرضـا تـلقـتهـا من مـختـلف دول الـعالم أمـا الـدول التى شـاركت فى مـهرجـان هذا
الـعـام فـكـانت سـوريـة والـبـرازيل وكـوريـا اجلـنوبـيـة وتـشـيـكـيـا وسـلـوفـاكـيـا ورومـانـيا

وبولندا وايطاليا وهنغاريا. 
ـنـفـردة أو االنـفـراديـة " أســئـلـة أكـثـر من اإلجـابـات فى إطـار تـطـرح  مــسـرحـيـة "ا

نهج الفنى والفكرى الذى يتبناه الفنانان رامز األسود ونوار بلبل. ا
ــشــاركــة فـى الــكــثــيــر من الـــفــرقــة الــســوريــة تــأســست عــام  2006 وســبـق لــهــا ا

سرحية الدولية. هرجانات ا ا

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

سرحي جريدة كل ا

> ظل يعمل بدأب ويتقلد مناصب مهمة قدم من خاللها خدمة جليلة حلركتى
الفن والثقافة حتى رحل 11 من أغسطس 1997.

الشاعرة والكاتبة شريفة
السيد احتفلت األسبوع

اضى بعيد ميالدها الـ50 ا
وسط مجموعة من

أسرتها وأصدقائها وهى
اآلن فى انتظار بدء عرض
أوبريت «نحبك يا رسول
الله» الذى جترى بروفاته
حاليا من إنتاج البيت
الفنى للمسرح ويخرجه
حسام الدين صالح ومن
قرر عرضه فى االحتفال ا

عراج. بليلة االسراء وا
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ســيــكـون ســيــئــاً إذا عـرض عــلى مــتــروبـول
ـســرح الـعـائم فى وطـلب اخملــرج تـبـديــله بـا
سرح العائم غير نيل جدير بالذكر أن ا ا
مــشــغــول فى الــيــومــ احملــددين لــلــعـرض
بـاإلضافـة الن الشـباب يـوم الـسفـر توجـهوا
لــلـــجــامــعـــة كل يــحــمـل شــنــطـــة ســفــره ولم
يـجـدوا وسيـله انـتـقـال وال مكـانـا مـحـجوزا
لإلقـــامـــة فـــعــادوا يـــحـــمـــلـــون الـــشـــنط إلى

منازلهم 
مــلــحـــوظــة عــنــدمــا بــلــغـت مــصــمــمه األزيــاء
برفض اجلـامـعة اإلنـفاق عـلى األزيـاء قامت

بالعمل على نفقتها اخلاصة
ـهـرجان أى أن اجلامـعـة سـعت لالشـتـراك بـا
ولكن عندما وصل األمـر لنفقـة سفر ومبيت
وضوع لـعب عيال هنـا اعتبـرت اجلامعـة أن ا
واســتــغــفــر الـلـه الــعـظــيـم وكـدا ومــازال رامى
نـادر يــصــرخ وعــايــزنى أكــســبـهــا ومــســرحــنـا
تـقـول له حـكـمـة مـسـرح اجلـامـعـة ال يـأس مع
ـن تـــــــنــــــادى لـألسف.  احلــــــيـــــــاة وال حـــــــيــــــاة 

أرسـلـت لى الـصــديــقــة مـهــا عــفت هـذه
الـرسالة لنشرها على أوسع نطاق حول
مالبــــســــات اعــــتــــذار عــــرض تــــيــــتــــوس
أنـدريكوس وهو ليس العرض اجلامعى
شاركـة فقد الـوحيد الـذى اعتـذر عن ا
ـنوفية سـبقه عرض الـبؤساء جلـامعة ا
وعــرض جـامــعــة حــلــوان ولــكن اســبـاب
سابقة اعـتذاره هو وضعه على هامش ا
ــــــركـــــز األول رغـم انه حــــــاصـل عـــــلـى ا
بـجــامـعــته حــسب روايـة مــخـرجه عــبـد
الـله الــشــاعــر لـنــعــود لـلــرســالــة الـتى
وصـلتنى عـلى صندوقى الـبريدى من أ.
مـــهــا عـــفت مــديـــر الــعـالقــات الـــعــامــة

سرح الغد
هـذه رســالــة نـهــلـة مــرسى مــصــمـمــة أزيـاء
الـعرض توضح موقف اجلـامعة من العرض
ــسـرحــيــة فى وعــدم اهــتــمــامــهــا بــعــرض ا
ـهــرجــان عــلى اعـتــبــار أن الــعـروض داخل ا

ـنــاسب لـشــكل وحـركه مـكــشـوف ألنه هــو ا
الــعــرض والـتى تــخــتص بــبــيـانــات أعــضـاء
الـفــريق أيــضـا عــلى أن يـكــون آخـر مــيـعـاد
إرسال الفـاكس للـبيـت الفنـى للمـسرح فى
موعـد اقصاه 6/25 /2009 و عمل الالزم
و اإلرســال قـــبل الـــســاعــة الـــثــانـــيــة  فى

نفس اليوم
وفـى يــــــوم  30/ 2009/6 عــــــــرف أعـــــــضـــــــاء
الـــفــريـق عن طــريـق الــنـت أنــهم قـــبـــلــوا فى
ـهـرجـان وتــوجـهـوا فـورا لــلـجـامــعـة لـعـمل ا
الـالزم من إجـــــراءات الـــــســـــفـــــر واإلقـــــامـــــة
البس وتـرمــيم الـديــكـور وإعــادة تـصــنـيع ا
لـكن األستـاذ محـمود جـمـال مسـئول رعـاية
الشباب كـان يعدهم كل يوم وال يحضر فى
ـوعــد حــتى ضــاق الــوقت غــيـر أنـه تـمت ا
محاوالت اتصـال بالدكتور اشرف أكثر من
ـــســرح ألنه عــلــبه مــره فى طـــلب تــغــيــيــر ا
سـرح الذى سـيعـرض علـيه يجب أن والن ا
يــكــون مـكــشــوفـاَ لــذلك فــان شــكل الــعـرض

احلـرم اجلامـعى نوع من أداء الـواجب حيث
إن  الــنــشــاط الـــفــنى داخل الـــســور وعــلى
الـطلـبـة أن يهـتـموا بـدراستـهم فـقط وليس

بالفن حسبما ورد فى رسالة نهلة مرسى 
شكرا
مها

نص رسالة نهلة
تقول نهلة مرسى

ــركــز األول عــلى مــســتــوى فــاز الــعــرض بــا
اإلســكــنـــدريــة ثـم خــاطب عـــمــيـــد الــكـــلــيــة
الــدكـــتــور اشـــرف زكى تــلـــيــفــونـــيــا لــيـــطــلب
ــــهــــرجـــان ــــســـرحـى فى ا عــــرض الــــعـــمـل ا
ــلف الالزم الــقــومـى وأرســلت اجلـــامــعـــة ا
لـــــلـــــبـــــيـت الـــــفـــــنـى لـــــلـــــمـــــســـــرح وفى يـــــوم 
ـهرجـان بـطلب 6/25/ 2009 أرسـلت إدارة ا
تــسـديـد بــيـانــاتـهــا السـتــمـارة والــتى ضـمن
ناسب سرح ا بياناتهـا حتديد مواصفات ا
لــلـــعـــرض وقــام اخملـــرج بـــاخـــتــيـــار مـــســرح
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ونقال عـما كتبه كـتب السيد حـسن فى الطبعة األلـكترونيـة لصحيـفة اخلليج جند
سـرح بالفجـيرة شمل احـتفاال بـالعيد الـثالث لتـأسيس مسرح خبرا منـوعا عن ا
ـسـرح واجلـهـات الـداعـمة الـفجـيـرة الـقـومى والـذى  خالله تـكـر رواد هـذا ا
سـرحية هـناك حتت رعايـة سمو الـشيخ محـمد بن حمـد الشرقى ولى للحـركة ا

عهد الفجيرة
ـسرح واعـلن مـحـمد الـضـنـحـانى أنه سـوف يبـدأ فى مـشـروع اقـامـة مبـنى جـديـد 
ية كما أعـلن عبد الرحيم شـريف عضو مجلس الفجيـرة على أحدث النظم الـعا
سرح لتـقى العـربى األول  سرح عن قـرب اإلنتـهاء من التـحضـير إلقامـة ا ادارة ا
الـهواة كـمـا اشار ايـضا أن رعـاية سـمـو الشـيخ ولى الـعهـد لهـا الفـضل الـكبـير فى
ـسرحـي ـسرحـية وأشـار اسمـاعـيل عبـد الله رئـيس جـمعـية ا تـشجـيع احلـركة ا
سـرحى باإلمارات ومن باإلمارات إلى دور إمـارة الفـجيرة كـبوابة رئـيسـية للـفن ا
خالل هذا الدور برز العديد من األسـماء مثل الدكتور سليمان اجلاسم الذى كان
ه بـاخـتيـاره شخـصـية الـعام ـسرحى لـذا وجب تـكر له دور حيـوى فى الـتألـيف ا

سرحية ا
ـشاركـ فى مـسرحـيـة «حامـيـها حـراميـهـا» مسـرح الـفجـيرة وهى كمـا  تـكر ا
من تـألــيف إســمـاعــيل عــبـدالــله وإخــراج حـسن رجب والــتى حــصـلـت عـلى جــائـزة
ــســرحــيـة أفــضل عــمل مــســرحى مــتــكــامـل فى الــدورة األخــيــرة أليــام الــشــارقــة ا
بــاإلضــافــة الى تــكــر مــحــمــد ســعــيــد الــضــنــحــانى بــاعــتــبــاره من رواد الــتــألــيف

ى. سرح العا سرحى ومحمد األفخم لدوره فى االنفتاح على ا ا
مـسرحـنـا: اجلـدير بـالـذكر أن مـسـرح الـفجـيـرة له مـوقع على الـشـبـكة الـعـنـكبـوتـية
يـحـمـل نـفس االسم وبه صـور ألعـضـائه وفـيـديـوهـات ألعـمـال فـنـانـيه وتـاريـخـهم
الــفـنى ومــجــالس إداراته مــنـذ الــتـأســيس وحــتى اآلن وذلك حــرصـا عــلى تــوثـيق
ـسرح وفـنـانيه وهـو ما نـدعـو إليه فـرقنـا ومسـارحـنا وال نـنتـظر أن يـقوم أعـمال ا

هام وحده . ركز القومى للمسرح بتلك ا ا
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سرح الكويتى. ا
كـما أثنى اخملـرج عبد الـله عبد
الـرسـول - رئيس مـكـتب الهـيـئة
الــعــربــيــة لــلــمــســرح عـلـى الـدور
الـــكـــبــــيـــر الـــذى يـــقـــوم اجملـــلس
الـــوطـــنـى لـــلــــثـــقــــافـــة والــــفـــنـــون
واآلداب بــــدولـــة الــــكـــويت كــــمـــا
أثنى على الدور الـكبير لالمانة
العـامة لـلهـيئـة العـربيـة للـمسرح
ؤلف بـالشـارقـة حتت إشـراف ا
ـسـرحى إسـماعـيل عـبـدالله - ا

األم العام للهيئة
مـســرحـنـا : وجــديـر بــالـذكـر أن
ـــــــوقع اخلـــــــبـــــــر الـــــــذى أتـى بـــــــا
اإللكتـرونى جلريدة الراى أشار
إلى أن اجلـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيــة
الـــــــســــــوريــــــة هـى الــــــتـى ســــــوف
ــهــرجــان حتـــتــضن فــعــالــيــات ا
وهـــــذا عــــلـى عــــكـس مــــا نـــــشــــر
ـسـتضـيـفة سابـقـا من  الدولـة ا
لـلـدورة الـثـانـيـة هى اجلـمـهـورية
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" لفرقة مدينة تونس > "حيلة وتشيط

> "حتت السيطرة" Zapping لواب الفنون
ac-  http://www.taiftheater.com/news.php

tion=view&id=206

مـركــز الـفـنـون الــدرامـيـة والـركــحـيـة بــصـفـاقس وهـو تــكـر مـنـا
سرحى التونسى. أما شهد ا ؤلف العمل ولعمل مـرجعى فى ا
نـصف ذويب تألـيفا ـسرحيـة «مدام كـنزة»  االختتـام فسـيكون 

وإخراجا ووجيهة اجلندوبى تمثيال.
وب االفتتاح واالختتام عشر مسرحيات هى:

> "شوية م الدنيا" لشركو كاوا
> "حق الرد" لدار سندباد

SDF"28 سعدون" <
> "سهرت" لكتارسيس

تونس  – من على موقع مسرح الطائف
سرح حيزا كـبيرا فى برنامج الدورة اخلامسة والثالث يحتل ا
توسط بحلق الوادى باعتبار تخصص هرجان البحر األبـيض ا
ــهــرجـــان ســواء عــنــد انـــطالقه ســنــة  1975أو فى الــســنــوات ا
ـــســـرح كـــمــــحـــور أســـاسى األخـــيـــرة (مـــنــــذ أربع ســـنـــوات) فـى ا
للبـرمجـة التى تتـضمن هذه الـسنة  12عـرضا مسـرحيا تـونسيا

ؤسسات عمومية وخاصة.
ـسرحـيـة «عـطـشان يـا صـبـايا» تـألـيف فـقـيد سـيـكون االفـتـتـاح 
ـرحوم سـمـير الـعيـادى وإخراج صـابـر احلامى وتـقد ـسرح ا ا

Iõæc ΩGóÃ É¡ªààîjh  ÉjÉÑ°UÉj ¿É°û£Y ¢Vô©H ¬JÉ«dÉ©a íààØj

الـكويتـي ومنـهم الراحل حمد
الــــــرجـــــــيـب واخملـــــــرج صـــــــقــــــر
الـرشود وجتـربة اخملـرج حس
ــسـلم وســوف يـتـخــلل مـحـاور ا
ــــــــــرأة فى الـــــــــبــــــــــحـث عن دور ا
ـــــســـــرح الـــــكــــــويـــــتى وجتـــــربـــــة ا
ــسـرحــيـة بــدولـة ـهــرجـانــات ا ا
الـكـويت كــمـا  اخـتـيـار الـنص
ـــو لــكى يــخــرج ــســرحى (تــر ا
ـارد) تــألـيف الــدكـتـور مــحـمـد ا
مــــبـــارك بـالل لــــيـــكــــون الــــنص
ـنشـور فى الـعـدد اخلاص عن ا

عــقــد مــكــتـب الــهــيــئــة الــعــربــيــة
لـــــلـــــمــــــســـــرح بـــــدولـــــة الـــــكـــــويت
اجتـماعه الـدورى بالـتنـسيق مع
اجملــــلـس الــــوطـــــنى لـــــلــــثـــــقــــافــــة
والــــــفـــــنــــــون واآلداب واألمــــــانـــــة
العـامة لـلهـيئـة العـربيـة للـمسرح
ــكــتـب  بـدأ بــالــشــارقـة وقــرر ا
نشـاطـاته الـفـنـيـة فى أغـسطس
ـــســرحـــيــة من خالل الـــورشــة ا
ــتـــخـــصـــصـــة فى ـــيـــة ا األكـــاد
ـسـرح و االتـفـاق عـلى عـلـوم ا
تــكــلـــيف الــفــنـــان اخملــرج خــالــد
أمــــ لإلشـــراف الـــفـــنى الـــعـــام
عـــلـى مـــشــــروع الــــورشــــة كــــمـــا
أســـــنــــد إلـــــيه إخـــــراج الـــــعــــرض
ــسـرحى الــذى سـوف يــشـارك ا
به مــــكــــتب الـــهــــيــــئـــة الــــعـــربــــيـــة
لـــلــمـــســـرح بـــالـــكـــويت فـى إطــار
ــــهــــرجــــان الـــعــــربـى فى دورته ا

الثانية. 
كـــمـــا تــــقـــرر أن يـــصــــدر الـــعـــدد
سرح العربى الثانى من مجلة ا
وســـتــــكـــون مـــحـــاور اجملـــلـــة عن
ــسـرح بـدولـة الـكـويت جتـربـة ا
ـــــــســــــرحـــــــيــــــ كــــــذا جتـــــــارب ا

 عبدالله عبدالرسول 
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سرحي جريدة كل ا

> قام بكتابة السيناريو واحلوار لعدد من األفالم السينمائية واألعمال التليفزيونية
دق أدهم الشرقاوى احلرام مراتى مدير عام الزوجة الثانية أرض منها: زقاق ا
النفاق أبى فوق الشجرة أريد حال آه يا بلد آه السبنسة قصور الرمال بابا زعيم

سياسى.

الكاتب والناقد أحمد
عامر صدرت له مؤخراً

رواية «رجل فى األرض..
امرأة فى السماء» عن
دار الناشر للنشر

والتوزيع.
أحمد عامر حصل
مؤخراً على درجة

عهد اجستير من ا ا
العالى للنقد الفنى

ية الفنون ويعمل بأكاد
مدرسا مساعدا بقسم
سرح بكلية اآلداب - ا

جامعة حلوان.
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áØ«©°V ¢VhôY ídÉ°üd ºgOÉ©Ñà°SGh πgÉéàdG øe 
ويقـول إسمـاعيل ال أعـرف السـر فى هذا رغم
سابـقة الرسـمية أن هناك عـرضًا شـارك فى ا
لـلمـهـرجـان منـذ عـام حتـت مسـمى آخـر وهو

إنتاج جامعة أيضا ومخالف للوائح.
أمــا عـرض "خــالــتى صــفــيــة والـديــر" لــلــمــخـرج
مــحـــمــد مـــرسى فـــقــد  رفض مـــشــاركـــته فى
ــهـرجــان تــمـامــا حــيث أنه إنــتـاج مــركــز إبـداع ا
اإلسكـندريـة التـابع لـصنـدوق التـنمـية الـثقـافية
وســبق لـه احلــصــول عــلى جــائــزة أفــضل عــمل
جــــمـــاعى فـى مـــهـــرجــــان الـــقــــاهـــرة لـــلــــمـــســـرح
الــــتــــجــــريــــبـى فى دورتـه األخــــيــــرة وعن ســــبب
رفض الـعرض فى القـومى يقول مـحمد مرسى
إن الـفرقـة عانت من مـشـاكل متـعددة مع مـدير
مركز إبـداع اإلسكنـدرية خاصـة بعد انـتقال د.
حسـ اجلندى الـرئيس السـابق للـصندوق إلى
ــركـــز الــقــومى لـــلــمــســرح والـــذى كــان يــرعى ا
الـــفـــرقــة ويـــهـــتم بـــشـــئــونـــهـــا وكـــانت آخـــر هــذه
ـــركـــز عن تـــقــد ـــشــكـالت امـــتــنـــاع مـــديـــر ا ا
ــهـــرجــان اســـتــمـــارة اشــتـــراك الــعـــرض إلدارة ا
ركز القومى لذا قررت الفرقة االنفصال عن ا
والـتقدم كفرقـة حرة وأرسلنا اسـطوانة العرض
ــــهــــرجـــان ــــشــــاهــــدة إال أن إدارة ا لــــلــــجــــنــــة ا
رفـضـت هـذا واعـتـبـرته نـوعًـا من الـتـحـايل; ألن
ـركــز هـو جـهــة اإلنـتـاج ونــحن احـتــرمـنـا هـذا ا
ألن اخلـــطـــأ فى الـــنـــهـــايـــة يـــقع عـــلـى صـــنــدوق
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة ومـــركـــز اإلبـــداع إال أن
ـهـنـدس إبـراهـيم أبـو سـعـدة الـرئـيس اجلـديـد ا
للصـندوق تدخل لـتصفـية اخلالفات بـ مدير
ركـز وأعضاء الـفرقة بـعد األزمـة األخيرة مع ا

هرجان القومى. ا
كان" أيضا والغريب هو إقصـاء عرض "نفس ا
ــســابــقــة الـرســمــيــة رغم أنه إنــتــاج فــرقـة من ا
حــــرة وهى فــــرقــــة "اجلــــذور" ويــــشــــارك بــــاسم
جــمـعــيــة أنـصــار الـتــمـثــيل حــيث يـقــول اخملـرج
شـريف شــلـقــامى إن هــذا هـو الــعـرض الــسـابع
لـلــفــرقــة مــنــذ بـدايــتــهــا من ست ســنــوات وهـو
ــشــاركــة فى إنــتــاج مـــســتــقل لـــكــنــنــا فـــضــلــنـــا ا
ـهـرجــان حتت رعـايـة جـمـعـيــة رسـمـيـة لـيـكـون ا
ثابـة غطاء يـسمح لنـا بالدخـول و إدراجنا
ـسـابـقة الـرسـمـيـة وهو مـا أبـلـغنى بـالفـعل فى ا
به مـــديـــر الـــبــرامـج والــعـــروض اخملـــرج هـــشــام
ــشـاكل ــهـرجــان بـيـومــ ولـكن ا جــمـعــة قـبل ا
ـهـرجـان حـالت دون الـتى طـرأت فى كــوالـيس ا
ـــــهـــــرجــــان أن ذلـك وفـــــوجــــئـت فى أول أيـــــام ا
الـعــرض عـلى الـهــامش وكـان جــمـعـة وقــتـهـا قـد
سافـر إلى أمـريـكـا بسـبب ظـرف طـارىء خاص
ــهـــرجــان به ولـم أحتــدث إلـى أحــد مـن إدارة ا
فـى هـــذا األمـــر ألنى لم أعـــتـــد أن أذل نـــفـــسى
وأعـــتــــبــــر هــــذا إهــــانــــة ومــــا يــــهـــمــــنـى هـــو رأى
اجلـمـهــور فى الـعــرض بـغض الــنـظــر عن جلـنـة
الـتـحـكـيم أو غـيـرهـا ألنـنـا نـقـدم شـيئً له قـيـمـة

يستحق أن يراه اجلمهور.
بـاإلضافة إلى أنه مـهمـا فعلت فـلن يتـغير شـيئًا
ألن جـدول عــروض جلـنـة الــتـحـكــيم  تـقـريـره
بـالفعل ولن يتم إقـحام عرض آخر فى الـلحظة
األخـيرة كـمـا أنـها فى رأيى تـصـفـية حـسـابات
ال أســتــطــيع أن أفــهـم ســبــبــهــا ولــكن مــا حــدث
غـــريـب وأعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك قـــرارًا ســـيـــاديًــا ال
أعـــرف من صـــاحـــبه بـــالــتـــحـــديـــد وهــو أن يـــتم
إقــصــاء جــمــيع عــروض اجلـمــعــيــات وعــرضــهـا

على الهامش.

مــشـــكالت بــاجلــمـــلــة واجــهت الـــدورة الــرابــعــة
صرى فى دورته للمـهرجـان القومى لـلمسـرح ا
الرابعـة التى انـتهت فـعالـياتـها واجلـريدة مـاثلة
ــهــرجـــان عــلى لـــلــطـــبع بــحـــفل تــوزيـع جــوائـــز ا
ـــســـرح الــكـــبـــيـــر بــدار الـــفـــرق الــفـــائـــزة عـــلى ا
األوبـرا وحــضـور الــفـنــان فــاروق حـســنى وزيـر

هرجان. الثقافة ود. أشرف زكى رئيس ا
ــــشـــــكالت هـى اعــــتـــــذار عــــدد من أهم هـــــذه ا
شاركـة عن عدم تـقد عروضـها قبل الفـرق ا
ــهــا بـــســاعــات وخـــاصــة عــرضــا مـــوعــد تــقـــد
ـنـوفـيـة بـسـبب جـامـعـة اإلسـكـنــدريـة وجـامـعـة ا
رفض اجلــامــعــات لــتــحـــمل مــصــاريف انــتــقــال
ـشـارك فى الـعـرضـ وإقـامـة فـريـقى الــعـمل ا
إلى الــقـــاهــرة وهــو مــا أدى إلـى فــشــلـــهــمــا فى
هرجان لـلمنافـسة على جوائزه الـوصول إلى ا
أضف إلى ذلك مـواجـهـة بعض الـعـروض لـعدد
من األزمـات تـتعـلق بـالـتـجـهيـزات الـفـنـيـة وعدم
تـــعــــاون عـــمــــال عـــدد من دور الــــعـــرض مــــعـــهم
لــتــقــد عــروضــهم بــشـكـل الئق بــجـانـب عـدم
انـتــظـام صــدور الـنــشـرة الــيـومــيـة لــلـمــهـرجـان
إضــــافــــة إلى تــــأخــــر صــــدور كـــتــــالــــوج الــــفـــرق
ـكــرمــ الـتى ـهــرجــان وكـتـب ا ــشــاركــة فى ا ا
ـــهــرجـــان إصــدارهـــا عن عــادل أعــلـــنت إدارة ا
إمـام ود. هـدى وصفـى وصالح السـقـا وبـهجت

قمر.
وألول مــرة عــلى مــدار أربع ســنــوات هـى عــمـر
ـصـرى يتم إدراج ـهـرجان الـقـومى لـلـمسـرح ا ا
ـرشـحـة من قـبل اجلـمـعـيـات جـمـيع الـعـروض ا
ـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة الـــفـــنـــيـــة عـــلى هـــامش ا
لـلــمـهـرجـان والـذى  تـبــريـره بـأن أغـلب هـذه
الـعروض إنـتـاج جـهات رسـمـيـة مثل اجلـامـعات
ـهرجان من ولم يـتم ترشـيحهـا للـمشـاركة فى ا
قـــــبل هـــــذه الـــــهـــــيـــــئـــــات لـــــذا حـــــاولـت الـــــفــــرق
االسـتـقالل والعـرض حتت مـسمى آخـر يـسمح
شـاركة وهـو ما اعـتبرته إدارة لـها بـالتواجـد وا
ـهـرجــان بـحـسب تـصــريـحـات د. أشـرف زكى ا
ـهرجـان ورئـيس البـيت الفـنى لـلمـسرح رئيس ا
حتــايالً وجتـــاهالً جلــهــات إنـــتــاج رســمـــيــة لــذا
تـــــقــــرر تــــقــــد هــــذه الــــعــــروض عـــــلى هــــامش
ــســابــقـة الــرســمـيــة وهــو مـا ـهــرجــان خـارج ا ا
أصــاب الـــعــديـــد من مـــخــرجـى هــذه الـــعــروض
وأعــضــاء الـفــرق بــاإلحــبــاط حــتى إن بــعـضــهم

هرجان. انسحب تماما من ا
وكــان أكــثــرهــا إثــارة لـــلــجــدل عــرض "هــامــلت"
تمـيز محـمد الصغـير احلاصل على للمـخرج ا
ـــهــرجــان الـــقــومى جـــائــزة أفــضـل عــرض فى ا
اضى عن عـرض "روميو وجـولييت" مع الـعام ا
نـفس فـريق الـعـمل من طـلـبـة اجلـامـعـة والـهـواة
وذلك مــنــاصـفــة مع "اإلســكــافى مـلــكــا" إخـراج
ــســـرح الــقــومى إال أن خـــالــد جالل وإنـــتــاج ا
مشـاركتـه هذا الـعام حتـت اسم جمـعـية أنـصار
الـتـمـثيل أدت إلـى استـبـعـاد الـعـرض وعن هذا
يـقول مـحـمـد الـصـغيـر إنه عـضـو فى اجلـمـعـية
ومشاركـته باسم اجلـمعيـة ال تعنى أنه يـتجاهل
جـهـة اإلنـتـاج وهـى كـلـيـة احلـقــوق جـامـعـة عـ
شـمس; ألن ديــكـور ومـالبس الـعــرض بـالــكـامل
تــخص اجلـامــعـة وإن دعــايــة الـعــرض بـالــكـامل
حتـمل اسم الكليـة كجهة إنـتاج ولكنه جلأ إلى
الـتقدم باسم اجلـمعيـة ألنه ليس من العدل أال
ــهـــرجــان الــقــومى ــشـــاركــة فى ا يــتـــمــكن من ا
ـــركـــز األول فى جملـــرد أنه لـم يـــحـــصل عــــلى ا
مـهرجـان اجلـامـعة والـذى حتـكمت فـي نتـيـجته
حسـابـات أخـرى ويشـيـر إلى أنه فـوجئ بـأحد
أعــضــاء جلــنــة حتــكـيـم مــهــرجــان اجلــامــعـة د.
مـدحت الـكـاشف مـنـذ أيـام قـلـيـلـة وبـعـد انـتـهاء

تـــغــــيـــيــــرهم إال أنـه  إدراجه عــــلى الــــهـــامش
بدعوى أن هـذا يعتـبر نصبًـا وتدليـسًا ألن جهة
اإلنـــتــاج األول هى اجلـــامــعــة وأنـــا ال أفــهم مــا
شـكـلـة فى أن أبحـث عن جهـة تـسـاعدنى هى ا
ـهـرجـان فاجلـامـعـة نفـسـها ـشـاركة فى ا عـلى ا
لم تـعــتـرض خـاصــة وأنه من عـروض مــهـرجـان
االكـــتـــفــاء الـــذاتى الـــصـــغــيـــرة والـــعـــروض الــتى
ترشح من قبل اجلامعة هى الكبيرة فقط التى
تـعـرض فى مـهـرجـان الـنـصف الـثـانى مـن الـعام
الــدراسى والــغــريـب أنه لم يــتم إبالغــنــا بــهــذا
ــؤتـــمـــر الــصـــحـــفى الـــذى ســبق حـــتى مـــوعـــد ا

. هرجان بيوم ا
ــشــارك بـاسم وكــذلك عــرض "قـابل لــلــكــسـر" ا
ــســرح مـن إخـراج ــصـريــة لــهــواة ا اجلــمــعــيــة ا
ـر بـنــفس األزمـة وهى أنه إســمـاعـيل الــسـيــد 
من عــروض مــهــرجــان االكــتـفــاء الــذاتى حــيث
يـــقــول اخملـــرج إن الــفـــرقــة مـن كــلـــيــة الـــتــجــارة
بــجـامـعـة عــ شـمس لـكــنـهـا أيـضــا فـرقـة حـرة
تــدعى فــرقـة "عــ الــشـمـس" و اسـتــبــعـادهم
ــســابـــقــة الــرســمــيــة لــنـــفس الــســبب وهــو من ا
اإلنــتــاج األول مـن قــبل اجلــامــعـــة ويــشــيــر إلى
أنــــهم دافــــعــــوا عن أنــــفــــســــهم بــــأنه ســــبق لــــهم
ــشــاركــة بــهـــذا الــعــرض بــاسم اجلـــمــعــيــة فى ا
مــهــرجـان اجلــمــعـيــات الــثـقــافــيـة الــتــابع لــهـيــئـة
ـركـز الــثـالث قـصــور الـثــقـافــة وحـصـلــوا عـلـى ا
كأفـضل عرض وأفـضل مخـرج ثالث بـاإلضافة
إلى عــدد من جـــوائــز الــتـــمــثــيل وفـى مــهــرجــان
ـــركـــز األول كــأفـــضل اجلـــامـــعــة حـــصل عـــلى ا
ــراكـز عــرض وأفــضل مـخــرج سـيــنــوغـرافــيـا وا

األولى فى التمثيل.

هرجان بشهـر يعلق على عرضه بأنه محاولة ا
"لـــــفــــرد الـــــعــــضـالت" رغم أن مـــــا يــــقـــــدمه فى
عروضه هـو نـفسه مـا تـعـلمه عـلى أيـدى هؤالء
سرحية. عهد العالى للفنون ا األساتذة فى ا
ويـــرى مـــحــمـــد الـــصـــغـــيــر أن مـــا حـــدث الـــعــام
هرجان والبيت اضى أصاب القائـم على ا ا
الـفـنى لـلـمـسـرح بـالـرعب من عـروض اجلـامـعة
الـتى تـفـوقـت علـى عـروضـهم وبـهـرت اجلـمـهور
ــســارح رغم مــيـــزانــيــتــهــا الــضــئــيــلــة مــقــارنــة 
تـابع للـمهرجـان هذا الـعام يسـتطيع الـدولة وا
الــتـــعــرف عــلى هــذا فى ظل مــشــاركــة عــروض
ـــســتـــوى وهى الـــبــيـت الــفـــنـى لــلـــمـــســـرح دون ا
ــثــابــة إهـدار لــلــمــال الــعـام لــذا كــانت الــنــيـة
ـــهــرجـــان مــنــذ مــبـــيــتــة إلقـــصــاءه تـــمــامـــا من ا
الـبــدايــة من خالل نـتــيــجـة مــهـرجــان اجلـامــعـة
الـتى أدهــشت اجلــمـيع بــعـد حــصـول "هــامـلت"
عـــلـى مـــركـــز ســــادس رغم شــــهـــادة اجلــــمـــهـــور
شاركة هرجان ثم قرار ا بتميزه بـ عروض ا
ــهــرجــان عــلى الـــهــامش الــذى اتــخـــذته إدارة ا
الـقــومى لـلــمـســرح والـذى دعــاه لالعـتــذار بـعـد
حـالـة اإلحــبـاط الــتى أصـابت أعــضـاء الــفـرقـة
واالنـــســـحــاب من الـــقـــومى عـــلى أمل أن يـــجــد
فـــرصـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فى مـــهـــرجـــان الـــقـــاهــرة

للمسرح التجريبى فى دورته القادمة.
بـيـنـما يـشـارك اخملـرج محـمـد مـحمـدى بـعرض
ـصـريـة لـهواة "الـبـدروم" حتت اسـم اجلـمـعـيـة ا
ــســـرح و إقــصـــاؤه ألن أول عـــرض له كــان ا
فى كليـة اآلداب جامعـة القاهـرة ويقول مـحمد
مـــــحــــــمـــــدى إنه عــــــرض بـــــعـــــد ذلك حتـت اسم

اجلمعية وفرقـة هنا القاهرة وبعض أبطاله 

د. حس اجلندى محمد الصغير 

اضى  محمد الصغير: ما حدث فى العام ا
أصاب البيت الفنى للمسرح بالرعب!

هرجان القومى للمسرح مع انتهاء فعاليات ا

الكتاب: شجون عامرية.. رؤية
شعرية

ؤلف: محمد سليم القشاط ا
ؤلف الناشر: على نفقة ا

✂✂

سرحي جريدة كل ا

الزميل حسن احللوجى
صدرت له هذا األسبوع
اجملموعة القصصية
اجلديدة «رسم قلب».
احللوجى يعمل باحثاً
ركز القومى للمسرح با
إضافة إلى اشتغاله
بالصحافة بعدد من
اإلصدارات األسبوعية
بجانب إقامته لعدد من
معارض التصوير
الفوتوغرافى وفوزه بعدد
من اجلوائز الهامة فى
هذا اجملال.

سرحية  –استئجار > نرى الفالح يرفضون تدخل إسرائيل فى كل شىء  خاصة بعد أن طلبوا  - فى ا
قناة السويس  يثورون ويطردون إسرائيل  وهى النهاية التى يتمناها الكاتب فى الواقع  وتعد صرخة
. طبع سرحية  رسالة حتذير لكل ا (صابحة) فى نهاية ا
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إخناتون 
بكرى عبد احلميد

عن سـلسـلـة "نـصوص مـسـرحـيـة" التى
تـــصـــدرهــا الـــهـــيـــئــة الـــعـــامــة لـــقـــصــور
الــثــقــافــة صــدر هــذا األســبــوع الــعــدد
رقـم  90 والــــــــذى يـــــــــحــــــــتــــــــوى عـــــــــلى
مــســـرحــيــة "نـــصب تــذكــارى" لـــلــكــاتب
ــســرحى اجلــنــوبى والــشــاعــر بــكـرى ا
عبد احلـميد الذى كـان قد أصدر من
قـــبـل مــــســـرحــــيــــة "دم الــــســــواقى" عن
الــهــيــئـة الــعــامــة لــلــكــتـاب 2005 كــمــا
ــصـريـة عن أصـدر ديـوانًــا بـالـعــامـيـة ا
ســلـــســلــة إبـــداعــات بــالـــهــيــئـــة الــعــامــة
لـقــصـور الـثــقـافـة عـام  2003بــعـنـوان

وت حليف األولياء". "ا
"نـــصـب تــــذكـــارى" مــــعــــاجلــــة جــــديـــدة
يقدمها بكـرى عبد احلميـد لشخصية
وسيـرة إخنـاتون التى حـظيت باهـتمام
بـــالغ مـن كــتـــاب األدب بـــصــفـــة عـــامــة
سـرح بصـفة خـاصة. وذلك لـكونـها وا
شخـصية مـفصـليـة فى التـاريخ وثرية
ــا حتـــمل من رؤى مـــخـــتــلـــفـــة تـــلــقى
بــظاللــهــا عـــلى الــلــحـــظــة احلــضــاريــة
ـــا حتــمــله مـن أفــكــار عن الـــراهــنــة. 
احلــــرب والـــــسالم". كـــــمــــا جـــــاء عــــلى

غالف الكتاب األخير.
ــــســــرحـى إبــــراهــــيم ويــــرى الــــنــــاقــــد ا
احلسينى فى مقـدمته للمسرحية إنها
تـــنــــدرج ضـــمن إطــــار مـــشـــروع خـــاص
يعمل على إجنازه بكرى عبد احلميد
مــشــيـرًا إلـى اسـتــلــهــام الــكــاتب أفــكـار
مــسـرحـيــاته من شـخــصـيـات تــاريـخـيـة
وتـراثـيـة مؤكـدًا أن أعـمـاله تـنـبش فى
ـصـريــة مـسـتـلــهـمـة حـيـوات الــذاكـرة ا
ضـيئـة مثـلمـا فعل بـعض شخـوصهـا ا
فـى مـــســـرحـــيـــته "دم الـــســـواقى" الـــتى
اســتــدعـى خاللــهــا مــعــظم الــثــنــائــيـات
التى شـكلت قصص احلب فى التراث
الـشــعـبى مـثل "حـسن ونــعـيـمـة يـاسـ
وبهية شـفيقة ومـتولى" ذلك ليؤسس
عـبرها لـرؤاه اجلديـدة التى تـشير إلى
ـعـاصر افـتـقـاد احلب فى مـجـتمـعـنـا ا
كـمـا اسـتــلـهم بـكـرى عــبـد احلـمـيـد فى
مــســرحــيـته "قــول يــا مــغـنــواتى" ســيـرة
أدهم الـشـرقـاوى" لـيـطـرح من خاللـهـا
ــة واحلــديــثــة مـعًــا من أســئــلـتـه الـقــد
مــــــثـل. هل أدهـم الــــــشــــــرقــــــاوى بــــــطل

شعبى.
أم مـــــجــــرد لـص وقــــاتل?.. كـــــذلك من
مسرحيـاته األخرى التى استـشهد بها
احلــســـيــنـى "الــهـاللى" الــتـى تــســـتـــلــهم
ســـيــرة بــنـى هالل تــركــز خـــاصــة عــلى

شــخــصـــيــة "أبــو زيــد الـــهاللى" ويــذكــر
إبــــراهــــيـم احلــــســـــيــــنى فـى مــــقـــــدمــــته
ــــعـــاجلـــات لـــلـــمــــســـرحـــيــــة عـــددًا من ا
ــســـرحــيــون الـــســابــقـــة الــتى قـــدمــهـــا ا
لـــشـــخــصـــيـــة إخــنـــاتـــون مــنـــهم "أجـــاثــا
كــريــســتى ألــفــريــد فــرج عــلى أحــمــد
باكثير أحـمد سويلم مـنصور مكاوى

مهدى بندق وغيرهم.
ومــســـرحـــيــة "نـــصب تـــذكـــارى" تـــكــثف
الفقرة التـاريخية الـتى دار فيها النص
فى صراع إخناتـون ضد الكـهنة حيث
يـــحـــاول جـــمع كل اخلـــيـــوط الـــديـــنـــيـــة
والـسيـاسـية والـداخـليـة فى  يـده ونزع
كـل مـــا لــــدى الـــكــــهـــنــــة من ســـلــــطـــات
ويشيـر إبراهيم احلسـينى إلى أن هذه
ــعــاجلــة الـــتى ضــمـــنــهــا بـــكــرى عــبــد ا
احلـــمـــيـــد لـــشـــخـــصـــيـــة إخـــنـــاتـــون فى
ـعـاجلات مسـرحـيـته شـأنهـا شـأن كل ا
الفنية والتاريخية األخرى ال تستهدف
الــتــعـــريف بـــالــشــخـــصــيـــة الــتــاريـــخــيــة
واالحتـفاء بـتـفاصـيلـهـا بقـدر ما تـهدف
إلـى تــقــد تـــفــســيـــرات ورؤى جــديــدة
لــلـــواقع الــراهن تـــتــخـــفى عـــبــر لـــعــبــة

الزمن.
قــسم الـكــاتب مــســرحــيـته إلـى جـزءين
يـحتـوى اجلـزء األول منـها عـلى ثـمانـية
مـــشــاهـــد بـــيــنـــمـــا ضم الـــثــانـى ســبـــعــة
مـشـاهـد تـتـراوح بـ الـطـول والـقـصر.
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إن مـن أســـعــــده احلظ بــــقـــراءة رائــــعـــة
سرفانتس والـتعرف عـلى النبيل "دون
كـــيـــخـــوته دى الفـــنـــتـــشـــا" أو "الـــفــارس
احلـــزين الــطـــلق" الـــســاعى فى األرض
لـنشـر العـدل ونـصر الـضعـفاء والـدفاع
ـــــســــاكــــ عن األرامل والـــــيــــتـــــامى وا

والـرافع رايات احلب الـطاهـر العـفيف
ـكـنه إال أن يـقـارن بـيـنه الـشـريف ال 
وب شـاعرنـا الكبـير - بحق - مـحمد

سليم القشاط..
فـشـاعـرنـا هـذا يـشبـهـه إلى حـد كـبـير
فـــكـالهــــمــــا "فــــارس" يـــعــــيـش فى زمن
"أصالنى" يــخــصه غــيــر الـزمـن الـذى
يـــتــقـــاســمـه مــعـــنــا واعـــتـــقــادى أن كال
ــا يــحــمــله من قــيـم وأفــكـار مــنــهــمــا 
ـا وتـصـورات (جـوهـريــة/ أصـلـيـة) فـإ
يـــــكـــــشف عـن زيف الـــــزمـن الـــــبـــــرانى
اخلـــارجى  نـــفـــسه واغــتـــرابه بـــقـــيــمه
ــســـطـــحــة وقـــلــبه الــبـــاهــتـــة وأفــكـــاره ا
اخلــشن قــبل أن يـكــشف عن اغــتـرابه
هــو فى هــذا الــزمن.. كالهــمــا يــتـوجه
بــــأعـــمــــاله اجلـــلــــيـــلــــة إلى "ســــيـــدة فى
خيـاله" مـثل أعلـى للـجـمال.. يـنـاجيـها
عـــــلى الـــــبــــعـــــد يــــخـــــوض من أجـــــلــــهــــا
ـــعــارك ويـــقــدم انـــتــصــاراتـه ومــآثــره ا
قــربـانـا حتت أقــدامـهـا عـلّــهـا تـرضى..
هـى "دولــثـــيــنــيـــا دى بــوســـو" عــنــد دون
كـيـخـوته وهى عــنـد شـاعـرنـا "لـيـلى"..
ـؤنـثـة الـتى يـنـاجـيـها هى كل األسـمـاء ا
ويـنــاديــهـا وال يــرى غـيــرهــا.. وتـشــهـد
بـذلك دواوينه الـشعـرية الـتى أصدرها
من قبل مثل "شـجون مسـافرة نشاوى
سحـر خلـجات صبـارة" وهو مـا تؤكده
أيضا مسرحـيته الشعريـة التى فاجأنا
بـإصــدارهـا مــؤخـراً "شــجـون عــامـريـة"
الــتى كــان دافــعه لــكـتــابــتــهــا الـرد عــلى

ـنـكـرين ألجـمل ـغـرض وا ـدعـ وا ا
وأعظم قصـة حب فى التراث العربى
قـــــصـــــة قــــيـس ولــــيـــــلـى وقــــد انـــــتــــدب
شـــاعــرنـــا نــفـــسه لـــلــدفـــاع عن "قـــيــسه
ولـــــيـاله" والـــــدفـــــاع كـــــذلك عـن "احلب
نــفــسه" ذلـك احلب الــطــاهــر الـعــفــيف
الـــنـــظــــيف الــــشـــريف ضــــد افـــتـــراءات
زمـنـنـا.. يقـوول مـحـمد سـلـيم الـقـشاط
فى مــقــدمــته لــلــمــســرحــيــة "لـقــد ظــلم
قـيس ولـيـلى الـعـامـريـان أثـر الـظـلم فى
الـروايـات واحلـكـايات بـقـدر مـا ظـلـمـنا
عـــلـى أرض جنـــد أو يـــزيــــد وظـــنى أن
ذلـك هـــــو قـــــدر كل ذى قـــــدر عـــــظـــــيم
عــظـيـم.. ويـعــزى ذلك - عــنـدى - إلى
عـلـو قــيـمـة حـبــهـمـا عـلــواً فـوق طـاقـات
آفــاق مـعــاصــريـهــمــا والالحــقـ بــهــمـا
عـــــبــــر الــــعـــــصــــور ومن ثـم أتت تـــــلــــكم
ا اآلفـاق غـيـر الـواعيـة لـتـصم قـيـسـاً 
تصمه به أو تشكك فيه وفى لياله ما
اســتــطـاعـت الـتــشــكـيـك لـعــجــزهـا عن
بـلـوغ هـامـتـيـهــمـا الـعـلـيـتـ أو لـقـصـور
وعـيـهـا بقـدر كـلـيهـمـا فـبـلغ األمر رمى
قـــيـس بـــاجلـــنـــون ورجـــمـه بـــالـــشـــطط
وانـتهى أحيـانا إلى الـتشـكيك فيه وفى
لياله بـل انتـهى فى أحـايـ إلى إنـكار
قضـيـتـهمـا بـالـكلـيـة أو ردها إلى األدب
الــــــرمـــــــزى أو الــــــصــــــوفـى أو الــــــتــــــوجه

األسطورى أو غير ذلك"..
لـــهــذا فـــقــد آل شـــاعـــرنــا عـــلى نـــفــسه
تــقـــد هــذه الــشــهــادة بــصــدق روايــته
"األصـــــلــــيـــــة" الــــتـى ســــتـــــعــــيـــــد من يــــد
الــتــشــكــيـك والــنــكــران صــورة نــقــيــة ال
تشوبهـا شائبة للـحب اخلالص اخلالد
وللـحبيـب يقـول القشـاط: "هذه رؤية
حـــــاولـت أن تـــــســـــتـــــكــــــشف مـن بـــــعض
مــكــنــونــات ذلك احلـب الــعــظــيم بــعض
دالئل اجلمـال واجلالل ما استطاعت
لـــــتــــزيل غــــبـــــار الــــنــــكــــر والــــتـــــشــــكــــيك
واإلغــــراض.. فــــكــــان األمــــر الــــصــــعب
بـاخـتـيـار السـويـعـات األخـيـرة من حـياة
لوح بـجسده فوق ثرى جند فإن ابن ا
ــتــاح مــنــهــا قـــلــيال فــحــســبى أنه كــان ا
عــــلى قـــلــــته شـىء من كـــنــــوز مـــحــــبـــته
أســــتـــطــــيع بـه الـــدفـــاع عـن ذلك احلب

العظيم العظيم".
شجـون عامريـة صاغـها مـحمـد سليم
الـــقــــشــــاط شـــعــــراً جــــمـــيـالً اســـتــــطـــاع
تـطــويـعه خلــدمـة درامــا احلـكـايــة الـتى
اسـتــدعى لــهـا من الــشــخـصــيـات لــيـلى
ـهـدى أبـو لـيلى ـهـدى قيس ا بـنت ا
بــــشـــــر صــــابـــــحــــة (أم قـــــيس) عـــــبــــد
الـــرحــــمن بن عـــوف (أمــــيـــر صـــدقـــات
احلـجــاز) وكــاتـبه (نــصــيب) واحلـاجب
مراقب قصر األمـير وكبـير احلجاب
وراويـة شـعــر قـيس (زيـاد) كــمـا اخـتـلق

الئكة. حلكايته بعضاً من اجلن وا
ــــســــرحـــــيــــة تــــدور فى زمـن خالفــــة وا
لك فى صحراء جند الوليـد بن عبد ا

. حيث مضارب العامري
وللشاعـر مسرحيـة أخرى حتت الطبع

ولد". هى "كفر ا

الكتاب: نْصب تذكارى
ؤلف: بكرى عبد احلميد ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

 إسماعيل السيد: هناك عروض شاركت محمود احللوانى
هرجان من قبل وخالفت اللوائح فى ا
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سرحي جريدة كل ا

> من مواليد  1925/2/4 فى قرية دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية وتخرج فى كلية
الشرطة عام 1949 وعمل ضابطاً بالشرطة ثم تخرج فى كلية اآلداب قسم فلسفة عام
 1956من جامعة اإلسكندرية.
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حلقة السبت القادم من
برنامج ساعة مسرح على
القناة األولى تعرض
مشاهد من مسرحية
«اللى نزل الشارع» لفرقة
مسرح الشباب وإخراج
إسالم إمام إضافة إلى
مشاهد من العرض
سرحى «أنا هاملت» ا
للمخرج هانى عفيفى
وإنتاج مركز اإلبداع الفنى
ولقاءات مع أبطال
العرض البرنامج يذاع
مساء السبت أسبوعيا
يخرجه تامر هارون.

¢ûJQób Éeh ÜôLCG äôµa

 محمد جمال كساب

الغولة آخر أعماله                                        
ـسرح ـدرسة عـنـدمـا بهـره ا بـدأ مـشواره الـفـنى من ا
ه السـاحـر فـشارك فـى عدد كـبـيـر من عروضه بـعـا
حـتى اجلـامـعـة الـتى فـاز فى أحـد عـروضـهـا بـجـائـزة
ـا دفع ـثل عـلى مـسـتـوى جـامـعـات مـصـر  أحـسن 
بــالــراحل كــرم مـطــاوع إلى تــشـجــيــعه عــلى تـنــمــيـة
سرحية عهد الـعالى للفنون ا مـوهبته بالدراسة با

ـسـرح الـتى شــاهـدتـهـا لــلـفـنـانــة سـنـاء جــمـيل 
الطليعة أوائل التسعينيات والثانية قرأت عنها
ولم أشــاهــدهـا وهـي لـلــفــنـانــة نــعـيــمــة وصـفى
ونودراما وعروضها فيما عدا ذلك لم حتقق ا
ـتـلـقى أى جنـاح يــذكـر ألنـهــا بـعـيـدة عـن ذوق ا

صرى ووجدانه. ا
سرحية اآلن?  كيف ترى حال حركتنا ا

أرى أن هــنـــاك حـــركـــة نـــشـــطـــة جـــداً عـــلى كل
ــســتـــويــات وأنـــا شــديــد الـــتــفـــاؤل ألنــنى ابن ا
ــســرح لــكن رغم كل اجملــهــود الــكــبــيــر الــذى ا
يقـوم بـه د. أشرف زكـى - رئيـس الـبيـت الفـنى
للمسرح - إال أن جزءاً كبيراً منه يذهب هباء
ـسارحـنـا شـديدة فـالـبنـيـة الـتحـتـيـة األساسـيـة 
الـــبـــدائــيـــة واالنـــحـــطــاط ومـــتـــهـــالــكـــة رغم أن
ـسـرح فى الـعــالم اآلن يـجـد مـنـافــسـة صـعـبـة ا
لــكى يـــقف فى وجه الـــســيــنـــمــا والــفـــضــائــيــات
واإلنــتـرنت وغــيــرهــا وهـذا يــحــتـاج االعــتــمـاد
عـلى الـتـكـنولـوجـيـا احلـديثـة وهـذه جنـدها فى
ــــســــارح فـى دول الــــعــــالـم حــــتى داخل أغــــلب ا
مـــســـارح أشـــقـــائـــنــــا الـــعـــرب وال يـــحـــدث ذلك
ــصـر فــنـحن حــتى حلـظــتـنــا احلـالــيـة مــازلـنـا
نـــصــعـــد عـــلى الـــســـلم اخلـــشــبـى لــكـى نــضـــبط

كشافات اإلضاءة! م
مـاذا عن الــكـارثــة الـضـخــمـة الــتي يـواجــهـهـا

نصورة الذى ترأسه? سرح القومى با ا
نصورة من طراز فنى فريد سرح القومى بـا ا
يــعـود إلى  1894أى مـا يــقـرب من  (114)عــامـاً
حـيث يـقع علـى ضفـاف الـنـيل مبـاشـرة وأنـشأه
اإلجنـليز كـناد فـنى ترفـيهى لـلضـباط ثم حتول
سرح. وقد شاهده الفنان فاروق حسنى وزير
الــثــقــافـة فــأعــجب بــطــرازه الـفــريــد ومــعــمـاره
الــعـتــيق فــطـلب من مــحــافـظــة الـدقــهـلــيـة ضم
هـــذا األثــــر الـــتـــاريــــخى لـــوزارة الــــثـــقـــافـــة و
ـسـرح إلـى الـبـيت الـفـني بـالـفـعل تـســلـيم هـذا ا
ـــســـرح لــــلــــمــــســــرح عـــام  1998ومع ذلك ظـل ا
مــــــغــــــلـــــقــــــاً حـــــتـى تـــــولــــــيت إدارتـه عـــــام 2005 
واســـتـــطــعـت بــجـــهـــد كـــبــيـــر ومـــســاعـــدة من د.
ـــســـرح تـــطـــويــره أشـــرف زكى رئـــيس هـــيـــئــة ا
ـسرح األسـاسـية فـقـمت بـعمل تـطـويـر لقـاعـة ا
وتـرمــيـمـهــا والـتي تـضم ( 500 مـقــعـد) وإنـشـاء
قاعة أخـرى بسعة (150)كـرسيـاً وبنـاء متحف
ـشـاهيـر الـدقهـلـية فى الـفـنون والـعلـوم وجـميع
اجملـــاالت وكــذلـك تـــوفــيـــر قـــاعـــة لـــتـــدريـــبــات
ـــوســيــقــيــ والــفــنــانــ الـــتــشــكــيــلــيــ وبــنــاء ا
اسـتــوديــو لـلــتــسـجــيل الــصــوتى وإنـشــاء فــنـدق
خـمـس جنـوم الســتـقــبـال الــفــنـانــ والـضــيـوف
ـسرح بـسعة 14 بالـدورين الثانى والـثالث من ا
غــرفــة بـاإلضــافـة إلى جــنــاحـ لــكـبــار الـزوار
تـــوفـــيـــر مـــكـــاتـب وغـــرف اإلداريـــ وتـــقـــدمت
ـســلــحــة بــعـرض اإلدارة الــهــنــدسـيــة لــلــقــوات ا
ــبـلغ  21مـلــيـون و((130 لــلـتــنـفــيــذ خالل عـام 
ألف جــنـيه.. وقـد أرسل الــسـيـد وزيـر الــثـقـافـة
ــعـنـى لـلــمــحـافظ فى مـشــكــوراً خـطــابــاً بـهــذا ا
ـاضى وبـتـاريخ 2008/8/5 شـهــر يـولـيـو الـعـام ا
أوصـت جلــنــة الــتــطــويــر حملـــافــظــة الــدقــهــلــيــة
بـانى للبـيت الفني لـلمسرح ومع ذلك بتسـليم ا

لم ينفذ شىء حتى اآلن.

á«æa πMGôe
ـــســــرح وأهم  كــــيف بــــدأت مــــســـيــــرتك مـع ا

األعمال التي قدمتها?
درسـة االبتـدائية سـرح وأنا بـا بـدأت العـمل با
من خالل بـعـض االسـكــتـشــات الـبــسـيــطـة وفى
ــنـصـورة قـدمت ـدارس ا ـرحـلــة اإلعـداديـة  ا
سرحيـات الوطنـية التي حتكى عن عـدداً من ا
شـعب فـلــسـطـ واغــتـصـاب الـيــهـود ألراضـيه
سرح واكتشفت أننى وفى هذه الفترة بـهرنى ا
أمام عالم ساحر وفى اجلـامعة قدمت كممثل
ى والـعــربى وحـصــلت  بـهـا ــسـرح الـعــا روائع ا
ــــثل 1976وكــــان من عــــلـى جــــائـــــزة أحــــسـن 
ضــمن أعـضـاء جلـنـة الــتـحـكـيم الـفــنـان الـكـبـيـر
كـــرم مــــطــــاوع نــــبــــيل األلــــفى عــــبــــد الــــفــــتـــاح
الــبـارودى وطــلب مــنى كـرم مــطـاوع أن الــتـحق
ــســرحــيـة لــتــنــمـيــة مــوهــبـتى ــعـهــد الــفــنـون ا
وبـالفـعل تقـدمت بعـدها مـبـاشرة لـلمـعهـد قسم
الــتـــمــثــيل واإلخـــراج وأكــمــلـت دراســتى بـــكــلــيــة

الزراعة .
أمــا األعــمــال اإلخـراجــيــة الــتـى قـدمــتــهــا عــلى
مــــســـتــــوى االحــــتـــراف فـى مــــجـــال االحــــتـــراف
اإلخـراجى فـنـصـيـبى  مـنـهـا قـليـل حيـث قدمت
"مــيــديــا" جلــان أنــوى عــام " 1999الــعــنــكــبـوت"

 2002عن مجموعة مسرحيات قصيرة
لــــهــــارولـــــد بــــاركـــــر وفى عــــام  2005 أخــــرجت
ـوضـوع كـبيـر قـوى) وهي كـومـيـديـا سـيـاسـية (ا
اسـتـعــراضـيـة بـطــولـة وائل نـور وحــنـان شـوقى
من تـألـيفى وإخـراجى قـدمت (أنا وحـبـيبى فى
ـــيــاء األمـــيــر الــغـــرام) بـــطــولـــة فــاروق جنـــيب 
صريـة البسـيطة وتناولت الـعالقة ب األسـر ا
ـــة واتــفـــاقــيـــة اجلـــات وآخــر عـــمل هــو والــعـــو

سرح الغد للعروض التراثية. "الغولة" 
فـى مــســرحــيــتك "الــغــولــة" تــوجــهت لــتــراث
الــواحــات فــمــا الــســبب? وهل عــلى األعــمــال
الـتــراثــيــة أن تـقــدم كــمـا هى أم تــطــرح بـرؤى

جديدة?
مـــســـرحــيـــة "الـــغـــولــة" عـــرض عـــلى إخـــراجـــهــا
بـالصـدفة فـقـد عرض مـؤلفـها بـهـيج إسمـاعيل
ــهـــا فى فـــتـــرة حتــول مـــســـرح الـــغــد من تـــقـــد
الــعـــروض الـــتـــجـــريـــبـــيـــة إلى تـــقـــد األعـــمــال
الـتـراثـيـة وعـنـد قـراءة الـنص بُـهـرت بـه وبدأت
ـؤلف ثم تـوالت مـراحل إخـراجه أنـاقـشه مع ا
وأنــــا لم أقــــصــــد الــــتــــوجه إلى الــــتــــراث ألن به
إشـكـاليـة كـبـيـرة ويـطـرح عـدة أسـئـلة: هـل نقف
عند متحفـية التراث ونقدمه كما هو? أم نقول
رأيــنـا فــيه ونـطــرح إيـجــابـيـاتـه وسـلـبــيـاته? وفى
ـــكن أن يــقـــوم كــمـــا هــو فى رأيى أن الـــتــراث 
حالة إذا أردنـا توثـيقه فقط لـلحفـاظ عليه من
ه بشكل الـضياع واالندثـار أما إذا أردنا تـقد
فنى معاصر فينبغى أن نحدد موقفنا منه من

أجل توصيل رسالته للمتلقى واضحة قوية.
فــالــتــراث بــحــر ال نــهــايــة له وخــاصــة عــنــدمـا
نــنـــظــر إلى أبــعــاده اإلنــســانـــيــة الــشــامــلــة الــتي
ـكـان فـهـو مـتـواجـد تـتـخـطى حـاجـز الـزمـان وا
فى كل مــجـتــمع ومع كل حـضــارة وإن اخـتــلـفت
أشــكـال صــيـاغــته والـتــعـبـيــر عـنـه فـنـجــد مـثالً
بــأفـريـقــيـا بـعـض الـقـبــائل تـقـوم بــدفن الـزوجـة
ـــا ـــتـــوفى وهــــذا مـــعـــادل  حـــيــــة مع زوجـــهــــا ا

تطرحه مسرحية الغولة.
ـؤلف وانـتـصرت غـيـرت نـهـايتـهـا بـاالتفـاق مع ا
ــرأة الـــتي لـــلــعـــلـم واحلــريـــة وخـــاصـــة حـــريـــة ا

الـعـالـم لـكن سـلـبــيـاته كـثـيــرة جـدا ويـنـبـغي أن
نـنطـلق لـلـتـجريب مـن مسـرح مـصـرى أصيل له
ثــقــافــته وهــويــته بــعــيــداً عن اســتــيــراد أشــكـال
أجنبية وأن نقوم بالتجريب بأشكالنا وثقافتنا

الذاتية واخلاصة بعيداً عن التقليد.
هـل فـكـر مـصـطـفـى طـلـبـة فى إخـراج عـروض

جتريبية?
فـــكـــرت ذات مـــرة فـى خـــوض عـــمل جتـــريـــبى
ـــســــارح فى مــــنــــتـــصف ــــديـــر أحــــد ا وذهــــبت 
سـرحية "مـصرع كـاسبـار" وبعد التسـعيـنيـات 
أن قـــرأهــــا وجـــدته يـــرفــــضـــهـــا بـــحــــجـــة أنه لم
يـــفــــهـــمـــهـــا رغـم أن هـــذا الـــنص كــــتب أســـاســـاً
للـتـجـريب بـعـيـدا عن شـكل الـكـتابـة الـتـقـلـيـدية
للـمسـرح ويتـيح للـمخـرج تقـد شكل جتـريبى
ـــــديـــــر جــــــديـــــد ورغم مــــــحـــــاوالتى مـع هـــــذا ا

بإقناعه إال أن كل احملاوالت باءت بالفشل.
ـسرح ـونودرامـا با ما الـسـبب فى قلـة أعمـال ا

صرى? ا
سـرح اخملتـلفة عن ونـودراما إحدى أشـكال ا ا
تـفـكيـرنـا وثقـافـتنـا والـدراما أسـاسـها الـصدام
وعـندما يصبح هـذا الصدام ذاتيـاً مونودرامياً
يــصــبح بــذلك مــبــتــوراً ومــبــتــســراً ويـؤثــر عــلى
التجربة ويجعلـها غير ناضجة وال يقبل عليها
اجلـــمــهـــور وهــذا مـــا جــعـــلــهـــا ال تــلـــقى رواجــاً
ـصـر وأذكــر أن هـنـاك جتــربـتـ  نــاجـحـتـ

فى هـذا اجملــال أولـهـمــا مـســرحـيــة "احلـصـان"

تكفلها القوان السماوية والوضعية.
وما الـسبب فى قلة العروض التي تعتمد على

التراث?
نـظـراً لـصعـوبـة الـتعـامل مـعه وتـفسـيـره حتدث
ـضـمـون فـأنا خالفـات مـتـعـددة فـى الـشكـل وا
مـــثالً ال أســـتـــطــيـع أن أقــدم الـــواحـــة كــمـــا هى
ـسرح وروثـاتهـا بـشكل حـرفى علـى خشـبة ا
بصـورتهـا الـتكـشيـلـية ألن ذلك أقـرب إلى نقل
الـطـبـيـعـة وهــذا غـيـر مـسـتـحب والبـد لـلـمـخـرج
من اخـتـيار إطـار فـنى وإخـراج مـناسب ورأيت
أن األنــــسب هـــو تـــقــــد الـــواقـــعـــيــــة فى شـــكل
تــعـــبــيـــرى رمــزى وهــذا يـــحــيـــلــنـــا من مــحـــلــيــة
ـــيــة ـــوضـــوع والـــفـــكـــرة الـــتى تـــطـــرح إلـى عـــا ا

وإنسانية احلالة.
çGôàdGh ÖjôéàdG

 هل تري تعارضاً ب التجريب والتراث?
ال تــعــارض إطـالقــا بــ الــتــجـــريب وأى مــنــهج
آخـر بـشـرط أسـاسى أن يـكـون هـذا الـتجـريب
مــوضـوعــيــاً من خالل الــتــعــامل مع الــعــنــاصـر
ـــســرح ـــســـرحـــيـــة ألن ا األســـاســـيـــة لـــلـــعـــبـــة ا
الدرامى يـختـلف عن أشـكال كـثيـرة لـلفن تـقدم

على اخلشبة.
رجو منه? هرجان التجريبى ا  هل حقق ا

ــعــرفــة اآلخـر ــهــرجــان فــتح األفق  اســتــطـاع ا
وإبــداعــاته حـــتى لــو كـــنــا نــرفض مـــا يــقــدمه
ـبـدع فى جـميع دول وأوجـد حالـة لـقاء مع ا

مصطفى طلبة:

نصورة سيتحول إلى أبراج  مسرح ا
سكنية إذا لم نتحرك

وبــالــفــعل الــتــحق به وتــخــرج عــام 1984شــارك فى
ــثالً أثــنـاء دراســتـه فى عــدد كــبـيــر مـن األعـمــال 

سرح الغد. ومخرجاً آخرها "الغولة" 
مـثل مصـطفى طـلبـة يتـحدث عن مـشواره اخملـرج وا
ـسـرحـيـة الـفـنى وأهم مــحـطـاته ورؤيـتـه لـلـحـركــة ا

وأزماتها.

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

سرحي جريدة كل ا

فارقة الطريفة فى حياة سعد الدين وهبة اإلبداعية هى أن أول مسرحية كتبها > لعل ا
كانت عن رواية "رادوبيس" لنجيب محفوظ فى عام 1963 وبعد  18عاما كان "زقاق
دق" عن رواية جنيب محفوظ أول فيلم يكتب له السيناريو واحلوار وبذلك يكون ا

سرح بالنسبة لسعد الدين وهبة. ثابة مفتاح السينما وا محفوظ ورواياته 

سرحى محمد اخملرج ا
عبد الفتاح مدير ومؤسس
فرقة حالة يستعد حاليًا
لبدء ورشة تعليم فنون
التمثيل التى تنظمها
حالة لهواة التمثيل فى
رحلة العمرية من 13 ا
سنة إلى 18 سنة الورشة
دة عام حيث تبدأ تستمر 

فى أغسطس 2009
وتنتهى فى يوليو 2010
ويتم اآلن قبول طلبات
شاركة الراغب فى ا

بالورشة.
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األمـر لـكن الـسـامـرى عـقـد الـعـزم عـلى تـقـد
الــعـرض بــدون أيـة اسـتــضـافـة واخــتـار جـمــعـيـة
ـــســـلـــمـــ مـــكـــانـــاً لـــعـــرضه ونـــصب الـــشـــبـــان ا

ديكوراته وآالته واستعد لتقد العرض.
وبــعـد أن أنــهى احملـافـظ الـلــواء مـحــمـد يــسـرى
قنـصوه أعمـاله اليـومية واطـمأن إلى أن عرض
ــنـــيــا غـــادر الــرجل «عــلى الـــزيــبـق» لم يــدخـل ا
مـكــتـبه وفى طـريـقه إلى مـنـزله وجـد ازدحـامـاً
ـسـلـمـ فـسأل شـديـداً أمـام جـمـعـية الـشـبـان ا
ســـكـــرتــيـــره عن الـــســبـب فــلـم يــعـــرف فـــتــوقف
ـارة فــقـالــوا له احلـقــيـقــة: هـنـا الـرجـل وسـأل ا
عـــرض مـــســرحـى قــادم مـن الــقـــاهـــرة فــتـــوجه
احملـــافـظ إلى شـــبـــاك الـــتـــذاكــر ودفـع جـــنـــيـــهــا
واحـداً ثــمــنــاً لـتــذكــرتــ له ولــلــسـكــرتــيــر هـذا
بــالــرغم مـن أن اخلــدمــة الـــتى نــقــدمـــهــا كــانت
مــجــانـــيــة إال أن عـــدم االســتـــضــافـــة اضــطــرت
الـســامـرى وفــرقـته إلى ذلـك لـكى تــسـتــطـيع أن
جتـــد طــعـــامــاً لـــلـــعــشـــاء وبــدأ الـــعــرض وبـــعــد
الــفـــصل األول وجــد الــســامـــرى مــجــمــوعــة من
ـتفرجـ يحـملونـه ب أيديـهم ويضـعونه أمام ا
احملافظ وإذا بالسامرى يجد أمامه احملافظ
وقد بـدا كطـفل صـغيـر يبـكى لـقد هـزته وقائع
الـــــعـــــرض بــــعـــــنف وخـــــاصــــة ونـــــحن فـى أشــــد
حلظات االنـكسار فى عام 1972 تغير موقف
احملـــافـظ من الــــنــــقـــيـض إلى الــــنـــقــــيض وفــــتح
الرجل مكتبه جلميع أعضاء الفرقة بعد انتهاء
الـعـرض وأمـر بـتـسـكـ اجلـمـيع فى لـوكـاندات
دة أسبوع نيا وإقامتـهم على نفقة احملافظة  ا
كــامل وفى الــيـوم الــتـالى ذهب إلــيه الـســامـرى
وطلب مـنه احملـافظ تـقـد الـعـرض فى اسـتاد
نيـا الرياضى «عـبد احلكـيم عامر» وهـنا فتح ا
الـســامـرى عــيـنــيه عـلى آخــرهـمــا فـكـيـف يـقـدم

عرضه داخل االستاد?!.
بـــعــد تـــفــكـــيـــر اهــتـــدى الــســـامــرى إلـى صــيـــغــة
ـــــثــــلـــــيه فى فــــرجـــــويــــة تـــــضــــمـن له حتـــــريك 
مـــســــاحـــات واســــعـــة داخل جــــزء من مــــســـاحـــة
تـفرجـون حول الـعرض االستـاد بيـنمـا يجـلس ا
وعلى ارتفـاعات مخـتلفـة كانت كل التـجهيزات
بــدائـــيــة وبــالــرغم من ذلـك اســتــطــاع الــعــرض
ببدائيته هـذه من الوصول إلى الناس وحضره
يـومـيـا ما يـزيـد عـلى خمـسـة عـشر ألف مـتـفرج
نـيا ومن الـقرى اجملـاورة وخارج االسـتاد من ا
وبـجــوار بــوابـته الــكـبــيــرة جتـمع بــاعـة احلــلـوى
ـراجـيح فأصـبح لـدينـا بـهذا عـرضان وبعض ا
مـســرحـيـان أحـدهــمـا لـلـســامـرى واآلخـر عـبـارة
عن مـــولـــد خــــارج االســـتـــاد حـــتـى أن الـــبـــعض

أسموه «مولد على الزيبق».
بعـد أربع لـيـال جتـمع أفـراد الـفريـق داخل أحد
األوتوبـيسات اسـتعـداداً لالنطالق إلى الـقاهرة
وإذا بــهم يــفــاجــأون بـطــفل صــغــيــر لم يــتــجـاوز
سـنـواته الـعشـر يـجـلس مـعـهم فـلـمـا سـألوه من
أنت وماذا تـريد? قـال لهم اسـمى محـمد وأريد
أن أســافــر مــعــكم إلـى الــقــاهــرة لــقــد أحــبــبت
سرح وأريد العـمل معكم ولم تفلح محاوالت ا
اجلــــمــــيـع فى إثــــنــــاء هــــذا الــــفــــتـى عن رغــــبــــته
وأخــذوه مــعــهم بــالــفــعل إلى الــقــاهـرة وأحلــقه
السامـرى بوظيـفة مسـاعد كهربـائى فى مسرح
الـــســامـــر إلـى أن أصــبـح هـــذا الــفـــتـى اآلن هــو
مــحــمــد عــبــد الــسالم فــنى الــصــوت واإلضــاءة

سرح العائم!?. با

لم يـكن الـسـامـرى يـعـرف يـسـرى اجلـنـدى فـقد
كــان مـؤلــفـاً جــديـداً لم يــسـتـقــر اسـمه بــعـد فى
ـسرحى وكـان آتيـا من دمياط عالم الـتأليف ا
يـــحــمـل بــ دفـــتـــيه نـــصـــاً جــديـــداً اســـتـــقــبـــله
سرح الـسامرى فى مكتـبه وكان وقتهـا مديراً 
الــســامـر وأخــذ مـســرحـيــة "عـلـى الـزيــبق" مـنه
لــكن اجلــنــدى أصـر عــلى قــراءتـهــا له بــنــفـسه
ــقــاهى الــقــريــبـة من وكــان الــلــقــاء عـلى أحــد ا
الــســامــر مــقــهى احلــيــثــيه وبــدأ اجلــنــدى فى
الــقـــراءة وقـــتـــهـــا شـــعـــر الـــســـامـــرى أن يـــســرى
ًـا بـفـنون ـثالً أو عـا اجلـنـدى ال بـد وأنه كـان 
األداء فـإلقـاؤه جـميل وصـوته مـعبـر عن دراما
النص وهو ما ساعد السامرى على اإلعجاب

بالنص.
آليـة تـنفـيـذ النـصـوص وقتـهـا لم تكـن بالـتـعقـيد
الــتى هى عــلـيه اآلن لــذا فـقــد بـدأت بــروفـات
الــنص ســـريــعًــا وكـــان حــمـــاس الــفــريـق دافــعًــا
كــبــيــرًا فـى خــروج الــعــروض لــلــنــور كــان عــبــد
الـعزيز عبد الـظاهر يكـتب األغانى على سعد
يـلــحن فـتــحـيــة طـنــطـاوى ســهـيـر طـه حـسـ

ــــــــدوح قــــــــاسـم ... وآخــــــــرون هـم أبــــــــطـــــــال
الـــعــرض ولـم تــكـن تـــهــمـــهم جـــمـــيـــعًـــا األجــور
أحـيــانًـا كــانـوا يــتـقــاضـون جــزءًا مـنــهـا وأحــيـانًـا

يعملون باجملان.
و االنتـهـاء من الـبـروفات وقـدم الـعـرض على
مـسـرح الـسـامر وحـقق جنـاحًـا كـبيـرًا فـقـد كان
رهــانـــنــا األســـاسى داخل الـــعـــرض يــقـــوم عــلى
فـكـرة ابـتعـاث أشـطـر شـطـار الـسـيـرة ورؤيـة ما

فرده على اإلنقاذ أم ال. إذا كان قادراً 
الــرؤيـــة الــتى تـــضــمــنـــهــا الــعـــرض والــتى أردنــا
التـنويه من خاللـها عن جـدوى البـطل اجلمعى
وسـقـوط فـكـرة الـبــطل الـفـرد وعـلى هـذا يـرى
الــســـامــرى أن الــتــعــامـل مع الــتــراث هــو إعــادة
فهوم جديد.. قراءة له لزرعه فى احلاضر 
وعــرض "عـــلى الـــزيــبـق" يــعـــطى تــعـــلـــيــقًـــا عــلى
الواقع ويـقدم فى نفـس الوقت فرجـة غنـائية
شــعـبـيــة اسـتـعــراضـيــة... وهـو مـا تــفـاعل مـعه
جـمـهـور الـعـرض لدرجـة كـبـيـرة كـان من آثـارها
خـروج الـنـاس إلى الـشـارع فى شـكل مـظـاهـرة
ـة وكان من تنـادى بـالبـحث عن أسـبـاب الهـز
ـسـيـرة هـذه الـطـبـيـعى جـداً أن يـتـعـرض األمن 
الـتــظــاهـرات وقــتـهــا كـانـت قـبــضـة األمن قــويـة
عــلــيــنــا وتـفــاعل الــنــاس مع الــعــرض أكــبـر من
قـدرتنا على مـنعهم لذا رأى سـعد الدين وهبة
ضـرورة جتــوال الـعـرض فى األقـالـيم اخملـتـلـفـة

درءاً للمشاكل مع األمن.
ــنـع الــعــرض كــان وهــبـــة إداريــاً مـــحــنــكـــاً لم 
ـا زايـد ـنع جنـاحـات جـديـدة وإ فـيـكـتـسب بـا

ن يـســتــطـيع ـيــزانــيـات كــبــيـرة فــقط حتــتــاج 
تـفـهم قـيمـتـها وبـذل بـعض اجلهـد فى سـبيـلـها
ومن أهم الـطـرائف الـتى صـادفت فـريق «عـلى
الزيبق» فى سفرياتـه عبر احملافظات اخملتلفة

ــنــيــا فــقــد  كــانت حــكــايــتـــهم مع مــحــافظ ا
إبالغـــهـم وهم فى الـــطـــريـق إلـــيه قـــادمـــون من
أســيــوط أنه يـرفض اســتــقـبــالـهم فــهـو ال يــريـد
ــنــيــا فــقــد وصــلت إلــيه تــقــد الــعــرض فى ا
ظـاهرات الـتى خرجت إلى الـشارع أخبـاره وا
بــســبــبه لــذا فــقــد آثـــر الــرجل الــسالمــة ونــهى

عـــلى جنـــاحه فـــاكـــتــسـب هــو جنـــاحـــاً جـــديــداً
وجتــول الـــعــرض فى الــعــديـــد من مــحــافــظــات
مــصـر مــسح اخلـريــطـة كــلــهـا من دمــيـاط إلى
أســـــوان ظل ســـــتـــــة أشـــــهــــر بـــــ الـــــنـــــاس فى
ـــــســــارح األجــــران الـــــســــاحــــات الــــشــــوارع ا
ؤهـلـة وكانت ؤهـلـة لـلعـرض وغـيـر ا األمـاكن ا
كـونة من مـائة وعشـرين فرداً تـسكن الـفرقـة ا

تارة فى فندق وأخرى فى الشارع.
وفـكرة انـتشـار العـروض وجتوالـها فى األقـاليم
هى فـــكــرة هـــامــة جـــداً وضـــروريــة وال حتـــتــاج

 «على الزيبق» شجع الناس 
على اخلروج فى مظاهرة
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سرحي جريدة كل ا

صور الفوتوغرافى ا
محمد فتح الله يقيم
حاليا معرضا خاصاً
للصور الفوتوغرافية
بعنوان «وصل» بقاعة
الدكان بشارع أديب
دينة نشية  با
اإلسكندرية.
سبق لفتح الله إقامة
أكثر من معرض
ألعماله الفوتوغرافية
راكز الثقافية با
وقاعات العرض
بالقاهرة وبعض
احملافظات.

> كتب عدة سيناريوهات جملموعة من األفالم منها: "احلرام" لفاتن حمامة وعبدالله غيث و"مراتى
مدير عام" لشادية وصالح ذو الفقار و"الزوجة الثانية" لسعاد حسنى وشكرى سرحان و"أرض النفاق"
" لفاتن هندس وشويكار و"أبى فوق الشجرة" لعبداحلليم حافظ وميرفت أم و"أريد حالً لفؤاد ا
حمامة ورشدى أباظة و"آه يا بلد آه" لفريد شوقى وحتية كاريوكا وحس فهمى.
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ازنى العقـاد وإبراهيم عبـد القادر ا
ومحمد التابعى وغيرهم.

وكانت روز اليـوسف تمثل عـلى مسرح
رمـسيس فـتأثرت بـها ومـضى عامان
تـدرجت خاللـهـا من األدوار الـصـغـيرة
إلى الــكـــبــيــرة مـــثل دور «نـــيــشت» فى
«غـادة الــكـامـيـلـيــا» أمـام يـوسف وهـبى
وروز الــــــيـــــــوسف وجنـــــــحت فـى هــــــذا
الـــــدور جنـــــاحــــا أدهـش عـــــزيــــز عـــــيــــد

نفسه.
وأشـــهــــر عـــزيـــز عـــيــــد إسالمه وتـــزوج
فــاطــمـــة رشــدى وتــرك لــهــمــا يــوسف
وهبى «الـفيـلال» الـتى كان يـسـتأجـرها
فى مـــواجــــهـــة دار الــــقــــضـــاء الــــعـــالى
فانتقال إلـيها من شارع قنطرة الدكة
وبــدأ األدبــاء والــصــحــفــيــون يــتـرددون
عـــلى صــــالـــونــــهـــمــــا ومـــنــــهم: حــــبـــيب
جامـاتى وأحـمـد رامى وعـبـد اجملـيد
حـــلـــمى وأحـــمــد جـالل وتــقـــول إنـــهــا

تدين بقسط عظيم إلى األخيرين.
ــســرح» والــثــانى األول فـى مــجــلــته «ا
فى مـــــــــجـالت «دار الــــــــهـالل» وكـــــــــانت

منتشرة انتشاراً هائالً.
ــنـاســبـة الــدعــايـة تــقــول إن يـوسف و
ــتــازاً أو إداريــا وهــبى لــيس فــنــانــا 
حـازمـاً فـحـسب لـكـنه يـجـيـد الـدعـايـة

إجادة تامة.
مـن وسـائـل دعـائــيــة هـذه مــثال أن فى
روايـة «ســيـزار بــورجـيــا» مـوقــفـا يــقـبل
فــيـه الــبـــطل الـــبـــطــلـــة قـــبـــلــة طـــويـــلــة
والحظ يــوسف اإلثــارة واالنــفـعــال من
نظـر بالـسيـنما هذه القـبلـة فصـور ا
وأمـر بـعـرضه فـى فـتـرات الـراحـة بـ

ا كان سـببـا فى أن تكتب الـفصـول 
شـهد الصـحف الـفنـية عن الـروايـة وا

ثير كتابات مستفيضة. ا
ــشـــهــد لــهــا بــعض ولـــقــد ســبب هــذا ا
ـــتــاعب أقـــبــحــهـــا أن أديــبــا مـــعــروفــا ا
سرح ذات تربص بهـا عند مغـادرتها ا
ليـلة وهجم عـليهـا ليتـذوق قبلـة كتلك
الـــتى رآهــا مــصـــورة أمــامه فـــنــهــرته
وبـعـد أيـام كـتب مـقـاال طـويال عـريـضا
هاجمتـها فاستبـد بها الغضب حتى
ـــــســــرح بــــعــــد أيــــام إذا حملـــــته داخال ا
خلعت حـذاءها وقذفـته به فهرب ثم
جلــــأ إلى الــــقــــضـــاء ولــــكن الــــقــــضـــاء
بـــرأهـــا بـــعـــد أن دافع عـــنـــهـــا مـــحـــمـــد

لطفى جمعة احملامى.
وتـــــذهب فـــــاطـــــمـــــة رشـــــدى إلـى أنـــــهــــا
غــضـوب ثــائــرة يـهــتـاجــهـا الــبــسـيط من
األمور التى ال تـقرها ووادعـة كاحلمل
حـيــنـمــا تـكــون مـطــمـئــنـة راضــيـة وتـرد
ذلك إلـى أنــهـــا ولـــدت بـــاإلســـكـــنـــدريــة
فتـأثـرت طبـيعـتهـا بـأمواج الـبحـر فلـما
غــادرتــهــا إلى الــقــاهــرة وعــاشت عــلى
ضـفاف الـنيل أضفى عـليـها من هدوئه

ووداعته الكثير.

تـسيـر الـصـغيـرة فـاطمـة رشـدى مع أمـها
فرحـة مـرحة إلى مـسـرح أم عـطـا الله
الــذى كـــانت تـــغــنـى فــيـه أخــتـــهـــا وكــانت
تــردد مـعــهــا أغـنــيـاتــهـا وهـى جـالــسـة فى
الــصــالــة بــصــوت ال يــســمـعـه أحــد. فـإذا
ظهرت بعـد ذلك السيدة فتحية أحمد -
مــطــربــة الـــقــطــرين فـــيــمــا بــعــد - رددت
أغـانـيـهــا بـصـوت مـرتـفـع ثم تـسـلـلت إلى

ا تغنيه: الكواليس وكان 
طلعت يا محال نورها
شمس الشموسة

ورفــضت فــتــيـحــة أحــمــد يــومــا أن تـغــنى
قــبل أن تــتـقــاضى أجــرهــا ورفض أمـ
عــطـــا الــلـه أن يــعـــطــيـــهــا األجـــر إال بــعــد
سرح اسدال السـتار فغضبت وتركت ا
جـال الــرجل بـبــصـره الـزائغ بــ أعـضـاء
الـفـرقة شـاهـد فـاطمـة رشـدى وكـان قد
سـمعـهـا تـغـنى منـاهـا بـقـطعـة شـيـكـوالتة
ـــــســـــرح بـــــدأت تـــــغـــــنى ودفـــــعـــــهـــــا إلـى ا
واجلـــمــهـــور صــامت دهش حـــتى إذا مــا

انتهت صفق لها سروراً وإعجاباً.
كـــان الــــســـيــــد درويش حـــاضــــرا فـــطـــرب
ــسـرح واتــفق مع لـغــنــائــهـا صــعــد إلى ا
أمــهــا عـــلى الــعــمـل بــالــقــاهـــرة وعــنــدمــا
وصلوا إلى الـقاهرة علم الـشيخ سيد أن
الفـرقـة التى كـانـوا سيـنـضمـون إلـيهـا قد
ــسـرح حــلت فــســعى لــيــلــحق األخــتــ 
الـريـحانى لـكـنه رفض ويـسـر الله لـهـما
ــسـارح روض الــفـرج ثم انــتـهى الــعـمل 
طاف إلى مسرح «البوسفور» بفاطمـة ا
فــلـــقـــيت مـن الــتـــشـــجـــيع واإلعـــجـــاب مــا

حفزها على اإلجادة.
وكــــان رجـــال الـــفن واألدب والـــصـــحـــافـــة
يـقضـون أوقاتـهم فى قهـوة «راديوم» أمام
ســـيــنــمـــا ريــتس فـــيــمــا بـــعــد فــارتـــادتــهــا
وتــــعــــرفت عــــلى مــــحـــمــــد تــــيـــمــــور الـــذى
أحاطـها بـرعايـته وكان يـقطع مـناقـشاته
مع جنــيب الــريـحــانى وإبــراهــيم رمـزى
ـــــصـــــرى وأمـــــ صـــــدقى وإبـــــراهـــــيم ا
ليشـترى لـها قـطعة شـيكـوالتة مـعتذرا
بـــأن شـــيـــكـــوالتـــة بــطـــة أهـم عــنـــده من

األدب.
وذات يـوم حـضـر عــزيـز عـيـد فــقـدمـهـا
تيمور له «كـان مظهره بسيطا ال كلفة
فيه وفى عينيه بريق يدل على حيوية
ــا ســأله تــيــمــور دافــقــة وذكـــاء حــاد و
عـنى قــال: «دى حـاجــة لـطــيـفــة جـدا..
ــادة وأنـت عــارف إنى أقــدر اكــتــشف ا
اخلــام من أول وهــلــة وأصـــقــلــهــا حــتى
تــصــبـح ذهــبــا أنـت قــدمت لـى حتــفــة
ـنـاسب فـأنـا عـنـدى لـهـا وفى الـوقت ا
دور فى مـســرحـيــة «الـقــريـة احلــمـراء»
دور «ع أبوها» وموضوعها استغالل
ــــراكـــزهـم فى حتــــقــــيق عـــمــــد الــــبـالد 
أغـراضهم ومـلذاتـهم» وبعـد يومـ بدأ
يـدربهـا عـلى الدور وهى فى حـالة من

السرور واالرتباك واخلوف.
ورفع ســتـار مــسـرح بــريـنــتـانــيـا وعــنـدمـا
ــغــتــصب مــثل مــعـــهــا عــزيــز عــيـــد دور ا
ـــثالن وذعـــرت ذعـــراً نـــســـيت أنـــهـــمـــا 
شــديـدا وصــرخت فـى رعب وتــصـورت

وكانت قد بلـغت الثالثة عـشرة فلعبت
دور «تــــــــــوبــى» فـى روايـــــــــــة «الــــــــــذهـب»

لتشارلز ديكنز.
واخـــــتــــار لـــــهــــا عــــزيـــــز عــــيـــــد مــــدرســــ
لـيعـلمـوها الـلغـة العـربيـة والقـرآن الكر
واألدب والـرسم تـمامـا كمـا فعل مع روز
دة ساعت على اليوسف وكـان يدربها 
فن اإللــقــاء والــتــمــثــيل ثم يــدربــهــا عــلى
تـــمــــثـــيل بــــعض مــــشـــاهـــد مـن الـــروايـــات
ــتــحف ــيــة وكــان يــصــحــبــهــا إلى ا الــعــا
ــصـــرى والـــفـــرق األجـــنـــبـــيـــة الـــزائــرة ا
واشـــتـــرى لـــهــا روايـــات جـــورجـى زيــدان
وكــــتـــاب فـى تــــاريخ الــــقــــرون الـــوســــطى
وقصة هانـيبال حتى حبب إليها القراءة

فضلة. وأصبحت هوايتها ا
وكــــان عــــزيـــز عــــيــــد يــــخــــرج أكـــثــــر من
ـوسم الـواحـد عـشـرين مـسـرحـيـة فى ا
ى بــــعــــد أن ــــســــرح الـــــعــــا مـن روائع ا
يــراجــعــهــا ويـــعــيــد فى حــوارهــا وبــعــد
تــصــمــيم ديــكــوراتــهــا واكــســســواراتــهـا
وتـنـظـيم اإلضـاءة. وكـان هـذا الـعـبـقرى
ـــســرح الـــعــربى الــذى قـــامت أعـــمــدة ا
احلديث عـلى أكـتـافه يـعـيش فى غـرفة

سرح نفسه. صغيرة فى ا
وقـــــد خــــلـق مــــســـــرح رمــــســـــيس وعـــــيــــا
مـــســـرحــيـــا بـــ اجلـــمــاهـــيـــر.. وأنـــشــأ
مـــحـــمـــد عــبـــد اجملـــيـــد حـــلـــمى مـــجـــلــة
ـــســــرح» ومـــحــــمـــد شــــكـــرى مــــجـــلـــة «ا
«التـياتـرو» وظهـرت طـائفـة من النـقاد
ـسرحي فى مقدمتهم: طه والكتاب ا
حس ومحـمد حس هيكل وعباس

أنه يـــريــد اغــتــصـــابــهــا فــعـالً فــصــرخت
مــســتـنــجــدة بــأمــهــا وحــدث هــرج ومـرج
واسـدال الستـار قالت أمهـا لعزيـز عيد:
«أنت اجتــنــنت يــا راجل تــخــوف الـبــنت
أنـت عــايــز من الــبــنت إيه?!.. مش عــيب
دى مـــتـــجــيش قـــد ركـــبـــتك..» وحــاول أن
يـفهمهـا أنه تمثـيل فقاطعـته: «تمثيل إيه
وهـباب إيه.. مـاتـخافـيش يـاضنى أمك..

يالله بينا..»!
وفـى الــيــوم الــتــالى قـــابــلــهــا عــزيــز فى
قـهـوة «راديـوم» هـاشـا بـاشـا كـأن شـيـئـا

لم يحدث باألمس.
وبـــعـــد تـــكـــوين فـــرقـــة رمـــســيـس بــدأت
ـسرح وبـهـرهـا ما صـلـتـهـا الروحـيـة بـا
شــاهـدته من حــركـة ومـنــاظـر وأضـواء
ورفـــعت الــــفـــرقــــة أول ســــتـــار لــــهـــا فى
مــــســـــاء الــــعـــــاشـــــر من مــــارس 1923
وعهـد إليـها عـزيز عيـد بأدوار صـغيرة
ال تـتــجـاوز كــلـمــاتـهــا سـطــرين أو ثالثـة
أســـطـــر وكــــان أهم أدوارهـــا فـى تـــلك
الــفـتــرة أدوار صـبــيـان فى مــثل ســنـهـا
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محمد محمود عبد الرازق
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سرحي جريدة كل ا

ناصب حيث عمل بالصحافة من عام  1954حتى عام > تقلد عدداً من الوظائف وا
1964 وشــغل مـنـصـب مـديـر حتـريــر جـريـدة اجلـمــهـوريـة من عـام  1958وحــتى عـام

1964 وعمل كاتباً غير متفرغ باألهرام منذ عام 1992.

دار ميريت للنشر عقدت
اضى جلسة األسبوع ا
خاصة لقراءة أعمال
الشاعر الراحل أسامة
ناسبة الدناصورى 

صدور أعماله الكاملة عن
الدار شارك فى الندوة
زوجة الراحل السيدة
سهير الدناصورى وقام

بالقراءة عدد من
أصدقائه منهم أحمد
ان مرسال حسان إ
حمدى أبو جليل هانى
درويش محمد شعير

وائل عبد الفتاح وآخرون
وأدار اللقاء عبد احلكم

سليمان.
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سرحى القطرى حمد الرميحى: ا

سرح العربى هوية ا
اذا توقف البحث عن هوية للمسرح العربى?   

- أنــا ال أعـتــقــد بـوجــود هـويــة لـلــمـســرح بـشــكل عـام. ألن
سرح هو كائن إنسـانى اليرتبط بدولة معـينة وتكتسب ا
هـويـته من لـغته وكـذالك ال يـوجـد عمل مـعـ نسـتـطيع أن
نــقــول إنه فــرنــسـى أو إجنــلــيــزى أو إيــطــالى.. أو عــربى..

إلخ).
وأنــا ال تــهـــمــنى الــهــويــة ودعــاوى الــتـــأصــيل الــتى بــدأهــا
ـسرحيـون فى السـتيـنيـات مثل د. يوسف إدريس روادنا ا
توفيق احلكيم ود. عـلى الراعى وغيرهم تشـبه الكثير من
ــســرح احلــركـــات األوربــيــة مــثل (الـال مــعــقــول الـــعــبث ا
الـفـقــيـر وغــيـرهــا). عـبـارة عـن ظـاهـرة تــنـتــهى بـعــد فـتـرة
زمنية معينة وال تستطيع أن تكون ظواهر إنسانية ثابتة.

هرجان التجريبى ا
ـسـرحـية ـهـرجـان التـجـريـبـيـى عـلى احلـركـة ا  هـل أثـر ا

القطرية?
ــشــهـد ــيــاه الــسـاكــنــة فى ا - بـالــفــعل اســتــطـاع حتــريك ا
ى على حد سواء وأفاد سرحى القطرى والعربى والعا ا
ــبـدعـ وتـعـلـمت أنـا كـثـيــرًا فى تـطـويـر رؤى اخملـرجـ وا
ـعـارف والـثـقـافـات والـتـقـنـيات شـخصـيًـا قـدرًا هـائالً من ا
اجلــديـــدة. من خالل أعـــمــال وأفـــكــار مـــســـرحــيـــة قــدمت
بـــالـــتـــجــريـــبى عـــلـى مــدار ســـنـــواته الـــعـــشـــرين.. ونـــتــمـــنى
ـهـرجــان الـكـائن اجلــمـيل الـذى عــرفـنـا االحـتــفـاظ بـهــذا ا
باآلخـر وعـرف اآلخـر بـنـا بـاالحـتـكـاك والـتـواصل عـلى كل
الحظات ينبغى إعادة ما تنتجه البـشرية. وهناك بعض ا
ـشـاركة فال بـد أن تـكون تقـيـيمـهـا مـثل اختـيـار العـروض ا
ــنــاحـى الــتــجــريـــبــيــة ولــيس مــتــمــيـــزة وأن تــراعى فــيـــهــا ا
هـرجـان والذين الـتقـلـيديـة وكـذلك إعادة فـلـترة ضـيـوف ا
يــتــكــرر تــواجــدهم فى مــعــظـم الــدورات وإعــطــاء الــفـرص

للشباب لتجديد دمائه.

وهــمــومــهم بــعــيــدًا عـن اإلنــتــاج االســتــهالكى الــذى يــغــيب
اجلمـهـور وال يـحـرك الـسـاكن بـل يـزيده صـالبـة. ويـحـتاج
ـســئـولـ ــسـرحـيــ أو ا األمــر لـعــنـايــة ورعـايـة مـن قـبل ا

بالدول العربية جمعاء.
صرى?  ما تقييمك للمسرح ا

ـا كــان يــقـدم فى ــصــريـة أســوة  ـســرحــيـة ا - احلــركــة ا
فــتـرة الــســتـيــنــيــات هى الـدائــرة بــالـوطـن الـعــربى. لــوجـود
أعالم مـــســرحـــيـــة هــامـــة مـــهــتـــمه به أمـــا اآلن فـــنــجـــدهــا
تراجعت كثيرًا إال من بعض الزهور البرية الشبابية التى

طر. تروى با
وتـنـمـو بـ الــفـنـيـة واألخـرى وتـغــرد وحـيـدة. مـثل جتـربـة
مـسرحـية (قـهوة سـادة) خلالـد جالل التى شـاهدنـاها فى
ــاضــيـــة وكــذلك جتــربــة ــهــرجــان الـــتــجــريــبـى بــدورته ا ا
اخملـرج انـتـصار عـبـد الـفـتـاح الـتى نـتـمـنى أن تـلـقى الـدعم
ــصـرى ــسـتــقـبــلى لــلـمــسـرح ا الـكــافى لــتـحــقـيق الــنــجـاح ا

والعربى.

سرح القطرى كيف تراه? حال ا
ـسـرح الـقـطـرى جتـربـة ولـيـدة لـكـنـهـا بـدأت من حـيث - ا
انـــتــهـى اآلخــرون ومـن خالل إرســـال شـــبــابـــنـــا لـــلـــدراســة
ــعـاهـد واجلـامــعـات الـعــربـيـة واألجـنــبـيـة إيــجـاد حـركـة بـا
ـكانـة متـقدمه بـ صفوف مسـرحيـة متـطورة. والـوصول 
ــســرحـيــة الـعــربـيــة كــمـا تــنـشـط لـديــنـا حــركـة احلــركـات ا
ـوجودة الـتألـيف وهـذا هام جـدًا فى ظل أزمـة الـتألـيف ا
عـنوى ـادى وا فى أغـلبـيـة الدول.. بـاإلضافـة إلى الدعم ا
الذى تـوليه الـدولـة لألنشـطـة الفـنيـة والـثقـافيـة اخملـتلـفة.
ـســرحـيـة من ثالث مــؤسـسـات مــهـمـة وتــتـشـكـل حـركـتــنـا ا
أولهـا الفـرقتان األهـليـتان وهـما فرقـة قطـر فرقـة الدولة
ــســرحـــيــة وثــانــيــهـــمــا هى مــؤســســـات مــراكــز الــشــبــاب ا

نتشرة فى جميع األقطار. والثقافة واألندية ا
ـتـنوعـة ومـهـرجـاناته ـدرسى وأنشـطـته ا ـسـرح ا وثـالـثهـا ا
الــســنـويــة والـتى حتــظى بــاهـتــمــام ودعم كـبــيـريـن من قـبل
ـؤسسـات الـفنـية .. بـاإلضافـة إلى ا سـئولـ ـسرحـيـ ا ا
ـوال) لإلنـتـاج الـفـنى اخلـاصـة لـلـمـحــتـرفـ مـثل شـركـة (ا
الـــتى أديـــرهـــا والـــتـى قـــدمت عـــددًا كـــبـــيـــرًا من األعـــمـــال
سرح هرجانات.. وا تميزة شاركت بها فى العديد من ا ا
اخلـاص يــنـتـج أربـعــة عـروض والــفـرق احلــكـومــيـة  –الـتى

ذكرتها  –تقدم كل فرقة عرض فقط فى العام.
 وهل هناك مواكبة نقدية لهذه األعمال?

- احلـركـة النـقديـة وليـدة ومتـذبـذبة وفى بـدايتـها وحتـتاج
لـلــعـنــايـة ولــديـنــا مـجــمـوعــة من األقالم الـنــقـديــة الـهــامـة

أبرزهم د. حسن رشيد.
سرحية العربية احلركة ا

سرحية العربية عموما?  وكيف ترى احلركة ا
ــتـردى عـلى جـمــيع أصـعـدته - هى مـرآة لـلــواقع الـعـربى ا
السياسية والثـقافية والفنية. وهى متذبذبة وليس هناك
ـسئـول ـان أكثـرية ا دعم عربى مـؤسـساتى لـها. لـعدم إ
ــــســـــرحى. بــــاإلضــــافــــة إلـى أن أغــــلب بــــأهــــمــــيـــــة الــــفن ا
اجملتـمعات العربـية ضد الفن لـثبات أيديولـوجية اجملتمع

تغيرة.  العربى ا
ـسرح كائن مـتمرد ال يـقبل اجلمـود كذلك يجب دعمه فا
وحتـريره من الـقـيـود واالجتاه لـلـتعـبـيـر عن مشـاكل الـناس

مسرحنا القطرى جتربة وليدة
بدأت من حيث انتهى اآلخرون

سرح كائن إنسانى وال يوجد ا
سرح العربى شىء اسمه هوية ا

الكاتب القطرى حمد الرميحى من
سرحية القطرية قدم أعالم احلركة ا
تميزة والتى العديد من األعمال ا
عظمها فى العديد من شارك 
هرجانات العربية والدولية استطاع ا
اقتناص الكثير من اجلوائز أهمها
جائزته الكبيرة كأفضل كاتب مسرحى
عربى عن مسرحيته (طبل وتارة) من
سرحى عام مهرجان عمان ا
2004التقينا الرميحى ليحدثنا عن

سرحية القطرية والعربية. احلركة ا
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سرحي جريدة كل ا

> عمل فى وزارة الثقافة من عام  1964وحتى عام 1980 وشغل منصب رئيس مجلس إدارة
الشركة العامة لإلنتاج السينمائى العربى ورئيس مجلس إدارة دار الكتب العربى
للطباعة والنشر.
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الفنان السورى جمال
سليمان يقوم حالياً
باإلعداد لتقد أوبريت
سرح عن حياة رائد ا
الغنائى أحمد أبو خليل
القبانى ليتم عرضه
خالل عام 2010 على
سرح القومى بسوريا. ا
جمال سليمان قام من
قبل ببطولة مجموعة من
سرحية الهامة األعمال ا
تنبى للمخرج أشهرها ا
منصور الرحبانى
ومنمنات تاريخية
للمؤلف سعد الله ونوس.
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على رزق

قصر ثـقافة اإلسـكندريـة ليوجـ أونيل إخراج
جــمـــال يـــاقــوت.. حـــقق رقـــمًــا قـــيــاســـيًـــا حــيث
حــصل عـلى  80.3درجـة بـيـنـمـا حـصل عـرض
"ست شــــــــخـــــــصـــــــيـــــــات تــــــــبـــــــحـث عن مــــــــؤلف"
لـبيرانـدللـو إخراج وصال عـبد الـعزيز لـقصر

ثقافة التذوق على  70درجة.
ومــنــحت الــلــجــنــة  72درجــة لـــعــرض "الــراجل
ـــقــصــود الـــلى أكل وزه" تـــألــيف جـــمــال عـــبــد ا
إخـراج شاذلى فـرح لقـصر ثـقافـة غزل احملـلة
بـيـنـمـا حـصـل عـرض "تـاجـر الـبـنـدقـيـة" لـقـصـر
ثــقــافـة طــنـطــا عـلى  76.3درجـة وهــو إخـراج
سـيــد فـجل وحـصل عـرض "مـشـعـلـو احلـرائق"
ـاكس فــريش من إخــراج مـحــمـد مــرسى عـلى
 70.6درجة وهـو إنـتاج بـيت ثـقـافة مـصـطفى

كامل باإلسكندرية.
جلـنة مـختـلـفة مـكونـة من الـنقـاد "سيـد اإلمام
أحــــمــــد عــــبـــد الــــرازق حــــسن الــــوزيــــر عــــبـــد
ـطلب عز بدوى الـرحمن عبده جـمال عبد ا
على الـغلبـان" شاركت فى تـقييم عـروض إقليم
وسط وغـــرب الـــدلـــتـــا ومــنـــحت  59.6 درجـــة
لـــعــــرض "قـــصـــة حـب" تـــألـــيـف نـــاظم حــــكـــمت
إخراج عادل شاه لـقصر ثقافة برج العرب
و  64درجـة لعـرض "البـؤساء" لـهوجـو ترجـمة
ســمـــيـــر ســرحـــان إخــراج عـــبـــد الــسالم عـــبــد

اجلليل من إنتاج قصر ثقافة األنفوشى.
ومن إنـتـاج قـصـر ثـقـافـة احملـلـة الـكبـرى حـصل
عـرض "أرض ال تـنــبت الـزهـور" حملـمـود ديـاب
إخــراج أحـــمــد الـــســروجـى عــلى  61.6درجـــة
وحـــصل عــــرض "رطل حلم" تـــألــــيف إبـــراهـــيم
ـن اخلـــشــــاب عــــلى 52.6 حــــمـــادة إخــــراج أ
ـلـك هـو درجــة فــقط بــيــنــمــا حــصل عــرض "ا
ـلك" إخراج محـمد توفيـق عن نص سعد الله ا
ونــوس لــبـــيت ثــقـــافــة الـــدلــنــجـــات.. عــلى 48
درجـــة فــقـط وهــو الـــرقـم ذاته الـــذى مـــنــحـــته
الـلجنة لعـرض "أنت حر" تأليف لـين الرملى
إخـراج مــحـمــد الـزيــنى لـبــيت ثـقــافـة الــقـبـارى
ــــلك" تــــألـــيف ســــمـــيـــر وحـــصـل عـــرض "ست ا
سـرحان إخراج صبـرى حسانـ من إنتاج بيت
ثقـافة زفتى على  63.3درجـة ومنـحت اللـجنة
ــهــرج" تــألــيف مــحــمـد  56.6درجــة لــعــرض "ا
ـاغــوط إخـراج مـصــطـفى هالل لـبــيت ثـقـافـة ا

قويسنا.
ومن إنــتــاج بــيت ثـــقــافــة ســرس الــلــيــان حــصل
عـرض "شــفـيــقـة ومــتـولى" تــألـيف شــوقى عـبـد
احلــكـيم إخــراج هـشــام إبـراهــيم مــحـمــد عـلى
 55.6درجــة وحــصل "احلــرام" تــألــيـف أحــمـد
الــصــعــيــدى إخــراج يــوسف الــنـقــيب عــلى 64

درجة.
الـنـتـائج الـسـابـقـة سـتـرسم خـريـطـة اإلنـتـاج فى
ـقـبل حـيـث سيـتـم إيقـاف الـتـعـامل مع ـوسم ا ا
اخملــــرجــــ الــــذين لم حتــــقـق مــــســـرحــــيــــاتــــهم

درجات تتجاوز الـ  55درجة.
عـصــام الـسـيــد كـشف إن اإلدارة تــدرس أيـضًـا
ــتـــمــيـــزة وتــلك إمـــكــانـــيــة حتـــريك الــعـــروض ا
الفـائزة فى الدورة الـ  35لـلمـهرجـان اخلتامى
لـــفــــرق األقـــالـــيـم كـــمـــا تــــقـــوم اإلدارة بـــإعـــداد
برنـامج إلقـامة عـدد من الـورش الـتدريـبـية فى
ـسـرح اخملـتـلـفـة ألعـضاء فـرق األقـالـيم فـنـون ا
خـصـوصًـا من حـصلـوا عـلى تـقـديرات ضـعـيـفة

نتهى. وسم ا فى ا

ـسـرح بـالــهـيـئـة لـلــمـرة األولى فى تــاريخ إدارة ا
الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة كـشف اخملـرج عـصـام
الــســيـد مــديــر  عــام اإلدارة  الـعــامــة لـلــمــسـرح
عن الـدرجـات الــتى حـصـلت عـلـيـهـا  مـجـمـوعـة
ــســرحــيــة الـتـى أنـتــجــتــهــا فـرق من الــعـروض ا

وسم. األقاليم اخملتلفة خالل هذا ا
عـــصــــام قـــال إن اإلعالن عـن هـــذه الـــدرجـــات
يأتى فى إطـار حرص اإلدارة عـلى "الشـفافـية"
فى قـرارات اإلدارة وإلتـاحـة الـفـرصـة لـصـنـاع
الــعــروض لـلــتــعـرف عــلى مــسـتــواهم احلــقــيـقى

تبعًا لتقييم اللجان اخملتلفة.
وأضـاف: تــوجــيـهــات الـدكــتــور أحـمــد مـجــاهـد
رئـيس الـهــيـئـة تـشــدد عـلى ضـرورة تــفـعـيل دور
ــســرحى اإلدارة كــبــؤرة لــلـنــشــاط والــتــثــقــيف ا

طوال العام.
"مــســـرحــنـــا" حـــصــلت عـــلى نـــســـخــة من أوراق
ــنــتــجـــة هــذا الــعــام والــتى تــقــيــيـم الــعــروض ا
كـونة من الـنقـاد "عبد كـشفت عن إن الـلجنـة ا
الــنــاصــر اجلــمـيـل  د. سـيــد خــطــاب مــحــمـد
ــســرحى "مــاسك الــروبى".. مــنـحـت الــعـرض ا
الــهــوى بــإيــديـــا" الــذى أخــرجه مـــجــدى عــبــيــد
لقـصر روض الفرج  57 درجـة من مائـة بيـنما
حـصل عرض درب عـسكر الـذى أخرجه عادل
حــســـان عن نص لــلــراحل مــحـــسن مــصــيــلــحى
لقـصر ثـقافـة الفـيوم على  62 درجـة. وحصل
عـــرض "مـــآذن احملــروســـة" الـــذى أنـــتــجـه بــيت
ثـقــافـة سـنــورس بـالـفــيـوم من تـألــيف أبـو الـعال
الـسالمــونى وإخــراج عـزة احلــسـيــنى عـلى 46

درجة فقط.
ومـــنــحت الــلـــجــنــة  55درجـــة لــعــرض "احلــيــاة
حـدوتــة" تـألــيف مـحــمـد أمــ وإخـراج مــحـمـد

ربيع من إنتاج بيت ثقافة بهتيم بالقليوبية.
بــيــنــمــا حــصـل عــرض "اثــنــ فـى قــفــة" لــبــيت
ثــقــافــة طــامــيــة بـبــنى ســويف عــلى  76درجـة
والــــــــعـــــــرض مـن إخــــــــراج عـــــــزت زيـن عـن نص

أللفريد فرج.
وفى إقـــلــيم وسـط وجــنـــوب الــصــعـــيــد تـــكــونت
جلنة التحكـيم من النقاد محمد زهدى فتحى
الكـوفى محمـود حامد عـبد الـغنى زكى على
الــغـلــبـان مــحـمــد مـســعـد وجـاءت نــتـائـج الـفـرق

على النحو التالى.
" تــألــيف أحــمــد حــصـل عــرض "الــعــمــدة هـــا
هاشم إخراج همام تمام لقصر ثقافة أبو تيج
عـــلى  60درجـــة وحــصل عــرض "بـــاى بــاى يــا
عــــرب" تـــألـــيف نــــبـــيل بــــدران إخـــراج عـــصـــام

رمضان لبيت ثقافة الغنا على  65 درجة.
ومــنــحت الــلــجــنـة  63.5 درجـة لــعـرض "قــولـو
لــعـــ الــشــمس" تــألــيف جنــيب ســرور إخــراج
أشرف الـنوبى لـبـيت ثقـافة أحـمـد بهـاء الدين
بــيــنــمــا حـصـل عـرض "األســتــاذ" تــألــيف ســعـد
الـدين وهـبة إخـراج مـحـمد حـلـمى فـؤاد لـبيت

ثقافة صدفا على  53.3 درجة فقط.
ومـنحت الـلـجـنة  54.6 درجـة لـعرض "الـبطل"
تأليف عبد الغفار مكاوى إخراج عبد الرحمن
صـرى إنتـاج بيت ثـقـافة مـنفـلوط ومن إنـتاج ا
بـــيـت ثـــقـــافـــة أخــــمـــيم حـــصـل عـــرض "ألـــعـــاب
مـصـريـة" تألـيف صالح مـتـولى إخـراج مـحـمد

الكى على  58.3 درجة. حسن ا
ومــــازلــــنــــا فـى ســــوهــــاج حــــيـث حــــصل عــــرض
ـنشـأة مـن تألـيف "شـاهـد مـلك" لـبـيت ثـقـافـة ا
بهيج إسماعـيل إخراج محمد شحات دسوقى
عـــلى  63 درجــة وحـــصل عـــرض "دســتـــور يــا
سيادنـا" لبيت ثـقافة طهـطا على الـدرجة ذاتها
والـــعــرض تـــألــيف مـــحــمـــود الــطـــوخى إخــراج

مــجــدى مــجــاهــد أحــمــد خــمــيس عــز بــدوى
هـشــام إبـراهـيم ومـنـحت الـلـجـنـة  66.6درجـة
لـعرض "أيـوب" تـأليف فـاروق خـورشيـد إخراج
وفـيق مــحـمــود لـقــصـر ثــقـافــة الـزقـازيـق بـيــنـمـا
حـصل عرض "آه يـا لـيل يا قـمـر" تألـيف جنيب
سـرور إخــراج أحــمـد أبــو عـمــيـرة لــبــيت ثـقــافـة

احلامولى بكفر الشيخ على  63درجة.
لك لير" ومنحت اللجنة  74.3درجة لعرض "ا
تـأليف شـكسـبـير إخـراج السـعـيد مـنسى إنـتاج
قـصر ثقـافة الـدقهـليـة وحصل عـرض "شيرين
وفــرهـاد" تــألـيف نــاظم حــكـمت إخــراج مـحــمـد
على مـحمود  71.5درجة والعـرض إنتاج بيت
ثـقـافــة فـوه وحـصل عــرض "الـظـاهــر بـيـبـرس"
تـــألـــيف عـــبــد الـــعـــزيــز حـــمـــودة إخـــراج حــسن
مـــحــمـــود عـــبـــاس لـــفــرقـــة بـــيت بـــيال عـــلى 71

درجة.
" تألـيف جنيب وحـصل عرض "مـلك الـشحـاتـ
ســرور إخــراج مــحــمــد فــتــحى لــقــصــر ثــقــافــة

بداوى على  68.5 درجة.
وفى إقـلــيم وسط وغــرب الـدلــتـا تــكـونت جلــنـة
الـتـحـكـيم من الـنــقـاد سـيـد اإلمـام أحـمـد عـبـد
الـرازق حـسن الـوزيـر عــبـد الـنـاصـر اجلـمـيل
عـــبــد الـــغــنى داود عـــز بــدوى عـــبــد الـــرحــمن

طلب. عبده جمال عبد ا
حــقق عــرض "الــقـرد كــثــيف الــشـعــر" من إنــتـاج

مـحمد كمال الشـبة بينمـا لم يتجاوز ما حصل
ــلــيــونــيـر" عــلــيه عــرض "الــعــجــوز والــضــابط وا
 53.6درجـة والـعـرض أخـرجه رجـائى فـتحى
عن نص لـســلـيم كـتـشـنـر من إنـتـاج بـيت ثـقـافـة

جرجا.
ــــنـــيــــا حــــصل عــــرض "الــــفـــاضـى يـــعــــمل وفى ا
قاضى" تـأليـف درويش األسيـوطى إخراج عـبد
عـــــبـــــدالـــــفــــــتـــــاح قـــــدورة عـــــلى  61.16درجــــة
والــعــرض من إنــتـاج بــيت ثــقــافـة أبــو قــرقـاص
" تـألـيف أحمـد أبو بيـنمـا حـصل عرض "يـاس
خـنيـجر إخـراج أحمـد عبـد الوارث إنتـاج بيت

ثقافة مغاغة على  66درجة.
ومنحت جلـنة مكـونة من النـقاد محـمد زهدى
فــتــحى الــكــوفى مــحــمــود حــامـد  70.6درجـة
سرحـية "منـ أجيب ناس" إنـتاج قصـر ثقافة
أســـوان تـــألــيـف جنــيـب ســرور إخـــراج أســـامــة
عبـد الـرءوف وهى الـدرجـة ذاتـهـا التـى حصل
عــلــيـــهــا عــرض "عـــرس كــلــيب" تـــألــيف درويش
األســـيــوطى إخــراج خــالــد أبــو ضــيف وإنــتــاج
قـصر ثقافة أسـيوط بينمـا حصل عرض "ياما
فى اجلـراب" تأليف صـالح سعد إخـراج يسرى
الــســـيـــد لــقـــصــر ثـــقـــافــة األقـــصـــر عــلى 69.9

درجة.
ومن الــصـعـيـد إلى الـدلـتـا..  وفى إقـلـيم  شـرق
الـدلتـا حـيث تـكـونت جلـنـة التـحـكـيم من الـنـقاد

» تضم عزة احلسينى وحلمى وقوف «قائمة ا
فؤاد ورجائى فتحى ومحمد توفيق والزينى
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حــفالت الــطـهــور. غــيـر أن هــذا الــتـوظــيف لم
يـأت قـســرا أو لـغـايـة جـمـالـيــة خـالـصـة ولـكـنه
سرحـية ويخدم جاء مرتـبطا بـسياق أحـداث ا
رح ; فكرتها األساسـية بكثير من السخرية وا
ــــــؤلف أراد قــــــصــــــدا أن يـــــعــــــرى زيف وكـــــأن ا
ـســتــعــمـر بــأســلــوب كــاريـكــاتــورى يــجــمع بـ ا

رح . اللذاعة وا
ـــســـرحـــيـــة تـــأخـــذ بـــعـــدا وهـــكـــذا يـــتـــضح أن ا
تـــأصــيـــلـــيـــا . بل نـــعـــتــبـــر هـــذا الـــنص من أهم
ــســرحــيــة الــعــربــيــة ذات الــطــابع الــنــصــوص ا
الــتــأصــيـلـى . ومـعــنى الــتــأصــيل ال يــقف عــنـد
حــــدود الــــتــــعــــامـل الــــوصــــفى مع الــــتــــراث  أو
الـرغـبة فـى البـرهـنـة عـلى قـدرة أشـكـالـنـا على
احـتــضــان الـقــضـايــا الـعــصـريــة . بل إن مــعـنى
الـتأصيـل يأخذ بـعدا أكـثر عـمقـا  ألنه يرتبط
عـنى تأصـيل الفن فى وجـدان النـاس وربطه
بهمومهم  انطالقا من األشكال الشعبية التى

مارسها اإلنسان وعبر بها بشكل عفوى . 
ـسرحيـة جتربة رائدة كـما يؤكد وبهذا تـعتبر ا
ذلك ســمـيـر سـرحــان  و"مـحـاولـة لــلـبـحث عن
صرى والعـربى يستمد شـكل أصيل للمسـرح ا
ــــوروث ــــفــــردات الــــشــــعــــبــــيــــة وا وجــــوده من ا
الــشــعـــبى . كـــمــا تــمـــثل جتـــربــة حــقـــيــقـــيــة فى
ضـمون تـقـترب بـنا كـثيـرا من احللم الشـكل وا
الــذى طــال بـــحــثــنـــا عــنه.. وهـــو الــوصــول إلى

صرى". صيغة حقيقية للمسرح ا
ــســرحــيــة تـتــعــامل مع ومن الــواضح أن هــذه ا
الــتـاريخ بــاعـتــبـاره خــلـفــيـة فــكـريــة وجـمــالـيـة .
ـــؤلـف يـــطــــوعه خلـــدمــــة الـــنص لـــذلـك جنـــد ا
وأهـدافه وال يـقـوم بـعـمـلـيـة إسـقـاط أو قـيـاس
ا يجـعله مـادة طيعة الشاهـد على الغـائب  إ
تــنـســاب من تــاريـخــيـتــهـا لــتــتـحــول إلى مـواقف
لصـيقـة بـالنص حـتى لكـأنـها جـزء منه أصال ;
ــتـلـقى بـخـلل مـا فى بـنـيـة الـنص  فال يـشـعـر ا
ـــــســـــرحـــــيـــــة حتــــــمل طـــــابـــــعـــــهـــــا ـــــا جــــــعل ا
سـتقلـة  إذ ال حتس بعـناصر وخـصوصيـتهـا ا
مـــقــــحــــمــــة أو مــــشــــوشــــة ســــواء أتـــعــــلـق األمـــر

باجلانب الفكرى أم باجلانب اجلمالى .
لــهــذا ال يــسع الـقــار إال أن يــؤكــد تـمــيــز هـذا
الــنص وأصـالــته . فـهــو يــؤهل صـاحــبه لـيــكـون
ـؤسسـ لـلحـداثة الـعربـية بـدع ا من أهم ا

سرح .  فى مجال ا

سـرح بجـامعـة محـمد ـادة ا    * أستـاذ التـعـليم الـعالى 
غرب  األول  بوجدة ـ ا

 محمد أبو العال السالمونى ـ مآذن احملروسة ـ الهيئة
صرية العامـة للكتاب ـ سلسـلة اإلبداع العربى ـ القاهرة ا

ـ 1986ـ ص :  122
 - نفسها ـ ص : .120

سرحية ـ ص : .104-105  - ا
 - فؤاد دوارة ـ مآذن احملروسة وعودة احملبط ـ عن

سرحية ـ ص : .126 ملحق ا
 - نفسه ـ ص: .127-128

 - محمد الرفاعى ـ بونابرت فى وكالة الغورى ـ عن
سرحية ـ ص: .134 ملحق ا

سرحية ـ  - نبيل بدران ـ األزهر هزم العسكرـ عن ملحق ا
ص: .132-133

سرح األصيل ـ عن  - سعد أردش ـ مآذن احملروسة وا
سرحية ـ ص : .136 ملحق ا

سرح العربى من أين وإلى أين ـ منشورات احتاد  - ا
الكتاب العرب ـ دمشق ـ  1972ـ ص: .11-12

سرحية ـ ص : .25  - انظر ا
سرحية ـ ص: .33-34  - ا

- Philippe MADRAL, Le théâtre hors les
murs, ed. Seuil, 1969

سرحية.  - انظر مثال ص :  18-17من ا
سرحية.  - وانظر كذلك  ص :  17-16من ا

سرحية ـ ص: .22  - ا
 - د. حمدى اجلابرى ـ مسرح احملبظ الذى ظلمناه
طويال ـ البيان (الكويتية) ـ ع  290ـ  1990ـ ص: .30

سرحية ـ  ص : .83 -28  - انظر ا
سرحية ـ ص : .94 -93  - انظر ا

 - رواية عبد البارى ـ مآذن احملروسة تروى كفاح
سرحية ـ ص : . 135 صري ـ  ملحق ا ا

صرى ـ ملحق سرح ا  -  مآذن احملروسة وصيغة ا
سرحية ـ ص : .134 ا

 - مآذن احملروسة وعودة احملبظ ـ مرجع
 سبق ذكره ـ  ص : 130

عاصر سرح ا ببعض التقنـيات احلديثة فى ا
وإن كــانت جـــذورهـــا األصــلـــيـــة مــنـــغـــرســة فى

التراث الشعبى الشرقى .
ـؤلف وفى نــفس الـسـيـاق اجلــمـالى يـســتـعـ ا
بــأســـلــوب خـــيـــال الــظـل  وبــفـن رواة الــســـيــرة
تعة الفنية من جهة  ويؤكد الشعبية ليحـقق ا
غــايــة الــتــبــاعــد من جــهــة أخــرى . وهـى غــايـة
ـــــشـــــاهــــــد عن احلـــــدث تـــــســــــعى إلـى فـــــصـل ا
ـســرحى حـتـى يـبـقـى يـقـظــا واعـيــا بـأنه أمـام ا
فرجة شعبيـة ليس إال. وهذه الفرجة الشعبية
ـســمــاة مــحـبــظــاتــيــة نـفــســهــا مــوجـودة داخل ا
ـعنى مـسرحـية اسـمهـا " مآذن احملـروسة " : 
ؤلف يقـدم تركيـبا مسرحـيا مكـثفا . وهو أن ا
ـــتـــلـــقى أمـــر مـــقـــصـــود لـــغـــايـــة إشـــغـــال ذهن ا
وإرغامه عـلى التـفـكيـر حتى يـظل يـقظـا يربط
ــسـرح وبــ مـا يــحـدث بــ مـا يــشـاهــده فى ا

فى اجملتمع . 
فـأبـو الـعال الـسالمـونى يـجـعل من احملـبـظـاتـية
أســـلـــوبـــا مـــســـرحـــيـــا مـــتـــقــدمـــا . لـــذلـك يـــبــرز
إمـكـانـياته اجلـمـالـية الـتى ال تـختـلف عن كـثـير
من الــتـقــنــيــات احلــديــثــة الــتى حتــقق شــعــبــيـة
ــســرح الــفــرجــة الــشـــعــبــيــة كــبــعض تــقــنــيــات ا
ــســرح وتــقــنــيـات ــســرح داخـل ا ــلــحــمى وا ا
ـسرح احلى وكل الـتجارب سـرح الشـعبى وا ا
ـتـقـدمـة فى الـغـرب. لـهـذا فـهـو ال يتـوانى عن ا
اعـتـبـار احملـبـظـاتـيـة فـنـا أصـيال كـمـا جـاء ذلك
عـلى لـســان سـعـدون حـ أنـكـر عـلـيه بـارتـلـمى

أن تكون لهم نقابة فنية.
وضـمن االسـتـعـانـة بـهـذه األشـكـال االحـتـفـالـيـة
وظـف الــــــسـالمــــــونـى كـــــــذلك شـــــــكل حـــــــفالت
سـرحى طابعا شـعبيا الطهـور ليعطى لـعمله ا
مكثفا ابتـداء من فن احملبظاتية وخيال الظل
 والــــســـــامــــر وعــــروس الـــــنــــيـل  وصــــوال إلى

ومعاصر".
ـسـرحـيــة جـاءت لـتــحـقق هـاتـ الــغـايـتـ : فــا
األولى كــمـا رأيــنـا تــتـمــثل فى الــتـنــبـيه إلى دور
سـلمـ فى نـشر الـوعى االجتـماعى العـلمـاء ا
ـصـيـر األمة والـسـيـاسى وارتـبـاطـهم الـعـمـلى 
ـشـاركـة فى الـثـورة الـشـعـبـيـة ضـد عن طـريق ا
االحـتالل . والثـانـيـة تتـمـثل فى تـأصيل صـيـغة
ـسرح العربى بالـعودة إلى األشكال التـعبيرية ا
: أى تـــصــحــيح مـــا يــســمـــيه الــدكــتـــور ســلــمــان
قـطاية بخطـأ البداية . ويـعنى به اخلطأ الذى
ارتــكـــبـه مـــارون الــنـــقـــاش ومـن جــاء بـــعـــده من
الذين انـساقـوا وراء الصـيغـة الغـربيـة للـمسرح
 ولم يـــنــتـــبــهــوا إلـى مــا يــحـــفل به تـــراثــهم من
صـيغ جمالـية كـفيلـة بتحـقيق تـواصل مسرحى

أصيل .
وقـد انتبه السالمـونى إلى اخلصوبـة الدرامية
لـــبــعض هــذه الـــصــيغ  فـــاســتــعــان كـــمــا رأيــنــا
بــاحملـــبــظــ واســتـــطــاع أن يــســـاهم فى بــلــورة
ــا كــان هــذا الـشــكل اخلــطــاب الـتــأصــيــلى . و
الـتـعـبـيـرى يـعـتـمـد عـلى األقـنـعـة لـلـتـعـبـيـر احلر
والـتـلـقـائى  فـقـد جـعـله وسـيـلـة لـكـشف الـوجه
الـزائف لـلــمـسـتـعـمـر رغم الـشـعـارات اخلـادعـة

التى يحملها .
ولــــــعـل فى تــــــركــــــيــــــز الــــــسالمــــــونـى عــــــلى دور
احملبظـ ما يـبرر موقـفه التأصـيلى إذ جنده
يتوسل بالـتقنيـات الشعبـية الدقيـقة لهذا الفن
كى يـقـدمــهـا بـأســلـوب حـديث كــمـا هـو احلـال
حــ يــربط بـ مــبـدأ الــتـغــريب والــتـشــخـيص
الـعفـوى عـنـد احملبـظـ  ويسـتـفـيد مـن تقـنـية
سـرح والـتبـاعد لـيـذكر بـعالقة سـرح داخل ا ا
هـــذا الـــفـن بـــاجملـــتــــمع  ويـــربـط الـــفن بــــالـــهم
ــــشـــــاغل الــــذاتــــيــــة الــــيــــومى  ويـــــجــــمع بــــ ا
ـــا يــذكـــرنــا ــشـــاغل الـــفــنـــيـــة وغــيـــر ذلك  وا

ؤلف باحملبظاتية ليؤكد أهمية  استعان ا
التراث  الشعبى فى إضافة احليوية للمسرح

ستضعفة وتكشف  تلقى الضوء على الطبقات ا
سرحية سكوت عنه فى ذاكرتنا ا النقاب عن ا

وأهــمــيـة ارتــبـاطه بــالـواقـع وبـالــنـاس وتــوضـيح
قاومة... دور الفن فى ا

ـــــؤلف فى  أمــــا ( الـــــثـــــالث ) الـــــذى حـــــقــــقـه ا
مسـرحـيته ( مـآذن احملـروسة ) فـهو الـتـوظيف

سرح الشعبى..."  الواعى ألسس ا
ـسـألـة األولـى الـهامـة الـتـى عـاجلـها هـذا عن ا
السالمونى فى مسرحية مآذن احملروسة أما
ـسـألــة الـثــانـيــة فـتــتـعــلق بـإشــكـالــيـة تــأصـيل ا
ـــؤلف اســـتـــعـــان ـــســـرح الـــعـــربـى ذلك بـــأن ا ا
ـصرى بشـكل مـسـرحى مـعروف فى اجملـتـمع ا
هــو شـكل احملــبـظــاتـيــة. ومن خالل هــذا الـفن
الشعـبى تطرق إلى قـضايا عـديدة لهـا مساس
بــقــضــيــة الــتــأصــيل وشــعــبــيــة الــفن  وعالقــة
الـدين بالـفن  ودور الفن فى اجملـتمع وما إلى
ذلك . وهــو بــذلك يـجــيب عــمــلـيــا عــلى أولـئك
الـذين يشـككون فى إمـكانـيات الـتراث الـشعبى
ـــــســــرحى وقـــــدرته عـــــلى تـــــعــــويـض الــــشـــــكل ا
ـسرحـية : الـغربى. يـقول سـعد أردش مـخرج ا
ـسـرحـيون فـى الشـرق الـعـربى قد " وإذا كان ا
اهـــــتــــــدوا إلى مــــــســـــرح " احلــــــكـــــواتـى "  وفى
ــســرح االحــتــفــالى "  ــغـــرب الــعــربى إلى " ا ا
فـــإنــــنـــا هــــنــــا فى مـــصــــر نــــعـــود إلى " مــــســـرح
الـــســـامـــر" و" مــســـرح احملـــبـــظـــ " . و" مــآذن
احملروسة" نص بناه مبدعه الكاتب محمد أبو
الــعال الــسـالمــونى عــلى قـــاعــدة أســاســيــة من
تـراث احملــبـظــ وعــطـره بــتـقــالــيـد مــسـرحــيـة
واحــتــفــالــيــة أخــرى كــخــيــال الــظـل والــتــقــالــيـد
ـنـاسـبـات : كـوفاء الـنـيل ـرتـبـطـة بـا الـشـعـبـيـة ا
ــولـد الــنــبـوى واحــتــفــاالت الـزواج والــطــهـور وا

إلخ... 
والـعـرض الـذى يــقـدمه لـكـم الـيـوم فـريـق كـبـيـر
ـسـرحـيـ يـحـاول أن يـخـطـو خـطوة عـلى من ا
طـــــريـق الـــــبـــــحـث عن مـــــســـــرح عـــــربـى أصـــــيل

 عصام السيد  د. سيد خطاب حسن الوزير 

 مشهد من عرض مأذن احملروسة

 مشهد من عرض القرد كثيف الشعر 
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سرحي جريدة كل ا

> تولى رئاسة مجلس إدارة هيئة الفنون ووكيل وزارة الثقافة للعالقات
اخلارجية ووكيل أول وزارة بالثقافة اجلماهيرية وسكرتير اجمللس األعلى

لرعاية الفنون واآلداب ووكيل أول وزارة الثقافة ونائبا للوزير من عام 1975
وحتى عام 1980.
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جوان جان 

الفنان فاروق حسنى وزير
الثقافة أصدر قراراً
بتعي الشاعر سمير
درويش مديراً عاما

لثقافة اجليزة بناء على
توصية اللجنة الدائمة
الختيار قيادات هيئة

قصور الثقافة برئاسة د.
أحمد مجاهد «رئيس

الهيئة».
سمير درويش شاعر

وروائى أصدر مجموعة
من الدواوين منها

«يوميات قائد األوركستر
ومن أجل امرأة عابرة».

تقنية الكتابة هى نفسها
تقنية عرض التخرج األول..

ما الفائدة إذن?

عليها .
ـكن الــقـول إن طالب هــذه الـدفــعـة (ومــعـهم وبـكل األحــوال 
ـشرف حـسن عـويـتى) قـد جنـحـوا فى هـذا االخـتـبـار عـلـماً ا
ُـشـاهِـد مـشـدوداً طـوال أكـثـر أنه لـيس من الـسـهل أن تـبـقى ا
ـتـابـعـة مـشـاهـد مقـتـطـفـة من مـسـرحـيات من سـاعة ونـصف 
قــد ال تـــقــدم فـــكــرة واضــحـــة عن شــخـــصــيـــاتــهــا وأحـــداثــهــا
ـشـاهــد فى حـالـة من احلــيـاد الـتـام جتـاه وبــالـتـالى سـيــبـقى ا
الحـظـة الــتى سـبق َــشـاهِــد لـذلك فــإن ا شــخـصــيـات هـذه ا
شـاهد فى مـسرحـية خـتام الـفصل وأن أبـدينـاها عـلى هـذه ا
ُـشـاهد ال يـعـنيه من األول عادت وتـكـررت هـنا أال وهى أن ا
ـــشــاهِــد ســـوى الــبــحث عـن اجلــوانب اإليـــجــابــيــة أمــر هــذه ا
ــمـثــلــ دون أن تـعــنــيه طــبـيــعــة احلـدث والــســلـبــيــة فى أداء ا
والـشـخـصــيـات وهـو أمـر يـرتـب مـهـمـة إضـافـيــة وصـعـبـة عـلى
ُـــشـــاهِــد فى ــمـــثـــلــ تـــكـــمن فى أنـــهم عـــلى يـــقـــ من أن ا ا
سـرحيـة ال يـعنـيه الـكثـير عـتمـدة عـلى النـصـوص ا َشـاهِـد ا ا
من أمر احلـدث والشـخصـية واحلوار بـقدر مـا تعـنيه مـراقبة
ـمثل وهو يؤدى الشخـصية بانتظار أن يـعود إلى الشخصية ا
زيـد عن طبـيعة عـالقاتهـا بزمالئـها ومن الـواقعـية لـيعـرف ا
هـــنـــا فـــإن إيـــجــاد نـــاظـم درامى يـــنـــظم مـــشـــاهِـــد الـــنـــصــوص
ــسى أمـراً ال مــفــر مـنه كى ـتــرجــمـة ويــربط فـيــمــا بـيــنـهــا  ا
ـــشــاهِـــد الـــواقــعـــيـــة فى شــد تـــكــون عـــلى درجـــة واحـــدة مع ا

اجلمهور واالستحواذ على اهتمامه .
من جهة أخـرى لوحظ غيـاب النصوص الـعربيـة عن النصوص
ـنــتــقـاة وهــو غــيـاب قــد يــبـرره أمــر واحـد هــو احلــرص عـلى ا
ـمـثـلـ بـهـدف اخـتــيـار شـخـصـيـات بـعــيـدة تـمـامـاً عن طـبـيــعـة ا
كن اختـبـار قدرتـهم فى تـقد شـخصـيـات لم يعـايـشوهـا وال 
أن يــعـايـشـوهــا فى رقـعـة جــغـرافـيـة مــحـددة أمـا إن كـان األمـر
سـرح العربى ونصوصه وترك انطباعاً –ولو تقليالً من شأن ا
ـسـرحيـة الـعربـيـة ال ترقى كـان غـير مـقـصوداً- أن الـنـصوص ا
ــتــرجَـــمــة فــهــنــا يــجب أن نــتــوقف.. إلى مــســتــوى الــنــصــوص ا

ونتوقف كثيراً . 
عـــلـى صـــعـــيــــد احلـــدث الـــواقـــعـى قـــدم الـــعـــرض شـــخــــصـــيـــاته
بأسمائها احلقيقـية ضمن خطوط درامية تتعلق بكل شخصية
ـتلقى على حـدة وهذا األمـر بحـد ذاته سيـخلق إشـكاالً عـند ا
الذى سيظن أن شبكة العـالقات التى قدمتها الشخصيات لها
مثل وبالتالى فإن اثلها على أرض الـواقع وعند نفس ا ما 
ـتـلـقى ال ربطـاً بـسـويـة الـعرض االنطـبـاع سـيـتـشكـل عنـد هـذا ا
مـثل فى وطبـيعـة األداء ومستـوى النص فـحسب بل ربـطاً بـا
حـيــاتـهم الــيـومــيـة وعـالقـاتــهم االجـتــمـاعــيـة أيــضـاً لــذلك كـان
ــشـاهـدين يـنــبـغى إزالـة الــلـبس الـذى قــد يـحـصل عــنـد بـعض ا

حول هذه النقطة .
حاول اخملـرج تلـطيف جـو العـمل والتـخفـيف من حدة مَـشاهِده
من خالل شــخـصـيــتى الـعــازفـ الـلــذين يـقــومـان بــالـتـدرب مع
وسـيقيـة التى ستـرافق العرض وهذا ؤثرات ا الطالب عـلى ا
ـــراد إال أنه تـــرك إشــارة اخلـــيـــار وإن جنح فى حتـــقـــيق هـــذا ا
ــطــبق عــنــد هــؤالء اســتــفــهــام حــول إيــحــاء الــعــرض بـــاجلــهل ا
صـطلحـات الدراميـة لذلك نقـول أننا لـو قلبـنا اآلية وطـلبنا با
ــصــطــلــحـات ــمــثــلــ اســتـيــعــاب وتــفــســيـر ا من شــخــصــيـات ا
ـوسيـقيـة أال نكـون قـد صورنـاهم بنـفس الصـورة التى ظـهرت ا
عـليـها شخـصيـتا الـعازفَيْن? وهـل كون مجـال عمـلهم ال يـؤهلهم
ــســرح ومــصــطــلــحــاته ســبب كــافٍ كى لــيــكــونــوا عــلى درايــة بــا
نضـعهم –كـنـماذج- فى مـواضع ال يُـحـسَدون عـلـيهـا? ثم مـا هو
ـوسـيقـي ال ى (مـعـهد الـعرض)  مـبرر اسـتـعانـة معـهـد أكاد
يـتـمـتــعـون بـثـقـافـة مــسـرحـيـة كـافــيـة تـؤهـلـهم لــلـعـمل فى عـرض

تخرج?
تعلـقة باألزياء فى اختالفاتها ما تـميز العمل بلمسـاته الفنية ا
ـشــاهـد الـواقــعـيـة ومـشــاهـد الـتــدريـبـات عـلـى الـنـصـوص بـ ا
ـســرحــيـة كــذلك بــرزت اإلضـاءة كــعــنـصــر مـســاعــد فى هـذا ا

اإلطار بانتقاالتها ما ب مستويى العرض .

واحــد وهـذه الــنـصــوص تـقــدم شــخـصــيـات بــعـيــدة تـمــامـاً عن
ـقدِمـ على الـتخرج ـفتَـرض ا طـبيـعة شـخصيـات الطالب ا
(الــطـالب داخل الـــعــرض).. وثـــانى اإلجـــابـــات احملـــتــمـــلـــة هــو
انــســجــام طـالب هــذه الــدفــعـــة مع هــذا الــنـــمط من الــعــروض
ــمــثل ــســرحـــيــة الــذى يـــحــافظ عــلـى مــســافــة مـــعــيــنــة بـــ ا ا
ــمــثل فى هـذه والــشـخــصــيـة الــتى يـؤديــهــا وبـالــتـالـى يـتــمـكن ا
احلالـة من السيـطرة التـامة عـلى انفعـاالته وتوجـيههـا باالجتاه
الـــذى يـــريـــد وهـــو أمـــر ســيـــســـاعـــد اخلـــريـــجـــ وال شك فى
ـســرحـيـة الـقـادمــة خـاصـة وأن خـيــار اإلبـقـاء عـلى جتــاربـهم ا
فـضلة مثل والـشخصـية أضحى من اخلـيارات ا مـسافة بـ ا
ـسـرحـيــ وهـو أمـر مـرتـبط عــنـد الـكـثـيــرين من مـخـرجـيــنـا ا
بـاالخـتالف الـبـيّن بـ أسـالـيـب الـكـتـابـة الـتـقـلـيـديـة الـتى تـلـغى
سـتحدثـة التى حتـاول اإلبقاء ـسافة وأسـاليب الـكتابـة ا هذه ا

ـسرح ـرة األولى الـتى يـتم فـيـهـا اعـتـمـاد تـقـنـيـة "ا لـيسـت هى ا
ـــســرحـــيـــة خــاصـــة تــلـك الــتى ـــســـرح" فى الــعـــروض ا داخل ا
ـسـرحيـة بـدمـشق بـاعـتـبار أن ـعـهـد العـالى لـلـفـنـون ا يـقـدمـهـا ا
هــذه الـتــقــنـيــة تــتـيـح لـلــمــمـثل إظــهــار بـراعــته فى االنــتــقـال من
شـخـصـيـة واقـعـيـة إلـى شـخـصـيـة مـحض خـيـالـيـة.. والـواقع أن
طالب ســنــة الــتــخـرج لــهــذا الــعــام قـد تــعــرضــوا إلى جتــربــتـ
تــصـــبــان فى نـــفس الــســـيــاق األولـى كــانت فى خـــتــام الـــفــصل
الـــدراسى األول مـع اخملــرج فـــؤاد حـــسن فى مـــســـرحـــيــة "ست
شـخصيـات تبحث عـن مؤلف" لـ لويـجى بيرانـديللـو والتى سبق
ه مـؤخـراً وأن تــنـاولـنـاهـا فى "مـسـرحـنـا" والــثـانـيـة مـا  تـقـد
بـإشـراف اخملــرج حـسن عـويـتى فى مــشـروع تـخـرج ثـانٍ وأخـيـر
-طالب ثـل بعـنوان "نـهـارات الغـفلـة" يتـحدث عـن مجـموعـة 
ـسرحى يـسـتـعـدون لـتـقد عـرض تـخـرج يـتـضمن ـعـهـد ا فى ا
ى ويـتـخـلل هذه ـسـرح الـعـا ـنتـمـيـة إلى ا ـشـاهـد ا عـدداً من ا
ـشـاهـد رصـداً لــبـعض الـعالقــات بـ الـطالب وهى عالقـات ا
تتصف بالعمق فى بعضها والبساطة فى بعضها اآلخر حيث

تختلف الهموم واالنشغاالت باختالف طبائع الشخصيات .
ـعرفـة بطـبـيعـة عرض إن أول مـا يتـبـادر إلى الذهن فى ضـوء ا
التخرج األول للطالب مع األستاذ فؤاد حسن هو التساؤل عن
كن أن جتنى من تقـد عرض تخرج ثانٍ مـدى الفائدة الـتى 
يـعتـمد عـلى تقـنـية كـتابـة مشـابهـة لتـقـنيـة كتـابة عـرض التـخرج
األول وبالتـالى على تقنـية متشابـهة ب العـرض فى التعامل
-الـطالب من حـيث الـقـدرة ـمـثـلــ مع الـشـخـصـيـات مـن قـبل ا
عـلى اخلروج من الشخصيـة الواقعية والدخـول فى الشخصية
الـــدرامــيـــة بـــســرعـــة وبـــالـــعــكس.. وهـــذا الـــتـــســاؤل يـــدفع إلى
ا كـان أولهـا أن تعدد محـاولة البـحث عن إجابـات منـطقـية ر
سرح" سرح داخل ا ـعتمدة على تقـنية "ا الـتجارب الدراسية ا
مطلوبة ألنها تتـيح للطالب التمرس فى عملية اخلروج السلس
سـرحيـة والدخـول السـلس إليـها وهـو أمر ال من الـشخـصيـة ا
بـد وأن يـفـيده فى جتـاربه االحـتـرافـيـة بعـد الـتـخـرج وفى هذه
الـتجـربة بـالتحـديد يـبدو اعـتمـاد هذا األسـلوب مـبرراً إلى حد
ما باعـتبارهـا جتربة تـختلف عن الـتجربـة السابـقة فى اتـكائها
على عـدة نصـوص مسـرحية مـترجـمة بـدل االعتـماد على نص

مثل  اإلبقاء على مسافة ب ا
والشخصية أصبح اخليار

فضل للمخرج ا

الفنان الشاب يحيى
أحمد عبر عن سعادته
بأداء شخصية يوليوس
قيصر الشهيرة فى
سرحى العرض ا
«يوليوس قيصر» لوليم
شكسبير واخملرج الشاب
سامح بسيونى والذى
تقدمه حاليا فرقة
مسرح الشباب وكأنه من
شاركة فى العروض ا
فعاليات الدورة الرابعة
للمهرجان القومى
صرى. للمسرح ا
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سرحي جريدة كل ا

> سعد الدين وهبة عاش ومات  وهو يؤمن بأن العرب (مازال فى أعماقهم يق
بالغدر اإلسرائيلى  والذى قيل ويقال عن سقوط احلاجز النفسى يعنى سقوط
صرى أو غيره من هذا احلاجز عند الذين يقولون به فقط  وليس عند الشعب ا
الشعوب العربية).

  ≈dÉª÷Gh iôµØdG á«fƒeôg

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc  Úd ¿hCG ÉæMô°ùe äÉbO 3 ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG áÑ£°üŸG 24

سـرحي العرب إلى ـبدع ا عـمد كثير من ا
تـوظـيف  بـعض مـكـونـات الـتاريـخ الوطـنى  كل
حــــسب أهـــدافـه من ذلك الــــتـــوظــــيف  ومـــدى
عـنى جديد قدرته علـى تطويـعه ليكـون حامال 
يخدم السـياق الداخلى إلبداعه أو على األقل
يـنفـلت من أسر حـمـولته الـثابـتـة ليـكون إضـافة
نـوعـيــة تـخــدم الـنص بــشـكل أو بــآخـر حـتى ال
وظفـة مجرد حشو يـفقد التناص ادة ا تـكون ا
جدواه  مادام التناص فى حد ذاته وسيلة من

سرحى . وسائل حتقيق بالغة النص ا
ولسـنا بـحاجـة إلى التـذكيـر بأن الـتراث يـشكل
ـسـرحى الـعـربى . فـقـد سـلـطـة فى اخلـطــاب ا
ــسـرح الــعـربى تــراثــيـا ومــا يـزال الــتـراث بــدأ ا
ـرجعية لدى كثير من الكتاب  ثل اخللفية ا
حتى فى تـعامـلهم  مـع أكبـر القـضايـا معـاصرة
وواقـعــيـة . فــالـتــراث حتـول إلـى مـشــجب ثـابت
ـــبـــدعــــ هـــمـــومـــهم يـــعـــلق عــــلـــيه كـــثـــيــــر من ا
وقـــضـــايــــاهم  خـــصــــوصـــا حــــ تـــضـــيـق بـــهم
مـســاحــة اخلـيــال  فـيــجـدوا فــيه مــا يـعــوضـهم
عــنــاء الـــبــحث عن احلـــدث أو الــشــخـــصــيــة أو
ـا يــسـاعـد احلـالـة الــدرامـيــة  أو نـحــو ذلك 
سرحى . على توفير الـشرط الدرامى للعمل ا
لذلك غالـبا ما نـحس بذلك الـتنافـر ب آليات
االشــتـغــال عــلى الــتـراث ـ والــتــاريخ جــزء مـنه ـ

وب الرؤية الدرامية لدى الكاتب . 
ـبـدع مـن تمـكن بـالـفعل والـقلـيل من أولـئك ا
ـهـمـة األسـاسـيـة   فـحـصـنـوا من إدراك هـذه ا
إبــداعـــاتــهـم بــوعى جـــمــالـى حــقق  لـــهــا صـــفــة
التـمـيز   ومن ثم صـفـة اإلبـداعيـة الـتى جتعل
ــســرحى يــحـقـق شـعــريــته الــدرامــيـة  الــعــمل ا
ـعـرفيـة والـفـكـرية ـكـونـات ا بـفضـل تنـاغم كل ا
واجلـــمـــالــيـــة . وهـــذا أمـــر مـــوكــول أســـاس إلى
ـبــدع عــلى اخلـلـق واالبـتــكــار والـتــمــيـز قــدرة ا
ـوضـوع الــذى يـعـاجله مـتـداوال حــتى وإن كـان ا
ب الناس . فـقيمة اإلبـداعية مرتـبطة بكـيفية
وضوع وال فى وضوع ال فى ا االشتغال عـلى ا
وســائـل مــعــاجلــته . فــهـــذا " الــكــيف " هــو ســر
ـبـدع الـتــمـيّـز وأســاسه  ألنه يـخــتـزل مـوهــبـة ا
وأسـلوبه وفـرادته فى كـيفـية الـنظـر إلى األمور

ومعاجلتها .
ـبدع محـمد أبو الـعال السالمونى ونعتـقد أن ا
من هذا الصنف الـذى عرف كيف يطوع بعض
األحـــداث الـــتــاريـــخـــيـــة فى مـــصــر احلـــديـــثــة 
لــيـحــولــهــا إلى نص درامى مــحــصن بــشــعــريـته
الـداخـلـيـة  ومـكثـف باحلـمـوالت الـداللـيـة التى
ــــكـــون تـــفــــصح عـن تـــمــــيـــز االشــــتـــغــــال عـــلى ا
الــتــاريــخى  رغـم تــداوله ســلــفــا بــ مــبــدعـ
آخرين مـن أمثـال رشـاد رشـدى فى مـسـرحـيته
"اتفرج يا سالم "  وألفريد فرج فى " سليمان

احللبى " .
 فـقـد انـطـلق هــؤالء الـكـتـاب الـثالثـة من حـدث
تــاريــخـى مــشــتـــرك  هــو ثــورة  شـــيــوخ  األزهــر
ـسـتـعمـر الـغـاشم  وكـيف تـمكن وطالبه عـلى ا
ــعـقل الـديــنى أن يـكـون ــتـحـرر لــهـذا ا الــفـكـر ا
الــــشــــرارة األولـى الــــتى أوقــــدت االنـــــتــــفــــاضــــة
الـشعبـية فى مصـر ضد االحتالل . وكل واحد
من هـؤالء له رؤيـتـه فى كـيـفـيــة االشـتـغـال عـلى
هـذا احلدث لـيـجعل مـنه نـصا مـغـايرا يـنـسجم

رجعية الفكرية واجلمالية .  مع خلفيته ا
بدع أبو العال ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن ا
الــسالمــونـى يــعــتـــبــر من أهـم الــكــتـــاب الــعــرب
عـاصرين الذين سـاهمـوا بصـمت فى تأصيل ا
ــســرحى الـعــربى  دون أن تــســنـده اخلـطــاب ا
مرجـعيـة نظـرية مـصرح بـها عـلى غرار ثـلة من
الـــــكــــتـــــاب الـــــعــــرب  أو تـــــيــــار فـــــنى له أتـــــبــــاع
ومـــنــاصــرون . فـــهــو يـــكــتب مـن وحى مــوهـــبــته
ــراس فى وإلــهــامه الــذى صـقــلــته الــتــجــربـة وا

ـتــد إلى الـشــارع  وكـيف كـان إشـعــاع األزهـر 
ــثـابـة اخلـلــيـة احلـيــويـة الـتى عـلــمـاؤه وطالبه 
توجه الفئات الشعبـية نحو ما ينفعها فى دينها
وآخـــرتــــهـــا مــــعـــا . كــــمـــا يــــؤكـــد أن األزهـــر وإن
ـهـامه العـلـميـة والـشرعـيـة  فإنه فى اضـطلع 
نــــفـس الــــوقـت ظل مـــــنــــشـــــغال بـــــهــــمـــــوم األمــــة
ومـشـاكــلـهـا الـدنـيــويـة. وعـلـمـاِِؤه لــيـسـوا كـرجـال
الـــدين فـى أوروبـــا حــــيث يــــنـــفــــصل الــــدين عن
الـــدولـــة  بل هم قـــادة األمـــة فى أمــور الـــدنـــيــا
واآلخـــرة مـــعــا. لـــهـــذا نـــرى أن عـــلـــمـــاء األزهــر
يــرفــضــون الــطـــاعــة لــنــابــلــيــون ألن والءهم لــله

ولألمة.
ـوقف الـثورى يـسـعى إلى تـأكيـد حـقيـقة فـهذا ا
اإلسالم  الســـــــيـــــــمــــــا فـى وقـت كــــــثـــــــرت فـــــــيه
ـــعـــاديـــة لـإلسالم الـــتى تـــريـــد أن الـــدراســـات ا
جتــعل مــنـه دين آخــرة فــقـط  وتــصــور عــلــمــاء
الــدين والـــفــقــهـــاء عــلى أنـــهم يــخـــتــصـــون بــعــلم
اآلخـــرة وال يـــهـــمـــهـم الـــصـــراع االجـــتـــمـــاعى أو

السياسى.
ومـســرحـيــة "مـآذن احملــروسـة" تــركـز بـالــضـبط
ـسرحيون عـلى هذا اجلانب الـذى لم يهتم به ا
الـــعـــرب  ألنــهـم ظــلـــوا مـــشــدوديـن إلى أبـــطــال
ـــســـتـــضـــعـــفـــة  الـــبـــرولــــيـــتـــاريـــا والـــطـــبـــقـــات ا
فـــصــــوروهم عـــلـى أنـــهم قــــادة الـــثــــورة دائـــمـــا 
وتـــغـــافــلـــوا عن الـــدور الـــكـــبــيـــر الـــذى يــقـــوم به
ـكـانة تـمـسـكـون بـحقـيـقـة اإلسالم و الـعـلـمـاء ا
ـؤلف األزهـر على أنه اجلـهـاد فيه. لـذا صـور ا
مـعـقل لــلـدين والـثـورة . فــمن خـان الـوطن خـان
الله  وحتى السكوت عن الظلم يعتبر خيانة.
أحــــمــــد: ذلـك أنى أضع بـالدى نــــصـب الــــقــــلب
... ولــــســـــوف تــــظـل بالدى هى ونــــصـب الــــعـــــ
مـعــيـارى فـى كل أمـورى... إذ أن خــيـانــة وطـنى
تـــعـــنى أنـى خــنـت الـــله وخـــنت الـــنـــفس.. خـــنت

الدنيا وخنت الدين..
إذن فـــأبـــو الــعـال الــسـالمــونى يـــحـــرر الــكـــتـــابــة
ـألــوفــة لــيــنـطــلق إلى ـواقـف ا ــســرحــيـة مـن ا ا
مـواطن ظـلت غـائـبة أو مـغـيـبـة  لـيـؤكـد الـطابع
اإلسالمـى لــلــمــســرحــيــة مـن خالل تــصــحــيــحه
ـذكـورة آنـفـا  ويكـشف الـنـقاب واقف ا لـتـلك ا
سرحية العربية; غيّب فى الذاكـرة ا عن هذا ا

سرحية . لذلك جنده يعرف محراب الكتابة ا
كـــيف يـــطــوع الـــتــراث عـــبــر الـــقــراءة الـــنــقـــديــة
الـواعـيــة الـتى تـتـجـاوز مـفــهـوم قـيـاس الـشـاهـد
ـــــتــــلـك رؤيــــة واعــــيــــة عــــلـى الــــغــــائـب . فــــهــــو 
ـــمــكن فـى احلــدث الـــتـــاريــخى  تــســـتــشـــرف ا
ــا نـســمـيـه بـالــقـراءة االخــتـراقــيـة . انـطـالقـا 
وهى قـــراءة ال تــــقف عـــنــــد حـــدود الـــوصف أو
ــا وقع من أحـداث االســتـعـراض أو الــتـمــجـيـد 
ــا هى قـراءة يـبـنى عــلـيـهـا مـوقـفـا ووقـائع  وإ
ا يحـدث اآلن  أو موقفـا استشـرافيا نقديـا 
ــكن أن يـقـع غـدا . وهــذا مــا يـؤهل ــا  بــانـيــا 
أعماله لتصنف ضـمن الكتابات التنويرية التى
ــنــظــور ــلــتــزمــة  ولــكن  عــادة مــا تــوصـف بــا
إسالمـى مــتـــقـــدم . ولــعـل مــســـرحـــيـــته " مــآذن

وذج على ذلك . احملروسة " خير 
ـسـرحـيـة ونـود اإلشـارة مـنـذ الـبـدايـة أن هـذه ا
تـعـالج  قـضـيـتـ أسـاسـيـتـ  وطـيـدتى الـصـلـة
ــسـرحى بــإشــكــالــيـة الــتــأصــيل فى اخلــطــاب ا
ــوقــفه من الــتـراث  الـعــربى : األولى تــتــعـلق 
ذلك بــأنه يــنـطــلق من حــدث تــاريـخـى مـشــهـود
فى تــاريخ مــصــر احلـديـث  لـيــعــبــر من خالله
ـتنـورة من عن الـدور الـذى قـامت به الـطـبـقـة ا
مـثـقـفى األزهر فـى إشعـال فـتـيل الـثـورة  وكذا
ــعــقل وتـــأثــيــره عـن الــتــوجه اإلسـالمى لــهـــذا ا
عــلى الـرأى الــعـام . وهـذا مــا يـفــيـد أن األزهـر
لم يـكن فقط  قطبـا دينيا أو مـركزا من مراكز
اإلشـعـاع الـعــلـمى  ولـكـن أيـضـا ثـغــرا من ثـغـور
ــوجّه لــلــرأى الــنــضــال والــتــوجــيـه الــســيــاسى ا

العام الشعبى.
 وكـأن الــسـالمـونـى بـاســتــغاللـه لـذلـك احلـدث
الـــتــــاريــــخى  يــــرد عــــلى أولــــئك الــــذين ظــــلـــوا
يــروجـــون ـ أو يــعــتــقــدون ـ أن مـــعــاقل الــثــورات
مــرتـبـطــة بـاألحـزاب والـتــنـظـيــمـات الـســيـاسـيـة
ونـــحـــو ذلـك  وأن شـــغل عـــلـــمـــاء الـــدين رهـــ
بالشـعائـر الديـنيـة وما يربـطهـا باآلخـرة . لهذا
ــمــارسـة أوكل مــهــمــة الــتــعــبــئــة الــســيــاســيــة وا
الـثورية الـفعلـية معـا لهـؤالء العلـماء . بل وجعل
الــبــطـــولــة جـــمــاعــيـــة لــرواد األزهـــر الــذين هم

. صري صوت كل  ا
فـهـذا الــفـعل اجلــمـاعى يــبـ بـجـالء كـيف كـان

سرحي العرب الذين ويكون بذلك من أهم ا
ــــوقف اإلسـالمى فى ســـاهــــمـــوا فـى تـــنــــويـــر ا
ـسـرح ودوره الـطالئـعى . فـقـد بـ أبـو الـعال ا
الـــــــسـالمـــــــونى أن األزهـــــــر يـــــــقـــــــاوم عـــــــلـى كل
اجلـبـهـات : جـبـهـات الـدنـيـا وجـبـهـات اآلخرة 
وأن هـمـوم األمـة يـشـكل أكـبـر اهـتـمـامـاته ألنه

جهاد فى سبيل إعالء كلمة احلق والعدل .
والشـك فى أن الـــــــعــــــودة إلـى هــــــذه اجلـــــــوانب
ـغــيـبــة من الـتــاريخ الـعــربى اإلسالمى  وإلى ا
ـتـنـورة تـعـتـبـر ـواقف اإلسالمـيـة ا إبـراز هـذه ا
سـرح العربـى احلديث . لذا فتـحا فى تـاريخ ا
فال غـــرابـــة بـــعــــد ذلك إن وجـــدنـــا كـــثـــيـــرا من
ـــســــرحى الــــنـــقــــاد يــــشـــيــــدون بــــهـــذا الــــعـــمـل ا
تازا حقا ال شك ويعتبرونه "عـمال مسرحيا 
ـــصــرى من ـــســرح ا فـى أنه ســيـــدخل تـــاريخ ا
أوسـع أبــــوابه". ويــــضـــــيف فــــؤاد دوارة : "هــــذا
ــبـتــكـر الــذى يـسـتــلـهم الــتـاريخ الـنص اجلــيـد ا
ــهــارة واقــتـدار وأشــكــال الــفـرجــة الــشــعــبـيــة 
وشـاعريـة  كان اإلطـار العـام إلبداع مـجمـوعة
". ويـقــول نـاقـد ـوهــوبـ كــبـيــرة من الـفـنــانـ ا
آخـر عـن هـذا الــعــمل : " تــطل رائـحــة الــزمـان
الـقد  وتـضاريس األيـام البـعيـدة تلتـمع فوق
الــــــســـــيـف  يــــــرتــــــسم فــــــوق اجلــــــدران تــــــاريخ
ـــة... وجــهـــهــا احملـــروســة  شـــوارعــهـــا الـــقــد
ـــوت وال تـــذبل مالمـــحه الـــبـــطـــولـى الـــذى ال 
عــبــر الــعــصــور.. ومن الــشــرفــات يــطل ســارى
ـسـتـحـيل . عـسـكـر بـونـابـرت بـحـلـمه الـدمـوى ا
ومـن خـــلف الـــقــــبـــاب يـــخـــرج مــــشـــايخ األزهـــر
ــان الــنــاس بــهم لــتــكـون حـامــلــ كــلــمــتــهم وإ

الكلمة احلق فى مواجهة السيف الباطل"". 
وحتت عــنــوان " األزهــر هــزم الــعــســكـر" كــتب
بـدع والنـاقد نـبيل بـدران تعـليقـا مركـزا على ا
مـسرحـية مـآذن احملـروسة يـب فـيه األهداف
سـرحـيـة فـقال: " لـقـد حـققت الـتى حقـقـتـهـا ا
مسرحية (أبو العال السالمونى) أهدافا ثالثة

واضحة : 
 ( األول ) اسـتعادة صفـحات مشرقـة ومضيئة
صرى وتـأكيد دور األزهر من تـاريخ النضـال ا

ستعمرين.. فى الثورة ضد الغزاة ا
( الـثــانى) تــأكــيـد وظــيــفـة الــفن االجــتـمــاعــيـة 

 مشهد من عرض مأذن احملروسة
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سرحي جريدة كل ا

سرحى مدحت الكاتب ا
سرح يوسف مدير ا
الكوميدى انتهى من
إجراء اتفاق مع قناة
نايل كوميدى على قيام
سرح الكوميدى بإعادة ا
تقد مجموعة من
أشهر أعمال الفرقة
السابقة لتصويرها
وبيعها للقناة لعرضها
على شاشتها.
يوسف قال إن االتفاق
يشمل أيضا األعمال
احلديثة للفرقة وخاصة
التى حتقق جناحا
وقبوال جماهيريا.

> انتخب نقيباً للسينمائي عام 1979 ثم رئيساً الحتاد النقابات الفنية ثم
جلس الشعب. انتخب رئيساً الحتاد كتاب مصر عام 1997 كما انتخب عضواً 

10

13 من يوليو2009  العدد 105

≥°û©dG ègh

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

ègh ¿hóH ¢VôYh ∞«©°V ¢üf

اخملرج عبد الله الشاعر
يجرى حالياً بروفات
مسرحية «احلارس
الليلى» للكاتب فيمى
اوسوفيسان استعدادًا
لعرضها على مسرح
ساقية الصاوى نهاية
سرحية يوليو اجلارى ا
بطولة أعضاء فرقة
سرحية تياترو ا

واستعراضات شريف
نبيل ويساعد فى

إخراجها أحمد محارب
ومحمد فريد.
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حكاية ميلودرامية ساذجة
محمد زهدىوأخطاء فى التفاصيل الصغيرة

ثـله!?.. أو أن تـنسى الـعـادة حتدث عن طـريق «الـله» أو من 
الشـخصـية «احلـاملة لـلفـكرة» مـا تنوى فـعله وأعـلنـته وتهـيأنا
له مــثل ارشــاد الــبـطــلــة عن زوجــهـا تــاجــر اخملـدرات عــنــدمـا
تـشــاهـد رجل األمن بـل وتـريـد أن تــفـر مــنه عـائــدة من حـيث

أتت..!?..
هـذا من حـيـث مـ الـعـرض فـمــاذا فـعل اخملـرج عـمـرو دواره
البس به? ومــعه مـصـمم الـديــكـور مـحـمـد جـابــر ومـصـمـمـة ا
جــمــاالت عــبـده.. فى احلــقــيــقــة لـقــد قــام الــثالثـة بــصــيــاغـة
مـشهد بصرى أنـيق فى جميع جتلياته: غـرفة الرسام شرفة
الــقــصـر مــكــتب رجل األمن.. ولــكن وكــمــا هـو مــعــروف فـإن
« ــسـرح فى الــتـفــاصـيل وأن اجلــمـهــور «وحش له ألف عـ ا
وأن تــوارد األخـــطــاء فى الــتــفـــاصــيل يــؤدى فـى الــنــهــايــة إلى
البس عامة ـصداقـية - خـاصة وأنـنا وعن طريـق ا فـقدان ا
ــعـــاصـــر أى فى اخلــمـــســ ســـنــة عـــرفــنـــا أنــنـــا فى الـــزمن ا
األخيـرة!? - .. فـمثال أن تـظهـر البـطلـة وهى جتلس كـموديل
مـرتديـة روب منـزلى وتأخـذه مـعهـا وهى خارجـة.. أو أن تقع
«الـسـبحـة» على األرض وال يـنـفرط عـقدهـا واحلـوار يتـحدث
عـن ذلك ثم تــــتــــظــــاهـــر اخلــــادمــــة بـ«لم» احلــــبــــات من عــــلى
األرض..!?.. وأن تـــظـــهـــر شـــاشـــة عـــرض فـى اخلـــلـــيـــفـــة فى
مـشـهـد مـكــتب رجل األمن لـتـظـهـر لــهـا الـصـور اخلـلـيـعـة ذات
ـشـاهــد اجلـنـســيـة الـفـاضــحـة بـ الــبـطـلــة مـنى وعـشــيـقـهـا ا
أحــمـد وهــو مــا لم نــره إطالقــا وبــذلك يــنــتــفى احلــوار الـذى
تبـادل بـ رجل األمن وينـتفى صك الـتهـديد الـذى بسـبه قام
بـاغتصابـها فى مكتبه أمـامنا..!?.. أن يرتدى رجل األمن زى
الـكـابوى الـكـاجوال وجـزمـة بوت عـالـية!?.. هـذه كـلهـا أخـطاء
ـصداقية!?وللحق فى الـتفاصيل الصـغيرة تؤدى إلى فقدان ا
فـإن اخملـرج اسـتطـاع أن يـرسم خـطـة حـركـة مـتـوازنـة حـققت
مــقـــاصــدهـــا فى أغـــلب فـــتــرات الـــعــرض الـــذى شــابـه بــعض
لك.. كما استطاع ا أدى إلى حدوث ا الهبوط فى اإليقاع 
طلوبـة احملققة مع مصـمم اإلضاءة أن ينيـر مشهده اإلنـارة ا
ـقاصده وجاءت موسـيقى أحمد رستم بال شـخصية وكانت
أشـعــار إسـمـاعـيل الـعــقـبـاوى مـفـسـرة لـبــعض مـعـانى وأفـطـار
ــؤلف كـرم عـفــيـفى ومـعه اخملــرج الـتـركــيـز عـلـيــهـا مـثل أراد ا
«انـقالب الـسـحـر عـلى الـسـاحـر».. وأيـضـا أجـاد عـمرو دواره
ـثـلـيـه خـاصـة والء فـريــد الـتى كـانـت حـسـنـة اخــتـيـار فـريـق 
الـــعــرض األولـى بال مــنـــازع فى دور «مــنـى» واســتـــطــاعت فى
ـا تـقـوله وتـفـعـله وكـان سـهـولـة ويـسـر أن تـقـنع مـشـاهـديـهـا 
هــشــام الــشــربــيـــنى فى دور «الــرســام» خــيـــر مــواجه لــهــا فى
ـمـيـز وكـذلك كـانت عـبـيـر الـطـوخى فى دور طـبـيـعـيـة أدائه ا
اخلـادمـة هـنـد بسـيـطـة وطبـيـعـيـة وأيضـا أحـمـد إبـراهيم فى
ـقـاصـد دوره بـيـمـا لـعب اخملـضـرم مـجدى دور األخ مـحـقـقا 
ـعتـادة وحاول إدريـس فى دور «رجل األمن» دوره بنـمـطيـته ا
كل مـن الـــــثــــنـــــائـى مـــــحـــــمـــــد دســـــوقى فـى دور األب ونـــــاهــــد
إسـمـاعيل فى دور األم أن يـضيـفا بـعـداً فكـاهيـاً إلى دوريهـما
ــنــال..!?.. كــذلك تــمــيـز غــيــر أن هــذا كــان مــقــصـداً بــعــيــد ا
ــة االنـفــعــالـيــة الــزائـدة -٠ رغم تــمــتـعــهــمـا أداؤهــمــا بـاجلــر
ـسـتمـيـتة فى بـاخلـبـرة الالزمة - وهـو أمـر ال تبـرره الـرغـبة ا

استدرار الضحك?!..
ولـلـحـق أقـول إنـنى قـد عـدت من الـغـنـيـمـة بـاإليـاب!?.. فـرغم
أنـــنى قــــد شـــاهــــدت أغـــلب عــــروض صـــديـــقـى عـــمـــرو دواره
سرحى وقد تـفاوت إعجابى بهـا ولكن حاز اجلميع اخملـرج ا
عـلى تـقـديـرى وال أعـرف كـيف وقع اخملـرج احملـنك فـى هذه
ـا  .. ــؤلـف «األخــطــاء الــصــغــيــرة».. هل ألنه اقــتــفى أثــر ا
أضــاع بـــهــاء ورونق مـــشــهــده الـــبــصـــرى وتــشـــكــيالته وجـــمــله
ــيـــزة فى مـــجـــمــلـــهـــا واخـــتــيـــاره احلـــسن لـــطــاقم احلــركـــيـــة ا
الــتـمـثـيـل.. قـد تـكـون «كــبـوة اجلـواد» وقـد يــكـون «اخـتالل فى

ضغط الدم» داهمنى قبل مشاهدتى للعرض..!?..

نـفــاجــأ بـأن رجل األمن أكــثــر فـســاداً ونـبــلغ من قــبل «أغـنــيـة
فـاصل» أن السحر قـد انقلب على الـساحر.. ومعنى ذلك أن

العدالة الشاعرية قد حتققت عن طريق األمن..!?..
ـؤلف واخملـرج مـعـا..!.. وهـذا فى تـصــورى عـكس مـقـاصــد ا
الحظـة السريعـة للم أنه يـعتمد عـلى الفكرة وواضح من ا
ـؤلف - وخــاصــة الــفـكــرة األخالقــيـة أو ــســبـقــة فى ذهـن ا ا
الـسيـاسـيـة «الـقـهر» وكـيـفـيـة حتقـيـقـهـا عـبر أشـخـاص حـامـلة
لألفـكار وأحـادية البـعد: أب باع ابـنته أم متـصابيـة وعاهرة
أخ مـدمن عـشـيق ثورى مـقـهـور ومسـتـلب رجل أمن فـاسد..
ؤامـرة: اخلادمة وهـكذا..!?.. وأن احلـدث يقـوم علـى فكـرة ا
الـتى تتـصل بـالشـخص الـغـامض الذى نـعـرف فى النـهـاية أنه
رجل األمن «الـذى يـعــرف دبـة الـنـمـلـة ويـتــلـصص عـلى جـمـيع
ظـلومة تقـوم بتجنـيد اخلادمة التى !?» وأن االبنة ا واطنـ ا
زرعها رجل األمن فى طريقـها?!.. وأنها أيضا تشترى عشرة
ـبــالـغـة مــا يـكـفى..?! عـشــاق ألمـهـا..!? ألــيس هـذا فــيه من ا
وأن احلـــدث حتــــركه مـــؤثـــرات خــــارجـــيـــة مـــفــــاجـــئـــة - عـــلى
الـطـريــقـة اإلبـسـنـيـة - مـثل خـطـاب الـزوج الـذى غـيـر مـجـرى
األمــور.. وهـــكـــذا..!.. وبــديـــهى أن هـــذا الــلـــون من الـــكــتـــابــة
ــيــلــودرامـــا وال غــبــار عــلـــيه فــقط ـــاط ا مـــوجــود وهــو من أ
ؤلف مثل ينـبغى أال حتدث فيه نـتائج تكـون عكس مقـاصد ا
أن تتـحقق «العـدالة الشاعـرية» عن طريق الـبوليس وهى فى

شـاهـدت عـرض «وهج الـعـشـق» تـألـيف كـرم عـفـيـفى وإخـراج
عـمــرو دوارة لــفــرقـة مــســرح الـشــبــاب عـلـى مـســرح مــيـامى
ـكتوب وبذلـك ليس أمامى إال م ولـألسف لم أقرأ النص ا
نص الـعـرض الـذى افـتـتح مـشـهده عـلى أتـيـلـيه لـرسـام يـلـتقى
بــحـبـيــبـته الـتـى نـعـرف أنـهــا امـرأة مـتــزوجـة من أحــد الـتـجـار
وأنـهـا تـزوجـته بـدون مـوافـقـتـهـا بـل مـوافـقـة أبـيـهـا وأمـها ألن
» وأنه اغتصبها الزوج «غنى ورجل أعمال» وأن الزوج «عن
ورغـم الـــعـــنـــة فـــالـــعـالج فى «بالد بــــره» اســـتـــطـــاع أن يـــوصل
«نــطـفـته إلى رحـمــهـا»..!.. وأنـهـا تـعـتــبـر زواجـهـا الـذى أجنب
ولـديـها «أحـمـد وسـارة» كـان صـفقـة وأنـهـا قـد بـيعت مـن قبل
األب اجلـــشع ويـــســتـــمـــر فـــاصل «الـــبـــوح» الــنـــاجت عن «فـــعل
الـرسم» حـيث كـانت جتـلس كـمـوديل حلبـيـبـهـا..!?.. فـيـعـترف
الـرسام الـذى نكـتـشف أنه كان مـنـاضالً سيـاسيـاً ثـوريا وأنـها
اعـــتــقل وعــذب بل و اغـــتــصــابه عـــلى أيــدى رجــال األمن..
لنـخرج بـحكمـة أن القـهر أمـر من الفقـر!?.. وأن هنـاك مثلث
شر هو: الفقـر الدرهم اجلنس..!?.. وال نعرف كيف يوجد
ـثـلث أو مـا ســبـبه خـاصـة بـالـنـســبـة لـذهن مـثـقف مـثل هـذا ا
نظر إلى ـسرح وينتـقل ا ذلك الفنـان التشكـيلى!?... ويظلم ا
شرفـة قصـر فاخـر حيث تعـيش أسرة احلـبيـبة «مـنى» فيدور
فى الـبــدايـة - خــارج الـبــروسـيــنـيــوم - اتـصــال تـلــيـفــونى بـ
اخلادمـة «هند» وبـ شخص غـامض تقدم له خالله تـقريراً
مــفـــصالص عـــمـــا يــحـــدث فى الـــقـــســر وتـــشـــرح له طــبـــيـــعــة
الـعالقـات بـ أفراد هـذه األسـرة.. ثم نشـاهـد مشـهـداً يضم
األب واألم واالبن الـذى نـراه مـتــذمـراً من خـطـأ سـولك أخـته
ولكـنه يستسـلم ألنه مدمن هيـروين وليس حشاشـاً كما كان
يـقال فى احلوار وأنه يحب اخلـادمة التى نعرف أنـها صنيعة
«منى» وعمليـتها لتمثل دور احلب على كل من األب «الفينى»
ـدمن ونـعـرف مـن خالل حـوار «مـطــعم» بـاحلـركـات واالبـن ا
ـتعـمـدة» أن األم لـها عـشـرة عـشاق زرعـتـهم االبـنة الـبذيـئـة «ا
ـكبـوتة مـنـذ اثنى «مـنى» لـها لـتـفرغ فـيـهم طاقـتـها اجلـنـسيـة ا
عـشـرة عامـا..!?.. ونعـرف أن «مـنى» بهـذا تنـتـقم من أسرتـها
الـــتى بـــاعـــتـــهـــا لـــذلك الـــزوج الـــذى لم تـــخـــتـــره ولم حتـــبه.?!
وخـاصــة األخ الـذى تــعـقــبـهــا وهى ذاهـبــة إلى حــبـيــبـهـا األول
ومنـعها من الـزواج منه بل قيـدها إلى «حديـد الشباك»..!?..
وتـتـطور األحـداث عـنـدمـا تـعـود إلى الـرسـام بعـد مـا تـعـطـيـها
اخلــادمــة «خـطــابــا» تــعــرف مــنه أن زوجــهـا الــغــائب - الحظ
غـيـاب ولـدى مـنى عن احلـدث وهمـا أهم شىء فى حـيـاتـها!?
ـاذا - لإلقـامـة الـدائـمـة فى مـصـر «وبـديـهى نـحن لم نـعـرف 
ــاذا حـــضـــر!?».. فـــتــنـــزعـج مــنـى جــداً وتـــخـــلص إلى غـــاب و
ضـرورة مـوت أحـدهـمـا هى أو زوجـهـا وتـقـرر بـعـد أن تـصـرح
فــجــأة بـأنـه تـاجــر مــخـدرات!?.. أن تــبــلغ عــنه وتــرشـد األمن
ـشــهــد بـعــد إظالم إلى مـكــتب رجل األمن إلـيـه.. ثم يـتــغـيــر ا
الـذى كنـا قـد شـاهـدناه فـى مشـهـد اسـترجـاعى لـلـرسـام وهو
يـحقق مع الـرسام ويـقرر اغـتصـابه.. ونفـاجأ بأن رجل األمن
هــو الـشــخص الــغـامـض الـذى كــانت اخلـادمــة هــنـد تــقـدم له
الـتـقـاريـر ويـتـفـاخـر بـأنه يـعـرف «دبـة الـنـمـلـة فى الـبـلـد»!? بل
وأنـه قـــد صـــور لـ«مـــنى» شــــريـــطـــا فى أوضـــاع جــــنـــســـيـــة مع
ـة الــزنـا عـلـيـهـا ويـقـرر أن ـا يـثـبت جـر عـشـيـقـهـا الــرسـام 
شهد يـغتصـبها - فى مكـتبه - فتـستسلم لـه..!?.. ثم يتغيـر ا
بــعـد إظالم إلى غـرفـة الــرسـام حـيث تـظـهــر حـزيـنـة ويـحـاول
الـرسام أن يـشـرح لهـا صورة رسـمهـا فى غيـابهـا تظـهر «وهج
عـشق احليـاة» وكيـف أن احلياة مـعشـوقة رغم الـعذاب واأللم
وت.. ولـكنـها تـقرر االنـتحـار كحـل وحيد ألنـها فى مـواجهـة ا
أمامها.. ولـكنه يرفض فى البداية حتت زعم دينى وأخالقى
ثم فــجـأة يــقـبـل أن «يـتـخــلـيــا» سـويــا عن احلـيــاة ويـذهــبـا إلى
الـسـرير ويـنامـا علـيه فى هدوء نـاظـرين إلى اجلمـهور ويـثبت

سرح. شهد ويظلم ا ا
هــذه مـحــاولــة تــلــخــيــصـيــة أتــمــنى أن حتــقق مــقــصــدهـا..!..
ــ نـــسى أن تــواصـل «مــنى» طـــرح هــدفـــهــا من وواضـح أن ا
زيــارة رجل األمن وهــو االبالغ عن زوجــهـا الــفــاســد ولـكــنــنـا
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سرحي جريدة كل ا

كن أن يحدث فى احملروسة- إشارة إلى مصر - إذا سيطر التطبيع ا  > قدم رؤيته 
مع إسرائيل على حياتنا  وهى مسرحية حتذيرية كما أطلق عليها  ألنه يرى أن
الوضع إذا استمر على ما هو عليه سنصل إلى مرحلة تصبح إلسرائيل اليد

الطولى فى كل شىء.
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ـمـثل دائـمـاً ـارسـه ا ـراقـبـة الـذى    إن فـن ا
يـعــوضه عن أشـيــاء كـثـيـرة ,إنه يـراقب ,ويـقـلـد
ـــمــثل أال يـــهــتم فى آن واحـــد  وأيــضــا عـــلى ا
بـنفسه فقـط إال عندما يـتدرب وأن يؤمن بأن
اجملتـمع هـو الذى يـكلـفه  بـالعـمل األمـر الذى
ـمــثل أن يـدرس  –بــدقـة – يــتـطــلب من هــذا ا
ـتبـادلـة بـ الـنـاس وأن يـطور من الـعالقـات ا
حاسـة سمع مـطـلقـة لصـوت احلـقيـقة ,فـهو ال
سرح إال لـيقوم بكـشف احلقيقة  يـقف على ا
نع نفسه عن السرور أو واليجوز للمـمثل أن 
ـــشـــاعــر فى احلـــزن ,فــهـــو يــحـــتـــاج إلى هــذه ا

عمله. 
 ¢Sƒà°ù÷Gh  Öjô¨àdG 

وقـد جلـأ بـريشت إلى تـقـنـيتـ رئـيـسيـتـ قام
عـليهمـا األداء التمثيـلى فى مسرحه اجلدلى 
وهـــــاتــــان الــــتـــــقــــنـــــيــــتــــان هـــــمــــا : الــــتـــــغــــريب 
واجلـســتـوس  بـوصــفـهـمــا وسـيــلـتـ رمــزيـتـ
تـســتــهــدفــان   إفــســاد الــوحــدة اخلــيــالــيــة بـ
تفرج وخشبة مثل والدور من ناحـية وب ا ا
ــــســـرح من نــــاحـــيــــة ثـــانـــيــــة  بـــشـــكـل يـــوحى ا
ـمـكن لـلـمـتـلــقى بـأن الـواقع لـيس ثــابـتـاً ومن ا
تـغـييـره فـاإلنـسان هـو الـذى ينـتج الـتنـاقـضات
ـــلـــحـــمى الـــتى يــــعـــيـــشـــهـــا ويـــعـــيــــد الـــعـــرض ا

تصويرها مرة ثانية
ـسـرح وهـذا الـتـصـويـر اجلـديد عـلى خـشـبـة ا
ـتـفرج يـتـطـلب نـوعـاً من األداء يـستـطـيع مـعه ا
أن يـكون يقظـاً طوال العرض هـذا من ناحية
ومـن نـــاحــيـــة أخـــرى فـــإنـه يــقـــدم الـــتـــعـــديالت
االفـتراضيـة للـبنـاء االجتـماعى  وذلك عـندما
ـــلــحـــمى الـــدوافع ـــســـرح ا ـــؤدى فى ا يـــغــيـــر ا
احملــــركــــة لـألحــــداث والــــشــــخــــصــــيــــات أو أن
كـما يـسـتـبـدلـهـا بـدوافع أخـرى وهـو مـا يـؤدى 
قال بـريشت   إلى إكـساب السـلوك احلـقيقى
ــكن أن يـنـزع عن عـنــصـر ال طـبـيــعى  بـحـيث 
الـدوافـع احملــركـة احلــقــيــقــيــة طــبــيــعــتــهـا وأن
يـــصــــبـح قـــادراً عــــلـى مـــعــــاجلــــتــــهـــا  إن األداء
الــتــمــثــيــلى الــبــريــشـتـى إذن يــقـوم عــلـى أسـاس
تــقـنى  يــؤدى إلى خـلـق مـسـافــة تـبــعـيــديـة بـ
ؤثر تفرج األمـر الذى يتحقق معه ا ؤدى وا ا
الـتــغـريـبى  الـذى يـهــدف إلى حتـريـر الـظـواهـر
احملـــددة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً من كـل مـــا هـــو مـــألــوف

ومعتاد.
وكــــــذلـك فــــــإن "اجلــــــســــــتـــــوس"   Gestus(أو
ـاءة االجـتـمـاعـيـة ) فـهـو الـوسـيـلـة األدائـيـة اال
ـهــمـة الــتى يــنـاط بــهـا الــقــيـام بــالـداللــة عـلى ا
ــمــثل  مع الــعـالقــات االجــتــمـــاعــيــة  جلــســـد ا
األجـســاد األخـرى ســواء عــلى اخلـشــبـة أو فى
الـــــصــــالــــة وذلك عــــلـى إعــــتــــبــــار أن األفــــعــــال
ـائـية غـالبـا ما تـكون احلركـية واإلشـارية واإل
ــنـطــوقـة  أقل عــرضه لــلـتــزيــيف عن الــلـغــة  ا
ومن هنـا  فهى وسيـلة أكـثر بالغـة فى    بناء
الـرسالة األيديولوجـية التى يبثـها العمل الفنى
  إن  "بــريــشت" أراد أن تــكــون الــطــبــقـة الــتى
يــنــتــمى إلــيــهــا كل فــرد من اجلــمــهــور مــرئــيــة
بـصورة  تساعده على نـقدها والتعـليق عليها
أو إتـخاذ موقف منـها  و اجلستـوس يكون إما
ــاءة بـالــوجه أو إشـارة حــركـة بــاجلـســد أو إ
باليـد أو طريقة سـلوك معيـنة ترتبط بـطائفة
اجتماعية معينة أو بتشكيل جماعى محدد.

أمـا بالنسـبة لإلجتاه الثـانى وهو اإلجتاه الذى
يـــعــتـــمــد عـــلى الـــتــقـــنـــيــة اخلـــارجــيـــة  ورائــده
ـلـحـمى أو ـسـرح ا بـرتـولـد بـريـشـت صـاحب ا
اجلـدلى الـذى أسـس لـنـظـريـة جــديـدة تـخـالف
مـا جـاء به أرسـطو وتـضـاد بـالـتـالى الـتـقـنـيات
حـيث رأى أنه الــتى أتى بـهـا سـتـانــسالفـسـكى 
ــمــثل بــوصــفـه إنــســان فالبــد أن يــكــون عــلـى ا
سـرح وليس ـطروح عـلى ا ـوضوع ا مهـتما با
ذلك فـقط بل إن عـليه أيـضا أن يـطـرح وجـهة
نــــظـــره الـــشـــخــــصـــيـــة من خـالل أدائه وفـــقـــا
للـمنـطق اخلـاص بالـهدف الـعـام الذى يـطرحه
ــسـرحـيـة ــسـرحى إال أن مـوضـوع ا الـعـرض ا
ـمــثل واجلـمــهــور وعـنــدمـا تــتـغــيـر يــقف بــ ا
ـمـثل فى الـشـخـصـيـة وظـروفـهـا وجـهـة نـظـر ا
ـتفـرجـ كذلـك يشـتـركون االجـتـمـاعيـة فـإن ا
ـمـثل عـبر خـطـوات الـتـغـيـر والـتـطور مع هـذا ا
من شخصيـة إلى أخرى ومن ثم كان التمثيل
ــمـثل عــنـد بــريـشـت حتـلــيـلــيـا عــنــدمـا يــقـول ا
لـنفـسه : إنـنى أصنع دائـرة لـنفـسى من اإللزام
ـــــــمـــــــثـل عـــــــنـــــــد والـــــــتــــــــورط كـــــــمـــــــا يـــــــفــــــــعـل ا
ستانـسالفسـكى لكنـنى بعد ذلك سـأفتح هذه
الـدائــرة لـكى يــدخل اجلـمــهـور فــيـهــا  ويـعـنى
ـمــثــلـ إلى مــحــاولـة هــذا أن بــريــشت يـدفـع ا
الــبــحث عن الــقــوى احملـركــة لــلــحــدث والـفــعل
ـــكـــنه مـن إظـــهـــار ســـلـــوك الـــنـــاس فى الـــذى 
مـثل وفق بريشت مواقف مـعينـة ولذا فعـلى ا
ــــعــــزل عن مــــحــــتـــوى الــــنص أن يـــؤدى دوره 
وبــعـــيــداعن فــكــرة الـــهــدف األعــلى الـــتى تــتــبع
نظـام ستانـسالفـسكى فـالتمـثيـل عند بـريشت
سرحية ولذلك فإن يسعى إلى سرد حكـاية ا
مـثـل بريـشت كـمخـرج ال يـوزع األدوار عـلى ا
ـهم بـالـنـسـبـة إليه وفـقا لـلـشـخـصـيات بل إن ا
ــــســـرح كــــنـــتـــاج هـــو أن يـــصـف الـــنــــاس عـــلى ا
للـظروف التى يعيشـونها وأنهم قابلـ للتغيير
من خالل الــظـروف الــتى وصــلــوا إلـيــهــا وهـو
هـــــدف أيــــديـــــولـــــوجى/ســـــيــــاسـى يــــســـــعى إلى
حتـقــيـقه ولــذا فـإنه يــتـوسل لــتـحـقــيق أهـدافه
ــســرحى بــبـعض األيــديــولــوجـيــة من الــعـرض ا
ـبـاشـرة بأداء الـوسـائل الـتـقـنـية ذات الـعالقـة ا
ـاءات وإشارات وحـركات بـشكل مـثل من إ ا
ــلـحـمى ـسـرح ا يـفــرض تـدريــبـا لـلــمـمـثل فـى ا
عــلى الــدقــة والــنـظــام فى الــتــعــبــيــر عن الـدور
قـدوره بنـاء عدد ـسرحى وبـأسلـوب يكـون  ا
من الـبـنى الـداللـية واإلشـاريـة والـرمـزيـة التى
تـعـبــر عن األوضـاع والــعالقـات االجــتـمــاعـيـة
تـفرج بعـيدا عن مـكنـوناتـها الـسيـكـولوجـية فـا
فى مــســرح بــريــشـت يــدرك من خالل الــصــور
ــســرح  ــتــعــددة الــتـى يــراهــا عــلى خــشــبــة ا ا
الـــظـــروف الـــتى تـــعـــمل وفـــقـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة
ـــوقف ـــســرحـــيـــة ومن هـــنـــا يـــتـــكــون لـــديه ا ا
ـنـشـود ولــذا فـإن بـريــشت يـطـلب االنـتـقــادى ا
ــمــثـل أن يــفــهم الــشــخـــصــيــة اإلنــســانــيــة من ا
بـــوصــــفــــهــــا اجملــــمــــوع الـــكــــلـى لـــكـل الــــظـــروف
االجـتمـاعيـة  لقـد حاول بـريشت فى مـسرحه
عـرض التعقيـدات اإلنسانيـة فى عصر لم يعد
عزل مـعه باإلمكان فـهم حياة اإلنسـان الفرد 
ـــســيـــطــر لـــلــقــوى االجـــتــمـــاعــيــة عن اإلجتــاه ا
واالقـتـصـاديـة والتـاريـخـية الـتى تـؤثـر فى حـياة
أو ــلــحــمى  ــســرح ا ـاليــ من الــبــشــر إن ا ا
كـمـا يـتم تـســمـيـته بـشــكل أكـثـر دقـة (اجلـدلى)
ـرتـبـطة يـتـخـذ عددا من اإلجـراءات الـتـقـنـيـة ا

هــــانـس جــــواكـــــيم بـــــوجن  وعـــــنــــدهـــــا تــــتـــــوقف
الـــــبـــــروفـــــات ,ألنـه لـــــيـس بـــــاســـــتـــــطــــــاعـــــته وال
ـواصلة فى ذلك ,وغالـباً بـاستطـاعة اآلخرين ا
مـا تتكـرر هذه احلـالة وتـبدو البـروفات وكـأنها
كـارثة ,ولكن يـظهـر فى أغـلب األحيـان من هذه

الفوضى شئ جديد .
ـسرحى عند بـريشت يتكون ـا كان العرض ا  و
ـتـصـلة, ـنـفـصـلة ا ـشـاهد ا من مـجمـوعـة من ا
أو ـونــتـاج  فــقــد اسـتــخـدم "بــريـشـت" أسـلــوب ا
لئ ـسرحية ا تكـافئ فى كتابة نص ا الـقطع ا
بـالـتـعقـيـدات الـفـكريـة والـفـلـسفـيـة  وهـو األمر
مـثل أثناء العـرض أن ينظر الـذى فرض على ا
إلى الــــشـــخـــصـــيــــة الـــتى يـــؤديــــهـــا من اخلـــارج,
ـا مــحــتـــفــظــاً طـــوال الــوقت بـــذاته كــمـــمــثل ,
ـــكــــنه من أن يـــضـع نـــفـــسه ,مـــكـــان اجملـــتـــمع
ــتـــفـــرجــ  ومن ثـم فــهـــو يــرى ــتـــمــثـل فى ا ا
  . تفرج الشخصية من وجهة نظر هؤالء ا
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لحمى سرح ا مثل وتربيته فى ا  حول مهنة ا
كــــان "بـــــريــــشـت"  قــــد قــــام بـــــتــــدويـن عــــددامن
الحظات  فى مفكـرته اخلاصة أثناء تعامله ا
ـــثـــابـــة ـــمـــثـــلــــ والـــتى تــــعـــد  ـــبـــاشـــر مـع ا ا
تخطـيطات أساسـية حول طـريقة التـمثيل التى
مثل تتطلب اقترحها "بريـشت" وهى أن مهنة ا
جـهـداً كـبــيـراً ومـسـتـمـراً األمـر الـذى البـد مـعه
ـمـثل  –بـاسـتـمـرار  –بـالــتـرويح عن أنه يـقـوم ا
نــفـسه ,حـتى يـتــخـلص من اإلجـهـاد أو اخلـمـول
و عــلــيه أن يــقــاوم ــا يــتــعـــرض لــهــمــا  الــذى ر
اإلغــراءات الـثالث الــتى تــتـجـاذب فــيـمــا بـيــنـهـا
داخـلــة وهى :  أن يــنـعــزل عن اآلخـرين   أوأن
يـرتـمى فى أحــضـانـهم أو يـدعـو دون أن يـدرى
ــسـرح  حــالـة إلى الـشــفـقــة عـلـى األشـرار فى ا
سـعيه الستدرار شـفقة اآلخـرين عليه  وكذلك
ـــمــثـل أن يــتـــنـــبه إلى ضـــرورة أال يـــكــون عـــلى ا
قابالً للـخدش بسرعة ,وأال يكـون فظاً بال دقة

مـثل وهى: تـعدد مـجـاالت الرؤيـة جتاه بـفن ا
واالعــتـــمــاد عـــلى أوضــاع ـــطــروح  ـــوضــوع ا ا
ــشـابه فى اجـتــمـاعــيـة تــسـتـنــد إلى الـنــمـوذج ا
ــــمـــثـل بـــدراســـة الـــواقـع وضـــرورة أن يــــهـــتم ا
الـكـيفـيـة التى تـتـطور بـهـا العـواطف اإلنـسانـية
الـتى تــصـاحب ظـرفـا اجـتــمـاعـيـا مـا  كـمـا أن
ـوضوع ـمـثل أن  يـقـوم بـإعـادة عـرض ا عـلى ا
بـــشــيـئ من الـــتــحـــفظ وقـــلـــيل من اإلنـــفـــعــال
لـحمى يـعرض الـشخصـية بـصفـتها مـثل  ا فا
إنـســان آخـر غـريب عــنه ويـســتـخـدم فى ذلك
وســائل مــثل الـتــعــلـيـق والـتــوقف والــسـرد أو
أداء شــــخـــــصــــيـــــة أخــــرى فـى ذات الــــعــــرض 
ـمثل  فى اعـتباره وبشـكل عام البـد أن يضع ا
أنه مــــــــؤدى أو عــــــــارض  وأن يـــــــؤدى دوره أو

أدواره بشكل طبيعى وتلقائى  .
 πãªŸG ÖjQóJ ≈a â°ûjôH Üƒ∏°SCG

ـمثل فى مـسرحية أثناء عـمله على تـدريبات ا
"دائـرة الــطــبـاشــيـر الــقـوقــازيـة" إتــبع بــريـشت
ـــمـــثـــلــــ يـــصـــفه "هـــانس أســـلــــوبـــاً لـــتـــدريب ا
ـثـلى الـفـرقـة الـتى جـواكـيم بـوجن" وهـو أحـد 
ــعــروفـــة بــاسم "الــبــرلــيــنــر كــونّـــهــا بــريــشت وا
إنـســامـبل" عـلـى الـنـحـو الــتـالى: يـقــوم بـريـشت
ـدة سـاعـتـ بـالـتــمـرين عـلى مــشـهـد اجلـســر 
بدون انقطاع يبدأ التمرين من ثم يرجع إلى
الـبــدايـة ,وهـكــذا دون انـقـطـاع ,يـقــوم بـتـغــيـيـر
مـكـان احلـوارات يزيـلـهـا ومن ثم يـدخـلـها من
جــديـد ,يــقــصــرهــا ومن ثم يــرجع مـن جــديـد
إلى تعديـلها وفى النـهاية يـقوم بإرجاعـها كما
كـانـت فى الــبــدايـة ,ويــقــوم بــنــفس الــعــمل من

مثل اءات ا الهدم والتفتيت مع إ
 إن بـريـشت يـقــوم من خالل ذلك بـخـلق نـوعـا
ـعـتادة ,لـينـاقش كل اإلمـكـانات من الـفـوضى ا
ــطــاف ال أحـد يــصل اجلــديــدة وفى نــهــايــة ا
إلى فـهم شىء وال حـتى بـريـشت نـفـسه يـعرف
مـــا الــــذى حـــصـل واحلـــديث الزال لــــلـــمــــمـــثل

وعليه  أن يهتم بالعواطف
اإلنسانية وإدراك مناسبتها
للظرف االجتماعى

مثل أال يهتم بنفسه  على ا
فقط وأن يؤمن  أن اجملتمع
 هو الذى كلفه بالعمل
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سرحي جريدة كل ا

هرجان هرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 1985 ورئيساً  > اُختير رئيساً 
القاهرة لسينما األطفال 1990 ورئيساً لالحتاد العام للفنان العرب.

الفنانة حنان سليمان
تستأنف هذا األسبوع أداء

دورها فى مسرحية
«العانس» للمؤلف على أبو
سالم واخملرجة لبنى عبد
العزيز ويتم عرضها بقاعة
سرح يوسف إدريس 

السالم.
سرحة إنتاج فرقة مسرح ا
دة 3 أيام الشباب وقدمت 
هرجان القومى قبل ا
وتوقفت عروضها ليعاد
ها مرة أخرى بعد تقد

هرجان. انتهاء فعاليات ا
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راغى جمال ا

سرحي جريدة كل ا

مسرحية «فيفا ماما»
للمخرجة عبير على
تسافر إلى اجلزائر
الشهر القادم لعرضها
هناك بعد ترشيحها
للمشاركة فى مهرجان
سرحى اجلزائر ا
سرحية بطولة أعضاء ا
سحراتى منهم فرقة ا
جمال عبد الناصر
دعاء شوقى محمد عبد
عز ميريت وآخرون ا
و عرضها على خشبة
مسرح الهناجر فى إطار
سرح الثانى عروض ا
ستقل. للمسرح ا

عاصر سوف يأتى اسم سعد الدين وهبة فى صرى ا سرح ا > عندما يؤرخ لتاريخ ا
موقع متقدم ب رواده "توفيق احلكيم - نعمان عاشور - ألفريد فرج" وغيرهم ويرى
ثقف أن سعد الدين وهبة لم يكن منتميا إلى ثورة يوليو بقدر حتيزه بعض ا
حلقبة الستينيات التى شهدت بزوغ جنمه كأحد فرسان الكلمة عبر مسرحياته.
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ـعــاجلــة اجلـديــدة تــركـز بــشــكل كـبــيــر عـلـى شـخــصــيـة يــهـوذا وا
ودوافعه اخلفية  

سيح علـيه السالم من خالل رواية ويصوغ قـصة حيـاة السيـد ا
يهوذا األسخربوطى نـفسه .. واجلديد هو شرحه لدوافعه التى
ــال وحـده دافــعـا لــذلك وكــذلك لم يـكن كــانت كــثـيــرة ولم يـكن ا
دافعه عـقائدياً تمامـا كمجموعة احلـاخامات الذين تآمروا على
ـســيح .. وأفـعـالــهم الـتـاريــخـيـة كــشـفت قـدر حــقـارتـهم الـســيـد ا
وجاء هـذا نصا عـلى لسان يـهوذا " خلـق الله البـشر ليـتحابوا ..
كــيف يــدعـوا رجــاله الــذين اسـتــخــلـفــهم عــلى األرض إلى الــقـتل

وسفك الدماء " ...
ومجـمـوعة الـعـمل تضم  58فـنانـا ومغـنيـا وراقصـا من اجلنـس
ـتـألـقـة "أنـابل " والـتى لـعـبت دور "مـر وعـلى رأسـهم الـنـجـمـة ا
ـسـيح " و اجملـدلـيـة" و"ديـفـيــد فـنـتـورا" الـذى لـعب دور "الـسـيـد ا

"بيتر باراجس" الذى لعب دور " يهوذا األسخربوطى " ...
يـدا إحدى قالع الـفن بالـبرتـغال عام 1976 أنابل ابـنة مـدينـة أ
وسيقى سرح ا ثلة مجتهـدة با  ..وهى مغـنية عذبة الصـوت و
وتــعـــد حــالـــيــا األفـــضل واالسـم األول فى هــذا اجملـــال .. بــدأت
أنـابل الغناء وهى فى الـثامنة من عـمرها .. وفى عمر  12عاماً
حازت على جـائزة فادو أقدم وأعـرق جوائز الـغناء بالـبرتغال ..
ـهـرجان ـثلـة الـبـرتـغـال بـاليـونـسـيـيف  وفى نـفس الـعـام بـاتت 

الغناء بهولندا ...
وقد أصدرت أول ألـبوماتها عام  .. 1991وعدة ألـبومات أخرى
خـالل عــامى  1991و .. 1992والــتى انـــتــقــلت بــهـــا من مــرحــلــة
ـــراهــقـــة إلـى الــشـــبـــاب والـــنــضـج وأهم الـــعــروض الـــطــفـــولـــة وا
ـوسيقى "  " حب سرحـية التى انـطلقت من خاللـها "صوت ا ا

سيح سوبر ستار "..   بال حواجز " وأخيرا "يسوع ا
فـاجأت أنـابل اجلمـاهيـر بأداء قـوى ومـثيـر لدور مـر اجملدلـية
وقد تـغنت بعدد من األغنيـات الشعبية والـشهيرة .. وقد عبرت
اجلـمــاهـيـر بـتـرحــيـبـهـا وثـنــائـهـا ألداء أنـابل فـإمــطـروهـا بـالـورود
ـا يزيـد عن ساعة ـئات  ـسرح ا والزهور .. وانـتظـرها بـخارج ا
سيح ولم تتمالك لتحيتها وتشجـيعها بأدائها فى عرض يسوع ا

نفسها وبكت متأثرة بكل هذه احلفاوة...
دن الـبرتـغالـية .. قـرر فيـليب بـعد جنـاح العـرض الكـبيـر  عبـر ا
ـــدن األوربـــيــة الـــقـــريـــبــة من الفـــريـــا اخلــروج فـى جــولـــة عـــبــر ا
الـبـرتــغـال ونـشـر فـكـره اجلـديـد .. كـمــا يـسـعى لـتـطـويـر الـعـرض
ا لتـوضيح أن مـا ينـشده هـو تبـرأة جمـيع الديـانات الـسمـاوية 
يفعله بنى البشر باسمها وحتت لوائها .. وكانت كلماته األخيرة
ـعـبـرة عن خالصـة فـكـره وجتـربـته الـكـبـيـرة التـى تزيـد عن 40 ا
عـامـا : كل إنـسـان يـولـد عـلى األرض .. بـداخـله قـدر من اخلـيـر
وقـــدر من الــشــر الـــكــامن والــذى اكـــتــســبه خالل فـــتــرة تــواجــده
بالـرحم لسـبعـة أو تسـعة أشـهر .. ثم الـفتـرة التى تـليـها وال يعى
ـا يـدور .. وهـنا فـيـهـا شيـئـاً .. فـقط الالوعى يـحتـفظ بـكـثـير 
نـاسب الذى يـخرج فـيه مكنـوناته من خـير أو شر يـأتى الوقت ا
بـنــاء عـلى دوافع ورائـهــا اهـتــمـامـات واهــتـمـامــات ورائـهـا كم من

ا تكون خطأ ... ا تكون صحيحة .. ور علومات التى ر ا
ـمثلة فى دياناته خلـقنا الله لنشـر اخلير على األرض ورسالته ا
ا تختلف فى بعض قـواعدها والتى غالبيتها اختالفات التى ر
ال تمنع التعايش السلمى بـ أبنائها .. ولكنها تتفق فى دعوتها
إلـى اخلـــيــــر والــــسالم واألمــــان .. فــــإن خـــالـف هـــذه الــــقــــواعـــد
ـكن أن اإلنـســانـيــة أى ولـد وورث عن والــديه ديــانـة مــا .. فال 
نـــحـــمل الـــله ورســـالـــته الـــســـمـــاويـــة إيـــا كـــانت مـــســـئـــولـــيـــة هــذه
ـسـيـحـيـة عـلى حـرب شـنـهـا ريـتـشارد الـتـصـرفـات .. فـهل أدين ا
قـــــلب األســـــد بـــــاسم الـــــصـــــلــــيـب ولم تـــــكن كـــــذلـك .. وهل أدين
ــســـيـــحــيـــة عــلـى مــا قـــام به هـــتــلـــر ضــد الـــيــهـــود .. وهل أدين ا
ـسيـحيـة علـى ما قـام به بوش من تـصـرفات وسـلوك مـش .. ا
وهل أديـن الـــيـــهـــوديـــة عـــلى مـــا يــــقـــوم به اإلســـرائـــيـــلـــيـــون ضـــد
الـفـلــسـطـيـنـيــ والـعـرب .. وهل أدين اإلسالم عــلى مـا فـعـله بن
الدن ومـن مـــعه فـى نـــيــــويـــورك ولـــنــــدن .. وهل .. وهل .. ???..
انظروا إلى ما يقول فـاه كل منكم .. وإلى ما تفعله يد كل منكم
كن أن ترتكبوه وتعترفوا به ألنفسكم .. وتفكروا .. وكل خطأ 
هل هذا يدين الـله ورساالته الـسماوية الـتى تديـنون بها ..???..
صادر:  ا
hardmusicapontocom.blogspot.com   
thestarisme.blogspot.com
www.teatropoliteama.pt

ـكن لـعـاقل .. أن يــرفض من يـدعـوه إلى احلب والـتـآخى .. ال 

ـخــتـلف طـبــقـاتـهم .. ومـقـاومــة الـتـعـصـب واحلـقـد بــ الـنـاس 

ومـذاهـبـهم وعـقائـدهم .. وبث روح الـتـعـاون واالحتـرام بـيـنهم ..
ثل الـعـليـا .. واألهم احـترام ويـدعـو إلى احتـرام كل الـتـقالـيـد وا
ـسـيح وتـبـجـيل األديـان كـافـة . كــان ذلك جـوهـر عـرض "يـسـوع ا

سوبر ستار " ...
ـسارح التاريخـية بلشبـونة العاصمة على مسرح بـورتيماو أحد ا
ـسـرح الــذى أطـلق عـلــيه " مـحـراب الـفن " الــبـرتـغـالــيـة .. ذلك ا
ـا يــسـهم به مـن أجل الـفن واجملــتـمـع .. يـقـدم مــنـذ  15عـامــاً  
ـسرح عـرضـاً جديـداً  يـخرجه اخملـضـرم "فيـلـيب الفريـا" قـائد ا
ــسـته ـســيح سـوبــر سـتــار" .. وفـيه يــضع فـيــلـيب  وهـو "يــسـوع ا
بوجهة نظر جديـدة ومختلفة .. فهو يبر كل األديان من شرور
من يـدعـون أنـهم أبـنـاؤهـا ورجـالـهـا .. ويـقـولـون بأفـواهـهـم ما ال
تـدركه عقـولهم ومـا يتـنافى مع مـا تـفعـله أيديـهم .. يدعـون أنهم
يـعـبـدون الــله .. ويـخـدمـون رسـالـته الــتى أسـاسـهـا أن يـعـيش كل
البشر فى مـحبة وسالم .. بيـنما هم يسرقـون ويقتلـون ويفعلون
كل مــا حتـــرمه جــمـــيع األديــان .. وتـــبــريـــراتــهم الـــواهــيـــة وغــيــر

فهومة وادعائهم حماية دينهم والدفاع عنه ... ا
"رغم مـرور الـزمن .. إال أن هـذه الـقصـة سـتـظل دائـما مـنـاسـبة
لـلـعــرض فى كل األوقـات فــهى حتـمـل دائـمـا اجلــديـد .. وحتـوى
ـا أن هـنـاك تـفـصـيالت ودروسـاً تــسـتـحق الـتـوقف عـنـدهـا.. طـا
عـاقـالً يـهـتم بـهـا ويـقـدمـهـا .. وآخـرون يـسـعـون إلـيـهـا " ..كـلـمات

بروس لوجن باإلندبندنت  ...
سـرح بورتـيـماو والـذى يقـع فى وسط العـاصمـة لـشبـونة ونـعـود 
ويرأسه مـنذ عام  1991والـذى شهـد ميالده اجلـديد .. اخملرج
بدع " فيليب الفريا" وكان توليه القيادة نقطة حتول كبرى .. وا
وضع حـجـر األسـاس لـبورتـيـمـاو فى  12مـايـو عـام  .. 1912و

افتتاحه فى  6ديسمبر عام  1913بعرض "رقصة احلب " ... 
وقــصـــته تـــروى أن لـــويس أنـــتـــونـــيـــو بــريـــرا .. رجـل أحب فـــنــون
الـتـمــثـيل .. وحـلـم بـأن يـهـدى لــشـبـونــة بـيـتـاً جــديـداً لـلــمـوسـيـقى
نطقة سـرح يخدم عامة النـاس .. ولهذا ابتاع قطـعة أرض  وا
"رودا دى بـورتاس" بـلشـبونـة العـاصمـة البـرتغـاليـة .. ليـنشئ بـها
مـسـرحـاً وأطـلق عـليـه اسم بـورتيـمـاو تـيـمـنـا بـاسم عـائـلـة والدته

التى تولت رعايته بعد وفاة أبيه ... 
هنـدس البرتغـالى الشهـير " ميجـيل فينـتورا تيرا وقد جلـأ إلى ا
ـشروع ـعمـاريـة بـالبـرتـغـال .. لـيصـمم ويـخـطط  " قائـد الـثـورة ا
ــسـرح .. وبــعـد افـتــتـاحـه .. وفى خـطــوة تـاريــخـيـة إنـشــاء هـذا ا
أنضم عدد كبير من الفنان كشركاء لبورتيماو ومنهم " أجنيال
"برونيلدا جوديس "ألفيس دا كونـا "  يرا بـاستوس " "با بيـنتو " 
"لوسيندا سيموس " "  "أدلينا أبرانشيـز "  " أورا أبرانشيس" 
 "إريكـو براجـا "  "ماريـا ماتـوس"  "ناسـكيـميـنتـو فرنـانديس" 
ــرور الـسـنـوات أصـبح كل من "لـويـزا ســاتـانـيال " وغـيـرهم .. و
ـسـرح بــتـقـد عـدداً من ــسـرح شـريـكـا فــيه .. وجنح ا يــعـمل بـا
أفضل الـعروض ومن أكـثرهـا جنـاحاً "سـالومى " ألوسـكار وايـلد
ـسـرح على الـعـديد و"الـوحل " أللـفـريدو كـورتـيز .. كـمـا حصل ا

من اجلوائز الدولية ...        
ـيـرا بـاسـتـوس " وعـرض ثـم كـان الـعـرض الـتـاريـخى لـلـنـجـمـة "بـا
"غـــادة الـــكــــامـــيـــلـــيـــا عـــام  .. 1930وبـــعـــد عـــام  ? 1935أصـــبح
بـورتـيمـاو أكـبر مـسـارح البـرتـغال مـكـانة .. ولـكـنه تأثـر بـعد ذلك
ـية الـثـانـيـة ..  ولكـنه عـاد لالزدهـار بـعض الشىء بـاحلرب الـعـا
خالل فــتـــرة اخلــمــســـيــنــات ومــا بـــعــدهــا .. ومــابـــ ارتــفــاعــات
وانــخــفــضــات مــرت الــســنــوات.. حــتـى تــولى " فــيــلــيب الفــريــا "

ــســرح عـام  .. 1991وقــاد حــمــلــة الــنــهــوض به لــيــعـود رئــاســة ا
ـسـارح األوروبـيـة الـتى تـقـدم ـا كـان ويـصـبح من أهم ا أفـضل 

عروضاً بلغة غير اإلجنليزية ...
يـزة من األعـمـال منـهـا "مـاريا كالس " قـام بتـقـد مجـمـوعـة 
لـتــيــرنس مــاكـنــالى   " الــزهــرة الـقــرمــزيــة " لـتــيــنـسـى ويـلــيــامـز
والـنــجــاح الـكــبــيـر لــعــرض "أمـيــلــيـا " .. ثم الــنــجـاح األكــبــر عـلى
ستـوي احمللى واألوروبى بـعرض "سيدتى اجلـميلـة " وغيرها ا
من الـعــروض وصـوال .. لـعــروض "ألـيس فى بالد الــعـجـائب " "
ــــســـيح ســــوبـــر ســـتـــار " ... مـــوســــيـــقى فـى الـــقـــلـب " و"يـــســـوع ا
وفـيليب الفريا مـخرج برتغـالى قدير ولد عام  .. 1945وقد بدأ
سرح الـوطنى .. وأيضا سرحى عام  1963كـممثل بـا نشـاطه ا
ــركــز أمـيــلــيــا راى ومــجــمـوعــة اســتــوديــوهـات الــفن بــلــشــبــونـة
سـرح الكـوميـدى وغيـرها ـسرح الـتـجريـبى البـرتغـالى وبـيت ا وا
..  درس فـيليب الـفنـون الدرامـية بلـندن .. واجته لإلخـراج منذ
ما يـقرب من  18عامـا عنـد تولـيه قيـادة مسـرح بورتيـماو ولـكنه
أخـراج أعــمـاال فى مـســارح أخـرى كــالـكـومــيـدى وغـيــره .. ومـنـذ
عـــام  2000بـــدأ فى الـــقــيــام بـــجــوالت خـــارج الــبـــرتــغـــال وكــانت
احملـطـة األولى بـاريس ومـدن فـرنـسـيـة أخـرى وخالل  9سـنوات
بــلغ عــدد من شــاهــدوا عــروضه خـالل اجلــوالت اخلــارجــيــة مـا

يزيد عن  23مليون متفرج ...  
سيح سـوبر ستار معاجلة جـديدة للمسرحية ومسـرحية يسوع ا
التى كتبها أنـدروا لويد ويبر وتيم رايس .. كتباها عام .. 1970
وهى تـلقى الضوء فى إطـار سياسى على مـا حتويه العالقة ب
ـسـيح من صـراع طـبقى .. وهى يـهـوذا االسـخـربـوطى والسـيـد ا
سيح .. مبنية على أحداث الساعات األخيرة من حياة السيد ا
ها فقدمت بباريس وقد قدمتها برودواى  .. 1971وتوالى تقد
 .. 1972ومدريد  .. 1975واستـراليا  .. 1994واجنلترا  1998
 ..وفـــيـــيـــنـــا  2002وهـــولـــنـــدا  2005وكـــوريـــا اجلـــنـــوبـــيــة 2007

والسويد  2008وأخيرا البرتغال  ... 2009
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صـفوف الـعامة فـتتـحول- عـلى مسـتوى آخر-
الـــنـــقـــمـــة عـــلى الـــقـــصـــر وســـيـــاســـته إلـى ثــورة
ــاء عــلى أرض تــهــدم"اجلــبل"وتــفــجـــر يــنــابــيع ا

احلياة.
ولـكن بـقــدر مـا اتـسم الـتـغـيـيـر الـذى طـرأ عـلى
الــنــســيج الــدرامى بـــالــنــضج بــقــدر مــا أنــزلت
ـــلــــكـــة لـــعـــنـــتـــهـــا عـــلـى "الـــعـــرض"وطـــردته من ا
ـوسـم مـسـرحـهـا الـذى شهـد عـرضـ فـقط 
مـتـتــالـيـ واكــتـشـفت بـغــتـة أنه يـحــتـاج أجـهـزة
ــنـتـفـعـ تــكـيـيف تــعـيـده ثـانــيـة إلى واحـد من ا
"وفريقه إال بـحكمـتهـا! فلم يـجد"عـادل شاهـ
األن فى ملـعب كرة سـلة يتـبع مركز الـشباب
كنة تسمح خال- بالطبع- من أى جتهيزات 
بـاســتـيـعــاب رؤيـة جـمــالـيـة تــعـانق الــظل والـنـور
بــشــكل شـفــاف ومــوح بــالـرمــوز الــدقـيــقــة الـتى
تـــــنـــــسج الـــــعالقـــــات الـــــدرامــــيـــــة وتـــــمــــنـــــحـــــهــــا
مــعــانــيـــهــا.وفى هــذا الــســـيــاق وجــد اجلــمــهــور
ـتــاح وقـد حتـلق مع نـفــسه مـحـيــطـا بـالــفـراغ ا
عـامـة الـدرامـا بأزيـاء غـلب عـلـيهـا طـابع فـقراء
ـــصـــريــــة حـــول بـــئـــر الـــفـالحـــ فى الــــقـــرى ا
مــــتـــــواضـع مــــهـــــدم األركـــــان صـــــنـــــعـــــته"نـــــهـــــلــــة
مـوسى"وكـأنـهم يـعـانـون معـا وطـأة الـظـمـأ الذى
يـــــوشك أن يـــــقـــــضـى عــــلـى بـــــريق احلـــــيـــــاة فى
ــلـكـة وقـد ـقـابل يــرتـفع عـالم ا أعـيـنـهـم وفى ا
ــتـقــاطـعـة ـثــلـثــاته ا اكـتـسـب طـابــعـا فــانـتــازيـا 
ـسـاحـات وكـأنهـا كـتل حـجـريـة حادة مـتفـاوتـة ا
الـــقــــواطـع وإن اكـــتــــسـت بـــوحــــدات زخــــرفــــيـــة
تـسـتــعـيـد تـكـنـيك الــرسـوم الـطـفـولـيـة ودون أن
تـتـخـلى الـصـورة كـكل عن الـفـوضى الـلـونـية أو
تاح بعشوائيته كنها االستـقالل عن الفراغ ا
ـــاء اآلســـنـــة الــتـى تــســـمح ـــريـــرة.ويــبـــدو أن ا ا
"فلم ـلكة"فـرضت نفسـها على"ابن شـاه بها"ا
يــسـتــطع أن يـتــطـلع حلــلـول إخــراجـيــة مـبــتـكـرة
ـة فـاسـتسـلم ألنـ الـظـمأ وغـيـر تـقلـيـديـة لـعا
ــكــررة ــهــزومــة وا بــالــتــشــكــيالت اجلــمــاعــيــة ا
وبالغـناء عـلى أحلان"أحمـد عبدون"والـرقصات
ــألــوفــة الــتى صــاغــهــا"عــادل حــفــنى"ولم تــنج ا
مـنها غير رقـصة"األميرة"مع العـامة التى أدتها
بــبـراعـة الفــتـة"روزا الـســعـيــد"فـجـمــعت بـجـانب
حــضـورهـا الـتــمـثـيــلى خـفـة احلـركــة والـرشـاقـة
واحلـس بــاإليــقــاع وبــرغم ذلك فــمــمــا يــحــسب
البن حـــفـــنى أنـه درب اجملـــامـــيع نــــفـــســـهـــا ولم
يـعــتــمــد عــلى راقــصـ يــبــدون كــزائــدة تــتـصل
بـاحلــركــة فــجــأة وال تــلـبث أن تــنــفــصل عــنــهـا.
وعـلـى مـســتــو آخــر فــقـد بــدا األداء الــتــمــثــيـلى
بـالــلـغـة الــعـربـيــة الـفـصــحى ضـربــا من احلـفـر
بـاألظفـار فى اجلـبل الذى يـسـد أبواب احلـياة
فـلم يـكن لـلـفـريق غـير شـرف احملـاولـة ومـعـاناة
ــا أتـت أوكــلـــهــا فى الــتـــدريب عـــلــيـــهــا الـــتى ر
عـــروض تــالــيـــة ولــكن من الـــواضح أن "أمــيــرة
ـلكة"بـذلت جهـودا مضنـية وجادة فى يوسف/ا
ــاثل تــطــويع إمــكــانــاتــهــا لألداء وعــلى نــحــو 
كــــان"حـــــسن فـــــوزى/الــــوزيـــــر"وإن لم يـــــخل من
ــــطـــيـــة الـــشــــريـــر بـــيــــنـــمـــا اخـــتــــزل"مـــحـــمـــد
خــمــيـس"بــدرا فى اكـــتــئــاب الـــفــنــان الـــغــاضب
وأفرغه من توهج الـعاشق وبدا"حسن رفقى/
الغريب"ضيـفا عابرا عميق األثر رغم ذلك فى
ـلـكـة تـفـجـيـر الـعــقـدة الـدرامـيـة وتـعـريـة وجه ا
الـقبـيح مـهـمـا تقـنع بـخـطـاب احلب والتـضـحـية
ـ فى الــبـحث ألجل الــنـظــام وإن أغــرق الـعــا
عـن لـقـمـة الـعـيـش وصـادر أصـواتـهم فى عـرق

أبدانهم.

كـان وال يــزال كـتــاب الــدرامـا فى مــصـر إن لم
يـــــكـن فى الـــــعــــــالم الــــــعـــــربـى كـــــكل مــــــولـــــعـــــ
بـقــضــيــة"الـســلــطــة"الـتـى تـســتــدعى بــالــضـرورة
ثنائية"احلاكم- احملـكوم" وتبدو ثنائية مركزية
فى تــفــكـيــرهم ومـتــخـيـالتـهم اإلبــداعـيــة مـهــمـا
اخــــتــــلـــفـت وتــــنـــوعـت مــــيــــولـــهـم وانــــتـــمــــاءاتــــهم
األيـديــولــوجـيــة وأكــبــر الـظن- جتــنــبـا لــفــخـاخ
طلق- تعد ثنائية مركزية ب مبدعى احلكم ا
دول مــا يــعـرف بــالـعــالم الــثـالث ألنــهـا أســاسـا
تــطـرح نـفــسـهـا بــإحلـاح فى الــسـيـاق الــتـاريـخى
الـذى يـعـيـشــونه ألسـبـاب عـديــدة مـحـمـلـة- فى
الوقت نفسه- بعنـاصر ثقافية قارة فى وعيهم
سـواء على نحـو ضمنى أو صـريح.وأيا كان من
ــصـرى- ــســرح ا أمــر فــقـد كــان مــألــوفــا فى ا
عــلى األقل- حتــيــيــد الـســلــطــة األبــويـة الــعــلــيـا
واعــتــبــارهــا عـــلى درجــة من"الــطــيــبــة واإليــثــار
ـتـنع مـعـهـا نــقـدهـا بـشـكل أو بـآخـر الـشـعـبـى"
بـحــيث ال تــتــحـمل مــبــاشـرة مــســئـولــيــة الـوضع
واتية التى يضيق بها تردى والظروف غيـر ا ا
عامة الناس بشكل خاص وتميل رؤية العالم-
غـالــبــا- لــدى الــكــتــاب إلى حتــمــيل مــســئــولــيـة
األوضاع نـفسهـا إلى حاشـية صـغيرة من وزراء
ومـشيرين وأرباب نـفوذ حتيط برأس الـسلطة
وتـكـاد تـعـزلـهـا.إال أن رؤيـة الـعـالم فـيـمـا يـبـدو-
ــــــــا مـع اإلحــــــــســــــــاس بــــــــاتــــــــســــــــاع هــــــــامش ر
قراطية ضمن عوامل أخرى- طرأ عليها الد
كن أن أالحظه فى هذه تغير جوهـرى فيما 
الــيـومـيــات خالل مـا أشــاهـده من عـروض فى
إقـلــيم غــرب الــدلــتـا فــلم تــعــد األبــويـة الــعــلــيـا
سئولية ولو باشر وحتمل ا عزل عن النقد ا

باختيار معاونيها.
والـواقع أن بـنـيـة"الــسـلـطـة/اإلدارة"تـتـمـاثل من
مـنـظـور الـبـنــيـويـة الـتـولـيـديـة الـذى أشـرت إلـيه
فـى أول يـــومــــيــــة فى مــــخـــتــــلف الــــتــــكـــويــــنـــات
االجـتـمـاعـيـة الـتى يـحـكـمـهـا عـلى مـا بـيـنـهـا من
تـنـوع سـيـاق تـاريخـى/ثقـافى واحـد فـتـتـجاوب
ــفــاهـيم وتــتــردد األفـكــار والــقـيـم نـفــســهـا من ا
تـكوين إلى آخر وقد ُيـفرّغ فى أىّ منهـا شحنة
الــغــضب الـتـى تـتــفــجـر من غــيــرهـا عــلى نــحـو
تــــنــــبــــثـق مــــعه عــــديــــد من الــــقــــيـم اجلــــمــــالــــيـــة
والـــبالغـــيـــة كـــالــــتـــوريـــة والـــرمـــز واإلســـقـــاط
واإليــحـاء واالســتـعــارة مـتــفـاوتــة الـوضــوح كـمـا
يــتـــبـــدى فى لــغـــة اخلـــطــاب الـــيـــومى حـــيــنـــمــا
ـوقف اخلاص- يـقـفز"الـفـرد"من الـتعـبـيـر عن ا
أيـا كان ولو فى بـيته- إلى رؤية عـامة بال حرج

ستويات. من تداخل ا
كـانت تـتـداعى إلى ذهــنى هـذه األفـكـار بـيـنـمـا
تـتـجه اللـجـنـة إلى"بـرج العـرب" وأكـتم ضـحكى
وأنـا أتخيل بـعض إداراتنـا على األقل ترفل فى
ثـيــاب أمـراء ووزراء ومـقــدمى درك أو مـحـاكم
تــــفـــتـــيـش حتـــتـــكــــر تـــفـــســــيـــر الـــنـص وامـــتالك
ـطـلـقـة وهى ال تـكـاد ترى مـا حتت احلـقـيـقـة ا
قــــدمــــيــــهــــا وال تـــــطــــالع صــــورتـــــهــــا فى مــــرآة
ويسـتفزهـا فقط مرايـا اآلخرين.ولـكنى زجرت
ـصرى الذى يـكفيه نفسى لـتعول عـلى الذكاء ا
الــتــلــمـيـح لـيــرد الــنــكـتــة بــعــشـرة جــاعال مــنــهـا
لك"اجلـستابـو"أن يصادره منـشورا سريـا ال 
وقـــلـت:أال فـــلُــــذى أيـــتــــهـــا الــــنــــفس ب"حـــكــــايـــة
حب"الـتى كـتـبـهـا "ناظـم حكـمت" فـهـا هى تـعـبر
مـسارح الـبيت الـفـنى إلى"برج الـعرب" ولم تـعد
حـكـرا عـلى"هانـى مطـاوع" الـذى أخـرجـهـا على
ـنـصـرم ــوسم ا مـسـرح الـغــد- ويـا لـله!!- فى ا
ــــــوضــــــة هى الــــــتى فــــــقط وال حتــــــســــــبى أن ا
تـطـيــرهـا بــ األقـالــيم وال إرادة من يـحــمـلـون
ألــويـة جتــديـد الــنـصــوص فى "مــنف" بل نـسق

الفنان. 
ــلــكــة دائــرة فى فــلك وفى هــذا اإلطــار بـــدت ا
الـعـرش/الـسـلـطـة تعـشق الـهـيـمـنـة عـلى الـناس
دهم ولو قـطعت عـنهم احلـبل الصـرى الذى 
ــاء"وقـد بــأســبــاب احلــيـاة الــتى تــتــجــســد فى"ا
اخــتل كــلــيـة مــيــزان تــوزيــعـهــا فى إشــارة بــيــنـة
ـغـزى إلى الــسـيـاسـة االقـتـصـاديـة ومـا انـتـهت ا
إلــيه من تــنـاقــضــات طـبــقـيــة حـادة أمــا مـرض
األمــيـرة الــتى بــدت وثــيــقــة االرتـبــاط بــالــعــامـة
ـلـكـة وهـمـومـهـا فـلم يـكن إال آلـيـة عـرت وجه ا
القبيح وكشفت دمامـة تسلطها وعفن قيادتها
ــثــلــون قـوى ـن  ــنــتــفــعــ بــهــا  بــحــاشــيــة ا
الضـبط البـنيـوى احملافـظة عـلى النـظام وتـعيد
إنـتـاجه فى الـزمن  وعلى رأسـهم"الـوزيـر"مرورا
ـنــجـمـ انــتـهــاء بـالــشـيخ بـكــبـيــرى األطـبــاء وا
ـتـصا زخم الـذى يـروج خلطـاب الـطـاعة لـهـا 
غـضب الـعـامـة منـهـا ونـقـمـتهم عـلى سـيـاسـتـها
فـــقــد كـــان خـــطـــاب "احلب والـــتـــضـــحـــيــة"بـــالغ
الــزيـف لم يـــســـتــطـع أن يــخـــفى أو يـــخـــفف من
وطــــــــــأة الــــــــــوجـه الــــــــــقــــــــــبــــــــــيـح حــــــــــتـى عــــــــــلـى
ــــــلــــــكــــــة "األنــــــثى- ــــــغــــــرم بــــــا "الــــــوزيــــــر"ا عــــــ
الـســلـطـة".وعــلى أيـة حـال فــقـد مـضت األمـور
لـكة وفق سـ األمثـولة على غـير مـا تشـتـهى ا
الشعـبية فـقد أحبت"نـور"الفنـان"بدر"الذى فاز
ــــنـــاســـبـــة فى مـــســــابـــقـــة أجـــمـل صـــورة لـــهـــا 
شــــــفـــــائـــــهـــــا ذلـك احلب الـــــذى دفـع بـــــهـــــا إلى

ــبــدعــ يــقــارب مـن األفــكــار غــائــر فى وعى ا
بينهم ويوحـد اختياراتهم. وسألت نفسى: ترى
"فى هــــذا الـــفـــضـــاء مــــاذا فـــعل"عـــادل شــــاهـــ
الــدرامـى احملـــمل بـــالـــرمــوز الـــعـــمـــيـــقـــة وغـــيــر
بـاشرة? كـيف فهم ذلك اجلـبل الصـلد الذى ا
ــلــكــة درة"? ــاء الــعــذب عن شــعب"ا يــحـــجب ا
وكـيف ربط بينه وبـ مرض األميـرة "نور"التى
ضـحت من أجل شفـاء أختُـها بـجمـالهـا الفاتن
وآثـرت"القبـح والدمامـة" تعـيش بهـما عـمرها?
وكــيـف نـــسج الـــعالقـــة بـــ مـــســتـــوى عـالقــات
عــامـة الــنـاس رغم مــا فى كــلـمــة "الـعــامـة" من
جتهيل وضبابـية ومستوى العالقات فى دائرة
ـــا فـــيــــهـــا من وزراء ــــلـــكـــة وأخــــتـــهــــا  حــــكم ا

.? ومشيرين وأطباء مشوه
ال شـك أن الـــــــــدرامــــــــا الـــــــــتـى قـــــــــدمـــــــــهـــــــــا"ابن
"تــخــتــلف اخــتالفــا بــيــنــا عــمــا شــهــدته شــاهــ
القـاهرة من إخراج"مـطاوع" فـقد استـحضرت
مــــنـــذ الــــوهـــلـــة األولـى اتـــفــــاقـــيـــة الــــسالم بـــ

ـهـا"هـنـا- اآلن" إمـارة"مـيـكـان"الـتى يـتــجـسـد عـا
وإمـارة"كـان يــا مـا كـان" عـلـى نـحـو يـتــولـد مـعه
إطـــار مــرجـــعى مـــنـــفـــتح عـــلى ســـيـــاق تــاريـــخى
بواقعه اآلنى وإن يكن هذا االستحضار مبتور
الـعالقــة بـالـفــضـاء الــدرامى كـكل ومن نــاحـيـة
أخــرى لم يـــكن هــنـــاك- فــيــمـــا يــبـــدو- ارتــيــاح
لــلـحب ذى الــطـابع الــرومــانـسى الــطـلــيق سـواء
ــلــكــة الــذى ربـط بــ األمــيــرة "نـــور"وأخــتــهـــا ا
"بدر"ابن العامة "درة" أو الذى ربط بينـها وب

 ماذا فعل عادل شاه فى الفضاء
الدرامى احململ بالرموز العميقة?

É¡Ñ©°T øY √É«ŸG ™£≤Jh áæª«¡dG ≥°û©J ≈àdG áµ∏ŸG

د.سيد اإلمام

اخملرج استسلم للظمأ ولم يستطع إيجاد
حلول إخراجية فى ملعب كرة السلة

áª¡e kÉ°ShQO Ωó≤Jh ójó÷G πª– á«æa áZÉ«°U

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

اإلعالمى طارق أبو
السعود رئيس شبكة
تخصصة اإلذاعات ا
التى  إطالقها مؤخراً
قال إن إذاعة الدراما
اجلديدة سوف تذيع
سرحيات التى أحدث ا
 عرضها مؤخراً على
صرى سرح ا خشبة ا
وعبر عن أمله فى إنتاج
أعمال مسرحية خاصة
بإذاعة الدراما يقوم
ببطولتها كبار جنومنا
مع توفير جميع
اإلمكانات لتنفيذ هذا
شروع. ا

> حصل على وسام اجلمهورية من الطبقة الثالثة عام 1965 ووسام الشرف
الفرنسى من درجة ضابط عام 1976 ووسام سيمون بوليفار من حكومة فنزويال عام
.1979

12

13 من يوليو 2009  العدد 105

z3 { ÉàdódG §°Shh ÜôZ º«∏bEG ≈a ìô°ùŸG

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

 º¡ÑgGƒe Ghô¡¶«d Ú∏ãªª∏d á°UôØdG ìÉJCG ’ƒfÉ«ÑdG ¢VôY

سرحي جريدة كل ا

سرح أكثر من ارتباطه بالسياسة حيث بدأ حياته العملية ضابطا بالشرطة > ارتبط بالصحافة وا
فى نهاية األربعينيات وعندما اندلعت ثورة يوليو شارك فى كتابة أول بيان تأييد للثورة ثم حصل
على درجة الليسانس فى اآلداب - فلسفة وعلم نفس - من كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية عام

 1956ثم استقال من الشرطة والتحق بالعمل فى دار التحرير للطبع والنشر.

الهيئة العربية للمسرح
برئاسة د. أشرف زكى
قررت إغالق مقرها
الرئيسى بالقاهرة

«مؤقتا» تمهيدا لنقله
إلى مقر آخر بسبب

ارتفاع اإليجار السنوى
للمقر القد إضافة إلى

مصروفاته النثرية
األخرى دون أى تفعيل
قر حقيقى ألنشطة ا

مسئولو الهيئة بالقاهرة
يبحثون حاليا عن مكتب

إدارى صغير إلعادة
قر مرة أخرى. افتتاح ا
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 مشكلة العرض تكمن فى الديكور
بصرف النظر عن ثباته

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

 á«©eÉL á¨∏H IôMÉ°S á«Mô°ùeájDhQ

دليل كلمات نيلسون مانديال األخيرة عن اجلامعة :
" إنــنى أقـدر كل جـامــعـات وبـيـوت الــعـلم .. فـجــمـيـعـهـا
تــسـاهم بــشــكل كــبـيــر فى حــيـاة الــبــشـر .. وجــمــيـعــهـا
حتـاول االرتــقـاء به .. ولـكـن جـامـعــة كـولـومــبـيـا بــكـنـدا
ونـشاطاتـها وأبحـاثها ال يـوازيهـا جامعـة أخرى .. فهى
ال تــتــوارى وراء أبــحــاث تــخــدم فــئــة بــعـيــنــهــا .. بل إن
أبحـاثها وأكـثر اهتـماماتـها نحـو العالم بـأسره وخاصة
الـفـقـيـر وقـضـايـاه .. وهـذا هـو مـا يـهـمـنى فى حـقـيـقـة
األمــر .. ألنـنى قـادم مـن قـارة تـعــد األفـقـر فـى الـعـالم

وحتتاج من يهتم بها " ...
ــشـــاركـــة فى الـــعـــروض الـــتى تـــقـــدمـــهــا وال تــتـــوقـف ا
اجلـامـعـة عــنـد طالب كـلـيــة الـفـنـون .. ولـكــنـهـا تـسـمح
أيــضــا لـــطالب الــكــلـــيــات األخــرى كـــكــلــيـــات الــقــانــون
ـشــاركـة .. كــمـا والـطـب والـعــلـوم واآلداب وغــيـرهــا بــا
تـسمح أيضا للـمواهب من خارج اجلامـعة بأن تشارك

فى عروضها اخملتلفة ...
تـتـمـيـز الـعـروض بـاإلبــهـار الـشـديـد .. ويـعـود ذلك إلى
ـفتوحـة .. واالهتـمام الـشديد من يزانـية الـكبـيرة وا ا
ـسـرح وإنـشـاء عدة ـتـعـاقـبة بـا قـبل إدارات اجلـامعـة ا
ــســارح اجلــامــعـــة اخلــمــســة والــتى قــاعــات جــديـــدة 
وصـلت إلى  11قــاعــة .. خــمس مــنــهــا كــبــيـرة احلــجم
تسـع أللفى مـتفـرج والبـقيـة ما بـ متـوسطـة وصغـيرة
تتـسع لعدد مـن اجلمهـور يتـراوح ما ب  400إلى 700
متفرج وهى مجهزة للنقل والتصوير التليفزيونى ...
وجورميـنجاست ثالثـية " ثالثة روايـات " كتبـها مرف

تــــــبـــــاعــــــا وهى " اآللـــــهــــــة تـــــيــــــتـــــوس " عـــــام " ? 1946
جـورمـيـنــجـاست " عـام  1950و" تـيـتــوس وحـيـدا " عـام

 .. 1959وقد أنتجتها الـ"بى بى سى" فى سلسلة

ا لها من أهمية فنية وفكرية تليفزيونية عام  .. 2000
أيضا ...

والـبعـد الفـكرى والفـنى فى الـعرض وفى هـذه الرواية
ـثل فى هذه نـابع من أنهـا تتـحـدث عن نظـام صارم 
الـقـلـعــة الـتى يـسـودهــا الـظـلم والـطــغـيـان تـارة والـعـدل
تـارة أخرى .. كما جنـد فى الرواية والعـرض .. بعضا
ـاذج النـساء ومـشـاكلـهن والتى هى جـزء هام من من 
تـسـلـطـة الـتى حتاول ـرأة ا نـسيـج اجملتـمع .. فـنـجـد ا
الـسـيطـرة .. وتتـخيل أنـهـا مركـز الهتـمـام القـلعـة التى
تـمثل الكون بأكـمله بالنسـبة لها .. وأخرى حتارب من
أجل بـيـتـها .. وتـتـحـول من امـرأة مسـتـكـيـنة لم تـخـتـبر
قـوتـهـا إلى امـرأة قـوية ال يـشق لـهـا غـبـار وقـد خرجت
قوتها من مكمنهـا وذهبت حتمى كيانها وكيان عائلتها

بكل قوة ...
كلمـات الرواية بهـا الكثـير من السحـر واجلمال  وقد
أضــاف ســتـيف مــولى لــسـحــر الـروايــة سـحــرا آخـر ..
فــرغم تــقـيــده بــالــوصف الــروائى .. مــحــاولـة مــنه فى
ـسـاعدة لـكـشف السـر حـول هذه الـقـلعـة ومـكانـها .. ا
ـــــيــــزة إال أنـه قــــد تـالعب بـــــاألزيــــاء الـــــتى ظـــــهــــرت 
بــالــتــفـاصــيـل الـدقــيــقــة وغــيــر احملــددة الــزمن .. كــمـا
ـقــسم لـثـالث طـوابق مــتـحــركـة .. ـســرح ا اسـتــخــدم ا

يتنقل بينها اخملرج بسالسة شديدة ...
ـمـرات مـا بـ أيـضــا فـإن حـركـة الـشـبــاب من خالل ا
ــرئى مــنــهــا فـى وقــتــهــا واآلخــرين الــطــوابق الــثالثـــة ا
اخملــتــبــئــ كــانـت شــديــدة الــسالســـة أيــضــا وتــنم عن
قـدرات رائعة .. وحركـة مدروسة ومخطـط لها بشكل

متقن ...
كما بـرع مولى فى استـخدام تعـبيرات الـوجه واجلسد
بـشـكل عــلـمى وبـتـقـنـيـات مــحـددة وهـو أمـر مـتـوقع من
مـــســـرح جــــامـــعى ولـــكـــنـه تـــفـــوق فى قـــدراتـه عـــلى كل

سرحية. العروض ا

ب البـحث العـلمى واإلبداع الـفنى تـأرجح " ستيف
مـولى " .. وراح يـحـاول  تـقـد رسـالـة فـنـيـة حتـمل
ـا لـو اسـتـطاع بـاحـثـو كـلـيات مضـمـونـا عـلـميـا .. ر
الـعــلــوم والـطب والــصــيـدلــة بـ " جــامـعــة كــولـومــبــيـا
الـبريطـانيـة " الكنـدية أن يتـوصلـوا إلى اجلديد فى
ـستمـرة منـذ ما يزيـد على عشـر سنوات أبـحاثهم ا
وجنـــــــحــــــــوا فى الـــــــوصـــــــول إلـى حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة هـــــــذه
اجلـورميـنجـاست .. لـبات هـذا العـرض األعظم فى
الـتاريخ .. ليس لقيـمته الفنية .. ولـكنه طريق نحو
الـــــتـــــوصل لـــــعالج مـــــرض الـــــســـــرطــــان وغـــــيـــــره من

األمراض ...
كن أن نـتـخيل أن عـرضـا مسـرحيـا يـحمل عبء هل 
ـثل هذه األمراض اخلطيرة .. أم الوصول إلى عالج 
ـسـرح واجلـامعـة الـتى يـنـتمى أنـهـا مـحاولـة من إدارة ا
لــهــا .. لــلــفت األنــظــار وجــذب عــدســات الــكــامــيــرات
نـحوهـا .. رغم أن مـكـانة هـذه اجلـامـعة فى الـسـنوات
األخــيـرة تــؤكـد أنــهـا بــاتت واحــدة من أهم اجلـامــعـات

فى العالم ...
عنـدما نـقتـرب أكثـر من العـرض اجلديـد الذى تـقدمه
جـامعـة كولـومـبيـا .. سنـعرف أن مـولى قـد اختـار هذه
ـثـيـرة لـلـجـدل بــعـد أن عـلم من بـعض طالب الـروايــة ا
كـليات الـطب والعـلوم والصـيدلـة .. أنها مـحور دراسة
بحـثية ضخمة وطـويلة بدأت منذ مـا يقترب من عشر
ســـنـــوات .. تـــشــارك فـــيـــهــا عـــشـــر كـــلــيـــات مـــخــتـــلـــفــة
الــتــخــصـصــات .. هــدفــهـا الــبــحث عن حــقــيـقــة قــلــعـة
عروف " مرف جـورمينجاست الـتى وصفها الكـاتب ا
بـيل " فى ثـالثـيـته .. ورغم أن كـتـابـاته مـلـيـئـة بـالـصـور
اخلـيالـية الـتى ال تـمت للـواقع بـصلـة .. إال أن الـعلـماء
والباحثـ توقفوا عـند هذه القـلعة التى يـؤكد وصفها

الدقيق على أن لها وجودا فى الواقع ...
وقــد وصف مــرفـ الــقــلـعــة بــأنـهــا من قالع الــعــصـور
الـوسطى وأن جدرانها منـقوشة برسوم وعـليها نحوت
ــرات كــثـــيــرة .. ومــقــســمــة رومــانــيـــة .. وأنــهــا ذات 
ألجزاء بيـنها أبواب تـشبه صمـامات القلب فى فـتحها
وغــلــقـــهــا .. أمـــا األهم والـــذى يــشــغـل فــكـــر الــعـــلــمــاء
والـبـاحثـ فـهـو وصـفه لـشـكل ولـون ومـلـمس األحـجار
بـنية بها القلـعة والتى تشير جمـيعها إلى مادة يطلق ا
ــادة الــتى تـــســتــخــدم عـــلــيــهــا " اإليـــزوتــوب " .. تــلـك ا
كـعالج لـلــعـديـد من األمــراض اخلـطـيـرة وعــلى رأسـهـا
الــســرطــان والــتى بــدأت تــتــنــاقـص بـشــكـل كــبــيــر مــنـذ
ســـنــوات ولـم يــوجــد مـــصــادر جـــديــدة لـــهــا .. كـــمــا لم

يكتشف بديل لها بعد ...
و" مـــرفـــ بـــيل "  1968 – 1911هـــــو كـــــاتب وشـــــاعــــر
مـــعــاصــر ومـــصــور مــحـــتــرف جــاب الـــعــالم بـــحــثــا عن
ـناظـر الـتى تـسـتـحق الـتصـويـر .. وتـلك أيـضـا إشارة ا
كان الذى وصـفه حقيقيا إلى إمـكانية أن يكـون هذا ا
.. ولــعـــدة ســنــوات اعـــتــقـــد الــبـــعض أن هـــذه الــقـــلــعــة
ـكن إجنـلـيـزيـة ولـكن وبـعـد بـحث طـويل تـبـ أنـهـا ال 
أن تكون إجنليـزية على اإلطالق .. وكان مرف غزير
اإلنــتــاج ومن أعــمــاله الــروائــيـة " اآللــهــة تــيــتـوس "  "
مستر بى " و" طـفل فى الظالم " .. كما أن له العديد
من األلـبومـات الـتى جـمع فيـهـا قـدرا كبـيـرا من صوره
ومــنـهــا " احلــيـتــان " و" جــزيــرة الـكــنــز " .. ورغم هـذا
ا مغمورا ـميز لكنه ظل مجهوال ور اإلنتاج الكبير وا

حتى أبحاث " جورمينجاست " ...
ولــيس هــذا بــجــديـد عــلـى جـامــعــة كــولــومــبــيـا .. تــلك
ـتقـدمة .. ـديـنة الـتى اشـتهـرت بحـلـقاتـهـا البـحـثيـة ا ا
كــمـــا اكــتـــســبت شـــهــرة فى الـــفــتــرة األخـــيــرة بـــتــقــد
ــــمـــيـــزة .. ورغم جنـــاح هـــذه ـــســـرحـــيـــة ا الـــعـــروض ا
الــعــروض بــشــكل كــبــيــر فال تــزال اجلــامــعــة وإدارتــهــا
تــصـر عــلى عــدم اقـتــحـام اجملــال الــفـنى احــتـرافــيـا ..
وضـوعة تهـدف إلى حتقيق أفضل وسـتظل اخلطط ا
نـتائج فى مجـال البحث الـفنى والـتقنـية احلديـثة التى
ــهـــا كــهــديـــة لــعـــالم احملـــتــرفــ .. تــخــدمـه .. وتــقـــد
واالكــتـفــاء بـاكــتـســاب احـتــرام الـعـالـم بـأســره .. وخـيـر
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راغى جمال ا أحمد عبد الرازق أبو العال

لم يــتم االســـتــفـــادة مــنــهـــا أبــدا طـــول الــعــرض
ــســرحـى  فــبــدت مــجــرد شـــكل جــمــالى  ال ا
أكــثـــر وال أقل  ولم يــشـــغل اخملــرج نـــفــسه فى
توظيفهـا  ورسم احلركة استنادا إلى وجودها
 الذى حتول بفضل اإلهمال الفنى إلى مجرد
منـظر مـسرحى  فى حـ أن اخملرج اسـتطاع
وضوعة فى ساحة القصر استغالل النافورة ا
بشكل جيد  فأصبحت مكانا أساسيا للتمثيل
ـمـثل  واأللـوان الـتى أعتـمـد عـلـيـها  وحـركـة ا
مــهــنـدس الــديــكــور (أحــمــد بــشـارة) هـى ألـوان
مناسبة لقصر جديد   بناؤه منذ أيام قليلة
 فـى حــ أن هـــذا الـــقــصـــر يـــعــود إلـى تــاريخ
قـــد  ولم يـــتـم جتـــديـــده أبـــدا نـــظـــرا لـــفـــقـــر
ساكنـيه  فكـيف يكون مـقبوال أن تـكون األلوان
واضــحــة  وصــريـحــة وجــديــدة?!  وبــرغم أن
ـصمـم  قد حل مـشـكـلة أمـاكن سـكن قـاطـنيه ا
ـتـعـددة بـحـيلـة نـوافـذ االرابـيـسك الـتى جاءت ا
مـثل من شـرفته  جـميـلة  ومـنـاسبـة لـظهـور ا
وتـــداخل الــصــراع وإبــرازه  أال أن اإلضــاءة لم
طلوب تـلعب دورها فى إظهـار  ذلك التبـاين ا
ــعـــتــمــدة عــلى األداء فى مــثـل هــذه الــعــروض ا
ــشـهـد ـتــعـدد  تـبــعـا لـتــعـدد الــشـخـوص فى ا ا
الـواحــد  وفى أمـاكن مــتـعـددة  ومـخــتـلـفـة فى
نفس الوقت  أحيانـا لم يستطع اخملرج تقد
مثل  لـتجىء متـوافقة مع احلركة اخلـاصة بـا
كـان  فنرى مـثال شخـصيـة مثل (أبو طـبيعـة ا
العـز) الـسكـيـر الـذى قام بـدوره (عـلى احلداد)
الـذى يــأتى كل لــيـلـة لــيـقع فى حــفـرة وهــمـيـة 
سـرحى ال يتـحرك إال فى نراه طـول العـرض ا
نـقـطـة واحـدة  تـقــلل من مـسـاحـة وجـوده عـلى
سـرح  بـرغم حضـورة كـممـثل مـتمـيز خـشبـة ا
والفت  وكـــذلك نــرى نــفـس األمــر يــحــدث مع
ـمـثـل سـعـيــد دويـدار الــذى قـام بــدور (أحـمـد ا
أفــنــدى) حــصــر حــركــته  فـى مــنــطــقــة واحـدة
ـسـرحى وهــذه الـنـقــطـة تـؤخـذ طـول الـعــرض ا
ـمــثـلـيه  كــان يـحـتـاج عـلى اخملـرج .. وتــدريـبه 
تـأنــيـا أكــثـر من هــذا  ألنــنى شـعــرت أن بـعض
ـــمــثـــلــ - بــرغـم حــضــورهـم اجلــيــد- أال أن ا
أداءهم التمـثيـلى لم يكن مـتنـوعا ومتـبايـنا تـبعا
ــمــثل ــســتـه عــنــد ا ـــوقف  وذلك  لــطــبــيــعــة ا
سته عند (ناصر الشناوى) فى دور بهجت  و
ــــان عــــبـــــد الــــعــــزيـــــز ) الــــتى قـــــامت بــــدور (إ
ـســته - كـذلك- (حــكـمت هــا الـشــهـبــنــدر) و
عــنــد (وجــدى بــديــر) الــذى قــام بــدور (بــشـار)
.... واستعـانة اخملرج بعـناصر تـمثيلـية جديدة
ومـن هــؤالء (هــبـــة الــعـــطــار) الــتى يـــحــسب له 
قـــامت بـــدور مـــحــــاسن  بـــحـــضـــورهـــا الـــقـــوى
الــــطــــاغى  وفـــوزى درويـش فى دور (خــــيـــشه)
العب الـبـيــانـوال  وسـمــاح زكـريـا  تـلـك الـفـتـاة
ــة)  وأود أن أقــول : إنـنى الـرومــانــســيـة (كــر
حــــ تــــكـــلــــمت عـن بـــعـض هـــنــــات األداء لـــدى
ـان عبد العـزيز - ناصر الـشناوى - أحمد (إ
الحـــظــات ال تـــغــفل الـــقــســطـــاوى) فــإن تـــلك ا
مـواهبهم الكبـيرة التى ال أشك فيـها  ولكننى
ـطـلوب  قصـدت أن اخملـرج لم يـبـذل اجلهـد ا
ا يتالءم مع لتوضيح طريـقة أداء الشخصية 
الـلحـظـة الـدرامـيـة الـتى تـعبـر عـنـهـا  فـأحـيـانا
ـمثل - مـهمـا كان مـوهوبا - فـى حاجة يـكون ا
إلـى إرشــاد  وتـــوضــيـح لــطـــريــقـــة أدائه  وفى
الـنــهـايــة الـتــحـيـة لــكل من : (هــدى عـبـد ربه -
نـاديـة أمـ - نــورا الـشـربـتــلى) وهن من فـرقـة
الــبــحـيــرة لـلــفـنــون الــشـعــبـيــة  فــلـقــد اسـتــطـاع
اخملـرج تـوظـيـفـهن فى أداء أدوارهن الـتـمـثـيـلـية

الثانوية  بعيدا عن الرقص.

 فـى هــــذه احلــــلــــقــــة من قــــراءتــــنــــا لــــلــــعــــروض
ــســـرحــيــة الـــتى قــدمـــتــهـــا فــرق إقــلـــيم غــرب ا
ووسط الـدلـتـا تـتنـاول عـرض «بـيـانوال» لـلـفـرقة

القومية بالبحيرة.
يـبـدو أن الـكاتب (مـحـمـود ديـاب) كـان قـد كتب
مــسـرحــيــته (قــصـر الــشــهـبــنــدر) عـقب انــتــهـاج
سـيـاسـة االنـفـتـاح االقــتـصـادى  وظـهـور طـبـقـة
االنـفـتـاحيـ الـذيـن حـاولوا  –مـنــذ الـبـدايـة –
تــغـــيــيــر مـــعــالم احلــيـــاة فى مــصـــر  لــكن هــذا
ـســرحى لم يـنـشــر وقـتـهــا  ولم يـنـشـر الـنص ا
بــعـدهــا إال فى عـام  2005 حــيث قـدمه- مع
ـســرحـيـات األخــرى- الـدكـتـور مـجـمــوعـة من ا
) فـى كـتــاب نــشـرته (مــحـمــد عــبـد الــله حــسـ
الــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــقـــصـــور الـــثـــقـــافــة  ضـــمن
سـلسـلتـهـا (نصـوص مـسرحـية)  وحـصل عـليه
سـرحى (حسن الوزير) الذى كان من اخملرج ا
يـسـتــعـد جلـمع أعـمـال مـحــمـود ديـاب لـنـشـرهـا
فى هــيــئـة الــكــتـاب  بــنــاء عـلـى اتـفــاق  بــيـنه
شروع وبـ الراحل د. سمـير سرحـان  لكن ا
لم يتم  وقـد أخذها  –بدوره - مـخطوطة من
الـناقـد الـكبـيـر (فاروق عـبـد القـادر) الـذى كان
ؤلف  وهذا يحتـفظ بها كـنسخة خـطية بـيد ا
الــنص قــدمه اخملـــرج ( كــرم مــطــاوع) فى عــام
 1975عـــلى مـــســـرح الــبـــالـــون بـــعــنـــوان (دنـــيــا
البـيانوال) بـاعتبـاره نصا غـنائيـا  استعـراضيا.
ـسرح لـكن الـعرض لم يـسـتـكـمل أيامـهـا  ألن ا
قـد احـترق فـى األيام األولى لـلـعـرض!!  وقدر
لــــلــــنص أال يــــقــــدمه أحــــد مـن يـــومــــهــــا  حــــتى
ــقــصـــود غــنــيـم) أن يــقــدمه اســتـــطــاع (عــبـــد ا
لـفـرقة الـبـحـيـرة الـقـومـيـة من إخـراجه  ويـبدو
أنه نفس الـنص الذى اسـتند عـليه كـرم مطاوع
 ألنه نص غـنائى  واسـتـعـراضى  فضال عن
عـــنــوانه (بـــيــانـــوال) .. وأرى أن عــنـــوان (قــصــر
الئـم تـمــامــا لــهـذا الــشــهـبــنــدر) هــو الــعـنــوان ا
ـــا جلـــأ كــرم مـــطـــاوع  إلى الـــنص اجلـــاد  ور
تــغــيــيــره ألســبـــاب تــســويــقــيــة  فـــجــعــله (دنــيــا
الـبــيـانـوال)  وهــو عـنـوان يــخـتـلف - بــالـطـبع -
عن عنوان ( بيانوال) كما قدمته فرقة البحيرة
 ألنه أشـمـل  وأكـثـر اتـسـاعا  وانـفـتـاحـا عـلى
الـعـالم الـذى يعـبـر عـنه  ولـذلك أصـبح عـنوان
(بـيانوال) احلالى غـير دال  وغيـر فنى  وغير
صحـيح  خاصـة أن رؤية اخملـرج - وهو يـقدم
عـــرضـه- لم تـــركـــز عـــلى هـــذا الـــبـــعـــد جـــيــدا
بـحــيث نــســتــطـيع أن نــلــمس أهــمــيـة الــبــيــانـوال
سـرحية األسـاسية فلم ودورهـا فى أحداث ا
تـكن من نـسـيج الـعرض  بـقـدر مـاكـانت مـجرد
ـســرحـيـة  يــسـتـرزق وظـيــفـة ألحـد شــخـوص ا
منـها  ويـلعـبهـا أمام األطـفال .. لم يـتم تعـميق
بــعــدهــا الــرمــزى الــذى أراده (مــحــمــود ديــاب)
بــاعــتــبــار أن الــبــيــانــوال  هى صــنــدوق الــدنــيــا
تعددة التى الذى يعرض األلعـاب واحلكايات ا
تـفـصح عن مـعـنى شـامل وعـام لـلـحـيـاة .. بـهذا
ــعــنى قــدم (كـرم مــطــاوع) عـرضـه  فى حـ ا
قصـود غنيم) قدمه بـرؤية (محمود أن (عـبد ا
ديـاب) اعتـمـادا عـلى العـنـوان الـرئيـسى (قـصر
الـشـهـبـنـدر) وهـذا هـو سـبب انـحـيـازى لـلـعـنوان

سرحى ..     األصلى للنص ا
عقب انتـهاج سيـاسية االنـفتاح االقـتصادى فى
مــــصــــر فى عــــام  1974 ظــــهــــرت الــــطــــبــــقـــة
الــــطـــفــــيـــلـــيــــة  الـــتـى أرادت تـــغــــيـــيــــر الـــبــــنـــيـــة
االقــتـــصــاديــة لــلــمــجــتــمـع بــصــرف الــنــظــر عن
احملـافـظـة عـلى مـنـظـومـة الـقـيم االجـتـمـاعـيـة 
فـــظــــهـــر الـــتــــنـــاقض حــــادا بـــ مـــاأراده رجـــال
األعـمــال  وبــ مــاهـو مــطــروح فى اجملــتـمع 
من قـيم يـنـبــغى احملـافـظـة عـلـيـهـا  بـاعـتـبـارهـا
الـعـمـود الـفـقرى  الـذى بـدونه لن تـقـوم قـائـمة
لـــهــذا اجملـــتـــمع  وتـــلك الـــرؤيـــة الـــتى قـــدمـــهــا
(مـــحــــمـــود ديـــاب) تــــعـــد رؤيـــة مــــبـــكـــرة جـــدا 
بالـنـسبـة لـلكـتابـة الـتى حاولت الـتـعبـيـر- فنـيا-

اسـتـعـان بـعـشـر أغـنـيـات اسـتـعـراضـيـة  وزعـها
سرحى  وجاءت متوافقة على مدار العرض ا
مع األماكن التى وضعت فـيها  وإن كان العدد
- كـما نالحظ - لم يأت لـضرورة فنـية  بقدر
ـاليـة التى ـقايـسة ا مـاجاء تـلبـية الحـتيـاجات ا
التــســمح بـــأكــثــر مـن عــشــر قــطـع فى الــعــرض
ــا يــهــدر حق اخملــرج فـى أن يــقـدم الــواحـد  
عــرضـا غــنــائـيــا  حـقــيــقـيــا  خـاصــة وأن هـذا
الــنص يـتــيح الـفــرصـة لــتـحــقـيق هــذا الـهـدف 
لـكـنـنـا النـسـتـطـيع أن نـقـول - هـنـا - أنـنـا أمـام
يزانيات عرض غنائى متـكامل  وذك بسبب ا
التى التسـمح بالتـجاوز .. وتلـك النقـطة حتتاج
إلى مــراجــعـــة  لــنــســتــطــيع أن نــقــدم عــروضــا
( مـتمـيـزة  فـاألشعـار الـتى كـتبـهـا (صالح غا
أشــعــار جــمــيــلــة  وتــتــمــيــز بــالــبــعـد الــغــنــائى 
واحلس االســتـعــراضى  وقـدمـهــا بـشــكل جـيـد
ــلـحن (طــارق مـريـر) الــذى قـام بـتــوزيع حلـنه ا
عـلى أكثـر من شخـصيـة فى األغنـية الـواحدة 
فــــــظــــــهــــــرت وكــــــأنــــــهــــــا أوبــــــريــــــتــــــا غــــــنــــــائــــــيـــــا
واالستعـراضات التى صـممهـا (سعيـد فتحى)
جاءت مقبولـة بالقدر الذى  به الغناء  و
ـنـاسبـة التى حـددها به األداء  وفى األماكن ا
مـــخـــرج الــعـــرض .. تـــوزيع األداء الـــغــنـــائى فى
مـثـلـ لـيكـونـوا صـوتا األغـنيـة الـواحـدة عـلى ا
غـنـائـيـا  يـقف جـنـبـا إلى جـنـب الـغـنـاء الـفردى
الـذى قام به (مـحـمد كـرم - مى عـثمـان - منه
اخلياط) كان موفـقا  ألنه أتاح للممثل فرصة
أن يـلعـب دوره كمـمـثل شامل  يـغـنى ويرقص 
ــــثـل  وتــــلـك احلــــالــــة حتـــــسب لـــــلــــعــــرض  و
وحتــــسب لـــلــــمـــمــــثـــلـــ الــــذين قـــدمــــوا أفـــضل
مــالــديــهـم . ووجــود فــرقــة مــثل فــرقــة الــفــنــون
الــشـــعــبـــيــة بـــالــبـــحــيــرة  واالســـتــعـــانــة بـــبــعض
عـنـاصــرهـا سـواء فى الــرقـصـات أو الـتــمـثـيل 
سـاعـد اخملرج عـلى أن يـقـدم رقـصات مـقـبـولة

وجميلة  ومتوافقة مع العرض ..        
مــشــكــلــة هــذا الــعــرض هى ديــكــوره  بــصــرف
الـنــظـر عن ثـبـاته  وهـذا الــثـبـات له مـايـبـرره 
ألن األحداث كـلـها تـدور داخل القـصر  إال أن
تــــوظــــيف بــــعض عــــنــــاصــــره لم يــــأت بــــالــــقـــدر
ــطـلـوب  فــتـلك اخلــلـفـيــة اجلـمـيــلـة الـتى هى ا
ـسرح  عـبارة عن حـديـقة فى خـلـفيـة خـشبـة ا

ــتـغــيــر  فــقــصــر الــشــهــبــنــدر الـذى عن هــذا ا
يسـكنه أوالد وأحـفاد الـشهـبنـدر الكـبيـر  صار
مـكانـا مـتـسعـا لـهم  يـعـيشـون فـيه عـلى احلـلوة
رة - كـما يـقولـون- يدفـعون إيـجارا لـلسـيدة وا
(حـكــمت هـا الـشـهــبـنـدر) صـاحــبـة الـقـصـر 
الـتى تـعـيش هى وابـنتـهـا- الطـالـبـة اجلامـعـية-
اعتـماد عـلى هذا اإليـجار لـكنـها تـمارس كـافة
بــســبب صــنـــوف الــقــمع والـــقــهــر عـــلى ســكــانـه
إحــســاســهـا بــالــفــوارق الــطـبــقــيــة بـيــنــهــا وبـ
ســاكـنى الــقــصـر الــكــبـيــر ومــازالت تــعـيش فى
ــاضى الـــذى شــهــد ثــراءهـــا  وغــنــاهــا وهى ا
اآلن التـريــد أن تــتــسـاوى مـع هـؤالء الــغــوغـاء 
اجــتــمــاعــيــا  أو نــفـــســيــا أو مــعــيــشــيــا ويــدور
الــــصـــراع بــــ الـــطـــرفــــ  إلى أن يــــأتى ذلك
الــرجل الـذى أراد الـزواج من صـاحــبـة الـقـصـر
حــ كـانت فى شـبـابــهـا  ورفـضه والـدهـا ألنه
لـيس من نفس طبقة الـعائلة التى تـنتمى إليها
يـأتى لـكى ينـتـقم مـنـهـا  لكـنه حـ رأى ابـنـتـها
اجلـمــيـلــة  غـيــر من خـطــته  وأراد االسـتــئـثـار
بها والزواج منـها  عارضته األم فى البداية 
أمــام إغــراءاته  لــتــعـود ووافــقت فـى الــنـهــايــة 
إلى سابق عـهدها  وتـبتـعد عن هؤالء الـغوغاء
 لــكــنــهــا حــ تـــلــمس طــمــعـه  ورفــضه لــهــا 
ورغـــبــته فى حتـــويل الــقـــصــر إلى كـــبــاريه يــدر
أمــواال كــبـيــرة عــلــيــهــمــا لم تــســاعــده فى ذلك
واستعانت فى رفضـها  بأهل القصر الفقراء 
ــست رفـــضــهم لـــلــبــيـع  أو الــشــراء  أو حـــ 
ـكـان  ويتـحول ـغادرة ا احلصـول عـلى مقـابل 
الـصـراع ب أهل الـقـصـر  والـطبـقـة اجلـديدة
ــثــلــهــا هــنــا الــتى لم تــكن مـــوجــودة من قــبل و
(بــهــجـت) االنــفــتــاحى الـــذى اليــعــرف أى قــيم
إنــســـانــيــة أو أخـالقــيــة وتـــكــون الــغـــلــبــة - فى
الـنهاية - ألهل القـصر هؤالء الذين يـتمسكون
بالقـيم اإلنسانـية  واالجتـماعيـة  الصراع من
أجل الـبقاء هو القـيمة األساسيـة لهذا العمل 
ـن يــقـــدرون احملـــافـــظــة عـــلى انـــتــصـــر الـــنص 
أصــولـهم  وتـراثــهم  وهـويــتـهم  فى مــواجـهـة
من يريـدون نزع رداء األصالـة .. البـيانـوال هنا
ـــفــهــوم األصـــالــة الــذى ــكن أن تـــكــون رمــزا 
أشــــرت إلـــيـه  لـــكـن اخملــــرج لم يــــضــــعـــهــــا فى
حـسـابه وهـو يـقدم تـفـسـيـره لهـذا الـنص . لـقد
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سرحي جريدة كل ا

> نال وسام االستحقاق من الطبقة األولى عام 1985 وجائزة الدولة التقديرية
عام 1987 ووسام العلوم والفنون من الطبقة األولى عام 1988.

سرحى اخملرج ا
الكبير حسن عبد
السالم يقوم حاليا
بكتابة مذكراته والتى
يسرد خاللها أهم
محطات البدايات
كمخرج مسرحى وأهم
سرح جتاربه مع ا
الغنائى وذكريات
وكواليس أشهر
سرحية عروضه ا
منها «سيدتى
اجلميلة» و«موسيقى
فى احلى الشرقى»
و«صبر أيوب» .
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التى تتخذ أبعـاداً فلسفية ومـنطقية فى نصه
الشهير.

حــاول الــعـــرض الــتــعـــبــيــر عن هـــذه األفــكــار
والـرؤى عـبـر طـرائق فـنـيـة مـتـعـددة مـنـهـا مـا
هو بـصرى ومنـها ما هـو سمعى فـى صياغة
تبدو للوهلـة األولى عشوائية وغير متناغمة
لــذا جــاء اجلــانب الــتـشــكــيــلى الــذى صــمـمه
ــــكـــان عــــمــــر كــــمــــال قــــادراً عــــلـى اإلشــــارة 
احلدث وطـبيعـته عبـر منـظر مـسرحى ثابت
ـسـرح يـتـكـون من جـذع شـجـرة فى مـقـدمـة ا
ــشـاهــد اجلــالس فـى صــالـة ــ ا أو عــلى 
الــــعــــرض بــــجــــانـب أعــــمــــدة فــــرعــــونــــيــــة أو
بـــــاألحـــــرى أعـــــمـــــدة مـــــنـــــقـــــوشـــــة بـــــحـــــروف
هــيــروغــلــيـــفــيــة داللــة أن احلــدث يــدور فى
ـقـام األول مـصـر بــشـكل إشــارى يـبـغـى فى ا
ــــعــــلـــومــــة ويــــبــــقى اســــتــــخـــدام طـــرح هــــذه ا
الــبــرامــيل ووضــعــهــا فــوق بــعض داللــة عــلى
هـذا الـغـزو الــصـحـراوى الــذى يـهـدد الـوادى
اخلـصـيب برغـم أن هذه الـرؤيـة لم تـسـتـفد
كـثـيـراً من تـصمـيم مـسـرح الـهـنـاجـر (مزدوج
الــرؤيـة) إال فـى مـشــهــد وحــيــد وهــو مـا يــنم

عن عدم تأمل لطبيعة اخلشبة.
ويــصـبح الــعــنـصــر الـراقص أو الــكـريــوجـراف
الــذى صـمــمه ضــيــاء شــفــيق بــرغم وجــاهـته
احلــــركــــيــــة ومــــا أضــــافـه لــــلــــعــــرض من ثــــراء
تشـكـيلى وبـصـرى خارجـاً تمـامـاً عن السـياق
ـسرحى وطبيعـة العرض الناجت العام للنص ا
عــنه إن األداء احلــركى أو الــراقص يــنــبــغى
أن يـكـون متـنـاغـمـا مع بـقيـة الـعـنـاصر الـفـنـية
شـاهدين - مركـباً يصعب ليـنتج لنـا - نحن ا
كونها األولى وهى فك عناصره أو ارجـاعها 
فى ظنى حقيـقة أوليـة فى أى عمل فنى على
ـــــــــســـــــــرحـى عـــــــــلـى وجه وجـه الـــــــــعـــــــــمــــــــوم وا

اخلصوص.

قـدم مـركـز الـهنـاجـر لـلفـنـون عـرض «اجلراد»
تــألـيـف حــسن أحــمــد حـسـن إعــداد وإخـراج
وبــطـــولــة طـــارق الـــدويــرى والـــعــرض يـــطــرح
فـــكـــرة مـــحـــددة وهى أن ثـــمــة «دنـس» أصــاب
ـديـنـة حتـديـدا ح يـتم اغـتـصـاب كل نـساء ا
ـديـنـة هــذا هـو الـدنس الـذى بـلـيت به هـذه ا
ـسـتـوى الـفــعـلى أمـا عـلى ـديـنـة عــلى ا هـذه ا
ــــســــتــــوى اجملــــازى فــــهــــو زحف اجلــــراد من ا
الــــصــــحـــــراء وال يــــنــــجــــو مـن هــــذا الــــدنس /
االغـــتــصـــاب ســـوى فـــتـــاة وحـــيـــدة وبــالـــتـــالى
تـــصـــبح هـــذه الــفـــتـــاة هى الـــتى تـــذكــر بـــقـــيــة
النـساء بأنـهن انتـه ومن ثم ينـبغى الـتخلص
من هـذه الـفــتـاة الـعــاشـقـة الــتى تـمـثـل الـطـهـر

والبراءة فى مقابل االغتصاب واالنتهاك.
ــســـرحى يـــعــبـــر مــجـــازاً عن هــذا والــعـــرض ا
الـدنس عبـر اسـتعـارة هـذه الفـكـرة األساسـية
ـــضــمـــونــيـــة رغم أن مـــوتــيف لــطـــرح رؤيــته ا
اجلـراد قـد ال تـكـون مـعـبـرة عن أن ثـمـة غـزاة
وتيف الدرامى يهددون مدينة ما لكن هذا ا
يتـخذ فيـما بعـد معان تـخص أن هؤالء الغزاة
قـد جاءوا من الصـحراء لـيصبح عـلى الرؤية
اإلخـراجــيـة لــطــارق الـدويــرى مـحــاولـة إنــتـاج
داللـة فنـية مـفـادها أن هـذه البـلدة هى مـصر
ا عـبـر طـرائق درامـيـة عـلى مـسـتـوى الـنص 
يعـبر من حوار يـشيـر إشارة واضحـة للـمكان
الـدرامى أو عــبـر نــوعـيـة الــغـنــاء الـذى يــشـيـر
ــعـنـى لـذا لــلــمــكـان ويــحــاول اإليــحــاء بــهــذا ا
كـانت نـوعيـة الـغنـاء تـنطـلق من مـفهـوم شـعبى
له طابـع محـدد كالـبدايـة االحـتفـاليـة للـعرض
ــصــاحــبــة آالت إيــقــاعــيــة كــالـدفــوف الــتى
ـنطق حتدد انـدراج الـتـجـربة الـفـنـيـة برمـتـهـا 
شـعـبى فـلـكـلـورى يـجـتـهـد لـكى يـنـتج نـوعـاً من
الـفـرجــة الـشـعــبـيـة خــاصـة بـاســتـخـدام آالت
مـوسـيـقيـة وفـرقـة تـقـوم بـالـعزف احلـى وليس
ـــــقــــوالت ـــــســـــجل وهـــــو مـــــا يـــــتـــــوافق مـع ا ا
ـسـرحى الـذى يـعـبـر عـبر األسـاسـيـة للـنص ا
ـطـلـقـات أو الـغـيـبـيـات مـقـوالت تـقـتـرب من ا

كتوب على اجلب إلخ. كمفهوم ا
إن عـــنــصـــر الــغـــنـــاء الــفـــلــكـــلــورى يـــلــعب دوراً
مـــحـــدداً فى هـــذا الـــعـــرض أوالً يـــعـــبـــر عـــمـــا
يـــنـــتـــصـــر له الـــعـــرض من أفـــكـــار ورؤى عـــلى
مـسـتوى الـتـعـبـير الـفـنى ثـانـيـاً يسـتـخـدم هذا
ـغـنى وهـو الـغـنـاء لـطــرح حـالـة من االيـحـاء بـا
مــا يـقــتــرب من الــرقص اإليــقــاعى جملــمــوعـة
ـا ــديــنــة ر ــثــلن نــسـاء ا الــفـتــيــات الالئى 
إلنـتاج نـوع مـن الفـرجـة الـشـعـبـيـة لـكـنـهـا غـير
مـكـتـمــلـة أو فى حـاالت قــلـيـلـة يـصــبح الـغـنـاء
نـــــوعـــــاً من كـــــســـــر الـــــتـــــوحـــــد مـع احلــــدث أو
ــبـاشــر وهــو نـفس شـخــوصه عــبــر الـتــعـلــيق ا
ــنــطق الــذى يــتـعــامـل به مع الــبــيــانـات الــتى ا
سـكة بورقة وتذيع على تلقيهـا الفتاة وهى 

شاهدين أخبار زحف اجلراد. ا
إن عـنـصر الـغنـاء يـستـمد كـيفـيـاته من مفـهوم
الـــفـــرجـــة وبــعـض أغــانـى الــســـيـــد درويش مع
التـأكيد علـى جانبهـا الشعبى بـرغم ما يخلق
ــوسـيــقـيـة هـذا الــغـنــاء تـبـايــنـا مع الــفـواصل ا
التى يـستـخدمهـا العـرض عبـر شريط صوتى
أعـد سـلـفـاً وهــو مـا يـنـبئ عن أن ثـمـة خـلـطـاً

فى طرائق التعبير.
سـرحى يطرح هـذه األفكار ورغم أن النص ا
ســـابـــقـــة الـــذكـــر والـــتـى تـــخص غـــزو اجلـــراد
لـواديـنـا األخضـر فى مـسـتـواه األولى أو الذى
ــــســــرحـى فــــإنه - أى يــــدور حـــــوله احلـــــوار ا
الـنص - يــطــرح أيـضــاً - ثـيــمـة درامــيـة أكــثـر
عــمـقــاً وأصـالــة وهى أن اجملــمـوع أو غــالـبــيـة
اجملتمع هى الـتى حتدد احلقيـقة وذلك عبر
الــــنـــــســــوة الـالئى شـــــاركن فـى قــــتـل الــــفـــــتــــاة
الـوحــيـدة الـتى جنت من االغـتـصـاب لـذا كـان
ـنــطــقى الــتـخــلص مــنــهــا وهـو مــا يــذكـر مـن ا
بـثــيـمــة بـحــر اجلـنــون لـتــوفــيق احلـكــيم والـتى
تــدور حـول نــهـر من يــشــرب من مـاءه يــصـاب
دينـة وال ينجو بـاجلنون فيـصاب كل رجـال ا
سوى فرد واحد مع الـفارق الفنى والفلسفى
الـذى صـاغ بـه احلـكـيـم رؤيـته لـهــذه الـقــضـيـة

صياغة
عشوائية
وغير
متناغمة
لم
تستفد
من
إمكانات
الهناجر

عز الدين بدوى

> فى عام 1977 بلغ غضب السادات ذروته من سعد الدين وهبة عندما وافق على
إحالته للمحكمة التأديبية وصدر قرار فصله من وزارة الثقافة مع زوجته الفنانة
واصلة مهامه كوكيل أول لوزارة الثقافة. سميحة أيوب ثم برأته احملكمة وعاد  سرحي جريدة كل ا
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ضآلة من ذلك 
(تتصـــــل مـرة اخـرى)

صـــوت االبــــنـــة انــــا لـــسـت هـــنــــا  لـــو اردت ان
تترك رسالة فابدأ بعد الصفارة 

بـــيـــتى : مـــرحـــبـــاً ايـــتـــهـــا اآلله  وكـــيف حـــالك
 اليوم ?

(تضـــرب بيــــدها)
ـــكــنـك الــتـــحــدث ? اتـــشــعـــرين بـــتــوعك ? أال 
اتـشـعـرين انك مـحـبـطـة ? حـسـنـاً  هـنـاك شئ
واحـــــد لن تـــــضــــطـــــرى أبــــداً إلـى احــــتـــــمــــاله :

لعون . التحدث إلى الفراغ ا
مـــرحـــبـــاً ابـــنـــتـى  هـــذه امك الـــقـــعـــيـــدة  األم
اخملـتـارة هـذه الـسـنـة تـتـصل بك مـن الـسـماء 
كنك االتصال بى لقد توفـيت قبل شهرين  

فى الـــــــســــــحـــــــابـــــــة الــــــســـــــابــــــعـــــــة عــــــلـى اخلط
 0101010101010آه  آه . آه .
(تبكـــى ثم تعـــود وتتمالـــك نفسها)

الوداع أيتها اآلله 
(تضـــع السماعـــة)

(تصـــرخ فى احلبل)
قعدين يأساً ? ماذا عنهم ? ماذا عن ا

(تـتــجــول فى شــقــتــهــا  ضــائــعــة  وحــيـدة 
ـا تريد ان تفعله  اين جتلس  غيرمتأكدة 
ـتدلى  مـحبـطة جتد نـفـسهـا اسفل احلـبل ا

بكل ما حتمله الكلمة من معنى)
شــيـئــاً واحــداً لم اســتـطـع ان أكـونه  –وهـو ان
أكــون ضـئـيــلـة  فـتــلك الـضــآلـة انـطــوت دائـمـاً
عـــــــلى شـئ مـن الــــــدنـــــــاءة : كـــــــشــــــعـــــــور دفــــــ
بـــالــكــراهـــيــة وحــســـد من مــســـتــتــر بـــاالضــافــة
لـــــلــــتـــــوبــــيـخ رغــــمـــــاً عن االرادة  لـم اكن ابــــداً
مـرغــمـة  حــســودة او دنـيــئـة وال بــأس بــبـعض
من الكراهـية من ح آلخـر فى تلك احلياة 
ولكـن عن قصـد ? ابداً لم يـحدث  بـينـما كان
السيد جـيمس كذلك  لقد سحق عن قصد 
وأحـب عن قــصـــد  واطــرى عن قـــصــد  وكــره
ـفـتـونة احلق من الـنـاس وكـذلك اجملـمـوعـات ا
والـقضايـا االثيرة لم تـخرج شعـرة او كلمة عن
مــكـانــهــا  وال هـمــســة زائــدة . امـا انــا  فــقـد
طــاردتـه وصــرخـت به حــول الـــعــالـم  جــازفت
عـاطـفـيـاً  سـألت اسـئـلـة غـيـر الئـقـة . اخـطاء
مهـلكـة ! كنت سـخية مع ارض فـوالذية مـقفرة
. اخـطاءً مـهـلكـة ! ولـكن اخـطائى تـلك مـنـحته

هو الفروسية 
(تـضــــرب بيـــدها)

كما انهـا ابقته خارج مجلس الوزراء . غلطتى
أنــا  كـــان كل ذلـك خـــطــأى انـــا  كل شـئ هــو

خطأى انا التى تركتهم يفوزون .
" احلــضـور الــكـر  ســيـداتى وســادتى  كـان
كن لى أم  –نعم فحتـى العجائز مـن النساء 
ان يـكـون لـهن امـهـات يـوماً  –كـان لى أم قـوية
وصـــغــيـــرة احلـــجـم  كـــانت هى من أعـــطـــتـــنى
نـصيـحتـ همـا " تـكلـمى" قالت " دائـماً قـوليه
ذلـك الــــشـئ الــــذى يـــــبـــــقى فـى الــــذاكـــــرة وفى
ــرات كـــنت وقـــحـــة وأثـــرت غــضـــبـــهــا احـــدى ا

فقلت لها : 
" ولـــكـــنى كـــنت اضـــاحـــكك فـــقـط " " اليـــوجــد
هــنـاك مـايـســمى بـالـنـكــات ال احـد " وتـابـعت "

يلقى بالنكات " 
(وفى تأن تـأتيـها فـكره  تـرفع عصـاها لـتنزل
احلـبل  تنـوى ان تسـتـعمـله لتـصـيد كـرسيـها
ــتــحـرك  مــا يــتـبع ذلـك يـعــتـمــد عــلى قـوة ا
ـمــثـلــة واخملـرج  االبــداع الـكــومــيـدى لــدى ا
ا كانت قوة ذلـك فهى تنجح اخـيراً  لقد وا
كان اصبح الكرسى لهـا مرة اخرى تدور فى ا
ـنـتصـر  او انـها وكـأنهـا تـمثـل مهـد الـشرف ا

تختصر مشاعر االنتصار فيما تفعله)
" احلـــضــور الـــكـــر  ســيـــداتى وســـادتى  لم

اكن على هذا احلال دائماً 
أنا ......."

" احلـضــور الـكـر  ســيـداتى وســادتى  لـقـد
امـــضــيـت حــيـــاتى عـــلى جـــبـــهــات الـــعـــديــد من

عارك التى ......" ا
" احلـضــور الـكـر  ســيـداتى وســادتى  لـقـد
اعطينا حياة واحدة فقط لنعيشها و ......."
" احلــضـــور الــكــر  ســيــداتى وســادتى .....
الــــلـــعــــنـه لم اخــــطط ان جتــــرى االمــــور بــــهـــذه

الطريقة "
تواصل بـثمانى دقات تـقطع السـاعة ازيزهـا ا

 تتالشى االضواء ببطء

تريد أن تصبح كاتبة  كاتبة ضئيلة .
(وتصـــرخ فــى احلبـــل)

ـقـعـدين بـفـعل مـا لـديـهم من مــاذا عن هـؤالء ا
ـســة فـنــيـة تـتــعـلـق بـاأللـوان  مــوهـبــة  ذوق  

أسلوب ? ماذا عنهم ?
(تقلـــد شخصا يزدرى مــــن أمامــــه)

" من تـعتـقـد نـفسـهـا ? انـها تـعـتـقد فى نـفـسـها
ا تستحق  تلك هى مشكلتها " اكثر 

لــقـد هــتـفت بــهـا " اكـتــبى تــفـاهـات "  " اكــتـبى
تفاهات واجمعى ثروة وراعنى فى كبر سنى "

ولكن لم يكن الكالم لها 
" انا لست هنا " غير موفقة 

" انا لست هنا " كاتبة وضئيلة 
ـــكن أن تـــكـــونـى اكـــثــر " انـــا لـــست هـــنـــا " ال 

" هــنــا  262214 فــكــمـــا تــعــلم لـــقــد طــلــبت
الـرقم الـصـحـيح " ال " آسـفـة  لـست هـنا " او
" آسـفــة نـحن نـعــمل " أو"آسـفــة  فـنـحن لــسـنـا
بحالة مزاجية للتحدث إلى الناس " الشئ !

انها تقول لنفسها " هم يعرفون صوتى "
ولـــــكـن مـــــاذا لـــــو ان احـــــدهم يـــــحـــــتـــــاج الـــــيك

احتياجاً عاجالً وانه اليعرف صوتك ?
(تتصــــل مـــرة اخـــــرى)

صـــوت االبــــنـــة انــــا لـــست هــــنـــا  لـــو اردت ان
تترك رسالة فابدأ بعد الصفارة 

(صفــــارة  تعيــــد بيتــــى السماعـــة)
بــيـتـى : حـتى لـم تـقـل " من فـضــلك ابــدأ بــعـد

الصفارة وسوف أتصل بك الحقاً " ضآلة 
انــهــا شــديــدة الـــضــآلــة  انــهــا ابــنــتى  اآلن 
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سرحي جريدة كل ا

الفنان يحيى الفخرانى
أكد استعداده إلعادة
تقد مسرحيته
لك لير» الشهيرة «ا
رائعة وليم شكسبير
وإخراج عبد احلليم
نهاية العام اجلارى مع
اشتراطه إعاده عرضها
سرح على خشبة ا
القومى بعد افتتاحه مرة
أخرى الفخرانى أكد
عشقه للمسرح
ولشخصية لير بشكل
انعته فى خاص وعدم 
تقد العمل بشكل
سنوى منتظم وفى موعد
ثابت.

> كما نال عدة أوسمة دولية تؤكد على مكانته الكبيرة منها: وسام الفنون واآلداب
بدرجة قائد من احلكومة الفرنسية 
ووسام االستحقاق من تونس عام 1991.
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د. محمد زعيمه

ـتأمـرين الضـعفاء فـى منطـقة أسـفل منه. بل ا
ـشهـد الـثـانى برع فـيه اخملـرج حـينـمـا نقل إن ا
ــشــهـد األول لــلــخــلــفـيــة وتــلى طــريــقــة احلـيل ا
ــشــهــدين مــشــهـد الــسـيــنــمــائــيــة لــيـجــمع بــ ا
ـــؤمــرة الــذى يـــتم فى نـــفس حلـــظــة احـــتــفــال ا
يـوليـوس والـشعب. كـذلك يـأتى أسلـوب اخملرج
زج بـ مـشهـدين فى مـشـهد الـواعى حيـنـمـا 
ــعــنى واحــد لــيــخــتـــصــر احلــوار ويــؤكــد عـــلى ا

بدون ملل
ــوفــقــة كــذلك يــحـــسب لــلــمــخــرج اخـــتــيــاراته ا
ــثل لــلــمــمـثــلــ فى جــمــيع األدوار ووعي كل 
بـدوره حــيث بـرع يـحـيى أحـمـد فى دور قـيـصـر
بــأداء شــخــصــيــة لــهــا أكــثــر من بــعــد الــشــجــاع
الـــقــوى الـــعــنـــيــد احملب لـــوطــنـه فــاســـتــطــاع أن
يـستـخـدم صـوته وتـعـبـيرات وجـهه لـتـأكـيـد تلك
األبعاد بل ويهبط باالنـفعال لينتقل إلى انفعال
رومـــانـــسى مـع زوجـــته ثم يـــصـــعـــد به عـــنـــدمـــا
تـسـتـفـزه كـلـمـات أخـرى كـمـا اسـتـطـاع أن يـؤدى
مــشــاهــد الـشــبـح بـأســلــوب الــســخــريــة والــثــقـة
واعــيًــا بـــأن الــشــبـح أصــبح ال يـــخــشى الـــبــشــر

مؤكدا على رؤية اخملرج
أمـــا رامى الـــطـــنــبـــارى فى دور كـــاثـــيـــاس فـــهــو
تـلك الوعى والـقدرة عـلى مـعايـشة شـخصـية
صـعـبـة مـركــبـة حتـرك األحـداث وحتـمل الـكـره
صلحـتها فاستـطاع عن طريق صدمة وتـسعى 
الــفــتى أن يــقــدمــهــا كـــشــخــصــيــة بــارعــة تــمــتع
ـتـلـقى خـاصــة بـامـتالكه الـقــدرة عـلى تـقـطـيع ا
ـقابل لـيولـيوس اجلـمل وتأكـيد مـعـناهـا فكـان ا
قـيـصـر وبـروش. الـذى أداه مـحـمـد الـعـمـروسى
مـؤكــدًا عــلى بــراءته وســذاجــته وانــخــداعه فى
تآمريـن حبًا فى روما كاثيـاس ومنسـاقًا نحـو ا
واســـتـــطـــاع الـــعـــمـــروسى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـى هــذه
اجلـــوانب بـــبــــســـاطـــة ودون الــــوقـــوع فى مـــأزق
الـصـراخ خـاصـة فى مـشـهـد الـشـبح كـذلـك كان
عـــــادل الـــــكـــــومى فـى دور أنــــطـــــونـــــيـــــو واعـــــيًــــا
ـصــلـحــة والــبـاحث عن بــالـشــخــصـيــة خـاصــة ا
ــقــنـع الــصـادق الــســلــطــة بــقــدرته عــلى األداء ا
كنه من خـداع الشعب كذلك تأتى يارا الذى 
فـــاروق مـــعــــتـــمــــدة عـــلـى اإلحـــســــاس الـــصـــادق
والـهـدوء احملـسـوب حـتى فى مـشـاهـد الصـمت
ــيـاء كــرم كــمـقــابل لــهـا والـتى شــاركــتـهــا فــيـهــا 
خـاصـة فى مـشـهـد مـحاولـة إقـنـاع الـشـعب بأن
قــتل يــولــيــوس حــيًــا فى رومــا فــصــمــتــهــمــا فى
ــواجـــهـــة يـــعـــبـــر عن إحـــســـاس كل مـــنـــهـــمــا.. ا
واستـطاعـا معًـا طوال مـشاهـدهمـا تقـد هذا
الـــصــدق الــهــادىء لـــيــســهـــمــا فى تــنـــويع إيــقــاع
الــــعــــرض كــــذلـك أحــــمــــد الــــرافــــعى ومــــحــــمــــد
ــتــمــيــز الــعــزيــزى كــانـــا داخل مــعــزوفــة األداء ا
بــوعى وصــدق واســتـفــادة من طــبــيـعــة اجلــسـد
وقــدراتـهــمــا الــصـوتــيــة والــتـعــبــيــريـة. ومــعــهــمـا
بـالطـبع عـصـام مصـطـفى ومـحمـد ديـاب وزياد
يـوسف وأحمـد الشـهـاوى ومحـمد عالم وخـالد
الـعـوانى ومـحـمد مـهـران وأحـمـد وهبـة وسـعـيد
ـوجى وعـبـد الـرحــمن طـارق ومـحـمـد بـركـات ا
وهــيــثم عـيــاد.. لــقــد اسـتــطــاع اجلـمــيع تــقـد
تع يـؤكد أن مـصـر والدة وأن فنـانيـها عـرض 
ـتـفـرج وحتقـيق مـازالـوا قـادرين عـلى إدهـاش ا

تعة الفكرية واجلمالية. ا

ــمـــتع اجلــاذب لــلــجــمــهــور ــســرح ا عــودة إلى ا
والــذى يــخـاطب عــقــله ووجــدانه بــأدوات الـفن
سرحى الساحـرة.. تلك العودة هو ما يقدمه ا
هرجان القومى مسرح الدولة ضـمن عروض ا
فـى دورته الــرابـــعـــة وهـــو مــا يـــحـــسب ألشــرف
زكى ومــعه مــحــمـــد مــحــمــود وهــشــام عــطــوة..
حيث يـقدم عـروض ثالثة مـتمـيزة هى أرض ال
تـنبت الزهور ويـوليوس قيـصر وحمام رومانى.
عروض يتـربى علـيها أجـيال قادمـة. وتفرز من
ــســرح داخــلـــهــا أجــيـــاال حتــتل مـــكــانـــتــهــا فـى ا
ـــصـــرى عـــلى مـــســـتــــوى اإلخـــراج والـــتـــمـــثـــيل ا

والديكور وغيرهم.
ونـظــرًا لــلـمــسـاحــة في اجلــريـدة أتــنـاول الــيـوم
عـــرض يـــولــــيـــوس قــــيـــصــــر كـــواحــــد من  هـــذه

العروض.
 فالـعـرض الذى يـقـوم عـلى إعداد سـيـد اإلمام
لنص شكـسبـير وأخرجه سـامح بسيـونى ارتكز
عد واخملرج ا يرغب فيه ا على رؤية واضحـة 
من تـقـد لهـذا الـنص ولـذلـك حافـظ اإلعداد
عــلى روح نص شــكــسـبــيــر بل وحـبــكــته مــقـيــمًـا
الـفـرصـة لـلـمـخرج لـتـفـسـيـر جـديـد يـتـأكـد عـبر
أدواته الـفنـية األخـرى فانـطلق اإلعـداد ليـأخذ
جانب يولـيوس قـيصر مـنحاذًا له ومـؤكدًا غدر
األخــــرين له ولــــتــــكــــون عـــبــــارة "حــــتى  أنـت يـــا
بـروتس" الشهيرة الـتى ينطق بها قـيصر حلظة
قـــتل بــروش له هـى إحــدى مــفـــاتــيح اإلنـــحــيــاز
لـيوليـوس والتـبرير الـدرامى للـرؤية النـابعة من
النص حـيث يأتى تـفسيـر اجلمـلة كـتأكـيد لـثقة
يــولـيــوس فى بــروش الــصـديق لــذلك لم تــقــتـله
طـعـنـات اآلخـرين لـكن طـعـنـة بـروش هى طـعـنة

غدر من صديق لم يتخيلها يوليوس.
ـعد قد اخـتصر بـوعى وكثف األحداث بل إن ا
حــــذف بـــعض اجلـــمـل خـــاصـــة جــــمـــلـــة بـــروش
صـلحـة العـامة أو حلـظة قـتله يـوليـوس بأنـهـا ا
حـبه لـرومـا أكبـر من حـبه له ألن تـلك الـلـحـظة
ال تـنـاسـبـهـا اجلـمـلـة وفـقـد هـدف الـرؤيـة ألنـها
حلـظة جـادة بـيـنـما تـأصـيـلهـا فى حلـظـة ظـهور
الـشــبح يــؤكـد عــلى الـســخــريـة وعــلى اإلنـحــيـاز

ليوليوس وكشف األخرين ومؤمراتهم.
وقـــد حـــافظ اإلعـــداد والــعـــرض عـــلى الـــشــكل
الــشــكــســبــيــرى بــدايــة من جــو الــغــمــوض مـروًا
ـشـاهد الـقـتل حـيث يـبدأ الـعـرض من حلـظة
الــشـــعـب يــؤيـــد يـــولـــيـــوس لـــكن يـــأتـــيه حتـــذيــر
الـــعـــراف بـــاحلـــذر مـن مـــنـــتـــصف مـــارس وهـــو
الـتحـذير الـذى يـلعب دور الـتشـويق فى احلدث

وتأكيد التوتر الدرامى.
ورغم أن اإلعــداد قـدم رؤيــة واضـحــة اسـتــفـاد
مــنــهــا اخملـرج بــكــونــهــا رؤيـة مــعــاصــرة تــكـشف
مؤامـرات التـواق لـلسـلطـة. فإن الـعرض عـبر
ديـكوره الـذى صـمـمه عمـرو حـسـ لم يسـتـفد
مـن ذلك وحــــصـــر األمــــر فى شــــكل تــــقـــلــــيـــدى
لـلـقصـر أو الـكـابيـتـول بشـكل غـير مـحـدد سوى
من طـبيعـة األعمـدة الضـخمة الـتى حتيـلنا إلى
ـة واعـتـمـد الـديـكـور عـلى ترك الـعـصـور القـد
ـسـاحة الـكـبيـرة لـلـتمـثـيل من خالل مجـمـوعة ا
درجـات أعالهــا الـبـوابـة الــضـخـمـة بــأعـمـدتـهـا
الــــشـــاهـــقـــة بـل جـــاءت الـــقــــدمـــان أو الـــرجالن
قطـوعتان حيث اسـتخدمـها اخملرج للـتحديد ا
األمــاكن بال داللـة واضــحـة بل تــثـيـر الــغـمـوض
ـتــلـقى الـبـاحث عن تــفـسـيـر لـهـا خـاصـة عـنـد ا

شهد". وأنها تشوه جمال ا
كـذلك جـاءت مالبس هـبـة طـنـطـاوى لـتتـفق مع
البس طـــبــيـــعـــة الـــديــكـــور فـى الــســـعى نـــحـــو ا

الــكــونــتــربــاص وآالت نــحــاســيــة وغــيــرهــا وهـو
األمــر الــذي فــرضــته عــلــيه أشــعــار مــصــطــفى
ســلـــيم الــتى جــاءت خــارج ســيــاق الــرؤيــة بل ال
ؤامرة حتمل منـطقـة فإذا كان الـعمل يكـشف ا
وينـاصر قـيصـر ويدعـو الشـعب للـقصـاص فإن
.. ولـيس الــقـصــاص الــعـادل هــو الــعــ بـالــعــ
بقتلـهم وقتل أوالدهم وو...  وأعتقد أن حذف
األغــانى لن يــضـــيــر بــالــعــرض كـــمــا لن يــفــيــده
بــالـــتــالى حــذف اســتـــعــراضــات عــاطف عــوض
ـوفـقــة خـاصـة وأنـهــا تـعـتـمــد عـلى شـكل غــيـر ا
الئم لـــلــمــواقف والــتى أرى أن الــبــالــيـه غــيــر ا
ــوســيـــقى الــتى الــلــجـــوء إلــيـــهــا يــأتـى بــســبـب ا
تـورطت بـسـبب األشـعـار. وحـذفـهـا مع األغـانى
يـضيف للعرض تـدفقًا وتأكيـدًا على الرؤية لها
مـن الــــتـــــشـــــوش .خــــاصـــــة وأن اخملــــرج ســـــامح
بـــســـيـــونى اســـتـــطـــاع عـــبـــر حـــركـــته الـــدرامـــيـــة
رسـومـة بـوعي من تأكـيـد رؤيـته فى أكـثر من ا
مــــشــــهــــد مـــــنــــهــــا مــــشـــــاهــــد احلــــركــــة احلــــادة
ــسـتــقـيــمـة بــ بـروش وقــيـصــر وبـ بـروش وا
وكـاثــيـاس والـتى تــتـحــول فـيـهــا حـركـة كــاثـيـاس
إلي حــــركـــة مـــتـــعــــرجـــة كـــذلك فـي اســـتـــخـــدام
مـناطق علوية يـقف عليها أنطـونيو والشبح فى
أكـثـر من مــشـهـد لـلـتـأكـيــد عـلى حلـظـات الـقـوة
وهــو مــا يـــبــرز فى شــاهـــد الــشــبح حـــيث قــوته
نبت فـمازال يطارد مـازالت رغم نفى جسـده ا

التاريـخيـة الرومـانيـة ويحـسب لهـا قدرتـها على
ربح للـممثل وإن كانت فى الـتصميم الـبسيط ا
حــــاجـــة إلـى االهـــتــــمــــام بـــاأللــــوان خــــاصـــة في
ـــتــــنـــاحــــرين حــــيث انـــقــــسم اجلــــمـــيع مـالبس ا
لقـسـم جـاءت األلوان مـتـقاربـة بل إن سـقوط
اإلضـــاءة احلـــمـــراء عـــلـــيـــهــــا وحـــدهـــا فـــصـــعب

التفريق بينها أو حتديد كل فريق.
كــذلك إضـاءة إبــراهـيـم الـفــرن الـتى احــتـاج فى
بـــعض الــــلـــحـــظـــات إلى ألـــوان أخـــرى  حـــتى ال
ـالبس أو تتوحـد كمـا هو احلال تضـيع معالم ا
ـــثـــال الـــســـابـق وفى حلـــظــــة الـــبـــرق الـــتى فـى ا
يبـرزها جمـالهـا من خالل اجلدران لـكن يضيع
ــــنـــاســــبـــة ـــســــرح و هـــذا اجلــــمــــال بـــإضــــاءة ا
اجلدران فـإنهـما يـخرجـان عن طبـيعـة الديـكور
مـكن أن يـكون هـذا هو الـتاريـخى بل كـان من ا
ـؤكـد عـلى رؤيـة اخملـرج بـاعـتـبـار أن األسـلـوب ا
الشروخ هى شروخ فى قلب روما نفسها وليس
يـولــيـوس قـيــصـر فـقط وهــو مـا سـعت اإلضـاءة

لتأكيدة فى حلظات كثيرة.
ـوســيــقـاه أن وإذا كــان كــر عــرفـة اســتــطــاع 
يكون إضافة دراميـة وجمالية للعرض فى أكثر
من حلــظــة مــنــهــا حلــظــة الــتــحــذيــر وحلــظــات

القتل وغيرهما.
فـــإن أحلــــانه اتـــســـمـت بـــالـــعـــنـف خـــاصـــة وقـــد
اسـتـخـدم آالت مـوسيـقـيـة لهـا هـذا الـطـابع مثل

 التمثيل جاء متناغماً بينما األشعار
واالستعراضات خارج السياق

سرحي جريدة كل ا

سرحية التى سرح القومى أوبريت على شكل مونولوج من أعماله ا > فى ذكرى سعد الدين وهبة قدم ا
قدمها فى الستينيات تؤديها زوجته الفنانة سميحة أيوب والفنانة محسنة توفيق ونخبة أخرى من
كبار فنانى مسرح الستينيات ومنهم سمير العصفورى وسعد أردش وعبد الرحمن الشافعى وجالل

الشرقاوى ومحمود احلدينى والكاتب أبو العال السالمونى.
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الـطــعـام وســألـتــنى ان اصــعـد لـألعـلى ألحــضـر
كـرسـيـ لـلـمـائـدة . كـان اخـواى هـنـاك باألعـلى
فـسـألت : " لم ال تطـلـبى منـهـما ان يـنـزالها ? "
اجـابـتــنى " النـنى طــلـبت مـنك أنـت " " حـسـنـاً 
وأنــــا لن افــــعل " قــــلت " ال وهــــنــــاك عـــمـالقـــان

العق . يقفان بال فائدة " وعندها قذفت با
(تتلفـــت حولهــا وتنصـــت)

امى هل حتــمــلـ مـالعق ? أنـا ال اصــدق حــقـاً
انـهــمــا فى اخلــارج أو ان اى انـســان بــاخلـارج 
وهو ما يعد مـشكلة اخرى من مشاكلك يا بيتى

صدق . ليمون  فانت لست من ا
(يــرن الـهـاتف  تــكـافح يـائــسـة لـلــوقـوف عـلى
قـدمـيــهـا فـهى تـعـلم أنــهـا لن تـصل فى الـوقت

وقف كاالطفال) ناسب  وتلعن ا ا
اللعنة  اللعنة  اللعنة  الف لعنة ولعنة.

(تـــصـــل إلـــى الـــهــاتــــف فـــى الــلـــحــظــــــة الــتـــى
( يتوقـــف فيهــا عن الرن

ـــرجح انـــهــا إبـــنـــتى  فـــهى دائـــمـــاً تــتـــصل من ا
عــنــدمــا اكــون مــنــشــغــلــة بــامــر او بــآخــر  انــهــا
تتـعـمـد ذلك " ال بد ان امى حتـرك احـشـاءها 

سوف أتصل بها اآلن "
(تـتـصل وتـنـتـظـر  تـسـمع صـوت رنـ الهـاتف

سجل) يتبعه أزيز يبدأ صوت ابنتها ا
صوت األبنة : انا لست هنا  اذا .....

(تضع السماعة بعنف غاضبة) 
بيتى : بالطـبع أنت لست هناك ! اال استطيع
ان اســمع انك لــست هــنــاك .. الــلــعــنــة ! انــهـا
تضع هذه الرسـالة خصيصاً لتزعجنى . ال  

لديك توقير ألى شئ 
(ترفع نفـسها فـيتحـرك الكرسى نـحوها وكأنه
يـشـفق عـلـيـهـا  تـمـد ذراعـهـا نـحـوه تـسـتـقبـله
بترحاب وعرفان للـجميل فيتراجع مرة اخرى
 تتـجاهـله بـكبـرياء وجتـلس على الـكرسى ذى

الذراع )
حسـنـاً  هـاهى نصف سـاعـة اخـرى تذهب بال

رجعة  لن اعيشها مرة اخرى 
(تــضــــرب بــيـــــدهـا) ال اســـتـــطـــيع حتـــمـل انــاس

ثل هذه االشياء . يتفوهون 
" احلــضـور الــكــر  ســيــداتى وســادتـى  لــقـد
انــــفـــقـت حـــيــــاتى عــــلى جــــبــــهـــات الــــعــــديـــد من

عارك... " ا
(توجــــه الكـــالم للحبـــل)

لو انهم فـقط عرفوا والدى . وبـاالضافة لذلك
لم يكن احد اعضاء هذا العالم  لكان قال: أخ
. " كــلــهم يــتــفــوهــون بـالــتــفــاهــات ويــصــيــبـونــنى
بـالـغـثـيان " فـقـد كـانت مـنـطـقه دالـسـتـون مـلـيـئة
ن يتـكلـمـون بالـتفـاهات ويـشعـرونه بالـغثـيان 
كـان يقـول : " افـصلـى بيـنـهم واجـعلـيـهم افراداً
سيـكونـون ألطف  ولـكن اذا جمـعتـهم مع بعض
سيكون لـديك جنون جماعى" من احملتمل اننى
ورثت كــــراهــــيـــتى لـالغـــلــــبـــيـه مـــنـه  كـــان رجالً

. محبباً إلى النفس 
(تنفـــض عنـــها)

" احلضور الـكر  سيـداتى وسادتى  كان لى
أب –نـعم حــتى عـجــائـز الـنــسـاء قـد يــكـون لـهن
ابـاء يــومــاً مـا  –كــان لى أب نــصـحــنى ان اكـون

احـشائـى وال ارجـلى  وال الـذكـريات  وال حـتى
اذا قـدراتى العقليـة ! اللعنـة  اللعنة  الـلعنة  

اليوجد شئ سهل فى هذه احلياة ? ! 
كتب  تـصل إلى قهوتها (تكافح لتسـتند إلى ا
وتشرب)  قـهـوة جـيـدة  فـقط االفـضل لـعـرجاء

القرن .
" احلـضور الـكـر .. سيـداتى وسـادتى  انا لم
اكن هـكـذا دائمـاً ... " الم تـكـونى بـيـتى لـيـمون?

الم تتركيهم دائماً ليفوزوا ? 
(تضرب بيدها) حـسناً  ولـكنهـا كانت الطـريقة
ـتــبـارين بـاالحــتـقـار الم تـكن الـوحـيــدة الشـعـار ا
كذلك ? " دعيـهم يفوزون " صـدق اوال تصدق 
لــقـد اعــتـدت ان أقــود سـيــارة  ولم تـكـن هـنـاك
ــا لـقـاء مع بـعض مـدعى الـذكـاء رحـلـة تـمـر دو
الــصـغــار  الـذى يــبـتــسم لى مـن خالل الـنــافـذة
ويــزيــد من عــدد دورات احملــرك . لــقـد اراد أن
يــكـــون األول قــبـل اإلضــاءة  الـــصــفـــراء اتــرين !
اتــرين مــا فـعــلـتــيه يــاســيـدة لــيــمـون ? لــقـد زدت
عــدد دورات احملـرك لـتــجـعـلــيه يـعــتـقـد انك فى
سـبـاق مـعه  ----- تـغـيـرت االضـاءة تـوقفت 

جعلتى مدعى الذكاء الصغير ذكياً بحق .
(تـصـــرخ فى احلـبـــل )  دعــيــهم يــفــوزون ! دعى
ى الشفقة ينتصرون! تسول التافه عد ا
" انا لست هنا " الـسيدة بيتى ليمون " العظيمة

"
(تمـــر بهـــا ذكرى عنيفـــة) 

كــانـــوا ذوى ثالثـــة عــشـــر عــامـــاً  كــانـــوا مــجــرد
اطفال مثيـرين للشفقـة  ذوى ثالثة عشر عاماً
 الزالـت احلـــيـــاة حتـــيـــرهـم  انـــا اســـتـــطـــيع ان
اراهم  فــــقــــد كــــانــــوا مـــتــــيــــقــــظــــ الى اشـــارة
تــخــبــرهم ان مــا يـــصــنــعــونه صــحــيــحــا  ومــاذا

يصنعون ?
ــوت  هم ذوى الــثالثــة عــشــر يــتــدربــون عــلـى ا
ربيعاً  ومـازالت انوفهم تسيل  مازالت اعينهم
مـنــبـهــرة  انـا اســتـطــيع ان اراهم وعـلـى شـاشـة

التلفاز  استمع الى مايقوله
ـوت  النـهم ان  زعـيـمـهم : " انـهم ال يـخـافـون ا
ماتـوا سيـكون ذلك لـفترة وجـيزة " اال تـصدقنى
 اسـتمع بـنـفسك " فـمـا احليـاة الـدنيـا اال حـياة
عــابـــرة  امــا احلــيـــاة احلــقــيـــقــيــة فـــهى احلــيــاة
األخـــرى حـــيث ســـيـــبـــقى الـــشـــهـــداء احـــيـــاء فى

السماء "
(حتــــدق ) ما عـــدا ..... ماعـــدا ...

(تشيـــر)
ما عداه هو ! هذا الصغير هناك  انظر إليه 
(تــتــحــمــــس وكــأنــهـــا فـى حــلــبــة ســبـــاق ) هــو
اليصدقهم  انه يـنسحب  يتراجع مستنداً إلى
احلـــــائـط  انه يـــــصـــــرخ " ال ! ال ! لـــــسـت أنــــا 
لـست أنا " استـمر ايهـا الصغـير أصرخ ! أصرخ
اكثـر من اجل حـيـاتك ! اخـبـرهم : " لـست أنا !
لسـت أنا ! حـثالـة ! انـتم كلـكم تـتفـوهـون تفـهات

"!
لن انـسى ابـداً هــذه الـصـورة  لم يـكن عـضـواً 
كان صرصاراً صغيراً كان عليهم ان يطعموه.
اتــســاءل مـــاذا كــان اســمه ? اتـــســاءل اذا تــركــوه

يذهب ? هل مات وذهب الى السماء ?
(تـــــدق الـســاعـــة الـســابـعــــة والـنـصــــف  تـتـابــع
ـوتــى )" بــصــــوت رقـيـــق اشـبــه بــالـنـــواح عــلــى ا
اولى مـــولى  كــولى وولـى .. اخــرج اخــرج اخــرج
.. ثـيـنج مـيــجـيج و وادجـا مـاكـولـيم اخـرج اخـرج

اخرج"
(وتصرخ فى احلبل غاضبة)

ــــــقـــــعـــــديـن بـــــخـــــوفـــــهـم من ومــــــاذا عن هـــــؤالء ا
قـــســـاوســـتــهـم ? مــاذا عـــنـــهم ? انت لـن تــذهـــبى
للـسـمـاء يا سـيـدة بـيـتى ليـمـون  فـلديك الـكـثـير
رارة واالعتـداء على الوهـية الرب   ليس من ا

كاتبة وان اكتب التفاهات . " اكتبى التفاهات "
نــصــحــنى قــائـالً : " اكـتــبـى تــفـاهــات  اجــمــعى

ثروة وا رعنا فى كبرنا "
ولــكــنى لم أرد أن أكــون كــاتــبــة وال حــتى كــاتــبـة
جتـمع ثـروة مـن كـتـابـة الـتـفـاهـات لـقـد اردت ان
اكون  –صـدق او التصدق  – أن أكون عداءة 
نـعم .. يـومــاً مـا اسـتـطـعـت أن اجـرى  يـومـا مـا
اسـتطـعت ان اسبح  ان اقـود سـيارة  ان اقـفز
قــفـزات عــالـيــة  واخـرى طــويـلــة  ان اثب فـوق
احلواجز  ان اكـون رياضية ! هذا ما اردت ان
اكونه ايها احلـضور الكر والـسيدات والسادة
 لم ارد ان اكـون كــاتـبـة ولــكن عـداءة تـســتـطـيع
ان تـفـوز بـالـسـبـاقـات  ولـكن لم أكن ايـاً مـنـها 
لقد اصبحت زوجة  زوجة للسيد جيمس

(تصـــرخ فى احلبـــل)
ـقــعـدين بـعالقــاتـهم اخلـاطـئـة مـاذا عن هـؤالء ا

وت ? حتى يفرقهم ا
ماذا عنهم ? 

(تعتقـــد انها تسمــــع صوتـاً)
ماذا كان هذا ? لـقد سمعت صوتاً  كان هناك
حـركــة . من هــنــاك ? اهـذا انت يــا أمى ? لــقـد

كانت تقول دائماً انها سوف تعود .
" وعــــنـــــدمــــا اعــــود ال تــــفــــزعـى " ولم ال ? لم ال

يتوجب على ان افزع ?
اعـــطــنى ســـبــبـــاً واحــداً وجـــيــهـــاً لــكـى ال أشــعــر

بالفزع ?
العق  ــرات رمـتــنى بــكـومــة من ا فى احــدى ا
نـــعم لـــقـــد فــعـــلت ذلـك ! كــنـــا جنـــلس لــنـــتـــنــاول
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سرحي جريدة كل ا

> جمع ب عدة مؤهالت علمية منها: ليسانس احلقوق من كلية الشرطة عام 1949
ليسانس اآلداب  قسم الفلسفة  جامعة اإلسكندرية  عام 1956.
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ارنولد ويسكر : 
كاتب اجنليزى معاصر ولد
عام  1932اعتمد فى
تكوينه الثقافى على قراءة
الكتب ومتابعــــة اإلستمـاع
إلــــى اذاعـــة الـ بى بى سى
  B . B . Cعمل فى مهن
مختلفة  صانعاً لألثاث 
طباخاً  . وبدأ مشواره
ككاتب مسرحى عام 1958 
سرحية (شربة دجاج )
ثم اجلذور عام 1959
طبخ ومسرحيته الشهيرة ا
عام  1959 وتوالى ابداعه
سرحى بعد ذلك  وكتب ا
للتلفزيون والسينما كما
كتب القصائد الشعرية
والقصص القصيرة
قاالت ومارس االخراج وا
سرحى كما  كان رئيساً ا
ية لكتاب للمؤسسة العا
سرح من عام 1981 ا
وحتى عام  1983.

سرحي جريدة كل ا

سرحية فى مصر والوطن العربى حيث كتب أكثر من 20  > أحد رواد احلركة ا
سارح فى مصر والوطن العربى. مسرحية القت جناحاً ملحوظاً وتداولتها ا
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ماذا عنهم ?
(تــصب قـهــوتـهــا وتـنــتـقـل بـهــا إلى كـرسى فى

كتب ذات  ذراع ) ا
لقد حـاربتهم اليس كـذلك ? الم اتصدى لهم ?
هــذا هــو الــســبـب الــذى جــعل الــســيــد جــيــمس
يـــتـــحـــول إلى نـــســـاء أخـــريــات  –هــؤالء الالتى
رأيـتـهن فى عـيـنـيه لـقـد قـلت له : " انت تـذهب
عـرض " . حلـول سهـلة وشعـارات مبـتذلة إلى ا
 تـلك هى سـيـاسـة الــراحـة ! اسـئـلـة ! اسـئـلـة !
انت ال تـعلمـهم أن يسألـوا االسئلـة  فأنت ملئ
باألكاذيب والهراء " اخبرته " ملئ بالتفاهات "

(تضـــرب بقبضتهــــا )
فـلـيس من الـسـهل ان يـنـام بـجانـب امرأة تـعض
ـكتب) اليـد الـتى تطـعـمهـا (تـضع القـهوة عـلى ا
امـرأة فـوضـويـة  هذا هـو مـا انـا عـلـيه حـقـيـقة
سنة الفوضوية لهذا العام  هذا انا. عاقة ا ا
" اولى مولى  كـولى وولى .. اخرج اخرج اخرج
.. ثيـنج ميـجيـج و وادجا ماكـو ليـم اخرج اخرج

اخرج " 
(تـــنـــدفع بـــقـــوة مـع عـــصـــاهـــا إلى الـــكـــرسى
الـكــهـربـائى الـذى يـتـوقع حــركـتـهـا فـيـتـحـرك
مـــبـــتـــعـــداً تـــســـقط إلـى االمـــام ثم حتط مع
ـصـنـعة الشـعور بـألم كبـير ) انت ايـهـا الـكـتلـة ا
الــغــبـــيــة ! افــعل كـــمــا تــؤمـــر ! فــانت لـم تــصــنع
ا صـنعت لـتؤدى غـرضا ليـكون لك حـياتـك وا
اذا ال ما  لتخـدمنى انا ! إلهـى ! ايها الرب ! 
يـــــســــيـــــر شئ كـــــمــــا اريـــــده ? ال الــــكـــــرسى وال 

باغيات اليوم هن راهبات الغد 
(تضـــرب بيــدها) 

ال أحتمل أناس يقولون مثل هذه األشياء 
ومن جـهــة اخــرى  تــرى اجلــمـوع الــغــفــيـرة فى
الـــــتـــــلـــــفـــــاز وال يـــــهـم فى اى بـــــلـــــد هـم أو مــــاذا
يـتظاهـرون من اجله فجـميعهـم حتمل وجوههم
نفس الـتعـبيـر  تلك احلمـاسة الـساذجة  ذلك
الـفخـر بالـنفـس إلى حد الـثمـالة . بال تـفكـير 
لقـد اقـنعـوا انفـسـهم أن نهـايتـهم سـوف تتـحقق
اآلن  فى تـلـك الـلــحــظــة  يـواصــلــون الــصـراخ
بـنـفس الــعـبـارات  هـذا سـوف يـفى بـالـغـرض 

اطبق قبضتك وستأتى االلفية اجلديدة .
" حثالة كل ما يتفوهون به تفاهات 

" اولى مولى  كـولى وولى .. اخرج اخرج اخرج
.. ثــيــنج مــيــجــيج و وادجــا مــاكــو لــيم .. اخــرج

اخرج اخرج "
وكــانـــهم يـــقــرأون تـــعـــاز ســحـــريــة  عـــيـــونــهم
تـتوهج بـتقـدير الـذات فالـيوم ولـلتـو هم صنـعوا

اً افضل . عا
" اولى مولى  كـولى وولى .. اخرج اخرج اخرج
.. ثيـنج ميـجيـج و وادجا ماكـو ليـم اخرج اخرج

اخرج "
بيـنمـا وبعـيـداً  وحيـداً فى ارض باردة  يـعيش
انـسـان مـنـفيـاً عن وجـوده  يـكـاد يـتـجـمـد فقط

لقوله كلمة ال (تصـــرخ فـــى احلبـــل)
ـقــعـدين كــضـحــيـة لــلـخــطـبـاء مـاذا عن هــؤالء ا
شعوذين والـسياسيـ احملنك ? الـشعبيـ وا

جتـمـعـهـما) مــا االمــر ايـهــا الـكــرسى ? هل انـا
ثقيلة إلى هذا احلد ?

(يـتـحــــرك الـكـرســـى مـبـتـعـــــداً)   امـنـزعج من
جلوس امرأة عجوز كريهة الرائحة عليك ?

(يتحــــرك الكرســـى)
ـكـنـنى تـفـهم ذلك  فال أحـد يـسـتمـتع حـسـنـاً 
بــأن يـكــون مـحــبــوسـاً فــوقه ولـكـن كل مـنــا خـلق
عــلى األرض لـيـؤدى وظـيـفـة مـا  أمـا أنت فـقـد
كـنت اوفــر حـظــاً من أى كـائن : فــانت تـعــلم مـا

هى وظيفتك 
(يتراجـــع الكرســـى مبتعـــداً أكثــر)

هيـا .. كن كـرسياً جـيداً وال جتـعل مـساء امرأة
عجـوز وقورة ومـقعـدة مسـاءً صعـباً . اعلم انك
صـنعت لشئ افـضل من التنـقل بعجـوز شمطاء
مـشـاكــسـة فى أرجـاء شــقـتـهـا احلــقـيـرة . ولـكن
فــكـر فى األمـر عـلى هـذا الـنـحـو : فـهى تـوجت
لـلـيـلــة واحـدة كـمـلـكــة لـلـمـقـعــدين وانت بـالـتـالى

تاجها
(يتـحرك الكـرسى جانـباً مبـتعداً) غيـر مقـتنع

بعد ?
(يتحـــرك الكرسـى مرة أخرى)   

سأجعل ابنـتى جتلس عليك  فهى امـرأة قليلة
الكلمات كثيرة االفعال  تلك هى ابنتى .

يـبتـعـد الكـرسى أكثـر فأكـثـر تريـد أن تصل إلى
ـكـنك الوصـول إلـيه الـيس كذلك ? أفضل مـا 
ايـهـا الـكـرسى البـال الـقـصـور  الكـثـيـر األزيز 
اسـتـمـرارى فى احلـديث يـفـقـدك صـوابك ها ?
فــهى كــان البــد ان تــكــون مــيــتــة اآلن  هــذا مـا
ــاذا  تــتــبــاطــأ ? من ذا الــذى يـهــتم تــفـكــر به  
ـا تفـعـله او لم تـشـعر به بـشـأنـهـا ? من يكـتـرث 

او حتى تفكر فيه ?
لـنــبـدأ بــالـتــمـجــيـد لـهــا ثم تـدفــنـهــا  اعط تـلك
ـشـاكـسـة قـبـراً ووروداً . مع الـعـجـوز اجملـنـونـة ا
ـزعـجـة الـسالمــة بـيـتى لـيـمـون  الـوداع ايـتـهـا ا

ة التافهة . القد
" حـثالـة " اعـتـاد ان يـقول " كل مـا يـتـفـوهون به

هو تفاهات " 
ـــا اذا تــظــاهـــرت بــعــدم (جــاءتــهـــا فــكــرة  ر
ا يثبت حيث هو عادت االهتمام بالكرسى  ر

لتحضير قهوتها)
ـنـغـصـات  احلـياتـيـة الـصـغـيرة ـكن ان ادع ا ال

تأخذنى من قهوتى 
(يــتـــوجب عـــلـــيـــهـــا اآلن ســكـب احلــبـــوب فى
ـطـحـنـة / رغـمـاً عـنـهـا سـقـطت احلـبـوب فى ا
ـيـلـهـا لـلـتـدقـيق شـرعت فى الـقـاع ولـكـنـهـا و

استرداد كل حبة )
 " باعتبارك اشتراكية " ها !.

هل صحيح أننى كـنت يوماً اشتراكية ? صحيح
أنــنى اطـلــقت عـلى نــفـسى ذلك فـى تـلك االيـام
ألنـنى لم أجـد اسـمـاً آخر يـعـبـر عـما أؤمن به .
ولـكن.. ال تــتـمـادى  فـأنـا لم انــتـسب يـومـاً ولم
ــنـتـسب إلى مـنــظـمـة  فـانـا لم اكن الـشـخص ا
اســـتـــطع الـــتـــأقـــلـم مع الـــقـــرارات الـــتى تـــؤخـــذ
بـــاالغــلــبـــيــة  ولم أحب ابـــداً االغــلــبـــيــة . عــلى

العكس من السيد جيمس  فقد كان يحبهم 
ـرات  ذهــبـنــا انـا وهــو فى مــهـمـة فى احــدى ا
ــانــيــا  وهـنــاك قــمـنــا بــزيـارة وديــة الى شـرق ا
مديـنة صنـاعيـة صغيـرة  ال استطـيع ان اتذكر
ــشـهــد  فــقـد اسـمــهــا ولــكـنى لـن انـسى ابــداً ا
دعانا اعـضاء اجمللس احمللى إلى حفلة شاى 
خـمـسـة مـنـهم مـتأنـقـ فى بـذالت جتـمع الـلون
الــرمـادى الـكـالح والـبـنى واالزرق أيـضـاً  كـانـوا
ائدة الطويلة  اما يجلسون على احد جانبى ا
عـــلى اجلـــانـب اآلخـــر فـــكـــان الـــســـيـــد جـــيـــمس
والــــســــيــــدة بــــيــــتى لــــيــــمــــون من دالــــســــتــــون مع

مترجمهم اخلاص . 

وفى الــوسـط كــانت مـــجــمــوعـــة من الــشـــطــائــر
الصـغيـرة . كل ذلك كـان فى قاعـة غيـر مغـطاة
 نـظــيــفــة وبـراقه وعــلى حــوائــطـهــا ذات الــلـون
االصـفــر الــشــاحب عـلــقت صــور فــوتـوغــرافــيـة
ـتـجهـمـ . اتذكـر اننى جملـموعـة من الـرجال ا
اذا ينظر كل قادة سألت عن هذه الـصورة : " 

اجلناح اليسارى الى اليم ?
ـتـكلـم لم يـسـتجب أحـد لدعـابـتى وكان أول ا

هو رئيس اجمللس قائالً :
" انـا نـفـسى من الـطـبـقة الـعـامـلـة " واكـمل " انا
احب الــطـــبــقــة الـــعــامــلـــة  " لــقـــد قــالــهـــا بــهــذه
الــــطـــــريـــــقــــة " أحـب " فــــادهـــــشــــنـى ذلك كـــــمــــا
أدهشـنى انه قالـها بـاحلاح ولـهفـة مع التـشديد
عـلــيــهــا: " أنــا أحـحــحــحب الــطــبـقــة الــعــامــلـة 
أحـحــحــحــحـبــهم " لــقـد شــعــرت انه شــدد عـلى
الـكلمـة اكثر من الالزم  كـما لو أنه يـرد عليهم
هم ولست انـا  كـان يحـاول تـهدئـتـهم  لم يكن

ا كان مرعوباً منهم .  يحبهم وا
ـطـحـنـة وتـضـغط الـزر  (اآلن . احلـبـوب فى ا
فـيـنـطلـق صوت مـزعج ثـم يتـوقف) ومـاذا عن
عاق بـعقولهم الـضعيفـة ? ماذا عنهم هـؤالء ا

?
(يـجب علـيـها اآلن ان تـصب مـسـحوق الـقـهوة
صـفـاة ثم تـصب فيه فى كـوب صغـيـر مـرفق 
اء الساخن) يقـولون إن  باغيات االمــس هن ا
راهـــبـــات الـــيـــوم ? أو أن : راهـــبــات الـــيـــوم هن
ـــقـــولــــة كـــاآلتى : ــــا ا بـــاغــــيـــات األمس  او ر
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هــذا مـا قــاله ? لــقــد اطـلـق عـلـى كل من خــالـفه
الـرأى اشـتـراكـيـاً . كل مـا يـجب عـلـيك فـعـله هو
الـــشــكـــوى لـــعـــمى من ايـــجـــار او ضـــريـــبــة حـــتى
تسمعه يتمتم : اششششتراكياً عندها اقول : "
ولــكن  عــمى " ذلك النــنى بــعــد فــتــرة قــصــيـرة
اسـتمـتع بـأن استـشيـطه غـضبـاً فاقـول : " ولكن
عمـى  ان كان تـخفيـض االرباح يـعد أمـراً غير
مــشـجع لــلـصــنـاعــيـ  فــكــيف يـكــون تـخــفـيض

األجور أمراً مشجعاً للعمال "
الزال يتمتـــم " اششششتراكية "

(مزيــــداً من االسـتمتــــاع)  اصـرخ فى وجهه : "
دعهم يفوزون " 

 يصيح رداً : " جبانة "
  وترتـفع حدة صوتـه بينـما تكـاد عينـاه تغادران
محجريـهما فى رأسه والكلمات تتوه فى فمه: "

ضعيفة  مشوشة التفكير "
"دعهم يفوزون "

يتمتم : " اششششتراكية "
(وتصيــح فى احلبـــل)

ــقـــعــدين نــتـــيــجــة جـــهل مــعــلـــمــيــهم ومـــاذا عن ا
وتعصب ابائهم  ماذا عن هؤالء ?

(جتمع عبوات حبوب القهوة من الثالجة)
" انا لست هنا "  السيدة ليمون العظيمة !

(تقهقـــــــــه)
(يتحـرك الكرسى مـبتعـداً عنهـا  فهو بـالطبع
قــابل لــلــتـحــكم به عن بــعــد  تـراقــبه يــبـتــعـد

غاضبة)
لست انت ايضاً  ارجع إلى هنا حاالً  اآلن 
(يبتعـد الكرسى اكثر  تـعرج إليه  يبـتعد أكثر
 تـعــرج خلــطــوة اخــرى  فــيــتــحــرك بــعــيـداً 
وكـأنـهـمـا يــحـاوالن الـتـوصل إلى شـكل عالقـة 

ـسـؤولـ أو ابـداً ال جتـادلى من هم فى مـوقع ا
الـسـلـطـة والـهـيـلـمــان  مـارسى حـيـاة مـتـواضـعـة
وارتـدى مالبس وقـورة  ال تـصـرخى وال تـكونى
عـــاطــفـــيــة فـــتــنـــســاقى وراء احلـب  وان تــوجب
عـلـيـك الـوقـوع فى احلب فـافـعــلى ذلك بـتـعـقل 
فـاالغلبـية " واكمـلت " هم بشر عـاديون تمألهم
ـســمـمـة بــاحلـقــد  سـيـمــزقـونك يـا الــكـراهــيـة ا
بـيــتى لــيـمــون إلى فــتـات لــقــيـمــات مـنــتــزعـة من
قطـع ملـطخـة بـالدمـاء : وتـابعت " كـونى نـظيـفة
الـيـد  حـافـظى عـلى نـظـافـة يـدك وال تـسـمحى

أبداً أن يختاروك 
(تعـــود للرسالــــة)

" وســــوف يــــتـم اصــــطــــحــــابـك من وإلى بــــاب
بيتك .. "

ــتــدلى) مـــاذا عن هــؤالء (تــصــرخ فى احلــبل ا
قعدين بـفعل خيالهم الـكسيح  ها ? ماذا عن ا

حفلة عشاء ألجلهم ?! ها .. أجب !
(تتألم ) ال يتوجب عـلىَ االنفعال  " بـأعتبارك

اشتراكية " الم يقل ذلك !
مشـكلـتك يا بـيتى لـيمـون انه لم يكن لـديك ابداً
طــمـوح لــتـحــقـيــقه  لــقـد اعــتـدت دائــمـاً تــرديـد
عـبارة : " دعـيهم يـفـوزون " فمن ذا الـذى يزعج
ضئ قدمـاً برمتها وبكل نفسه بتحـمل مسألة ا
مـا تنطوى عـليه من تخطـيط ومسايرة ومـعاملة
ن فى الـطـريق   وكل ذلك الـغش واالطـاحـة 

دعيهم يفوزون !
(تعـــــود للرسالـــة)

كنك اختيار ما سوف ترتديه .. "  "
قلوب االختيارات فى احلياة هى كالهرم ا

(تفكـــر برهـــة)
انا ال احتمل أناس يقولون مثل هذه األشياء

صواب ام على خطأ فادح ?
(تنتظر )

نعم  هذا صحيح ! لقد كان على صواب فادح
!

كـننـا ان ندفع لك فى (تعـــود إلى الـرسالــة)  
مقابل ذلك ...

كم هم كرماء !!
اآلن انت بيتى لـيمون  بال بـيترنس (حرارة ) .
ــــشــــهـــور  تــــذكـــرى انـك  وانه رغـم ان زوجك ا
ـبــتـسم دائــمـاً ـســؤول اجـتــمـاعــيــاً  ا ــوقــر  ا ا
احملــبـوب الـذى تـكــلم الـتـفـاهــات طـوال حـيـاته 
رغم أنـه قـــد مــــات   لم يــــنــــســـوا زوجــــته تــــلك
ـتـبـجـحة  الذعـة الـلـسـان الـتى الزمـته الـبـقـرة ا
كخيال ظل دائم التهكم  وكانت بجانبه كأمرأة
رأة تعيسـة غير جديرة بالتقدير  اآلن  انت ا
ـــعـــاقـــة االولـى لـــهـــذا الـــعـــام .. لـــقـــد تـــذكـــروا ا
ـعاقة األولى لـهذا العام ـلعونة ا رأة ا وكـرموا ا
بيتى ليـمون . االحرى بك ان تشعـرى بالفخر 

فأنت مختارة  أو واحدة من اخملتارين 
(تضـــرب بيـــدها)

ولكن انظر ماذا حدث لهم :
" احلـضــور الــكـر .. ســيــداتى وســادتى  كـان
لـى عــمـة  –نــعم  فــحــتى عــجــائــز الــنــســاء قــد
يــكــون لـهـن يـومــاً عــمـات  –وبــيــنــمــا كـانـت تـلك

وت العمة حتترق كمن هو بانتظار ا
عنى احلرفى  ولكنكم   –حسناً  ال حتترق با
تــفـــهــمــون مــا أعــنــيه  –قــالت لى : " بــيــتى  ال
تسـمحى أبـداً بأن تـكونى مـختـارة من قبل أحد
 ال تـصـبـحى ابـداً مـحط االنـظـار وسط حـشـد
من الناس  لو كـان لديك أفكار  احـتفظى بها
لنفسك  لـو لديك آراء  ابقيهـا طى الكتمان .

" باعتبارك اشتراكية " اليس هذا ما قاله
أيـــفــتــرض  االتـــصــال بــابـــنــتى ألبـــلــغــهـــا االنــبــاء

السارة ?
" إبنـتى  خمـنى  لـقد  تكـر والدتـك  لقد
ـرأة الـكـســيـحـة األولى لـهـذا الـعـام اخـتـارونى ا
بـإمكـانى أن اضع " الـعـظـيمـة " جـنـبـاً جلنب مع
اســمى  أنــا " الــعـظــيــمـة "  انــا الــسـيــدة بــيـتى

ليمون العظيمة
(تــضـحك بـصــوت عـالٍ وتـدفـع بـكـرســيـهـا إلى
االريـكـة حيـث الهـاتف) االحـتـمـال االكـبـر انـنى
ات : كا لن اجنى اال صوت جهاز الرد على ا
" انـا لست هـنا "  من احتـدث اليـهم هذه االيام
ـات  على الرغم من كا هم كآالت الرد عـلى ا
ذلك  كل منهم له بـصمته على جهازه : فمنهم
ــوسـيـقى من يـغـنـى  ومـنـهم من يــعـزف بـعض ا
واآلخـــر يـــلـــقى الــــنـــكـــات  فـــقط ابـــنـــتى يـــكـــون

جهازها نائباً عنها : 
" انا لست هنا " جهاز .. وكلمات معدودة .

السيدة بيتى ليمون العظيمة
 (تضحــــك بصـــوت عـــال) 

" باعتبارك اشتراكية " ها !
اعتقد انه حان وقت القهوة 

ــطـبـخ . االعـداد لــلــقــهـوة تــقــود كـرســيــهــا الى ا
بــالــنــســبــة لــهـــا هى مــعــركــة اخــرى من مــعــارك
اليوم فـهى قهـوة حقـيقيـة مصـنوعـة من حبوب
ـزعـجـة  ويـلى الـتـى تـقـوم بـطـحـنـهــا فى اآللـة ا
سـتـحـيل ان تـقـوم بذلك ذلـك تصـفـيـتـها . مـن ا
وهى جـالـسة حـيث هى  يـجب عـلـيـهـا الـوقوف
ومـغـادرة الـكـرسى . أول خـطـواتـهـا هى ان ترى
ـاء ومن ثم ان كــان فى الــغاليـة مــا يــكـفى مـن ا
جتـعــلـهـا تــعـمل " بـاعــتـبــارك اشـتـراكــيـة " الـيس

(وتكمــــــل) " العزيزة السيدة ليمون "
حـرم السـيد لـيمـون  بـيتى لـيمـون  مدام بـيتى
بــيــتـرنس ( مرارة ) لــيــمـون  مــدام بــيـتـى بـاتى
ليمـون  مدام باتى سميلى ( ذات رائحة كريهة
ـون  سمـيلى ( ذات رائحة كـريهة ) بـيتى ) سا
ســاتن ( نـســيج سـاتـان ) زى . ال تــرفــعى أبــداً
الـقبعـة ألحد  أمسـكى بزمام امـرك  إثبتى يا
تضرب بـيـتى  أوه .. اهـدئى يـا سـيـدة لـيـمون (
ـقـعد بـقـبـضـتـها ) انت كــاحلـمـقـاء عـنـدمـا ال ا

يوجد أحد حولك 
(تواصـــــل)

" العزيزة السيدة ليمون "
أنـتِ دائــــمــــاً فى حــــاجــــة لــــشــــخص مــــا حــــولك
ـــســـنـــد ) لــــتــــعــــودى الـى صــــوابك ( تـــضـــرب ا
التـذهب بفكـرك حلد االعتـقاد اننى كـنت يوماً
فــــذة  لــــو كــــنـت كــــذلك لــــقـــــالــــوا " انــــظــــر الى
الـفــريــدة بــيـتـى لـيــمــون " لــقـد كــنت مــا أســمـوه

مفكرة 
 (وتخاطــب احلبــل) 

ـن الـــصـــعـب أن تـــكـــون مــــفـــكـــراً دون احـــد إنه 
حولك يتحداك .

(تـــقـــــــــــــرأ) الــــعـــزيــــزة الــــســــيــــدة لــــيــــمــــون  انه
ليسعـدنى جداً ان أكون أنا من انقل اليك خبر

عاقة االولى لهذا العام ... رأة ا اختيارك ا
(بـــشئ من عــدم الــتــصـــديق  ولــشــدة غــرابــة
رأة الفكـرة بصـعوبة اسـتطاعت اسـتيعـابها) ا
ـاذا هـذا الــعـام ? أنــا ? أيـريـدون ان يــخـبـرونى
ـلـعون من هى انه اليوجـد فى كل هـذا الـكـون ا
أكـثرإعاقـة منى ? أويتـوجوننى لـذلك السبب !!
من ذاك الــعــظـيـم الـقــادر عــلى أســتـيــعــاب مـثل
ـش  هـذا الـوسام الـرهيب  ان هـذا اجملد ا

ثل هذه القدسية ? يستوعب االرتقاء 
ــقـعــد الـبــطل " وهـتــافـات (تـفـكــــر حلـظــــة) " ا
ثالثــــة : أعــــرج الـــــســــنــــة الــــســـــعــــيــــد! االمــــيــــرة

وسم  ترى ! الكسيحة لهذا ا
رح  قـهـقهت قـليالً ثم (هى نفـسـها شـعرت بـا

توقفت فجأة  (واكملـــت القـــراءة)
ـــعــاقــ فــقـــد تــكــونـى عــلى عـــلم أن جــمـــعــيــة ا
ـسنـ تـعـقد عـشـاءً سنـويـاً يشـرفـنا بـحـضوره ا
امـــــرأة األعــــاقـــــة األولى ورجل األعـــــاقــــة األول
ـدة ســاعـة لــهــذا الـعــام لـيــخــبـرنــا كل مــنـهــمــا و
ونـــصف كـــيف أســـتـــطـــاعــوا أن يـــتـــغـــلـــبــوا عـــلى

اعاقتهم
ومن قــال انـــنى اســتـــطــعت الـــتــغــلـب عــلى هــذه

لعونة ? اإلعاقة ا
(تــتــدرب عــلى خــطــابــهــا .. غــيــر مــخــاطــبــة
اجلـــمـــهــور) احلـــــضــــور الــــكــــر .. ســـــيــــداتى
ــســتــقــرة وســادتى .. ذوى احلــالـــة الــصــحــيــة ا
ـسـتـقــرة  األقـويـاء والـواهـنـون  . أنـتم وغـيـر ا
ــتـــوهــجـــون األصــحـــاء أو الــبـــؤســاء اصـــحــاب ا
اآلالم  لــقـد كــان لى عم يــومـاً  –نــعم  فــحـتى
عـجـائـز الــنـسـاء قـد يــكـون لـهن يــومـاً أعـمـام –
كـان مـازال فى مـرحـلــة الـنـقـاهـة لـثــالث عـمـلـيـة
ر بـها حـينـما اطلـعنى عـلى ما فى فى القـلب 
نفـسه قائال : " بـاعتـبارك اشـتراكـية تـظن ان
الـعــالم مـقـسم إلى طـبـقــات اجـتـمـاعـيـة  الـيس
كــذلك ? " " انت تـعــتـقــدين ان اهم تـقــسـيم فى
ـلـكون وهـؤالء الذين احلـياة إلى هـوالء الذين 
ــلـكــون . حـســنـاً  اســمـحى لـى ان اخـبـرك ال 

انك مخطئة " وتابع قائالً : 
لكون " العالم منـقسم إلى فئت : فئة الذين 
ـلـكـون الصـحـة  هذا الـصحـة وفـئـة الذين ال 

هو التقسيم الوحيد احلقيقى " .
أتـــرون انـــه كـــان مــــحـــقــــاً ام مـــخــــطـــئــــاً ? ايـــهـــا

احلضور الكر  ايها السيدات والسادة 
  هـيا .. دعـونى اسمع مـنكم الـرد .. اكان على

الـسـيــدة لـيـمـون لــقـد وعـدنى أن يــصـبح فـارسـاً
قـــــبل مــــــوته  وقـــــد فــــــعل ثـم مـــــات ... رغم أن
ــاله لم يـعــادل تــبـديــده لـرجــولـته لــقـد تــبــديـده 
مـات مـكـرمـا ومفـلـسـاً .. ذلك الـعـربـيـد الـسافل
الـــســيـــد جــيـــمس لــيـــمــون  االشـــتــراكـى عــضــو
ـثل فــيه مـقـاطـعـة بـرمـنـجـهـام ـان والـذى  الـبـر
فـى الــشـــمــال . لـــقــد مـــنح لــقـب فــارس مـــقــابل

خدماته لألمة .. 
سند) (تضرب بيدها على ا

بــاألحــرى مـقــابل خـدمــاته الــلـيــلـيــة لـتــلك األمـة
لعونة . ا

(تواصــل القـــــــــــراءة)
" العزيزة السيدة ليمون "

هم يــنــادونــنى " حــرم الـســيــد " عــنــد حــضـورى
لـلــمـنـاسـبـات االجــتـمـاعـيــة  وأحـيـانـاً يــقـولـونـهـا
باللكنة األمـريكية ... وبتلك اللـكنة يخاطبوننى
ــة .." بـــعـــبــارات مـــثل : " حـــرم الـــســـيــد الـــكـــر
..البــد أن هـذا الـبـروش صـنع خـصـيـصـاً لك يـا
مدام .. يـسرنـا أن نلـتقى بـحرم الـسيـد .. أنا 
أنا بيتى ليمون نى ريفكند من منطقة دالستون
 لـو أنـهم فـقـط عـرفـوا من هـو أبى  اعـتـاد أن
يــــصـــفــــهـم " بـــاحلــــثــــالــــة " وكــــان يـــقــــول كـل مـــا

يتفوهون به تفاهات 

عقـبات كانت قـد عقدت الـعزم عـلى حتطيـمها
أول ما تـفعـله هو أن تـتجه إلى الـباب األمامى
لـتـجـد الـصـحـيـفـة الـيـومـيـة .. من بـ ورقات
كن أن الصـحيفـة تسـقط رسالة  ولـكنـها ال 
تــزعج نـفــسـهــا بـاالنــحـنـاء اللــتـقــاطـهـا واآلن
ـــكــتب لــتـــودع اجلــريــدة وجتــمع تـــتــجه إلى ا
فنجانـاً متسخـاً مع صحنه  فهى ال تـستطيع
أن جتمع ب ما تـلمه الصحـيفة ب جـوانبها
وب الـفخـار .. فاختـارت أن تتـخلى عـما لدى
الـصــحــيــفــة مــحــاولــةً ان تـصـل إلى عــكــازهـا
ـطـبخ لـتــودع الـفـنـجـان وتـســتـنـد إلـيه حــتى ا

وصحنه بدورها .
اآلن جـاء دور األريكـة لتـجـلس عـليـها وتـتـنقل
بـ قـنوات الـتـلـفـاز ولكـنـهـا ال تـتحـمل بـهـجة
الصباح الباكر  فتطفئ التلفاز . تخرج عائدة
إلى الــبـاب األمـامى لــتـسـتــرد الـرسـالــة  لـقـد
كـلـفهـا ذلك من الـعـنـاء الـكثـيـر . تـكـافح حتى

تصل إلى كرسيها الكهربائى لتنهار بداخله .
بيتـــى :  الـلـعنـة .. لم أخـطط أن جتـرى األمور

بهذه الطريقة .
(تقـــرأ)

العزيزة السيدة ليمون 
(تستعذب الكلمة)

ـلك  مــنــزل عـلـى الـطــراز الــسـائــد فى عــهــد ا
أدوارد .

ينقسم إلى أربعة أجـزاء موزعة فى أربعة أركان
ــكــتب واالريــكــة ــدخـل االمــامى وحــجــرة ا : ا
ــطــبـخ  فى الــوسط يـــوجــد كــرسى وأخـــيــراً ا
كهربائى لـلمقعـدين اما على الهـامش فيتدلى
ـشــنـقـة حــبل وقـد اتــخـذ شـكالً اشــبه بـحــبل ا

وجودة فى اعاله . ا العقدة ا دو
ـتـواصل بـسـبع دقـات تـقـطع الـســاعـة أزيـزهـا ا
مــعـلـنـة عـن حـلـول الـســاعـة الـسـابــعـة عـنـدهـا

اء فى احلمام . تسمع صوت جريان ا
بــيــتى لــيـمــون  أمــرأة عـجــوز مــقـيــدة بــكل مـا
يفـرضه الزمـن القـد  فهى غـريبـة األطوار 
عرجاء  تمـشى مستنـدة إلى عكاز وبرغم ذلك
حترص على مـعاينة مـسكنهـا معاينـة شاملة .
يــبـدأ يـوم جــديـد تــلـفه الـكــآبـة .. تـتــطـلع إلى
ـتـدلى .. مــعه فـقط تـتــحـدث .. فـهـو احلـبـل ا
رفـيقـهـا الـيومى .. مـنه تـسـتمـد الـقـوة وكذلك
اإلصــرار وكــأنــهـا ســعــيـاً مــنــهـا وراء الــتــحـدى

طلق . تتعمد إقامة صراع مع ا
فـنـظـرة خـاطـفـة إلى ذلك احلـبل تـمـنـحـهـا ما
حتـــتــاجه من اإلرادة الـــتى تــســتـــخــدمــهــا فى
مـعـاركـهـا مع مـا يـعـتـرض طـريـقـهـا يـوميـاً من
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هرجان عام1997ورئيسا لالحتادالعام للفنان العرب عام 1980  وع رئيساً 

القاهرة السينمائى الدولى عام 1985.
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هــذا مـا قــاله ? لــقــد اطـلـق عـلـى كل من خــالـفه
الـرأى اشـتـراكـيـاً . كل مـا يـجب عـلـيك فـعـله هو
الـــشــكـــوى لـــعـــمى من ايـــجـــار او ضـــريـــبــة حـــتى
تسمعه يتمتم : اششششتراكياً عندها اقول : "
ولــكن  عــمى " ذلك النــنى بــعــد فــتــرة قــصــيـرة
اسـتمـتع بـأن استـشيـطه غـضبـاً فاقـول : " ولكن
عمـى  ان كان تـخفيـض االرباح يـعد أمـراً غير
مــشـجع لــلـصــنـاعــيـ  فــكــيف يـكــون تـخــفـيض

األجور أمراً مشجعاً للعمال "
الزال يتمتـــم " اششششتراكية "

(مزيــــداً من االسـتمتــــاع)  اصـرخ فى وجهه : "
دعهم يفوزون " 

 يصيح رداً : " جبانة "
  وترتـفع حدة صوتـه بينـما تكـاد عينـاه تغادران
محجريـهما فى رأسه والكلمات تتوه فى فمه: "

ضعيفة  مشوشة التفكير "
"دعهم يفوزون "

يتمتم : " اششششتراكية "
(وتصيــح فى احلبـــل)

ــقـــعــدين نــتـــيــجــة جـــهل مــعــلـــمــيــهم ومـــاذا عن ا
وتعصب ابائهم  ماذا عن هؤالء ?

(جتمع عبوات حبوب القهوة من الثالجة)
" انا لست هنا "  السيدة ليمون العظيمة !

(تقهقـــــــــه)
(يتحـرك الكرسى مـبتعـداً عنهـا  فهو بـالطبع
قــابل لــلــتـحــكم به عن بــعــد  تـراقــبه يــبـتــعـد

غاضبة)
لست انت ايضاً  ارجع إلى هنا حاالً  اآلن 
(يبتعـد الكرسى اكثر  تـعرج إليه  يبـتعد أكثر
 تـعــرج خلــطــوة اخــرى  فــيــتــحــرك بــعــيـداً 
وكـأنـهـمـا يــحـاوالن الـتـوصل إلى شـكل عالقـة 

ـسـؤولـ أو ابـداً ال جتـادلى من هم فى مـوقع ا
الـسـلـطـة والـهـيـلـمــان  مـارسى حـيـاة مـتـواضـعـة
وارتـدى مالبس وقـورة  ال تـصـرخى وال تـكونى
عـــاطــفـــيــة فـــتــنـــســاقى وراء احلـب  وان تــوجب
عـلـيـك الـوقـوع فى احلب فـافـعــلى ذلك بـتـعـقل 
فـاالغلبـية " واكمـلت " هم بشر عـاديون تمألهم
ـســمـمـة بــاحلـقــد  سـيـمــزقـونك يـا الــكـراهــيـة ا
بـيــتى لــيـمــون إلى فــتـات لــقــيـمــات مـنــتــزعـة من
قطـع ملـطخـة بـالدمـاء : وتـابعت " كـونى نـظيـفة
الـيـد  حـافـظى عـلى نـظـافـة يـدك وال تـسـمحى

أبداً أن يختاروك 
(تعـــود للرسالــــة)

" وســــوف يــــتـم اصــــطــــحــــابـك من وإلى بــــاب
بيتك .. "

ــتــدلى) مـــاذا عن هــؤالء (تــصــرخ فى احلــبل ا
قعدين بـفعل خيالهم الـكسيح  ها ? ماذا عن ا

حفلة عشاء ألجلهم ?! ها .. أجب !
(تتألم ) ال يتوجب عـلىَ االنفعال  " بـأعتبارك

اشتراكية " الم يقل ذلك !
مشـكلـتك يا بـيتى لـيمـون انه لم يكن لـديك ابداً
طــمـوح لــتـحــقـيــقه  لــقـد اعــتـدت دائــمـاً تــرديـد
عـبارة : " دعـيهم يـفـوزون " فمن ذا الـذى يزعج
ضئ قدمـاً برمتها وبكل نفسه بتحـمل مسألة ا
مـا تنطوى عـليه من تخطـيط ومسايرة ومـعاملة
ن فى الـطـريق   وكل ذلك الـغش واالطـاحـة 

دعيهم يفوزون !
(تعـــــود للرسالـــة)

كنك اختيار ما سوف ترتديه .. "  "
قلوب االختيارات فى احلياة هى كالهرم ا

(تفكـــر برهـــة)
انا ال احتمل أناس يقولون مثل هذه األشياء

صواب ام على خطأ فادح ?
(تنتظر )

نعم  هذا صحيح ! لقد كان على صواب فادح
!

كـننـا ان ندفع لك فى (تعـــود إلى الـرسالــة)  
مقابل ذلك ...

كم هم كرماء !!
اآلن انت بيتى لـيمون  بال بـيترنس (حرارة ) .
ــــشــــهـــور  تــــذكـــرى انـك  وانه رغـم ان زوجك ا
ـبــتـسم دائــمـاً ـســؤول اجـتــمـاعــيــاً  ا ــوقــر  ا ا
احملــبـوب الـذى تـكــلم الـتـفـاهــات طـوال حـيـاته 
رغم أنـه قـــد مــــات   لم يــــنــــســـوا زوجــــته تــــلك
ـتـبـجـحة  الذعـة الـلـسـان الـتى الزمـته الـبـقـرة ا
كخيال ظل دائم التهكم  وكانت بجانبه كأمرأة
رأة تعيسـة غير جديرة بالتقدير  اآلن  انت ا
ـــعـــاقـــة االولـى لـــهـــذا الـــعـــام .. لـــقـــد تـــذكـــروا ا
ـعاقة األولى لـهذا العام ـلعونة ا رأة ا وكـرموا ا
بيتى ليـمون . االحرى بك ان تشعـرى بالفخر 

فأنت مختارة  أو واحدة من اخملتارين 
(تضـــرب بيـــدها)

ولكن انظر ماذا حدث لهم :
" احلـضــور الــكـر .. ســيــداتى وســادتى  كـان
لـى عــمـة  –نــعم  فــحــتى عــجــائــز الــنــســاء قــد
يــكــون لـهـن يـومــاً عــمـات  –وبــيــنــمــا كـانـت تـلك

وت العمة حتترق كمن هو بانتظار ا
عنى احلرفى  ولكنكم   –حسناً  ال حتترق با
تــفـــهــمــون مــا أعــنــيه  –قــالت لى : " بــيــتى  ال
تسـمحى أبـداً بأن تـكونى مـختـارة من قبل أحد
 ال تـصـبـحى ابـداً مـحط االنـظـار وسط حـشـد
من الناس  لو كـان لديك أفكار  احـتفظى بها
لنفسك  لـو لديك آراء  ابقيهـا طى الكتمان .

" باعتبارك اشتراكية " اليس هذا ما قاله
أيـــفــتــرض  االتـــصــال بــابـــنــتى ألبـــلــغــهـــا االنــبــاء

السارة ?
" إبنـتى  خمـنى  لـقد  تكـر والدتـك  لقد
ـرأة الـكـســيـحـة األولى لـهـذا الـعـام اخـتـارونى ا
بـإمكـانى أن اضع " الـعـظـيمـة " جـنـبـاً جلنب مع
اســمى  أنــا " الــعـظــيــمـة "  انــا الــسـيــدة بــيـتى

ليمون العظيمة
(تــضـحك بـصــوت عـالٍ وتـدفـع بـكـرســيـهـا إلى
االريـكـة حيـث الهـاتف) االحـتـمـال االكـبـر انـنى
ات : كا لن اجنى اال صوت جهاز الرد على ا
" انـا لست هـنا "  من احتـدث اليـهم هذه االيام
ـات  على الرغم من كا هم كآالت الرد عـلى ا
ذلك  كل منهم له بـصمته على جهازه : فمنهم
ــوسـيـقى من يـغـنـى  ومـنـهم من يــعـزف بـعض ا
واآلخـــر يـــلـــقى الــــنـــكـــات  فـــقط ابـــنـــتى يـــكـــون

جهازها نائباً عنها : 
" انا لست هنا " جهاز .. وكلمات معدودة .

السيدة بيتى ليمون العظيمة
 (تضحــــك بصـــوت عـــال) 

" باعتبارك اشتراكية " ها !
اعتقد انه حان وقت القهوة 

ــطـبـخ . االعـداد لــلــقــهـوة تــقــود كـرســيــهــا الى ا
بــالــنــســبــة لــهـــا هى مــعــركــة اخــرى من مــعــارك
اليوم فـهى قهـوة حقـيقيـة مصـنوعـة من حبوب
ـزعـجـة  ويـلى الـتـى تـقـوم بـطـحـنـهــا فى اآللـة ا
سـتـحـيل ان تـقـوم بذلك ذلـك تصـفـيـتـها . مـن ا
وهى جـالـسة حـيث هى  يـجب عـلـيـهـا الـوقوف
ومـغـادرة الـكـرسى . أول خـطـواتـهـا هى ان ترى
ـاء ومن ثم ان كــان فى الــغاليـة مــا يــكـفى مـن ا
جتـعــلـهـا تــعـمل " بـاعــتـبــارك اشـتـراكــيـة " الـيس

(وتكمــــــل) " العزيزة السيدة ليمون "
حـرم السـيد لـيمـون  بـيتى لـيمـون  مدام بـيتى
بــيــتـرنس ( مرارة ) لــيــمـون  مــدام بــيـتـى بـاتى
ليمـون  مدام باتى سميلى ( ذات رائحة كريهة
ـون  سمـيلى ( ذات رائحة كـريهة ) بـيتى ) سا
ســاتن ( نـســيج سـاتـان ) زى . ال تــرفــعى أبــداً
الـقبعـة ألحد  أمسـكى بزمام امـرك  إثبتى يا
تضرب بـيـتى  أوه .. اهـدئى يـا سـيـدة لـيـمون (
ـقـعد بـقـبـضـتـها ) انت كــاحلـمـقـاء عـنـدمـا ال ا

يوجد أحد حولك 
(تواصـــــل)

" العزيزة السيدة ليمون "
أنـتِ دائــــمــــاً فى حــــاجــــة لــــشــــخص مــــا حــــولك
ـــســـنـــد ) لــــتــــعــــودى الـى صــــوابك ( تـــضـــرب ا
التـذهب بفكـرك حلد االعتـقاد اننى كـنت يوماً
فــــذة  لــــو كــــنـت كــــذلك لــــقـــــالــــوا " انــــظــــر الى
الـفــريــدة بــيـتـى لـيــمــون " لــقـد كــنت مــا أســمـوه

مفكرة 
 (وتخاطــب احلبــل) 

ـن الـــصـــعـب أن تـــكـــون مــــفـــكـــراً دون احـــد إنه 
حولك يتحداك .

(تـــقـــــــــــــرأ) الــــعـــزيــــزة الــــســــيــــدة لــــيــــمــــون  انه
ليسعـدنى جداً ان أكون أنا من انقل اليك خبر

عاقة االولى لهذا العام ... رأة ا اختيارك ا
(بـــشئ من عــدم الــتــصـــديق  ولــشــدة غــرابــة
رأة الفكـرة بصـعوبة اسـتطاعت اسـتيعـابها) ا
ـاذا هـذا الــعـام ? أنــا ? أيـريـدون ان يــخـبـرونى
ـلـعون من هى انه اليوجـد فى كل هـذا الـكـون ا
أكـثرإعاقـة منى ? أويتـوجوننى لـذلك السبب !!
من ذاك الــعــظـيـم الـقــادر عــلى أســتـيــعــاب مـثل
ـش  هـذا الـوسام الـرهيب  ان هـذا اجملد ا

ثل هذه القدسية ? يستوعب االرتقاء 
ــقـعــد الـبــطل " وهـتــافـات (تـفـكــــر حلـظــــة) " ا
ثالثــــة : أعــــرج الـــــســــنــــة الــــســـــعــــيــــد! االمــــيــــرة

وسم  ترى ! الكسيحة لهذا ا
رح  قـهـقهت قـليالً ثم (هى نفـسـها شـعرت بـا

توقفت فجأة  (واكملـــت القـــراءة)
ـــعــاقــ فــقـــد تــكــونـى عــلى عـــلم أن جــمـــعــيــة ا
ـسنـ تـعـقد عـشـاءً سنـويـاً يشـرفـنا بـحـضوره ا
امـــــرأة األعــــاقـــــة األولى ورجل األعـــــاقــــة األول
ـدة ســاعـة لــهــذا الـعــام لـيــخــبـرنــا كل مــنـهــمــا و
ونـــصف كـــيف أســـتـــطـــاعــوا أن يـــتـــغـــلـــبــوا عـــلى

اعاقتهم
ومن قــال انـــنى اســتـــطــعت الـــتــغــلـب عــلى هــذه

لعونة ? اإلعاقة ا
(تــتــدرب عــلى خــطــابــهــا .. غــيــر مــخــاطــبــة
اجلـــمـــهــور) احلـــــضــــور الــــكــــر .. ســـــيــــداتى
ــســتــقــرة وســادتى .. ذوى احلــالـــة الــصــحــيــة ا
ـسـتـقــرة  األقـويـاء والـواهـنـون  . أنـتم وغـيـر ا
ــتـــوهــجـــون األصــحـــاء أو الــبـــؤســاء اصـــحــاب ا
اآلالم  لــقـد كــان لى عم يــومـاً  –نــعم  فــحـتى
عـجـائـز الــنـسـاء قـد يــكـون لـهن يــومـاً أعـمـام –
كـان مـازال فى مـرحـلــة الـنـقـاهـة لـثــالث عـمـلـيـة
ر بـها حـينـما اطلـعنى عـلى ما فى فى القـلب 
نفـسه قائال : " بـاعتـبارك اشـتراكـية تـظن ان
الـعــالم مـقـسم إلى طـبـقــات اجـتـمـاعـيـة  الـيس
كــذلك ? " " انت تـعــتـقــدين ان اهم تـقــسـيم فى
ـلـكون وهـؤالء الذين احلـياة إلى هـوالء الذين 
ــلـكــون . حـســنـاً  اســمـحى لـى ان اخـبـرك ال 

انك مخطئة " وتابع قائالً : 
لكون " العالم منـقسم إلى فئت : فئة الذين 
ـلـكـون الصـحـة  هذا الـصحـة وفـئـة الذين ال 

هو التقسيم الوحيد احلقيقى " .
أتـــرون انـــه كـــان مــــحـــقــــاً ام مـــخــــطـــئــــاً ? ايـــهـــا

احلضور الكر  ايها السيدات والسادة 
  هـيا .. دعـونى اسمع مـنكم الـرد .. اكان على

الـسـيــدة لـيـمـون لــقـد وعـدنى أن يــصـبح فـارسـاً
قـــــبل مــــــوته  وقـــــد فــــــعل ثـم مـــــات ... رغم أن
ــاله لم يـعــادل تــبـديــده لـرجــولـته لــقـد تــبــديـده 
مـات مـكـرمـا ومفـلـسـاً .. ذلك الـعـربـيـد الـسافل
الـــســيـــد جــيـــمس لــيـــمــون  االشـــتــراكـى عــضــو
ـثل فــيه مـقـاطـعـة بـرمـنـجـهـام ـان والـذى  الـبـر
فـى الــشـــمــال . لـــقــد مـــنح لــقـب فــارس مـــقــابل

خدماته لألمة .. 
سند) (تضرب بيدها على ا

بــاألحــرى مـقــابل خـدمــاته الــلـيــلـيــة لـتــلك األمـة
لعونة . ا

(تواصــل القـــــــــــراءة)
" العزيزة السيدة ليمون "

هم يــنــادونــنى " حــرم الـســيــد " عــنــد حــضـورى
لـلــمـنـاسـبـات االجــتـمـاعـيــة  وأحـيـانـاً يــقـولـونـهـا
باللكنة األمـريكية ... وبتلك اللـكنة يخاطبوننى
ــة .." بـــعـــبــارات مـــثل : " حـــرم الـــســـيــد الـــكـــر
..البــد أن هـذا الـبـروش صـنع خـصـيـصـاً لك يـا
مدام .. يـسرنـا أن نلـتقى بـحرم الـسيـد .. أنا 
أنا بيتى ليمون نى ريفكند من منطقة دالستون
 لـو أنـهم فـقـط عـرفـوا من هـو أبى  اعـتـاد أن
يــــصـــفــــهـم " بـــاحلــــثــــالــــة " وكــــان يـــقــــول كـل مـــا

يتفوهون به تفاهات 

عقـبات كانت قـد عقدت الـعزم عـلى حتطيـمها
أول ما تـفعـله هو أن تـتجه إلى الـباب األمامى
لـتـجـد الـصـحـيـفـة الـيـومـيـة .. من بـ ورقات
كن أن الصـحيفـة تسـقط رسالة  ولـكنـها ال 
تــزعج نـفــسـهــا بـاالنــحـنـاء اللــتـقــاطـهـا واآلن
ـــكــتب لــتـــودع اجلــريــدة وجتــمع تـــتــجه إلى ا
فنجانـاً متسخـاً مع صحنه  فهى ال تـستطيع
أن جتمع ب ما تـلمه الصحـيفة ب جـوانبها
وب الـفخـار .. فاختـارت أن تتـخلى عـما لدى
الـصــحــيــفــة مــحــاولــةً ان تـصـل إلى عــكــازهـا
ـطـبخ لـتــودع الـفـنـجـان وتـســتـنـد إلـيه حــتى ا

وصحنه بدورها .
اآلن جـاء دور األريكـة لتـجـلس عـليـها وتـتـنقل
بـ قـنوات الـتـلـفـاز ولكـنـهـا ال تـتحـمل بـهـجة
الصباح الباكر  فتطفئ التلفاز . تخرج عائدة
إلى الــبـاب األمـامى لــتـسـتــرد الـرسـالــة  لـقـد
كـلـفهـا ذلك من الـعـنـاء الـكثـيـر . تـكـافح حتى

تصل إلى كرسيها الكهربائى لتنهار بداخله .
بيتـــى :  الـلـعنـة .. لم أخـطط أن جتـرى األمور

بهذه الطريقة .
(تقـــرأ)

العزيزة السيدة ليمون 
(تستعذب الكلمة)

ـلك  مــنــزل عـلـى الـطــراز الــسـائــد فى عــهــد ا
أدوارد .

ينقسم إلى أربعة أجـزاء موزعة فى أربعة أركان
ــكــتب واالريــكــة ــدخـل االمــامى وحــجــرة ا : ا
ــطــبـخ  فى الــوسط يـــوجــد كــرسى وأخـــيــراً ا
كهربائى لـلمقعـدين اما على الهـامش فيتدلى
ـشــنـقـة حــبل وقـد اتــخـذ شـكالً اشــبه بـحــبل ا

وجودة فى اعاله . ا العقدة ا دو
ـتـواصل بـسـبع دقـات تـقـطع الـســاعـة أزيـزهـا ا
مــعـلـنـة عـن حـلـول الـســاعـة الـسـابــعـة عـنـدهـا

اء فى احلمام . تسمع صوت جريان ا
بــيــتى لــيـمــون  أمــرأة عـجــوز مــقـيــدة بــكل مـا
يفـرضه الزمـن القـد  فهى غـريبـة األطوار 
عرجاء  تمـشى مستنـدة إلى عكاز وبرغم ذلك
حترص على مـعاينة مـسكنهـا معاينـة شاملة .
يــبـدأ يـوم جــديـد تــلـفه الـكــآبـة .. تـتــطـلع إلى
ـتـدلى .. مــعه فـقط تـتــحـدث .. فـهـو احلـبـل ا
رفـيقـهـا الـيومى .. مـنه تـسـتمـد الـقـوة وكذلك
اإلصــرار وكــأنــهـا ســعــيـاً مــنــهـا وراء الــتــحـدى

طلق . تتعمد إقامة صراع مع ا
فـنـظـرة خـاطـفـة إلى ذلك احلـبل تـمـنـحـهـا ما
حتـــتــاجه من اإلرادة الـــتى تــســتـــخــدمــهــا فى
مـعـاركـهـا مع مـا يـعـتـرض طـريـقـهـا يـوميـاً من
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سرحي جريدة كل ا

> جمع ب عدة مؤهالت علمية منها: ليسانس احلقوق من كلية الشرطة عام 1949
ليسانس اآلداب  قسم الفلسفة  جامعة اإلسكندرية  عام 1956.
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ارنولد ويسكر : 
كاتب اجنليزى معاصر ولد
عام  1932اعتمد فى
تكوينه الثقافى على قراءة
الكتب ومتابعــــة اإلستمـاع
إلــــى اذاعـــة الـ بى بى سى
  B . B . Cعمل فى مهن
مختلفة  صانعاً لألثاث 
طباخاً  . وبدأ مشواره
ككاتب مسرحى عام 1958 
سرحية (شربة دجاج )
ثم اجلذور عام 1959
طبخ ومسرحيته الشهيرة ا
عام  1959 وتوالى ابداعه
سرحى بعد ذلك  وكتب ا
للتلفزيون والسينما كما
كتب القصائد الشعرية
والقصص القصيرة
قاالت ومارس االخراج وا
سرحى كما  كان رئيساً ا
ية لكتاب للمؤسسة العا
سرح من عام 1981 ا
وحتى عام  1983.

سرحي جريدة كل ا

سرحية فى مصر والوطن العربى حيث كتب أكثر من 20  > أحد رواد احلركة ا
سارح فى مصر والوطن العربى. مسرحية القت جناحاً ملحوظاً وتداولتها ا
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ماذا عنهم ?
(تــصب قـهــوتـهــا وتـنــتـقـل بـهــا إلى كـرسى فى

كتب ذات  ذراع ) ا
لقد حـاربتهم اليس كـذلك ? الم اتصدى لهم ?
هــذا هــو الــســبـب الــذى جــعل الــســيــد جــيــمس
يـــتـــحـــول إلى نـــســـاء أخـــريــات  –هــؤالء الالتى
رأيـتـهن فى عـيـنـيه لـقـد قـلت له : " انت تـذهب
عـرض " . حلـول سهـلة وشعـارات مبـتذلة إلى ا
 تـلك هى سـيـاسـة الــراحـة ! اسـئـلـة ! اسـئـلـة !
انت ال تـعلمـهم أن يسألـوا االسئلـة  فأنت ملئ
باألكاذيب والهراء " اخبرته " ملئ بالتفاهات "

(تضـــرب بقبضتهــــا )
فـلـيس من الـسـهل ان يـنـام بـجانـب امرأة تـعض
ـكتب) اليـد الـتى تطـعـمهـا (تـضع القـهوة عـلى ا
امـرأة فـوضـويـة  هذا هـو مـا انـا عـلـيه حـقـيـقة
سنة الفوضوية لهذا العام  هذا انا. عاقة ا ا
" اولى مولى  كـولى وولى .. اخرج اخرج اخرج
.. ثيـنج ميـجيـج و وادجا ماكـو ليـم اخرج اخرج

اخرج " 
(تـــنـــدفع بـــقـــوة مـع عـــصـــاهـــا إلى الـــكـــرسى
الـكــهـربـائى الـذى يـتـوقع حــركـتـهـا فـيـتـحـرك
مـــبـــتـــعـــداً تـــســـقط إلـى االمـــام ثم حتط مع
ـصـنـعة الشـعور بـألم كبـير ) انت ايـهـا الـكـتلـة ا
الــغــبـــيــة ! افــعل كـــمــا تــؤمـــر ! فــانت لـم تــصــنع
ا صـنعت لـتؤدى غـرضا ليـكون لك حـياتـك وا
اذا ال ما  لتخـدمنى انا ! إلهـى ! ايها الرب ! 
يـــــســــيـــــر شئ كـــــمــــا اريـــــده ? ال الــــكـــــرسى وال 

باغيات اليوم هن راهبات الغد 
(تضـــرب بيــدها) 

ال أحتمل أناس يقولون مثل هذه األشياء 
ومن جـهــة اخــرى  تــرى اجلــمـوع الــغــفــيـرة فى
الـــــتـــــلـــــفـــــاز وال يـــــهـم فى اى بـــــلـــــد هـم أو مــــاذا
يـتظاهـرون من اجله فجـميعهـم حتمل وجوههم
نفس الـتعـبيـر  تلك احلمـاسة الـساذجة  ذلك
الـفخـر بالـنفـس إلى حد الـثمـالة . بال تـفكـير 
لقـد اقـنعـوا انفـسـهم أن نهـايتـهم سـوف تتـحقق
اآلن  فى تـلـك الـلــحــظــة  يـواصــلــون الــصـراخ
بـنـفس الــعـبـارات  هـذا سـوف يـفى بـالـغـرض 

اطبق قبضتك وستأتى االلفية اجلديدة .
" حثالة كل ما يتفوهون به تفاهات 

" اولى مولى  كـولى وولى .. اخرج اخرج اخرج
.. ثــيــنج مــيــجــيج و وادجــا مــاكــو لــيم .. اخــرج

اخرج اخرج "
وكــانـــهم يـــقــرأون تـــعـــاز ســحـــريــة  عـــيـــونــهم
تـتوهج بـتقـدير الـذات فالـيوم ولـلتـو هم صنـعوا

اً افضل . عا
" اولى مولى  كـولى وولى .. اخرج اخرج اخرج
.. ثيـنج ميـجيـج و وادجا ماكـو ليـم اخرج اخرج

اخرج "
بيـنمـا وبعـيـداً  وحيـداً فى ارض باردة  يـعيش
انـسـان مـنـفيـاً عن وجـوده  يـكـاد يـتـجـمـد فقط

لقوله كلمة ال (تصـــرخ فـــى احلبـــل)
ـقــعـدين كــضـحــيـة لــلـخــطـبـاء مـاذا عن هــؤالء ا
شعوذين والـسياسيـ احملنك ? الـشعبيـ وا

جتـمـعـهـما) مــا االمــر ايـهــا الـكــرسى ? هل انـا
ثقيلة إلى هذا احلد ?

(يـتـحــــرك الـكـرســـى مـبـتـعـــــداً)   امـنـزعج من
جلوس امرأة عجوز كريهة الرائحة عليك ?

(يتحــــرك الكرســـى)
ـكـنـنى تـفـهم ذلك  فال أحـد يـسـتمـتع حـسـنـاً 
بــأن يـكــون مـحــبــوسـاً فــوقه ولـكـن كل مـنــا خـلق
عــلى األرض لـيـؤدى وظـيـفـة مـا  أمـا أنت فـقـد
كـنت اوفــر حـظــاً من أى كـائن : فــانت تـعــلم مـا

هى وظيفتك 
(يتراجـــع الكرســـى مبتعـــداً أكثــر)

هيـا .. كن كـرسياً جـيداً وال جتـعل مـساء امرأة
عجـوز وقورة ومـقعـدة مسـاءً صعـباً . اعلم انك
صـنعت لشئ افـضل من التنـقل بعجـوز شمطاء
مـشـاكــسـة فى أرجـاء شــقـتـهـا احلــقـيـرة . ولـكن
فــكـر فى األمـر عـلى هـذا الـنـحـو : فـهى تـوجت
لـلـيـلــة واحـدة كـمـلـكــة لـلـمـقـعــدين وانت بـالـتـالى

تاجها
(يتـحرك الكـرسى جانـباً مبـتعداً) غيـر مقـتنع

بعد ?
(يتحـــرك الكرسـى مرة أخرى)   

سأجعل ابنـتى جتلس عليك  فهى امـرأة قليلة
الكلمات كثيرة االفعال  تلك هى ابنتى .

يـبتـعـد الكـرسى أكثـر فأكـثـر تريـد أن تصل إلى
ـكـنك الوصـول إلـيه الـيس كذلك ? أفضل مـا 
ايـهـا الـكـرسى البـال الـقـصـور  الكـثـيـر األزيز 
اسـتـمـرارى فى احلـديث يـفـقـدك صـوابك ها ?
فــهى كــان البــد ان تــكــون مــيــتــة اآلن  هــذا مـا
ــاذا  تــتــبــاطــأ ? من ذا الــذى يـهــتم تــفـكــر به  
ـا تفـعـله او لم تـشـعر به بـشـأنـهـا ? من يكـتـرث 

او حتى تفكر فيه ?
لـنــبـدأ بــالـتــمـجــيـد لـهــا ثم تـدفــنـهــا  اعط تـلك
ـشـاكـسـة قـبـراً ووروداً . مع الـعـجـوز اجملـنـونـة ا
ـزعـجـة الـسالمــة بـيـتى لـيـمـون  الـوداع ايـتـهـا ا

ة التافهة . القد
" حـثالـة " اعـتـاد ان يـقول " كل مـا يـتـفـوهون به

هو تفاهات " 
ـــا اذا تــظــاهـــرت بــعــدم (جــاءتــهـــا فــكــرة  ر
ا يثبت حيث هو عادت االهتمام بالكرسى  ر

لتحضير قهوتها)
ـنـغـصـات  احلـياتـيـة الـصـغـيرة ـكن ان ادع ا ال

تأخذنى من قهوتى 
(يــتـــوجب عـــلـــيـــهـــا اآلن ســكـب احلــبـــوب فى
ـطـحـنـة / رغـمـاً عـنـهـا سـقـطت احلـبـوب فى ا
ـيـلـهـا لـلـتـدقـيق شـرعت فى الـقـاع ولـكـنـهـا و

استرداد كل حبة )
 " باعتبارك اشتراكية " ها !.

هل صحيح أننى كـنت يوماً اشتراكية ? صحيح
أنــنى اطـلــقت عـلى نــفـسى ذلك فـى تـلك االيـام
ألنـنى لم أجـد اسـمـاً آخر يـعـبـر عـما أؤمن به .
ولـكن.. ال تــتـمـادى  فـأنـا لم انــتـسب يـومـاً ولم
ــنـتـسب إلى مـنــظـمـة  فـانـا لم اكن الـشـخص ا
اســـتـــطع الـــتـــأقـــلـم مع الـــقـــرارات الـــتى تـــؤخـــذ
بـــاالغــلــبـــيــة  ولم أحب ابـــداً االغــلــبـــيــة . عــلى

العكس من السيد جيمس  فقد كان يحبهم 
ـرات  ذهــبـنــا انـا وهــو فى مــهـمـة فى احــدى ا
ــانــيــا  وهـنــاك قــمـنــا بــزيـارة وديــة الى شـرق ا
مديـنة صنـاعيـة صغيـرة  ال استطـيع ان اتذكر
ــشـهــد  فــقـد اسـمــهــا ولــكـنى لـن انـسى ابــداً ا
دعانا اعـضاء اجمللس احمللى إلى حفلة شاى 
خـمـسـة مـنـهم مـتأنـقـ فى بـذالت جتـمع الـلون
الــرمـادى الـكـالح والـبـنى واالزرق أيـضـاً  كـانـوا
ائدة الطويلة  اما يجلسون على احد جانبى ا
عـــلى اجلـــانـب اآلخـــر فـــكـــان الـــســـيـــد جـــيـــمس
والــــســــيــــدة بــــيــــتى لــــيــــمــــون من دالــــســــتــــون مع

مترجمهم اخلاص . 

وفى الــوسـط كــانت مـــجــمــوعـــة من الــشـــطــائــر
الصـغيـرة . كل ذلك كـان فى قاعـة غيـر مغـطاة
 نـظــيــفــة وبـراقه وعــلى حــوائــطـهــا ذات الــلـون
االصـفــر الــشــاحب عـلــقت صــور فــوتـوغــرافــيـة
ـتـجهـمـ . اتذكـر اننى جملـموعـة من الـرجال ا
اذا ينظر كل قادة سألت عن هذه الـصورة : " 

اجلناح اليسارى الى اليم ?
ـتـكلـم لم يـسـتجب أحـد لدعـابـتى وكان أول ا

هو رئيس اجمللس قائالً :
" انـا نـفـسى من الـطـبـقة الـعـامـلـة " واكـمل " انا
احب الــطـــبــقــة الـــعــامــلـــة  " لــقـــد قــالــهـــا بــهــذه
الــــطـــــريـــــقــــة " أحـب " فــــادهـــــشــــنـى ذلك كـــــمــــا
أدهشـنى انه قالـها بـاحلاح ولـهفـة مع التـشديد
عـلــيــهــا: " أنــا أحـحــحــحب الــطــبـقــة الــعــامــلـة 
أحـحــحــحــحـبــهم " لــقـد شــعــرت انه شــدد عـلى
الـكلمـة اكثر من الالزم  كـما لو أنه يـرد عليهم
هم ولست انـا  كـان يحـاول تـهدئـتـهم  لم يكن

ا كان مرعوباً منهم .  يحبهم وا
ـطـحـنـة وتـضـغط الـزر  (اآلن . احلـبـوب فى ا
فـيـنـطلـق صوت مـزعج ثـم يتـوقف) ومـاذا عن
عاق بـعقولهم الـضعيفـة ? ماذا عنهم هـؤالء ا

?
(يـجب علـيـها اآلن ان تـصب مـسـحوق الـقـهوة
صـفـاة ثم تـصب فيه فى كـوب صغـيـر مـرفق 
اء الساخن) يقـولون إن  باغيات االمــس هن ا
راهـــبـــات الـــيـــوم ? أو أن : راهـــبــات الـــيـــوم هن
ـــقـــولــــة كـــاآلتى : ــــا ا بـــاغــــيـــات األمس  او ر
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سرحي جريدة كل ا

الفنان يحيى الفخرانى
أكد استعداده إلعادة
تقد مسرحيته
لك لير» الشهيرة «ا
رائعة وليم شكسبير
وإخراج عبد احلليم
نهاية العام اجلارى مع
اشتراطه إعاده عرضها
سرح على خشبة ا
القومى بعد افتتاحه مرة
أخرى الفخرانى أكد
عشقه للمسرح
ولشخصية لير بشكل
انعته فى خاص وعدم 
تقد العمل بشكل
سنوى منتظم وفى موعد
ثابت.

> كما نال عدة أوسمة دولية تؤكد على مكانته الكبيرة منها: وسام الفنون واآلداب
بدرجة قائد من احلكومة الفرنسية 
ووسام االستحقاق من تونس عام 1991.
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د. محمد زعيمه

ـتأمـرين الضـعفاء فـى منطـقة أسـفل منه. بل ا
ـشهـد الـثـانى برع فـيه اخملـرج حـينـمـا نقل إن ا
ــشــهـد األول لــلــخــلــفـيــة وتــلى طــريــقــة احلـيل ا
ــشــهــدين مــشــهـد الــسـيــنــمــائــيــة لــيـجــمع بــ ا
ـــؤمــرة الــذى يـــتم فى نـــفس حلـــظــة احـــتــفــال ا
يـوليـوس والـشعب. كـذلك يـأتى أسلـوب اخملرج
زج بـ مـشهـدين فى مـشـهد الـواعى حيـنـمـا 
ــعــنى واحــد لــيــخــتـــصــر احلــوار ويــؤكــد عـــلى ا

بدون ملل
ــوفــقــة كــذلك يــحـــسب لــلــمــخــرج اخـــتــيــاراته ا
ــثل لــلــمــمـثــلــ فى جــمــيع األدوار ووعي كل 
بـدوره حــيث بـرع يـحـيى أحـمـد فى دور قـيـصـر
بــأداء شــخــصــيــة لــهــا أكــثــر من بــعــد الــشــجــاع
الـــقــوى الـــعــنـــيــد احملب لـــوطــنـه فــاســـتــطــاع أن
يـستـخـدم صـوته وتـعـبـيرات وجـهه لـتـأكـيـد تلك
األبعاد بل ويهبط باالنـفعال لينتقل إلى انفعال
رومـــانـــسى مـع زوجـــته ثم يـــصـــعـــد به عـــنـــدمـــا
تـسـتـفـزه كـلـمـات أخـرى كـمـا اسـتـطـاع أن يـؤدى
مــشــاهــد الـشــبـح بـأســلــوب الــســخــريــة والــثــقـة
واعــيًــا بـــأن الــشــبـح أصــبح ال يـــخــشى الـــبــشــر

مؤكدا على رؤية اخملرج
أمـــا رامى الـــطـــنــبـــارى فى دور كـــاثـــيـــاس فـــهــو
تـلك الوعى والـقدرة عـلى مـعايـشة شـخصـية
صـعـبـة مـركــبـة حتـرك األحـداث وحتـمل الـكـره
صلحـتها فاستـطاع عن طريق صدمة وتـسعى 
الــفــتى أن يــقــدمــهــا كـــشــخــصــيــة بــارعــة تــمــتع
ـتـلـقى خـاصــة بـامـتالكه الـقــدرة عـلى تـقـطـيع ا
ـقابل لـيولـيوس اجلـمل وتأكـيد مـعـناهـا فكـان ا
قـيـصـر وبـروش. الـذى أداه مـحـمـد الـعـمـروسى
مـؤكــدًا عــلى بــراءته وســذاجــته وانــخــداعه فى
تآمريـن حبًا فى روما كاثيـاس ومنسـاقًا نحـو ا
واســـتـــطـــاع الـــعـــمـــروسى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـى هــذه
اجلـــوانب بـــبــــســـاطـــة ودون الــــوقـــوع فى مـــأزق
الـصـراخ خـاصـة فى مـشـهـد الـشـبح كـذلـك كان
عـــــادل الـــــكـــــومى فـى دور أنــــطـــــونـــــيـــــو واعـــــيًــــا
ـصــلـحــة والــبـاحث عن بــالـشــخــصـيــة خـاصــة ا
ــقــنـع الــصـادق الــســلــطــة بــقــدرته عــلى األداء ا
كنه من خـداع الشعب كذلك تأتى يارا الذى 
فـــاروق مـــعــــتـــمــــدة عـــلـى اإلحـــســــاس الـــصـــادق
والـهـدوء احملـسـوب حـتى فى مـشـاهـد الصـمت
ــيـاء كــرم كــمـقــابل لــهـا والـتى شــاركــتـهــا فــيـهــا 
خـاصـة فى مـشـهـد مـحاولـة إقـنـاع الـشـعب بأن
قــتل يــولــيــوس حــيًــا فى رومــا فــصــمــتــهــمــا فى
ــواجـــهـــة يـــعـــبـــر عن إحـــســـاس كل مـــنـــهـــمــا.. ا
واستـطاعـا معًـا طوال مـشاهـدهمـا تقـد هذا
الـــصــدق الــهــادىء لـــيــســهـــمــا فى تــنـــويع إيــقــاع
الــــعــــرض كــــذلـك أحــــمــــد الــــرافــــعى ومــــحــــمــــد
ــتــمــيــز الــعــزيــزى كــانـــا داخل مــعــزوفــة األداء ا
بــوعى وصــدق واســتـفــادة من طــبــيـعــة اجلــسـد
وقــدراتـهــمــا الــصـوتــيــة والــتـعــبــيــريـة. ومــعــهــمـا
بـالطـبع عـصـام مصـطـفى ومـحمـد ديـاب وزياد
يـوسف وأحمـد الشـهـاوى ومحـمد عالم وخـالد
الـعـوانى ومـحـمد مـهـران وأحـمـد وهبـة وسـعـيد
ـوجى وعـبـد الـرحــمن طـارق ومـحـمـد بـركـات ا
وهــيــثم عـيــاد.. لــقــد اسـتــطــاع اجلـمــيع تــقـد
تع يـؤكد أن مـصـر والدة وأن فنـانيـها عـرض 
ـتـفـرج وحتقـيق مـازالـوا قـادرين عـلى إدهـاش ا

تعة الفكرية واجلمالية. ا

ــمـــتع اجلــاذب لــلــجــمــهــور ــســرح ا عــودة إلى ا
والــذى يــخـاطب عــقــله ووجــدانه بــأدوات الـفن
سرحى الساحـرة.. تلك العودة هو ما يقدمه ا
هرجان القومى مسرح الدولة ضـمن عروض ا
فـى دورته الــرابـــعـــة وهـــو مــا يـــحـــسب ألشــرف
زكى ومــعه مــحــمـــد مــحــمــود وهــشــام عــطــوة..
حيث يـقدم عـروض ثالثة مـتمـيزة هى أرض ال
تـنبت الزهور ويـوليوس قيـصر وحمام رومانى.
عروض يتـربى علـيها أجـيال قادمـة. وتفرز من
ــســرح داخــلـــهــا أجــيـــاال حتــتل مـــكــانـــتــهــا فـى ا
ـــصـــرى عـــلى مـــســـتــــوى اإلخـــراج والـــتـــمـــثـــيل ا

والديكور وغيرهم.
ونـظــرًا لــلـمــسـاحــة في اجلــريـدة أتــنـاول الــيـوم
عـــرض يـــولــــيـــوس قــــيـــصــــر كـــواحــــد من  هـــذه

العروض.
 فالـعـرض الذى يـقـوم عـلى إعداد سـيـد اإلمام
لنص شكـسبـير وأخرجه سـامح بسيـونى ارتكز
عد واخملرج ا يرغب فيه ا على رؤية واضحـة 
من تـقـد لهـذا الـنص ولـذلـك حافـظ اإلعداد
عــلى روح نص شــكــسـبــيــر بل وحـبــكــته مــقـيــمًـا
الـفـرصـة لـلـمـخرج لـتـفـسـيـر جـديـد يـتـأكـد عـبر
أدواته الـفنـية األخـرى فانـطلق اإلعـداد ليـأخذ
جانب يولـيوس قـيصر مـنحاذًا له ومـؤكدًا غدر
األخــــرين له ولــــتــــكــــون عـــبــــارة "حــــتى  أنـت يـــا
بـروتس" الشهيرة الـتى ينطق بها قـيصر حلظة
قـــتل بــروش له هـى إحــدى مــفـــاتــيح اإلنـــحــيــاز
لـيوليـوس والتـبرير الـدرامى للـرؤية النـابعة من
النص حـيث يأتى تـفسيـر اجلمـلة كـتأكـيد لـثقة
يــولـيــوس فى بــروش الــصـديق لــذلك لم تــقــتـله
طـعـنـات اآلخـرين لـكن طـعـنـة بـروش هى طـعـنة

غدر من صديق لم يتخيلها يوليوس.
ـعد قد اخـتصر بـوعى وكثف األحداث بل إن ا
حــــذف بـــعض اجلـــمـل خـــاصـــة جــــمـــلـــة بـــروش
صـلحـة العـامة أو حلـظة قـتله يـوليـوس بأنـهـا ا
حـبه لـرومـا أكبـر من حـبه له ألن تـلك الـلـحـظة
ال تـنـاسـبـهـا اجلـمـلـة وفـقـد هـدف الـرؤيـة ألنـها
حلـظة جـادة بـيـنـما تـأصـيـلهـا فى حلـظـة ظـهور
الـشــبح يــؤكـد عــلى الـســخــريـة وعــلى اإلنـحــيـاز

ليوليوس وكشف األخرين ومؤمراتهم.
وقـــد حـــافظ اإلعـــداد والــعـــرض عـــلى الـــشــكل
الــشــكــســبــيــرى بــدايــة من جــو الــغــمــوض مـروًا
ـشـاهد الـقـتل حـيث يـبدأ الـعـرض من حلـظة
الــشـــعـب يــؤيـــد يـــولـــيـــوس لـــكن يـــأتـــيه حتـــذيــر
الـــعـــراف بـــاحلـــذر مـن مـــنـــتـــصف مـــارس وهـــو
الـتحـذير الـذى يـلعب دور الـتشـويق فى احلدث

وتأكيد التوتر الدرامى.
ورغم أن اإلعــداد قـدم رؤيــة واضـحــة اسـتــفـاد
مــنــهــا اخملـرج بــكــونــهــا رؤيـة مــعــاصــرة تــكـشف
مؤامـرات التـواق لـلسـلطـة. فإن الـعرض عـبر
ديـكوره الـذى صـمـمه عمـرو حـسـ لم يسـتـفد
مـن ذلك وحــــصـــر األمــــر فى شــــكل تــــقـــلــــيـــدى
لـلـقصـر أو الـكـابيـتـول بشـكل غـير مـحـدد سوى
من طـبيعـة األعمـدة الضـخمة الـتى حتيـلنا إلى
ـة واعـتـمـد الـديـكـور عـلى ترك الـعـصـور القـد
ـسـاحة الـكـبيـرة لـلـتمـثـيل من خالل مجـمـوعة ا
درجـات أعالهــا الـبـوابـة الــضـخـمـة بــأعـمـدتـهـا
الــــشـــاهـــقـــة بـل جـــاءت الـــقــــدمـــان أو الـــرجالن
قطـوعتان حيث اسـتخدمـها اخملرج للـتحديد ا
األمــاكن بال داللـة واضــحـة بل تــثـيـر الــغـمـوض
ـتــلـقى الـبـاحث عن تــفـسـيـر لـهـا خـاصـة عـنـد ا

شهد". وأنها تشوه جمال ا
كـذلك جـاءت مالبس هـبـة طـنـطـاوى لـتتـفق مع
البس طـــبــيـــعـــة الـــديــكـــور فـى الــســـعى نـــحـــو ا

الــكــونــتــربــاص وآالت نــحــاســيــة وغــيــرهــا وهـو
األمــر الــذي فــرضــته عــلــيه أشــعــار مــصــطــفى
ســلـــيم الــتى جــاءت خــارج ســيــاق الــرؤيــة بل ال
ؤامرة حتمل منـطقـة فإذا كان الـعمل يكـشف ا
وينـاصر قـيصـر ويدعـو الشـعب للـقصـاص فإن
.. ولـيس الــقـصــاص الــعـادل هــو الــعــ بـالــعــ
بقتلـهم وقتل أوالدهم وو...  وأعتقد أن حذف
األغــانى لن يــضـــيــر بــالــعــرض كـــمــا لن يــفــيــده
بــالـــتــالى حــذف اســتـــعــراضــات عــاطف عــوض
ـوفـقــة خـاصـة وأنـهــا تـعـتـمــد عـلى شـكل غــيـر ا
الئم لـــلــمــواقف والــتى أرى أن الــبــالــيـه غــيــر ا
ــوســيـــقى الــتى الــلــجـــوء إلــيـــهــا يــأتـى بــســبـب ا
تـورطت بـسـبب األشـعـار. وحـذفـهـا مع األغـانى
يـضيف للعرض تـدفقًا وتأكيـدًا على الرؤية لها
مـن الــــتـــــشـــــوش .خــــاصـــــة وأن اخملــــرج ســـــامح
بـــســـيـــونى اســـتـــطـــاع عـــبـــر حـــركـــته الـــدرامـــيـــة
رسـومـة بـوعي من تأكـيـد رؤيـته فى أكـثر من ا
مــــشــــهــــد مـــــنــــهــــا مــــشـــــاهــــد احلــــركــــة احلــــادة
ــسـتــقـيــمـة بــ بـروش وقــيـصــر وبـ بـروش وا
وكـاثــيـاس والـتى تــتـحــول فـيـهــا حـركـة كــاثـيـاس
إلي حــــركـــة مـــتـــعــــرجـــة كـــذلك فـي اســـتـــخـــدام
مـناطق علوية يـقف عليها أنطـونيو والشبح فى
أكـثـر من مــشـهـد لـلـتـأكـيــد عـلى حلـظـات الـقـوة
وهــو مــا يـــبــرز فى شــاهـــد الــشــبح حـــيث قــوته
نبت فـمازال يطارد مـازالت رغم نفى جسـده ا

التاريـخيـة الرومـانيـة ويحـسب لهـا قدرتـها على
ربح للـممثل وإن كانت فى الـتصميم الـبسيط ا
حــــاجـــة إلـى االهـــتــــمــــام بـــاأللــــوان خــــاصـــة في
ـــتــــنـــاحــــرين حــــيث انـــقــــسم اجلــــمـــيع مـالبس ا
لقـسـم جـاءت األلوان مـتـقاربـة بل إن سـقوط
اإلضـــاءة احلـــمـــراء عـــلـــيـــهــــا وحـــدهـــا فـــصـــعب

التفريق بينها أو حتديد كل فريق.
كــذلك إضـاءة إبــراهـيـم الـفــرن الـتى احــتـاج فى
بـــعض الــــلـــحـــظـــات إلى ألـــوان أخـــرى  حـــتى ال
ـالبس أو تتوحـد كمـا هو احلال تضـيع معالم ا
ـــثـــال الـــســـابـق وفى حلـــظــــة الـــبـــرق الـــتى فـى ا
يبـرزها جمـالهـا من خالل اجلدران لـكن يضيع
ــــنـــاســــبـــة ـــســــرح و هـــذا اجلــــمــــال بـــإضــــاءة ا
اجلدران فـإنهـما يـخرجـان عن طبـيعـة الديـكور
مـكن أن يـكون هـذا هو الـتاريـخى بل كـان من ا
ـؤكـد عـلى رؤيـة اخملـرج بـاعـتـبـار أن األسـلـوب ا
الشروخ هى شروخ فى قلب روما نفسها وليس
يـولــيـوس قـيــصـر فـقط وهــو مـا سـعت اإلضـاءة

لتأكيدة فى حلظات كثيرة.
ـوســيــقـاه أن وإذا كــان كــر عــرفـة اســتــطــاع 
يكون إضافة دراميـة وجمالية للعرض فى أكثر
من حلــظــة مــنــهــا حلــظــة الــتــحــذيــر وحلــظــات

القتل وغيرهما.
فـــإن أحلــــانه اتـــســـمـت بـــالـــعـــنـف خـــاصـــة وقـــد
اسـتـخـدم آالت مـوسيـقـيـة لهـا هـذا الـطـابع مثل

 التمثيل جاء متناغماً بينما األشعار
واالستعراضات خارج السياق

سرحي جريدة كل ا

سرحية التى سرح القومى أوبريت على شكل مونولوج من أعماله ا > فى ذكرى سعد الدين وهبة قدم ا
قدمها فى الستينيات تؤديها زوجته الفنانة سميحة أيوب والفنانة محسنة توفيق ونخبة أخرى من
كبار فنانى مسرح الستينيات ومنهم سمير العصفورى وسعد أردش وعبد الرحمن الشافعى وجالل

الشرقاوى ومحمود احلدينى والكاتب أبو العال السالمونى.
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الـطــعـام وســألـتــنى ان اصــعـد لـألعـلى ألحــضـر
كـرسـيـ لـلـمـائـدة . كـان اخـواى هـنـاك باألعـلى
فـسـألت : " لم ال تطـلـبى منـهـما ان يـنـزالها ? "
اجـابـتــنى " النـنى طــلـبت مـنك أنـت " " حـسـنـاً 
وأنــــا لن افــــعل " قــــلت " ال وهــــنــــاك عـــمـالقـــان

العق . يقفان بال فائدة " وعندها قذفت با
(تتلفـــت حولهــا وتنصـــت)

امى هل حتــمــلـ مـالعق ? أنـا ال اصــدق حــقـاً
انـهــمــا فى اخلــارج أو ان اى انـســان بــاخلـارج 
وهو ما يعد مـشكلة اخرى من مشاكلك يا بيتى

صدق . ليمون  فانت لست من ا
(يــرن الـهـاتف  تــكـافح يـائــسـة لـلــوقـوف عـلى
قـدمـيــهـا فـهى تـعـلم أنــهـا لن تـصل فى الـوقت

وقف كاالطفال) ناسب  وتلعن ا ا
اللعنة  اللعنة  اللعنة  الف لعنة ولعنة.

(تـــصـــل إلـــى الـــهــاتــــف فـــى الــلـــحــظــــــة الــتـــى
( يتوقـــف فيهــا عن الرن

ـــرجح انـــهــا إبـــنـــتى  فـــهى دائـــمـــاً تــتـــصل من ا
عــنــدمــا اكــون مــنــشــغــلــة بــامــر او بــآخــر  انــهــا
تتـعـمـد ذلك " ال بد ان امى حتـرك احـشـاءها 

سوف أتصل بها اآلن "
(تـتـصل وتـنـتـظـر  تـسـمع صـوت رنـ الهـاتف

سجل) يتبعه أزيز يبدأ صوت ابنتها ا
صوت األبنة : انا لست هنا  اذا .....

(تضع السماعة بعنف غاضبة) 
بيتى : بالطـبع أنت لست هناك ! اال استطيع
ان اســمع انك لــست هــنــاك .. الــلــعــنــة ! انــهـا
تضع هذه الرسـالة خصيصاً لتزعجنى . ال  

لديك توقير ألى شئ 
(ترفع نفـسها فـيتحـرك الكرسى نـحوها وكأنه
يـشـفق عـلـيـهـا  تـمـد ذراعـهـا نـحـوه تـسـتـقبـله
بترحاب وعرفان للـجميل فيتراجع مرة اخرى
 تتـجاهـله بـكبـرياء وجتـلس على الـكرسى ذى

الذراع )
حسـنـاً  هـاهى نصف سـاعـة اخـرى تذهب بال

رجعة  لن اعيشها مرة اخرى 
(تــضــــرب بــيـــــدهـا) ال اســـتـــطـــيع حتـــمـل انــاس

ثل هذه االشياء . يتفوهون 
" احلــضـور الــكــر  ســيــداتى وســادتـى  لــقـد
انــــفـــقـت حـــيــــاتى عــــلى جــــبــــهـــات الــــعــــديـــد من

عارك... " ا
(توجــــه الكـــالم للحبـــل)

لو انهم فـقط عرفوا والدى . وبـاالضافة لذلك
لم يكن احد اعضاء هذا العالم  لكان قال: أخ
. " كــلــهم يــتــفــوهــون بـالــتــفــاهــات ويــصــيــبـونــنى
بـالـغـثـيان " فـقـد كـانت مـنـطـقه دالـسـتـون مـلـيـئة
ن يتـكلـمـون بالـتفـاهات ويـشعـرونه بالـغثـيان 
كـان يقـول : " افـصلـى بيـنـهم واجـعلـيـهم افراداً
سيـكونـون ألطف  ولـكن اذا جمـعتـهم مع بعض
سيكون لـديك جنون جماعى" من احملتمل اننى
ورثت كــــراهــــيـــتى لـالغـــلــــبـــيـه مـــنـه  كـــان رجالً

. محبباً إلى النفس 
(تنفـــض عنـــها)

" احلضور الـكر  سيـداتى وسادتى  كان لى
أب –نـعم حــتى عـجــائـز الـنــسـاء قـد يــكـون لـهن
ابـاء يــومــاً مـا  –كــان لى أب نــصـحــنى ان اكـون

احـشائـى وال ارجـلى  وال الـذكـريات  وال حـتى
اذا قـدراتى العقليـة ! اللعنـة  اللعنة  الـلعنة  

اليوجد شئ سهل فى هذه احلياة ? ! 
كتب  تـصل إلى قهوتها (تكافح لتسـتند إلى ا
وتشرب)  قـهـوة جـيـدة  فـقط االفـضل لـعـرجاء

القرن .
" احلـضور الـكـر .. سيـداتى وسـادتى  انا لم
اكن هـكـذا دائمـاً ... " الم تـكـونى بـيـتى لـيـمون?

الم تتركيهم دائماً ليفوزوا ? 
(تضرب بيدها) حـسناً  ولـكنهـا كانت الطـريقة
ـتــبـارين بـاالحــتـقـار الم تـكن الـوحـيــدة الشـعـار ا
كذلك ? " دعيـهم يفوزون " صـدق اوال تصدق 
لــقـد اعــتـدت ان أقــود سـيــارة  ولم تـكـن هـنـاك
ــا لـقـاء مع بـعض مـدعى الـذكـاء رحـلـة تـمـر دو
الــصـغــار  الـذى يــبـتــسم لى مـن خالل الـنــافـذة
ويــزيــد من عــدد دورات احملــرك . لــقـد اراد أن
يــكـــون األول قــبـل اإلضــاءة  الـــصــفـــراء اتــرين !
اتــرين مــا فـعــلـتــيه يــاســيـدة لــيــمـون ? لــقـد زدت
عــدد دورات احملـرك لـتــجـعـلــيه يـعــتـقـد انك فى
سـبـاق مـعه  ----- تـغـيـرت االضـاءة تـوقفت 

جعلتى مدعى الذكاء الصغير ذكياً بحق .
(تـصـــرخ فى احلـبـــل )  دعــيــهم يــفــوزون ! دعى
ى الشفقة ينتصرون! تسول التافه عد ا
" انا لست هنا " الـسيدة بيتى ليمون " العظيمة

"
(تمـــر بهـــا ذكرى عنيفـــة) 

كــانـــوا ذوى ثالثـــة عــشـــر عــامـــاً  كــانـــوا مــجــرد
اطفال مثيـرين للشفقـة  ذوى ثالثة عشر عاماً
 الزالـت احلـــيـــاة حتـــيـــرهـم  انـــا اســـتـــطـــيع ان
اراهم  فــــقــــد كــــانــــوا مـــتــــيــــقــــظــــ الى اشـــارة
تــخــبــرهم ان مــا يـــصــنــعــونه صــحــيــحــا  ومــاذا

يصنعون ?
ــوت  هم ذوى الــثالثــة عــشــر يــتــدربــون عــلـى ا
ربيعاً  ومـازالت انوفهم تسيل  مازالت اعينهم
مـنــبـهــرة  انـا اســتـطــيع ان اراهم وعـلـى شـاشـة

التلفاز  استمع الى مايقوله
ـوت  النـهم ان  زعـيـمـهم : " انـهم ال يـخـافـون ا
ماتـوا سيـكون ذلك لـفترة وجـيزة " اال تـصدقنى
 اسـتمع بـنـفسك " فـمـا احليـاة الـدنيـا اال حـياة
عــابـــرة  امــا احلــيـــاة احلــقــيـــقــيــة فـــهى احلــيــاة
األخـــرى حـــيث ســـيـــبـــقى الـــشـــهـــداء احـــيـــاء فى

السماء "
(حتــــدق ) ما عـــدا ..... ماعـــدا ...

(تشيـــر)
ما عداه هو ! هذا الصغير هناك  انظر إليه 
(تــتــحــمــــس وكــأنــهـــا فـى حــلــبــة ســبـــاق ) هــو
اليصدقهم  انه يـنسحب  يتراجع مستنداً إلى
احلـــــائـط  انه يـــــصـــــرخ " ال ! ال ! لـــــسـت أنــــا 
لـست أنا " استـمر ايهـا الصغـير أصرخ ! أصرخ
اكثـر من اجل حـيـاتك ! اخـبـرهم : " لـست أنا !
لسـت أنا ! حـثالـة ! انـتم كلـكم تـتفـوهـون تفـهات

"!
لن انـسى ابـداً هــذه الـصـورة  لم يـكن عـضـواً 
كان صرصاراً صغيراً كان عليهم ان يطعموه.
اتــســاءل مـــاذا كــان اســمه ? اتـــســاءل اذا تــركــوه

يذهب ? هل مات وذهب الى السماء ?
(تـــــدق الـســاعـــة الـســابـعــــة والـنـصــــف  تـتـابــع
ـوتــى )" بــصــــوت رقـيـــق اشـبــه بــالـنـــواح عــلــى ا
اولى مـــولى  كــولى وولـى .. اخــرج اخــرج اخــرج
.. ثـيـنج مـيــجـيج و وادجـا مـاكـولـيم اخـرج اخـرج

اخرج"
(وتصرخ فى احلبل غاضبة)

ــــــقـــــعـــــديـن بـــــخـــــوفـــــهـم من ومــــــاذا عن هـــــؤالء ا
قـــســـاوســـتــهـم ? مــاذا عـــنـــهم ? انت لـن تــذهـــبى
للـسـمـاء يا سـيـدة بـيـتى ليـمـون  فـلديك الـكـثـير
رارة واالعتـداء على الوهـية الرب   ليس من ا

كاتبة وان اكتب التفاهات . " اكتبى التفاهات "
نــصــحــنى قــائـالً : " اكـتــبـى تــفـاهــات  اجــمــعى

ثروة وا رعنا فى كبرنا "
ولــكــنى لم أرد أن أكــون كــاتــبــة وال حــتى كــاتــبـة
جتـمع ثـروة مـن كـتـابـة الـتـفـاهـات لـقـد اردت ان
اكون  –صـدق او التصدق  – أن أكون عداءة 
نـعم .. يـومــاً مـا اسـتـطـعـت أن اجـرى  يـومـا مـا
اسـتطـعت ان اسبح  ان اقـود سـيارة  ان اقـفز
قــفـزات عــالـيــة  واخـرى طــويـلــة  ان اثب فـوق
احلواجز  ان اكـون رياضية ! هذا ما اردت ان
اكونه ايها احلـضور الكر والـسيدات والسادة
 لم ارد ان اكـون كــاتـبـة ولــكن عـداءة تـســتـطـيع
ان تـفـوز بـالـسـبـاقـات  ولـكن لم أكن ايـاً مـنـها 
لقد اصبحت زوجة  زوجة للسيد جيمس

(تصـــرخ فى احلبـــل)
ـقــعـدين بـعالقــاتـهم اخلـاطـئـة مـاذا عن هـؤالء ا

وت ? حتى يفرقهم ا
ماذا عنهم ? 

(تعتقـــد انها تسمــــع صوتـاً)
ماذا كان هذا ? لـقد سمعت صوتاً  كان هناك
حـركــة . من هــنــاك ? اهـذا انت يــا أمى ? لــقـد

كانت تقول دائماً انها سوف تعود .
" وعــــنـــــدمــــا اعــــود ال تــــفــــزعـى " ولم ال ? لم ال

يتوجب على ان افزع ?
اعـــطــنى ســـبــبـــاً واحــداً وجـــيــهـــاً لــكـى ال أشــعــر

بالفزع ?
العق  ــرات رمـتــنى بــكـومــة من ا فى احــدى ا
نـــعم لـــقـــد فــعـــلت ذلـك ! كــنـــا جنـــلس لــنـــتـــنــاول

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

> نال وسام االستحقاق من الطبقة األولى عام 1985 وجائزة الدولة التقديرية
عام 1987 ووسام العلوم والفنون من الطبقة األولى عام 1988.

سرحى اخملرج ا
الكبير حسن عبد
السالم يقوم حاليا
بكتابة مذكراته والتى
يسرد خاللها أهم
محطات البدايات
كمخرج مسرحى وأهم
سرح جتاربه مع ا
الغنائى وذكريات
وكواليس أشهر
سرحية عروضه ا
منها «سيدتى
اجلميلة» و«موسيقى
فى احلى الشرقى»
و«صبر أيوب» .
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التى تتخذ أبعـاداً فلسفية ومـنطقية فى نصه
الشهير.

حــاول الــعـــرض الــتــعـــبــيــر عن هـــذه األفــكــار
والـرؤى عـبـر طـرائق فـنـيـة مـتـعـددة مـنـهـا مـا
هو بـصرى ومنـها ما هـو سمعى فـى صياغة
تبدو للوهلـة األولى عشوائية وغير متناغمة
لــذا جــاء اجلــانب الــتـشــكــيــلى الــذى صــمـمه
ــــكـــان عــــمــــر كــــمــــال قــــادراً عــــلـى اإلشــــارة 
احلدث وطـبيعـته عبـر منـظر مـسرحى ثابت
ـسـرح يـتـكـون من جـذع شـجـرة فى مـقـدمـة ا
ــشـاهــد اجلــالس فـى صــالـة ــ ا أو عــلى 
الــــعــــرض بــــجــــانـب أعــــمــــدة فــــرعــــونــــيــــة أو
بـــــاألحـــــرى أعـــــمـــــدة مـــــنـــــقـــــوشـــــة بـــــحـــــروف
هــيــروغــلــيـــفــيــة داللــة أن احلــدث يــدور فى
ـقـام األول مـصـر بــشـكل إشــارى يـبـغـى فى ا
ــــعــــلـــومــــة ويــــبــــقى اســــتــــخـــدام طـــرح هــــذه ا
الــبــرامــيل ووضــعــهــا فــوق بــعض داللــة عــلى
هـذا الـغـزو الــصـحـراوى الــذى يـهـدد الـوادى
اخلـصـيب برغـم أن هذه الـرؤيـة لم تـسـتـفد
كـثـيـراً من تـصمـيم مـسـرح الـهـنـاجـر (مزدوج
الــرؤيـة) إال فـى مـشــهــد وحــيــد وهــو مـا يــنم

عن عدم تأمل لطبيعة اخلشبة.
ويــصـبح الــعــنـصــر الـراقص أو الــكـريــوجـراف
الــذى صـمــمه ضــيــاء شــفــيق بــرغم وجــاهـته
احلــــركــــيــــة ومــــا أضــــافـه لــــلــــعــــرض من ثــــراء
تشـكـيلى وبـصـرى خارجـاً تمـامـاً عن السـياق
ـسرحى وطبيعـة العرض الناجت العام للنص ا
عــنه إن األداء احلــركى أو الــراقص يــنــبــغى
أن يـكـون متـنـاغـمـا مع بـقيـة الـعـنـاصر الـفـنـية
شـاهدين - مركـباً يصعب ليـنتج لنـا - نحن ا
كونها األولى وهى فك عناصره أو ارجـاعها 
فى ظنى حقيـقة أوليـة فى أى عمل فنى على
ـــــــــســـــــــرحـى عـــــــــلـى وجه وجـه الـــــــــعـــــــــمــــــــوم وا

اخلصوص.

قـدم مـركـز الـهنـاجـر لـلفـنـون عـرض «اجلراد»
تــألـيـف حــسن أحــمــد حـسـن إعــداد وإخـراج
وبــطـــولــة طـــارق الـــدويــرى والـــعــرض يـــطــرح
فـــكـــرة مـــحـــددة وهى أن ثـــمــة «دنـس» أصــاب
ـديـنـة حتـديـدا ح يـتم اغـتـصـاب كل نـساء ا
ـديـنـة هــذا هـو الـدنس الـذى بـلـيت به هـذه ا
ـسـتـوى الـفــعـلى أمـا عـلى ـديـنـة عــلى ا هـذه ا
ــــســــتــــوى اجملــــازى فــــهــــو زحف اجلــــراد من ا
الــــصــــحـــــراء وال يــــنــــجــــو مـن هــــذا الــــدنس /
االغـــتــصـــاب ســـوى فـــتـــاة وحـــيـــدة وبــالـــتـــالى
تـــصـــبح هـــذه الــفـــتـــاة هى الـــتى تـــذكــر بـــقـــيــة
النـساء بأنـهن انتـه ومن ثم ينـبغى الـتخلص
من هـذه الـفــتـاة الـعــاشـقـة الــتى تـمـثـل الـطـهـر

والبراءة فى مقابل االغتصاب واالنتهاك.
ــســـرحى يـــعــبـــر مــجـــازاً عن هــذا والــعـــرض ا
الـدنس عبـر اسـتعـارة هـذه الفـكـرة األساسـية
ـــضــمـــونــيـــة رغم أن مـــوتــيف لــطـــرح رؤيــته ا
اجلـراد قـد ال تـكـون مـعـبـرة عن أن ثـمـة غـزاة
وتيف الدرامى يهددون مدينة ما لكن هذا ا
يتـخذ فيـما بعـد معان تـخص أن هؤالء الغزاة
قـد جاءوا من الصـحراء لـيصبح عـلى الرؤية
اإلخـراجــيـة لــطــارق الـدويــرى مـحــاولـة إنــتـاج
داللـة فنـية مـفـادها أن هـذه البـلدة هى مـصر
ا عـبـر طـرائق درامـيـة عـلى مـسـتـوى الـنص 
يعـبر من حوار يـشيـر إشارة واضحـة للـمكان
الـدرامى أو عــبـر نــوعـيـة الــغـنــاء الـذى يــشـيـر
ــعـنـى لـذا لــلــمــكـان ويــحــاول اإليــحــاء بــهــذا ا
كـانت نـوعيـة الـغنـاء تـنطـلق من مـفهـوم شـعبى
له طابـع محـدد كالـبدايـة االحـتفـاليـة للـعرض
ــصــاحــبــة آالت إيــقــاعــيــة كــالـدفــوف الــتى
ـنطق حتدد انـدراج الـتـجـربة الـفـنـيـة برمـتـهـا 
شـعـبى فـلـكـلـورى يـجـتـهـد لـكى يـنـتج نـوعـاً من
الـفـرجــة الـشـعــبـيـة خــاصـة بـاســتـخـدام آالت
مـوسـيـقيـة وفـرقـة تـقـوم بـالـعزف احلـى وليس
ـــــقــــوالت ـــــســـــجل وهـــــو مـــــا يـــــتـــــوافق مـع ا ا
ـسـرحى الـذى يـعـبـر عـبر األسـاسـيـة للـنص ا
ـطـلـقـات أو الـغـيـبـيـات مـقـوالت تـقـتـرب من ا

كتوب على اجلب إلخ. كمفهوم ا
إن عـــنــصـــر الــغـــنـــاء الــفـــلــكـــلــورى يـــلــعب دوراً
مـــحـــدداً فى هـــذا الـــعـــرض أوالً يـــعـــبـــر عـــمـــا
يـــنـــتـــصـــر له الـــعـــرض من أفـــكـــار ورؤى عـــلى
مـسـتوى الـتـعـبـير الـفـنى ثـانـيـاً يسـتـخـدم هذا
ـغـنى وهـو الـغـنـاء لـطــرح حـالـة من االيـحـاء بـا
مــا يـقــتــرب من الــرقص اإليــقــاعى جملــمــوعـة
ـا ــديــنــة ر ــثــلن نــسـاء ا الــفـتــيــات الالئى 
إلنـتاج نـوع مـن الفـرجـة الـشـعـبـيـة لـكـنـهـا غـير
مـكـتـمــلـة أو فى حـاالت قــلـيـلـة يـصــبح الـغـنـاء
نـــــوعـــــاً من كـــــســـــر الـــــتـــــوحـــــد مـع احلــــدث أو
ــبـاشــر وهــو نـفس شـخــوصه عــبــر الـتــعـلــيق ا
ــنــطق الــذى يــتـعــامـل به مع الــبــيــانـات الــتى ا
سـكة بورقة وتذيع على تلقيهـا الفتاة وهى 

شاهدين أخبار زحف اجلراد. ا
إن عـنـصر الـغنـاء يـستـمد كـيفـيـاته من مفـهوم
الـــفـــرجـــة وبــعـض أغــانـى الــســـيـــد درويش مع
التـأكيد علـى جانبهـا الشعبى بـرغم ما يخلق
ــوسـيــقـيـة هـذا الــغـنــاء تـبـايــنـا مع الــفـواصل ا
التى يـستـخدمهـا العـرض عبـر شريط صوتى
أعـد سـلـفـاً وهــو مـا يـنـبئ عن أن ثـمـة خـلـطـاً

فى طرائق التعبير.
سـرحى يطرح هـذه األفكار ورغم أن النص ا
ســـابـــقـــة الـــذكـــر والـــتـى تـــخص غـــزو اجلـــراد
لـواديـنـا األخضـر فى مـسـتـواه األولى أو الذى
ــــســــرحـى فــــإنه - أى يــــدور حـــــوله احلـــــوار ا
الـنص - يــطــرح أيـضــاً - ثـيــمـة درامــيـة أكــثـر
عــمـقــاً وأصـالــة وهى أن اجملــمـوع أو غــالـبــيـة
اجملتمع هى الـتى حتدد احلقيـقة وذلك عبر
الــــنـــــســــوة الـالئى شـــــاركن فـى قــــتـل الــــفـــــتــــاة
الـوحــيـدة الـتى جنت من االغـتـصـاب لـذا كـان
ـنــطــقى الــتـخــلص مــنــهــا وهـو مــا يــذكـر مـن ا
بـثــيـمــة بـحــر اجلـنــون لـتــوفــيق احلـكــيم والـتى
تــدور حـول نــهـر من يــشــرب من مـاءه يــصـاب
دينـة وال ينجو بـاجلنون فيـصاب كل رجـال ا
سوى فرد واحد مع الـفارق الفنى والفلسفى
الـذى صـاغ بـه احلـكـيـم رؤيـته لـهــذه الـقــضـيـة

صياغة
عشوائية
وغير
متناغمة
لم
تستفد
من
إمكانات
الهناجر

عز الدين بدوى

> فى عام 1977 بلغ غضب السادات ذروته من سعد الدين وهبة عندما وافق على
إحالته للمحكمة التأديبية وصدر قرار فصله من وزارة الثقافة مع زوجته الفنانة
واصلة مهامه كوكيل أول لوزارة الثقافة. سميحة أيوب ثم برأته احملكمة وعاد  سرحي جريدة كل ا
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ضآلة من ذلك 
(تتصـــــل مـرة اخـرى)

صـــوت االبــــنـــة انــــا لـــسـت هـــنــــا  لـــو اردت ان
تترك رسالة فابدأ بعد الصفارة 

بـــيـــتى : مـــرحـــبـــاً ايـــتـــهـــا اآلله  وكـــيف حـــالك
 اليوم ?

(تضـــرب بيــــدها)
ـــكــنـك الــتـــحــدث ? اتـــشــعـــرين بـــتــوعك ? أال 
اتـشـعـرين انك مـحـبـطـة ? حـسـنـاً  هـنـاك شئ
واحـــــد لن تـــــضــــطـــــرى أبــــداً إلـى احــــتـــــمــــاله :

لعون . التحدث إلى الفراغ ا
مـــرحـــبـــاً ابـــنـــتـى  هـــذه امك الـــقـــعـــيـــدة  األم
اخملـتـارة هـذه الـسـنـة تـتـصل بك مـن الـسـماء 
كنك االتصال بى لقد توفـيت قبل شهرين  

فى الـــــــســــــحـــــــابـــــــة الــــــســـــــابــــــعـــــــة عــــــلـى اخلط
 0101010101010آه  آه . آه .
(تبكـــى ثم تعـــود وتتمالـــك نفسها)

الوداع أيتها اآلله 
(تضـــع السماعـــة)

(تصـــرخ فى احلبل)
قعدين يأساً ? ماذا عنهم ? ماذا عن ا

(تـتــجــول فى شــقــتــهــا  ضــائــعــة  وحــيـدة 
ـا تريد ان تفعله  اين جتلس  غيرمتأكدة 
ـتدلى  مـحبـطة جتد نـفـسهـا اسفل احلـبل ا

بكل ما حتمله الكلمة من معنى)
شــيـئــاً واحــداً لم اســتـطـع ان أكـونه  –وهـو ان
أكــون ضـئـيــلـة  فـتــلك الـضــآلـة انـطــوت دائـمـاً
عـــــــلى شـئ مـن الــــــدنـــــــاءة : كـــــــشــــــعـــــــور دفــــــ
بـــالــكــراهـــيــة وحــســـد من مــســـتــتــر بـــاالضــافــة
لـــــلــــتـــــوبــــيـخ رغــــمـــــاً عن االرادة  لـم اكن ابــــداً
مـرغــمـة  حــســودة او دنـيــئـة وال بــأس بــبـعض
من الكراهـية من ح آلخـر فى تلك احلياة 
ولكـن عن قصـد ? ابداً لم يـحدث  بـينـما كان
السيد جـيمس كذلك  لقد سحق عن قصد 
وأحـب عن قــصـــد  واطــرى عن قـــصــد  وكــره
ـفـتـونة احلق من الـنـاس وكـذلك اجملـمـوعـات ا
والـقضايـا االثيرة لم تـخرج شعـرة او كلمة عن
مــكـانــهــا  وال هـمــســة زائــدة . امـا انــا  فــقـد
طــاردتـه وصــرخـت به حــول الـــعــالـم  جــازفت
عـاطـفـيـاً  سـألت اسـئـلـة غـيـر الئـقـة . اخـطاء
مهـلكـة ! كنت سـخية مع ارض فـوالذية مـقفرة
. اخـطاءً مـهـلكـة ! ولـكن اخـطائى تـلك مـنـحته

هو الفروسية 
(تـضــــرب بيـــدها)

كما انهـا ابقته خارج مجلس الوزراء . غلطتى
أنــا  كـــان كل ذلـك خـــطــأى انـــا  كل شـئ هــو

خطأى انا التى تركتهم يفوزون .
" احلــضـور الــكـر  ســيـداتى وســادتى  كـان
كن لى أم  –نعم فحتـى العجائز مـن النساء 
ان يـكـون لـهن امـهـات يـوماً  –كـان لى أم قـوية
وصـــغــيـــرة احلـــجـم  كـــانت هى من أعـــطـــتـــنى
نـصيـحتـ همـا " تـكلـمى" قالت " دائـماً قـوليه
ذلـك الــــشـئ الــــذى يـــــبـــــقى فـى الــــذاكـــــرة وفى
ــرات كـــنت وقـــحـــة وأثـــرت غــضـــبـــهــا احـــدى ا

فقلت لها : 
" ولـــكـــنى كـــنت اضـــاحـــكك فـــقـط " " اليـــوجــد
هــنـاك مـايـســمى بـالـنـكــات ال احـد " وتـابـعت "

يلقى بالنكات " 
(وفى تأن تـأتيـها فـكره  تـرفع عصـاها لـتنزل
احلـبل  تنـوى ان تسـتـعمـله لتـصـيد كـرسيـها
ــتــحـرك  مــا يــتـبع ذلـك يـعــتـمــد عــلى قـوة ا
ـمــثـلــة واخملـرج  االبــداع الـكــومــيـدى لــدى ا
ا كانت قوة ذلـك فهى تنجح اخـيراً  لقد وا
كان اصبح الكرسى لهـا مرة اخرى تدور فى ا
ـنـتصـر  او انـها وكـأنهـا تـمثـل مهـد الـشرف ا

تختصر مشاعر االنتصار فيما تفعله)
" احلـــضــور الـــكـــر  ســيـــداتى وســـادتى  لم

اكن على هذا احلال دائماً 
أنا ......."

" احلـضــور الـكـر  ســيـداتى وســادتى  لـقـد
امـــضــيـت حــيـــاتى عـــلى جـــبـــهــات الـــعـــديــد من

عارك التى ......" ا
" احلـضــور الـكـر  ســيـداتى وســادتى  لـقـد
اعطينا حياة واحدة فقط لنعيشها و ......."
" احلــضـــور الــكــر  ســيــداتى وســادتى .....
الــــلـــعــــنـه لم اخــــطط ان جتــــرى االمــــور بــــهـــذه

الطريقة "
تواصل بـثمانى دقات تـقطع السـاعة ازيزهـا ا

 تتالشى االضواء ببطء

تريد أن تصبح كاتبة  كاتبة ضئيلة .
(وتصـــرخ فــى احلبـــل)

ـقـعـدين بـفـعل مـا لـديـهم من مــاذا عن هـؤالء ا
ـســة فـنــيـة تـتــعـلـق بـاأللـوان  مــوهـبــة  ذوق  

أسلوب ? ماذا عنهم ?
(تقلـــد شخصا يزدرى مــــن أمامــــه)

" من تـعتـقـد نـفسـهـا ? انـها تـعـتـقد فى نـفـسـها
ا تستحق  تلك هى مشكلتها " اكثر 

لــقـد هــتـفت بــهـا " اكـتــبى تــفـاهـات "  " اكــتـبى
تفاهات واجمعى ثروة وراعنى فى كبر سنى "

ولكن لم يكن الكالم لها 
" انا لست هنا " غير موفقة 

" انا لست هنا " كاتبة وضئيلة 
ـــكن أن تـــكـــونـى اكـــثــر " انـــا لـــست هـــنـــا " ال 

" هــنــا  262214 فــكــمـــا تــعــلم لـــقــد طــلــبت
الـرقم الـصـحـيح " ال " آسـفـة  لـست هـنا " او
" آسـفــة نـحن نـعــمل " أو"آسـفــة  فـنـحن لــسـنـا
بحالة مزاجية للتحدث إلى الناس " الشئ !

انها تقول لنفسها " هم يعرفون صوتى "
ولـــــكـن مـــــاذا لـــــو ان احـــــدهم يـــــحـــــتـــــاج الـــــيك

احتياجاً عاجالً وانه اليعرف صوتك ?
(تتصــــل مـــرة اخـــــرى)

صـــوت االبــــنـــة انــــا لـــست هــــنـــا  لـــو اردت ان
تترك رسالة فابدأ بعد الصفارة 

(صفــــارة  تعيــــد بيتــــى السماعـــة)
بــيـتـى : حـتى لـم تـقـل " من فـضــلك ابــدأ بــعـد

الصفارة وسوف أتصل بك الحقاً " ضآلة 
انــهــا شــديــدة الـــضــآلــة  انــهــا ابــنــتى  اآلن 
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سرحي جريدة كل ا

اإلعالمى طارق أبو
السعود رئيس شبكة
تخصصة اإلذاعات ا
التى  إطالقها مؤخراً
قال إن إذاعة الدراما
اجلديدة سوف تذيع
سرحيات التى أحدث ا
 عرضها مؤخراً على
صرى سرح ا خشبة ا
وعبر عن أمله فى إنتاج
أعمال مسرحية خاصة
بإذاعة الدراما يقوم
ببطولتها كبار جنومنا
مع توفير جميع
اإلمكانات لتنفيذ هذا
شروع. ا

> حصل على وسام اجلمهورية من الطبقة الثالثة عام 1965 ووسام الشرف
الفرنسى من درجة ضابط عام 1976 ووسام سيمون بوليفار من حكومة فنزويال عام
.1979
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سرحي جريدة كل ا

سرح أكثر من ارتباطه بالسياسة حيث بدأ حياته العملية ضابطا بالشرطة > ارتبط بالصحافة وا
فى نهاية األربعينيات وعندما اندلعت ثورة يوليو شارك فى كتابة أول بيان تأييد للثورة ثم حصل
على درجة الليسانس فى اآلداب - فلسفة وعلم نفس - من كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية عام

 1956ثم استقال من الشرطة والتحق بالعمل فى دار التحرير للطبع والنشر.

الهيئة العربية للمسرح
برئاسة د. أشرف زكى
قررت إغالق مقرها
الرئيسى بالقاهرة

«مؤقتا» تمهيدا لنقله
إلى مقر آخر بسبب

ارتفاع اإليجار السنوى
للمقر القد إضافة إلى

مصروفاته النثرية
األخرى دون أى تفعيل
قر حقيقى ألنشطة ا

مسئولو الهيئة بالقاهرة
يبحثون حاليا عن مكتب

إدارى صغير إلعادة
قر مرة أخرى. افتتاح ا
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 مشكلة العرض تكمن فى الديكور
بصرف النظر عن ثباته
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دليل كلمات نيلسون مانديال األخيرة عن اجلامعة :
" إنــنى أقـدر كل جـامــعـات وبـيـوت الــعـلم .. فـجــمـيـعـهـا
تــسـاهم بــشــكل كــبـيــر فى حــيـاة الــبــشـر .. وجــمــيـعــهـا
حتـاول االرتــقـاء به .. ولـكـن جـامـعــة كـولـومــبـيـا بــكـنـدا
ونـشاطاتـها وأبحـاثها ال يـوازيهـا جامعـة أخرى .. فهى
ال تــتــوارى وراء أبــحــاث تــخــدم فــئــة بــعـيــنــهــا .. بل إن
أبحـاثها وأكـثر اهتـماماتـها نحـو العالم بـأسره وخاصة
الـفـقـيـر وقـضـايـاه .. وهـذا هـو مـا يـهـمـنى فى حـقـيـقـة
األمــر .. ألنـنى قـادم مـن قـارة تـعــد األفـقـر فـى الـعـالم

وحتتاج من يهتم بها " ...
ــشـــاركـــة فى الـــعـــروض الـــتى تـــقـــدمـــهــا وال تــتـــوقـف ا
اجلـامـعـة عــنـد طالب كـلـيــة الـفـنـون .. ولـكــنـهـا تـسـمح
أيــضــا لـــطالب الــكــلـــيــات األخــرى كـــكــلــيـــات الــقــانــون
ـشــاركـة .. كــمـا والـطـب والـعــلـوم واآلداب وغــيـرهــا بــا
تـسمح أيضا للـمواهب من خارج اجلامـعة بأن تشارك

فى عروضها اخملتلفة ...
تـتـمـيـز الـعـروض بـاإلبــهـار الـشـديـد .. ويـعـود ذلك إلى
ـفتوحـة .. واالهتـمام الـشديد من يزانـية الـكبـيرة وا ا
ـسـرح وإنـشـاء عدة ـتـعـاقـبة بـا قـبل إدارات اجلـامعـة ا
ــســارح اجلــامــعـــة اخلــمــســة والــتى قــاعــات جــديـــدة 
وصـلت إلى  11قــاعــة .. خــمس مــنــهــا كــبــيـرة احلــجم
تسـع أللفى مـتفـرج والبـقيـة ما بـ متـوسطـة وصغـيرة
تتـسع لعدد مـن اجلمهـور يتـراوح ما ب  400إلى 700
متفرج وهى مجهزة للنقل والتصوير التليفزيونى ...
وجورميـنجاست ثالثـية " ثالثة روايـات " كتبـها مرف

تــــــبـــــاعــــــا وهى " اآللـــــهــــــة تـــــيــــــتـــــوس " عـــــام " ? 1946
جـورمـيـنــجـاست " عـام  1950و" تـيـتــوس وحـيـدا " عـام

 .. 1959وقد أنتجتها الـ"بى بى سى" فى سلسلة

ا لها من أهمية فنية وفكرية تليفزيونية عام  .. 2000
أيضا ...

والـبعـد الفـكرى والفـنى فى الـعرض وفى هـذه الرواية
ـثل فى هذه نـابع من أنهـا تتـحـدث عن نظـام صارم 
الـقـلـعــة الـتى يـسـودهــا الـظـلم والـطــغـيـان تـارة والـعـدل
تـارة أخرى .. كما جنـد فى الرواية والعـرض .. بعضا
ـاذج النـساء ومـشـاكلـهن والتى هى جـزء هام من من 
تـسـلـطـة الـتى حتاول ـرأة ا نـسيـج اجملتـمع .. فـنـجـد ا
الـسـيطـرة .. وتتـخيل أنـهـا مركـز الهتـمـام القـلعـة التى
تـمثل الكون بأكـمله بالنسـبة لها .. وأخرى حتارب من
أجل بـيـتـها .. وتـتـحـول من امـرأة مسـتـكـيـنة لم تـخـتـبر
قـوتـهـا إلى امـرأة قـوية ال يـشق لـهـا غـبـار وقـد خرجت
قوتها من مكمنهـا وذهبت حتمى كيانها وكيان عائلتها

بكل قوة ...
كلمـات الرواية بهـا الكثـير من السحـر واجلمال  وقد
أضــاف ســتـيف مــولى لــسـحــر الـروايــة سـحــرا آخـر ..
فــرغم تــقـيــده بــالــوصف الــروائى .. مــحــاولـة مــنه فى
ـسـاعدة لـكـشف السـر حـول هذه الـقـلعـة ومـكانـها .. ا
ـــــيــــزة إال أنـه قــــد تـالعب بـــــاألزيــــاء الـــــتى ظـــــهــــرت 
بــالــتــفـاصــيـل الـدقــيــقــة وغــيــر احملــددة الــزمن .. كــمـا
ـقــسم لـثـالث طـوابق مــتـحــركـة .. ـســرح ا اسـتــخــدم ا

يتنقل بينها اخملرج بسالسة شديدة ...
ـمـرات مـا بـ أيـضــا فـإن حـركـة الـشـبــاب من خالل ا
ــرئى مــنــهــا فـى وقــتــهــا واآلخــرين الــطــوابق الــثالثـــة ا
اخملــتــبــئــ كــانـت شــديــدة الــسالســـة أيــضــا وتــنم عن
قـدرات رائعة .. وحركـة مدروسة ومخطـط لها بشكل

متقن ...
كما بـرع مولى فى استـخدام تعـبيرات الـوجه واجلسد
بـشـكل عــلـمى وبـتـقـنـيـات مــحـددة وهـو أمـر مـتـوقع من
مـــســـرح جــــامـــعى ولـــكـــنـه تـــفـــوق فى قـــدراتـه عـــلى كل

سرحية. العروض ا

ب البـحث العـلمى واإلبداع الـفنى تـأرجح " ستيف
مـولى " .. وراح يـحـاول  تـقـد رسـالـة فـنـيـة حتـمل
ـا لـو اسـتـطاع بـاحـثـو كـلـيات مضـمـونـا عـلـميـا .. ر
الـعــلــوم والـطب والــصــيـدلــة بـ " جــامـعــة كــولـومــبــيـا
الـبريطـانيـة " الكنـدية أن يتـوصلـوا إلى اجلديد فى
ـستمـرة منـذ ما يزيـد على عشـر سنوات أبـحاثهم ا
وجنـــــــحــــــــوا فى الـــــــوصـــــــول إلـى حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة هـــــــذه
اجلـورميـنجـاست .. لـبات هـذا العـرض األعظم فى
الـتاريخ .. ليس لقيـمته الفنية .. ولـكنه طريق نحو
الـــــتـــــوصل لـــــعالج مـــــرض الـــــســـــرطــــان وغـــــيـــــره من

األمراض ...
كن أن نـتـخيل أن عـرضـا مسـرحيـا يـحمل عبء هل 
ـثل هذه األمراض اخلطيرة .. أم الوصول إلى عالج 
ـسـرح واجلـامعـة الـتى يـنـتمى أنـهـا مـحاولـة من إدارة ا
لــهــا .. لــلــفت األنــظــار وجــذب عــدســات الــكــامــيــرات
نـحوهـا .. رغم أن مـكـانة هـذه اجلـامـعة فى الـسـنوات
األخــيـرة تــؤكـد أنــهـا بــاتت واحــدة من أهم اجلـامــعـات

فى العالم ...
عنـدما نـقتـرب أكثـر من العـرض اجلديـد الذى تـقدمه
جـامعـة كولـومـبيـا .. سنـعرف أن مـولى قـد اختـار هذه
ـثـيـرة لـلـجـدل بــعـد أن عـلم من بـعض طالب الـروايــة ا
كـليات الـطب والعـلوم والصـيدلـة .. أنها مـحور دراسة
بحـثية ضخمة وطـويلة بدأت منذ مـا يقترب من عشر
ســـنـــوات .. تـــشــارك فـــيـــهــا عـــشـــر كـــلــيـــات مـــخــتـــلـــفــة
الــتــخــصـصــات .. هــدفــهـا الــبــحث عن حــقــيـقــة قــلــعـة
عروف " مرف جـورمينجاست الـتى وصفها الكـاتب ا
بـيل " فى ثـالثـيـته .. ورغم أن كـتـابـاته مـلـيـئـة بـالـصـور
اخلـيالـية الـتى ال تـمت للـواقع بـصلـة .. إال أن الـعلـماء
والباحثـ توقفوا عـند هذه القـلعة التى يـؤكد وصفها

الدقيق على أن لها وجودا فى الواقع ...
وقــد وصف مــرفـ الــقــلـعــة بــأنـهــا من قالع الــعــصـور
الـوسطى وأن جدرانها منـقوشة برسوم وعـليها نحوت
ــرات كــثـــيــرة .. ومــقــســمــة رومــانــيـــة .. وأنــهــا ذات 
ألجزاء بيـنها أبواب تـشبه صمـامات القلب فى فـتحها
وغــلــقـــهــا .. أمـــا األهم والـــذى يــشــغـل فــكـــر الــعـــلــمــاء
والـبـاحثـ فـهـو وصـفه لـشـكل ولـون ومـلـمس األحـجار
بـنية بها القلـعة والتى تشير جمـيعها إلى مادة يطلق ا
ــادة الــتى تـــســتــخــدم عـــلــيــهــا " اإليـــزوتــوب " .. تــلـك ا
كـعالج لـلــعـديـد من األمــراض اخلـطـيـرة وعــلى رأسـهـا
الــســرطــان والــتى بــدأت تــتــنــاقـص بـشــكـل كــبــيــر مــنـذ
ســـنــوات ولـم يــوجــد مـــصــادر جـــديــدة لـــهــا .. كـــمــا لم

يكتشف بديل لها بعد ...
و" مـــرفـــ بـــيل "  1968 – 1911هـــــو كـــــاتب وشـــــاعــــر
مـــعــاصــر ومـــصــور مــحـــتــرف جــاب الـــعــالم بـــحــثــا عن
ـناظـر الـتى تـسـتـحق الـتصـويـر .. وتـلك أيـضـا إشارة ا
كان الذى وصـفه حقيقيا إلى إمـكانية أن يكـون هذا ا
.. ولــعـــدة ســنــوات اعـــتــقـــد الــبـــعض أن هـــذه الــقـــلــعــة
ـكن إجنـلـيـزيـة ولـكن وبـعـد بـحث طـويل تـبـ أنـهـا ال 
أن تكون إجنليـزية على اإلطالق .. وكان مرف غزير
اإلنــتــاج ومن أعــمــاله الــروائــيـة " اآللــهــة تــيــتـوس "  "
مستر بى " و" طـفل فى الظالم " .. كما أن له العديد
من األلـبومـات الـتى جـمع فيـهـا قـدرا كبـيـرا من صوره
ومــنـهــا " احلــيـتــان " و" جــزيــرة الـكــنــز " .. ورغم هـذا
ا مغمورا ـميز لكنه ظل مجهوال ور اإلنتاج الكبير وا

حتى أبحاث " جورمينجاست " ...
ولــيس هــذا بــجــديـد عــلـى جـامــعــة كــولــومــبــيـا .. تــلك
ـتقـدمة .. ـديـنة الـتى اشـتهـرت بحـلـقاتـهـا البـحـثيـة ا ا
كــمـــا اكــتـــســبت شـــهــرة فى الـــفــتــرة األخـــيــرة بـــتــقــد
ــــمـــيـــزة .. ورغم جنـــاح هـــذه ـــســـرحـــيـــة ا الـــعـــروض ا
الــعــروض بــشــكل كــبــيــر فال تــزال اجلــامــعــة وإدارتــهــا
تــصـر عــلى عــدم اقـتــحـام اجملــال الــفـنى احــتـرافــيـا ..
وضـوعة تهـدف إلى حتقيق أفضل وسـتظل اخلطط ا
نـتائج فى مجـال البحث الـفنى والـتقنـية احلديـثة التى
ــهـــا كــهــديـــة لــعـــالم احملـــتــرفــ .. تــخــدمـه .. وتــقـــد
واالكــتـفــاء بـاكــتـســاب احـتــرام الـعـالـم بـأســره .. وخـيـر
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لم يــتم االســـتــفـــادة مــنــهـــا أبــدا طـــول الــعــرض
ــســرحـى  فــبــدت مــجــرد شـــكل جــمــالى  ال ا
أكــثـــر وال أقل  ولم يــشـــغل اخملــرج نـــفــسه فى
توظيفهـا  ورسم احلركة استنادا إلى وجودها
 الذى حتول بفضل اإلهمال الفنى إلى مجرد
منـظر مـسرحى  فى حـ أن اخملرج اسـتطاع
وضوعة فى ساحة القصر استغالل النافورة ا
بشكل جيد  فأصبحت مكانا أساسيا للتمثيل
ـمـثل  واأللـوان الـتى أعتـمـد عـلـيـها  وحـركـة ا
مــهــنـدس الــديــكــور (أحــمــد بــشـارة) هـى ألـوان
مناسبة لقصر جديد   بناؤه منذ أيام قليلة
 فـى حــ أن هـــذا الـــقــصـــر يـــعــود إلـى تــاريخ
قـــد  ولم يـــتـم جتـــديـــده أبـــدا نـــظـــرا لـــفـــقـــر
ساكنـيه  فكـيف يكون مـقبوال أن تـكون األلوان
واضــحــة  وصــريـحــة وجــديــدة?!  وبــرغم أن
ـصمـم  قد حل مـشـكـلة أمـاكن سـكن قـاطـنيه ا
ـتـعـددة بـحـيلـة نـوافـذ االرابـيـسك الـتى جاءت ا
مـثل من شـرفته  جـميـلة  ومـنـاسبـة لـظهـور ا
وتـــداخل الــصــراع وإبــرازه  أال أن اإلضــاءة لم
طلوب تـلعب دورها فى إظهـار  ذلك التبـاين ا
ــعـــتــمــدة عــلى األداء فى مــثـل هــذه الــعــروض ا
ــشـهـد ـتــعـدد  تـبــعـا لـتــعـدد الــشـخـوص فى ا ا
الـواحــد  وفى أمـاكن مــتـعـددة  ومـخــتـلـفـة فى
نفس الوقت  أحيانـا لم يستطع اخملرج تقد
مثل  لـتجىء متـوافقة مع احلركة اخلـاصة بـا
كـان  فنرى مـثال شخـصيـة مثل (أبو طـبيعـة ا
العـز) الـسكـيـر الـذى قام بـدوره (عـلى احلداد)
الـذى يــأتى كل لــيـلـة لــيـقع فى حــفـرة وهــمـيـة 
سـرحى ال يتـحرك إال فى نراه طـول العـرض ا
نـقـطـة واحـدة  تـقــلل من مـسـاحـة وجـوده عـلى
سـرح  بـرغم حضـورة كـممـثل مـتمـيز خـشبـة ا
والفت  وكـــذلك نــرى نــفـس األمــر يــحــدث مع
ـمـثـل سـعـيــد دويـدار الــذى قـام بــدور (أحـمـد ا
أفــنــدى) حــصــر حــركــته  فـى مــنــطــقــة واحـدة
ـسـرحى وهــذه الـنـقــطـة تـؤخـذ طـول الـعــرض ا
ـمــثـلـيه  كــان يـحـتـاج عـلى اخملـرج .. وتــدريـبه 
تـأنــيـا أكــثـر من هــذا  ألنــنى شـعــرت أن بـعض
ـــمــثـــلــ - بــرغـم حــضــورهـم اجلــيــد- أال أن ا
أداءهم التمـثيـلى لم يكن مـتنـوعا ومتـبايـنا تـبعا
ــمــثل ــســتـه عــنــد ا ـــوقف  وذلك  لــطــبــيــعــة ا
سته عند (ناصر الشناوى) فى دور بهجت  و
ــــان عــــبـــــد الــــعــــزيـــــز ) الــــتى قـــــامت بــــدور (إ
ـســته - كـذلك- (حــكـمت هــا الـشــهـبــنــدر) و
عــنــد (وجــدى بــديــر) الــذى قــام بــدور (بــشـار)
.... واستعـانة اخملرج بعـناصر تـمثيلـية جديدة
ومـن هــؤالء (هــبـــة الــعـــطــار) الــتى يـــحــسب له 
قـــامت بـــدور مـــحــــاسن  بـــحـــضـــورهـــا الـــقـــوى
الــــطــــاغى  وفـــوزى درويـش فى دور (خــــيـــشه)
العب الـبـيــانـوال  وسـمــاح زكـريـا  تـلـك الـفـتـاة
ــة)  وأود أن أقــول : إنـنى الـرومــانــســيـة (كــر
حــــ تــــكـــلــــمت عـن بـــعـض هـــنــــات األداء لـــدى
ـان عبد العـزيز - ناصر الـشناوى - أحمد (إ
الحـــظــات ال تـــغــفل الـــقــســطـــاوى) فــإن تـــلك ا
مـواهبهم الكبـيرة التى ال أشك فيـها  ولكننى
ـطـلوب  قصـدت أن اخملـرج لم يـبـذل اجلهـد ا
ا يتالءم مع لتوضيح طريـقة أداء الشخصية 
الـلحـظـة الـدرامـيـة الـتى تـعبـر عـنـهـا  فـأحـيـانا
ـمثل - مـهمـا كان مـوهوبا - فـى حاجة يـكون ا
إلـى إرشــاد  وتـــوضــيـح لــطـــريــقـــة أدائه  وفى
الـنــهـايــة الـتــحـيـة لــكل من : (هــدى عـبـد ربه -
نـاديـة أمـ - نــورا الـشـربـتــلى) وهن من فـرقـة
الــبــحـيــرة لـلــفـنــون الــشـعــبـيــة  فــلـقــد اسـتــطـاع
اخملـرج تـوظـيـفـهن فى أداء أدوارهن الـتـمـثـيـلـية

الثانوية  بعيدا عن الرقص.

 فـى هــــذه احلــــلــــقــــة من قــــراءتــــنــــا لــــلــــعــــروض
ــســـرحــيــة الـــتى قــدمـــتــهـــا فــرق إقــلـــيم غــرب ا
ووسط الـدلـتـا تـتنـاول عـرض «بـيـانوال» لـلـفـرقة

القومية بالبحيرة.
يـبـدو أن الـكاتب (مـحـمـود ديـاب) كـان قـد كتب
مــسـرحــيــته (قــصـر الــشــهـبــنــدر) عـقب انــتــهـاج
سـيـاسـة االنـفـتـاح االقــتـصـادى  وظـهـور طـبـقـة
االنـفـتـاحيـ الـذيـن حـاولوا  –مـنــذ الـبـدايـة –
تــغـــيــيــر مـــعــالم احلــيـــاة فى مــصـــر  لــكن هــذا
ـســرحى لم يـنـشــر وقـتـهــا  ولم يـنـشـر الـنص ا
بــعـدهــا إال فى عـام  2005 حــيث قـدمه- مع
ـســرحـيـات األخــرى- الـدكـتـور مـجـمــوعـة من ا
) فـى كـتــاب نــشـرته (مــحـمــد عــبـد الــله حــسـ
الــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــقـــصـــور الـــثـــقـــافــة  ضـــمن
سـلسـلتـهـا (نصـوص مـسرحـية)  وحـصل عـليه
سـرحى (حسن الوزير) الذى كان من اخملرج ا
يـسـتــعـد جلـمع أعـمـال مـحــمـود ديـاب لـنـشـرهـا
فى هــيــئـة الــكــتـاب  بــنــاء عـلـى اتـفــاق  بــيـنه
شروع وبـ الراحل د. سمـير سرحـان  لكن ا
لم يتم  وقـد أخذها  –بدوره - مـخطوطة من
الـناقـد الـكبـيـر (فاروق عـبـد القـادر) الـذى كان
ؤلف  وهذا يحتـفظ بها كـنسخة خـطية بـيد ا
الــنص قــدمه اخملـــرج ( كــرم مــطــاوع) فى عــام
 1975عـــلى مـــســـرح الــبـــالـــون بـــعــنـــوان (دنـــيــا
البـيانوال) بـاعتبـاره نصا غـنائيـا  استعـراضيا.
ـسرح لـكن الـعرض لم يـسـتـكـمل أيامـهـا  ألن ا
قـد احـترق فـى األيام األولى لـلـعـرض!!  وقدر
لــــلــــنص أال يــــقــــدمه أحــــد مـن يـــومــــهــــا  حــــتى
ــقــصـــود غــنــيـم) أن يــقــدمه اســتـــطــاع (عــبـــد ا
لـفـرقة الـبـحـيـرة الـقـومـيـة من إخـراجه  ويـبدو
أنه نفس الـنص الذى اسـتند عـليه كـرم مطاوع
 ألنه نص غـنائى  واسـتـعـراضى  فضال عن
عـــنــوانه (بـــيــانـــوال) .. وأرى أن عــنـــوان (قــصــر
الئـم تـمــامــا لــهـذا الــشــهـبــنــدر) هــو الــعـنــوان ا
ـــا جلـــأ كــرم مـــطـــاوع  إلى الـــنص اجلـــاد  ور
تــغــيــيــره ألســبـــاب تــســويــقــيــة  فـــجــعــله (دنــيــا
الـبــيـانـوال)  وهــو عـنـوان يــخـتـلف - بــالـطـبع -
عن عنوان ( بيانوال) كما قدمته فرقة البحيرة
 ألنه أشـمـل  وأكـثـر اتـسـاعا  وانـفـتـاحـا عـلى
الـعـالم الـذى يعـبـر عـنه  ولـذلك أصـبح عـنوان
(بـيانوال) احلالى غـير دال  وغيـر فنى  وغير
صحـيح  خاصـة أن رؤية اخملـرج - وهو يـقدم
عـــرضـه- لم تـــركـــز عـــلى هـــذا الـــبـــعـــد جـــيــدا
بـحــيث نــســتــطـيع أن نــلــمس أهــمــيـة الــبــيــانـوال
سـرحية األسـاسية فلم ودورهـا فى أحداث ا
تـكن من نـسـيج الـعرض  بـقـدر مـاكـانت مـجرد
ـســرحـيـة  يــسـتـرزق وظـيــفـة ألحـد شــخـوص ا
منـها  ويـلعـبهـا أمام األطـفال .. لم يـتم تعـميق
بــعــدهــا الــرمــزى الــذى أراده (مــحــمــود ديــاب)
بــاعــتــبــار أن الــبــيــانــوال  هى صــنــدوق الــدنــيــا
تعددة التى الذى يعرض األلعـاب واحلكايات ا
تـفـصح عن مـعـنى شـامل وعـام لـلـحـيـاة .. بـهذا
ــعــنى قــدم (كـرم مــطــاوع) عـرضـه  فى حـ ا
قصـود غنيم) قدمه بـرؤية (محمود أن (عـبد ا
ديـاب) اعتـمـادا عـلى العـنـوان الـرئيـسى (قـصر
الـشـهـبـنـدر) وهـذا هـو سـبب انـحـيـازى لـلـعـنوان

سرحى ..     األصلى للنص ا
عقب انتـهاج سيـاسية االنـفتاح االقـتصادى فى
مــــصــــر فى عــــام  1974 ظــــهــــرت الــــطــــبــــقـــة
الــــطـــفــــيـــلـــيــــة  الـــتـى أرادت تـــغــــيـــيــــر الـــبــــنـــيـــة
االقــتـــصــاديــة لــلــمــجــتــمـع بــصــرف الــنــظــر عن
احملـافـظـة عـلى مـنـظـومـة الـقـيم االجـتـمـاعـيـة 
فـــظــــهـــر الـــتــــنـــاقض حــــادا بـــ مـــاأراده رجـــال
األعـمــال  وبــ مــاهـو مــطــروح فى اجملــتـمع 
من قـيم يـنـبــغى احملـافـظـة عـلـيـهـا  بـاعـتـبـارهـا
الـعـمـود الـفـقرى  الـذى بـدونه لن تـقـوم قـائـمة
لـــهــذا اجملـــتـــمع  وتـــلك الـــرؤيـــة الـــتى قـــدمـــهــا
(مـــحــــمـــود ديـــاب) تــــعـــد رؤيـــة مــــبـــكـــرة جـــدا 
بالـنـسبـة لـلكـتابـة الـتى حاولت الـتـعبـيـر- فنـيا-

اسـتـعـان بـعـشـر أغـنـيـات اسـتـعـراضـيـة  وزعـها
سرحى  وجاءت متوافقة على مدار العرض ا
مع األماكن التى وضعت فـيها  وإن كان العدد
- كـما نالحظ - لم يأت لـضرورة فنـية  بقدر
ـاليـة التى ـقايـسة ا مـاجاء تـلبـية الحـتيـاجات ا
التــســمح بـــأكــثــر مـن عــشــر قــطـع فى الــعــرض
ــا يــهــدر حق اخملــرج فـى أن يــقـدم الــواحـد  
عــرضـا غــنــائـيــا  حـقــيــقـيــا  خـاصــة وأن هـذا
الــنص يـتــيح الـفــرصـة لــتـحــقـيق هــذا الـهـدف 
لـكـنـنـا النـسـتـطـيع أن نـقـول - هـنـا - أنـنـا أمـام
يزانيات عرض غنائى متـكامل  وذك بسبب ا
التى التسـمح بالتـجاوز .. وتلـك النقـطة حتتاج
إلى مــراجــعـــة  لــنــســتــطــيع أن نــقــدم عــروضــا
( مـتمـيـزة  فـاألشعـار الـتى كـتبـهـا (صالح غا
أشــعــار جــمــيــلــة  وتــتــمــيــز بــالــبــعـد الــغــنــائى 
واحلس االســتـعــراضى  وقـدمـهــا بـشــكل جـيـد
ــلـحن (طــارق مـريـر) الــذى قـام بـتــوزيع حلـنه ا
عـلى أكثـر من شخـصيـة فى األغنـية الـواحدة 
فــــــظــــــهــــــرت وكــــــأنــــــهــــــا أوبــــــريــــــتــــــا غــــــنــــــائــــــيـــــا
واالستعـراضات التى صـممهـا (سعيـد فتحى)
جاءت مقبولـة بالقدر الذى  به الغناء  و
ـنـاسبـة التى حـددها به األداء  وفى األماكن ا
مـــخـــرج الــعـــرض .. تـــوزيع األداء الـــغــنـــائى فى
مـثـلـ لـيكـونـوا صـوتا األغـنيـة الـواحـدة عـلى ا
غـنـائـيـا  يـقف جـنـبـا إلى جـنـب الـغـنـاء الـفردى
الـذى قام به (مـحـمد كـرم - مى عـثمـان - منه
اخلياط) كان موفـقا  ألنه أتاح للممثل فرصة
أن يـلعـب دوره كمـمـثل شامل  يـغـنى ويرقص 
ــــثـل  وتــــلـك احلــــالــــة حتـــــسب لـــــلــــعــــرض  و
وحتــــسب لـــلــــمـــمــــثـــلـــ الــــذين قـــدمــــوا أفـــضل
مــالــديــهـم . ووجــود فــرقــة مــثل فــرقــة الــفــنــون
الــشـــعــبـــيــة بـــالــبـــحــيــرة  واالســـتــعـــانــة بـــبــعض
عـنـاصــرهـا سـواء فى الــرقـصـات أو الـتــمـثـيل 
سـاعـد اخملرج عـلى أن يـقـدم رقـصات مـقـبـولة

وجميلة  ومتوافقة مع العرض ..        
مــشــكــلــة هــذا الــعــرض هى ديــكــوره  بــصــرف
الـنــظـر عن ثـبـاته  وهـذا الــثـبـات له مـايـبـرره 
ألن األحداث كـلـها تـدور داخل القـصر  إال أن
تــــوظــــيف بــــعض عــــنــــاصــــره لم يــــأت بــــالــــقـــدر
ــطـلـوب  فــتـلك اخلــلـفـيــة اجلـمـيــلـة الـتى هى ا
ـسرح  عـبارة عن حـديـقة فى خـلـفيـة خـشبـة ا

ــتـغــيــر  فــقــصــر الــشــهــبــنــدر الـذى عن هــذا ا
يسـكنه أوالد وأحـفاد الـشهـبنـدر الكـبيـر  صار
مـكانـا مـتـسعـا لـهم  يـعـيشـون فـيه عـلى احلـلوة
رة - كـما يـقولـون- يدفـعون إيـجارا لـلسـيدة وا
(حـكــمت هـا الـشـهــبـنـدر) صـاحــبـة الـقـصـر 
الـتى تـعـيش هى وابـنتـهـا- الطـالـبـة اجلامـعـية-
اعتـماد عـلى هذا اإليـجار لـكنـها تـمارس كـافة
بــســبب صــنـــوف الــقــمع والـــقــهــر عـــلى ســكــانـه
إحــســاســهـا بــالــفــوارق الــطـبــقــيــة بـيــنــهــا وبـ
ســاكـنى الــقــصـر الــكــبـيــر ومــازالت تــعـيش فى
ــاضى الـــذى شــهــد ثــراءهـــا  وغــنــاهــا وهى ا
اآلن التـريــد أن تــتــسـاوى مـع هـؤالء الــغــوغـاء 
اجــتــمــاعــيــا  أو نــفـــســيــا أو مــعــيــشــيــا ويــدور
الــــصـــراع بــــ الـــطـــرفــــ  إلى أن يــــأتى ذلك
الــرجل الـذى أراد الـزواج من صـاحــبـة الـقـصـر
حــ كـانت فى شـبـابــهـا  ورفـضه والـدهـا ألنه
لـيس من نفس طبقة الـعائلة التى تـنتمى إليها
يـأتى لـكى ينـتـقم مـنـهـا  لكـنه حـ رأى ابـنـتـها
اجلـمــيـلــة  غـيــر من خـطــته  وأراد االسـتــئـثـار
بها والزواج منـها  عارضته األم فى البداية 
أمــام إغــراءاته  لــتــعـود ووافــقت فـى الــنـهــايــة 
إلى سابق عـهدها  وتـبتـعد عن هؤالء الـغوغاء
 لــكــنــهــا حــ تـــلــمس طــمــعـه  ورفــضه لــهــا 
ورغـــبــته فى حتـــويل الــقـــصــر إلى كـــبــاريه يــدر
أمــواال كــبـيــرة عــلــيــهــمــا لم تــســاعــده فى ذلك
واستعانت فى رفضـها  بأهل القصر الفقراء 
ــست رفـــضــهم لـــلــبــيـع  أو الــشــراء  أو حـــ 
ـكـان  ويتـحول ـغادرة ا احلصـول عـلى مقـابل 
الـصـراع ب أهل الـقـصـر  والـطبـقـة اجلـديدة
ــثــلــهــا هــنــا الــتى لم تــكن مـــوجــودة من قــبل و
(بــهــجـت) االنــفــتــاحى الـــذى اليــعــرف أى قــيم
إنــســـانــيــة أو أخـالقــيــة وتـــكــون الــغـــلــبــة - فى
الـنهاية - ألهل القـصر هؤالء الذين يـتمسكون
بالقـيم اإلنسانـية  واالجتـماعيـة  الصراع من
أجل الـبقاء هو القـيمة األساسيـة لهذا العمل 
ـن يــقـــدرون احملـــافـــظــة عـــلى انـــتــصـــر الـــنص 
أصــولـهم  وتـراثــهم  وهـويــتـهم  فى مــواجـهـة
من يريـدون نزع رداء األصالـة .. البـيانـوال هنا
ـــفــهــوم األصـــالــة الــذى ــكن أن تـــكــون رمــزا 
أشــــرت إلـــيـه  لـــكـن اخملــــرج لم يــــضــــعـــهــــا فى
حـسـابه وهـو يـقدم تـفـسـيـره لهـذا الـنص . لـقد
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سرحي جريدة كل ا

هرجان هرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 1985 ورئيساً  > اُختير رئيساً 
القاهرة لسينما األطفال 1990 ورئيساً لالحتاد العام للفنان العرب.

الفنانة حنان سليمان
تستأنف هذا األسبوع أداء

دورها فى مسرحية
«العانس» للمؤلف على أبو
سالم واخملرجة لبنى عبد
العزيز ويتم عرضها بقاعة
سرح يوسف إدريس 

السالم.
سرحة إنتاج فرقة مسرح ا
دة 3 أيام الشباب وقدمت 
هرجان القومى قبل ا
وتوقفت عروضها ليعاد
ها مرة أخرى بعد تقد

هرجان. انتهاء فعاليات ا
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راغى جمال ا

سرحي جريدة كل ا

مسرحية «فيفا ماما»
للمخرجة عبير على
تسافر إلى اجلزائر
الشهر القادم لعرضها
هناك بعد ترشيحها
للمشاركة فى مهرجان
سرحى اجلزائر ا
سرحية بطولة أعضاء ا
سحراتى منهم فرقة ا
جمال عبد الناصر
دعاء شوقى محمد عبد
عز ميريت وآخرون ا
و عرضها على خشبة
مسرح الهناجر فى إطار
سرح الثانى عروض ا
ستقل. للمسرح ا

عاصر سوف يأتى اسم سعد الدين وهبة فى صرى ا سرح ا > عندما يؤرخ لتاريخ ا
موقع متقدم ب رواده "توفيق احلكيم - نعمان عاشور - ألفريد فرج" وغيرهم ويرى
ثقف أن سعد الدين وهبة لم يكن منتميا إلى ثورة يوليو بقدر حتيزه بعض ا
حلقبة الستينيات التى شهدت بزوغ جنمه كأحد فرسان الكلمة عبر مسرحياته.
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ـعــاجلــة اجلـديــدة تــركـز بــشــكل كـبــيــر عـلـى شـخــصــيـة يــهـوذا وا
ودوافعه اخلفية  

سيح علـيه السالم من خالل رواية ويصوغ قـصة حيـاة السيـد ا
يهوذا األسخربوطى نـفسه .. واجلديد هو شرحه لدوافعه التى
ــال وحـده دافــعـا لــذلك وكــذلك لم يـكن كــانت كــثـيــرة ولم يـكن ا
دافعه عـقائدياً تمامـا كمجموعة احلـاخامات الذين تآمروا على
ـســيح .. وأفـعـالــهم الـتـاريــخـيـة كــشـفت قـدر حــقـارتـهم الـســيـد ا
وجاء هـذا نصا عـلى لسان يـهوذا " خلـق الله البـشر ليـتحابوا ..
كــيف يــدعـوا رجــاله الــذين اسـتــخــلـفــهم عــلى األرض إلى الــقـتل

وسفك الدماء " ...
ومجـمـوعة الـعـمل تضم  58فـنانـا ومغـنيـا وراقصـا من اجلنـس
ـتـألـقـة "أنـابل " والـتى لـعـبت دور "مـر وعـلى رأسـهم الـنـجـمـة ا
ـسـيح " و اجملـدلـيـة" و"ديـفـيــد فـنـتـورا" الـذى لـعب دور "الـسـيـد ا

"بيتر باراجس" الذى لعب دور " يهوذا األسخربوطى " ...
يـدا إحدى قالع الـفن بالـبرتـغال عام 1976 أنابل ابـنة مـدينـة أ
وسيقى سرح ا ثلة مجتهـدة با  ..وهى مغـنية عذبة الصـوت و
وتــعـــد حــالـــيــا األفـــضل واالسـم األول فى هــذا اجملـــال .. بــدأت
أنـابل الغناء وهى فى الـثامنة من عـمرها .. وفى عمر  12عاماً
حازت على جـائزة فادو أقدم وأعـرق جوائز الـغناء بالـبرتغال ..
ـهـرجان ـثلـة الـبـرتـغـال بـاليـونـسـيـيف  وفى نـفس الـعـام بـاتت 

الغناء بهولندا ...
وقد أصدرت أول ألـبوماتها عام  .. 1991وعدة ألـبومات أخرى
خـالل عــامى  1991و .. 1992والــتى انـــتــقــلت بــهـــا من مــرحــلــة
ـــراهــقـــة إلـى الــشـــبـــاب والـــنــضـج وأهم الـــعــروض الـــطــفـــولـــة وا
ـوسيقى "  " حب سرحـية التى انـطلقت من خاللـها "صوت ا ا

سيح سوبر ستار "..   بال حواجز " وأخيرا "يسوع ا
فـاجأت أنـابل اجلمـاهيـر بأداء قـوى ومـثيـر لدور مـر اجملدلـية
وقد تـغنت بعدد من األغنيـات الشعبية والـشهيرة .. وقد عبرت
اجلـمــاهـيـر بـتـرحــيـبـهـا وثـنــائـهـا ألداء أنـابل فـإمــطـروهـا بـالـورود
ـا يزيـد عن ساعة ـئات  ـسرح ا والزهور .. وانـتظـرها بـخارج ا
سيح ولم تتمالك لتحيتها وتشجـيعها بأدائها فى عرض يسوع ا

نفسها وبكت متأثرة بكل هذه احلفاوة...
دن الـبرتـغالـية .. قـرر فيـليب بـعد جنـاح العـرض الكـبيـر  عبـر ا
ـــدن األوربـــيــة الـــقـــريـــبــة من الفـــريـــا اخلــروج فـى جــولـــة عـــبــر ا
الـبـرتــغـال ونـشـر فـكـره اجلـديـد .. كـمــا يـسـعى لـتـطـويـر الـعـرض
ا لتـوضيح أن مـا ينـشده هـو تبـرأة جمـيع الديـانات الـسمـاوية 
يفعله بنى البشر باسمها وحتت لوائها .. وكانت كلماته األخيرة
ـعـبـرة عن خالصـة فـكـره وجتـربـته الـكـبـيـرة التـى تزيـد عن 40 ا
عـامـا : كل إنـسـان يـولـد عـلى األرض .. بـداخـله قـدر من اخلـيـر
وقـــدر من الــشــر الـــكــامن والــذى اكـــتــســبه خالل فـــتــرة تــواجــده
بالـرحم لسـبعـة أو تسـعة أشـهر .. ثم الـفتـرة التى تـليـها وال يعى
ـا يـدور .. وهـنا فـيـهـا شيـئـاً .. فـقط الالوعى يـحتـفظ بـكـثـير 
نـاسب الذى يـخرج فـيه مكنـوناته من خـير أو شر يـأتى الوقت ا
بـنــاء عـلى دوافع ورائـهــا اهـتــمـامـات واهــتـمـامــات ورائـهـا كم من

ا تكون خطأ ... ا تكون صحيحة .. ور علومات التى ر ا
ـمثلة فى دياناته خلـقنا الله لنشـر اخلير على األرض ورسالته ا
ا تختلف فى بعض قـواعدها والتى غالبيتها اختالفات التى ر
ال تمنع التعايش السلمى بـ أبنائها .. ولكنها تتفق فى دعوتها
إلـى اخلـــيــــر والــــسالم واألمــــان .. فــــإن خـــالـف هـــذه الــــقــــواعـــد
ـكن أن اإلنـســانـيــة أى ولـد وورث عن والــديه ديــانـة مــا .. فال 
نـــحـــمل الـــله ورســـالـــته الـــســـمـــاويـــة إيـــا كـــانت مـــســـئـــولـــيـــة هــذه
ـسـيـحـيـة عـلى حـرب شـنـهـا ريـتـشارد الـتـصـرفـات .. فـهل أدين ا
قـــــلب األســـــد بـــــاسم الـــــصـــــلــــيـب ولم تـــــكن كـــــذلـك .. وهل أدين
ــســـيـــحــيـــة عــلـى مــا قـــام به هـــتــلـــر ضــد الـــيــهـــود .. وهل أدين ا
ـسيـحيـة علـى ما قـام به بوش من تـصـرفات وسـلوك مـش .. ا
وهل أديـن الـــيـــهـــوديـــة عـــلى مـــا يــــقـــوم به اإلســـرائـــيـــلـــيـــون ضـــد
الـفـلــسـطـيـنـيــ والـعـرب .. وهل أدين اإلسالم عــلى مـا فـعـله بن
الدن ومـن مـــعه فـى نـــيــــويـــورك ولـــنــــدن .. وهل .. وهل .. ???..
انظروا إلى ما يقول فـاه كل منكم .. وإلى ما تفعله يد كل منكم
كن أن ترتكبوه وتعترفوا به ألنفسكم .. وتفكروا .. وكل خطأ 
هل هذا يدين الـله ورساالته الـسماوية الـتى تديـنون بها ..???..
صادر:  ا
hardmusicapontocom.blogspot.com   
thestarisme.blogspot.com
www.teatropoliteama.pt

ـكن لـعـاقل .. أن يــرفض من يـدعـوه إلى احلب والـتـآخى .. ال 

ـخــتـلف طـبــقـاتـهم .. ومـقـاومــة الـتـعـصـب واحلـقـد بــ الـنـاس 

ومـذاهـبـهم وعـقائـدهم .. وبث روح الـتـعـاون واالحتـرام بـيـنهم ..
ثل الـعـليـا .. واألهم احـترام ويـدعـو إلى احتـرام كل الـتـقالـيـد وا
ـسـيح وتـبـجـيل األديـان كـافـة . كــان ذلك جـوهـر عـرض "يـسـوع ا

سوبر ستار " ...
ـسارح التاريخـية بلشبـونة العاصمة على مسرح بـورتيماو أحد ا
ـسـرح الــذى أطـلق عـلــيه " مـحـراب الـفن " الــبـرتـغـالــيـة .. ذلك ا
ـا يــسـهم به مـن أجل الـفن واجملــتـمـع .. يـقـدم مــنـذ  15عـامــاً  
ـسرح عـرضـاً جديـداً  يـخرجه اخملـضـرم "فيـلـيب الفريـا" قـائد ا
ــسـته ـســيح سـوبــر سـتــار" .. وفـيه يــضع فـيــلـيب  وهـو "يــسـوع ا
بوجهة نظر جديـدة ومختلفة .. فهو يبر كل األديان من شرور
من يـدعـون أنـهم أبـنـاؤهـا ورجـالـهـا .. ويـقـولـون بأفـواهـهـم ما ال
تـدركه عقـولهم ومـا يتـنافى مع مـا تـفعـله أيديـهم .. يدعـون أنهم
يـعـبـدون الــله .. ويـخـدمـون رسـالـته الــتى أسـاسـهـا أن يـعـيش كل
البشر فى مـحبة وسالم .. بيـنما هم يسرقـون ويقتلـون ويفعلون
كل مــا حتـــرمه جــمـــيع األديــان .. وتـــبــريـــراتــهم الـــواهــيـــة وغــيــر

فهومة وادعائهم حماية دينهم والدفاع عنه ... ا
"رغم مـرور الـزمن .. إال أن هـذه الـقصـة سـتـظل دائـما مـنـاسـبة
لـلـعــرض فى كل األوقـات فــهى حتـمـل دائـمـا اجلــديـد .. وحتـوى
ـا أن هـنـاك تـفـصـيالت ودروسـاً تــسـتـحق الـتـوقف عـنـدهـا.. طـا
عـاقـالً يـهـتم بـهـا ويـقـدمـهـا .. وآخـرون يـسـعـون إلـيـهـا " ..كـلـمات

بروس لوجن باإلندبندنت  ...
سـرح بورتـيـماو والـذى يقـع فى وسط العـاصمـة لـشبـونة ونـعـود 
ويرأسه مـنذ عام  1991والـذى شهـد ميالده اجلـديد .. اخملرج
بدع " فيليب الفريا" وكان توليه القيادة نقطة حتول كبرى .. وا
وضع حـجـر األسـاس لـبورتـيـمـاو فى  12مـايـو عـام  .. 1912و

افتتاحه فى  6ديسمبر عام  1913بعرض "رقصة احلب " ... 
وقــصـــته تـــروى أن لـــويس أنـــتـــونـــيـــو بــريـــرا .. رجـل أحب فـــنــون
الـتـمــثـيل .. وحـلـم بـأن يـهـدى لــشـبـونــة بـيـتـاً جــديـداً لـلــمـوسـيـقى
نطقة سـرح يخدم عامة النـاس .. ولهذا ابتاع قطـعة أرض  وا
"رودا دى بـورتاس" بـلشـبونـة العـاصمـة البـرتغـاليـة .. ليـنشئ بـها
مـسـرحـاً وأطـلق عـليـه اسم بـورتيـمـاو تـيـمـنـا بـاسم عـائـلـة والدته

التى تولت رعايته بعد وفاة أبيه ... 
هنـدس البرتغـالى الشهـير " ميجـيل فينـتورا تيرا وقد جلـأ إلى ا
ـشروع ـعمـاريـة بـالبـرتـغـال .. لـيصـمم ويـخـطط  " قائـد الـثـورة ا
ــسـرح .. وبــعـد افـتــتـاحـه .. وفى خـطــوة تـاريــخـيـة إنـشــاء هـذا ا
أنضم عدد كبير من الفنان كشركاء لبورتيماو ومنهم " أجنيال
"برونيلدا جوديس "ألفيس دا كونـا "  يرا بـاستوس " "با بيـنتو " 
"لوسيندا سيموس " "  "أدلينا أبرانشيـز "  " أورا أبرانشيس" 
 "إريكـو براجـا "  "ماريـا ماتـوس"  "ناسـكيـميـنتـو فرنـانديس" 
ــرور الـسـنـوات أصـبح كل من "لـويـزا ســاتـانـيال " وغـيـرهم .. و
ـسـرح بــتـقـد عـدداً من ــسـرح شـريـكـا فــيه .. وجنح ا يــعـمل بـا
أفضل الـعروض ومن أكـثرهـا جنـاحاً "سـالومى " ألوسـكار وايـلد
ـسـرح على الـعـديد و"الـوحل " أللـفـريدو كـورتـيز .. كـمـا حصل ا

من اجلوائز الدولية ...        
ـيـرا بـاسـتـوس " وعـرض ثـم كـان الـعـرض الـتـاريـخى لـلـنـجـمـة "بـا
"غـــادة الـــكــــامـــيـــلـــيـــا عـــام  .. 1930وبـــعـــد عـــام  ? 1935أصـــبح
بـورتـيمـاو أكـبر مـسـارح البـرتـغال مـكـانة .. ولـكـنه تأثـر بـعد ذلك
ـية الـثـانـيـة ..  ولكـنه عـاد لالزدهـار بـعض الشىء بـاحلرب الـعـا
خالل فــتـــرة اخلــمــســـيــنــات ومــا بـــعــدهــا .. ومــابـــ ارتــفــاعــات
وانــخــفــضــات مــرت الــســنــوات.. حــتـى تــولى " فــيــلــيب الفــريــا "

ــســرح عـام  .. 1991وقــاد حــمــلــة الــنــهــوض به لــيــعـود رئــاســة ا
ـسـارح األوروبـيـة الـتى تـقـدم ـا كـان ويـصـبح من أهم ا أفـضل 

عروضاً بلغة غير اإلجنليزية ...
يـزة من األعـمـال منـهـا "مـاريا كالس " قـام بتـقـد مجـمـوعـة 
لـتــيــرنس مــاكـنــالى   " الــزهــرة الـقــرمــزيــة " لـتــيــنـسـى ويـلــيــامـز
والـنــجــاح الـكــبــيـر لــعــرض "أمـيــلــيـا " .. ثم الــنــجـاح األكــبــر عـلى
ستـوي احمللى واألوروبى بـعرض "سيدتى اجلـميلـة " وغيرها ا
من الـعــروض وصـوال .. لـعــروض "ألـيس فى بالد الــعـجـائب " "
ــــســـيح ســــوبـــر ســـتـــار " ... مـــوســــيـــقى فـى الـــقـــلـب " و"يـــســـوع ا
وفـيليب الفريا مـخرج برتغـالى قدير ولد عام  .. 1945وقد بدأ
سرح الـوطنى .. وأيضا سرحى عام  1963كـممثل بـا نشـاطه ا
ــركــز أمـيــلــيــا راى ومــجــمـوعــة اســتــوديــوهـات الــفن بــلــشــبــونـة
سـرح الكـوميـدى وغيـرها ـسرح الـتـجريـبى البـرتغـالى وبـيت ا وا
..  درس فـيليب الـفنـون الدرامـية بلـندن .. واجته لإلخـراج منذ
ما يـقرب من  18عامـا عنـد تولـيه قيـادة مسـرح بورتيـماو ولـكنه
أخـراج أعــمـاال فى مـســارح أخـرى كــالـكـومــيـدى وغـيــره .. ومـنـذ
عـــام  2000بـــدأ فى الـــقــيــام بـــجــوالت خـــارج الــبـــرتــغـــال وكــانت
احملـطـة األولى بـاريس ومـدن فـرنـسـيـة أخـرى وخالل  9سـنوات
بــلغ عــدد من شــاهــدوا عــروضه خـالل اجلــوالت اخلــارجــيــة مـا

يزيد عن  23مليون متفرج ...  
سيح سـوبر ستار معاجلة جـديدة للمسرحية ومسـرحية يسوع ا
التى كتبها أنـدروا لويد ويبر وتيم رايس .. كتباها عام .. 1970
وهى تـلقى الضوء فى إطـار سياسى على مـا حتويه العالقة ب
ـسـيح من صـراع طـبقى .. وهى يـهـوذا االسـخـربـوطى والسـيـد ا
سيح .. مبنية على أحداث الساعات األخيرة من حياة السيد ا
ها فقدمت بباريس وقد قدمتها برودواى  .. 1971وتوالى تقد
 .. 1972ومدريد  .. 1975واستـراليا  .. 1994واجنلترا  1998
 ..وفـــيـــيـــنـــا  2002وهـــولـــنـــدا  2005وكـــوريـــا اجلـــنـــوبـــيــة 2007

والسويد  2008وأخيرا البرتغال  ... 2009
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صـفوف الـعامة فـتتـحول- عـلى مسـتوى آخر-
الـــنـــقـــمـــة عـــلى الـــقـــصـــر وســـيـــاســـته إلـى ثــورة
ــاء عــلى أرض تــهــدم"اجلــبل"وتــفــجـــر يــنــابــيع ا

احلياة.
ولـكن بـقــدر مـا اتـسم الـتـغـيـيـر الـذى طـرأ عـلى
الــنــســيج الــدرامى بـــالــنــضج بــقــدر مــا أنــزلت
ـــلــــكـــة لـــعـــنـــتـــهـــا عـــلـى "الـــعـــرض"وطـــردته من ا
ـوسـم مـسـرحـهـا الـذى شهـد عـرضـ فـقط 
مـتـتــالـيـ واكــتـشـفت بـغــتـة أنه يـحــتـاج أجـهـزة
ــنـتـفـعـ تــكـيـيف تــعـيـده ثـانــيـة إلى واحـد من ا
"وفريقه إال بـحكمـتهـا! فلم يـجد"عـادل شاهـ
األن فى ملـعب كرة سـلة يتـبع مركز الـشباب
كنة تسمح خال- بالطبع- من أى جتهيزات 
بـاســتـيـعــاب رؤيـة جـمــالـيـة تــعـانق الــظل والـنـور
بــشــكل شـفــاف ومــوح بــالـرمــوز الــدقـيــقــة الـتى
تـــــنـــــسج الـــــعالقـــــات الـــــدرامــــيـــــة وتـــــمــــنـــــحـــــهــــا
مــعــانــيـــهــا.وفى هــذا الــســـيــاق وجــد اجلــمــهــور
ـتــاح وقـد حتـلق مع نـفــسه مـحـيــطـا بـالــفـراغ ا
عـامـة الـدرامـا بأزيـاء غـلب عـلـيهـا طـابع فـقراء
ـــصـــريــــة حـــول بـــئـــر الـــفـالحـــ فى الــــقـــرى ا
مــــتـــــواضـع مــــهـــــدم األركـــــان صـــــنـــــعـــــته"نـــــهـــــلــــة
مـوسى"وكـأنـهم يـعـانـون معـا وطـأة الـظـمـأ الذى
يـــــوشك أن يـــــقـــــضـى عــــلـى بـــــريق احلـــــيـــــاة فى
ــلـكـة وقـد ـقـابل يــرتـفع عـالم ا أعـيـنـهـم وفى ا
ــتـقــاطـعـة ـثــلـثــاته ا اكـتـسـب طـابــعـا فــانـتــازيـا 
ـسـاحـات وكـأنهـا كـتل حـجـريـة حادة مـتفـاوتـة ا
الـــقــــواطـع وإن اكـــتــــسـت بـــوحــــدات زخــــرفــــيـــة
تـسـتــعـيـد تـكـنـيك الــرسـوم الـطـفـولـيـة ودون أن
تـتـخـلى الـصـورة كـكل عن الـفـوضى الـلـونـية أو
تاح بعشوائيته كنها االستـقالل عن الفراغ ا
ـــاء اآلســـنـــة الــتـى تــســـمح ـــريـــرة.ويــبـــدو أن ا ا
"فلم ـلكة"فـرضت نفسـها على"ابن شـاه بها"ا
يــسـتــطع أن يـتــطـلع حلــلـول إخــراجـيــة مـبــتـكـرة
ـة فـاسـتسـلم ألنـ الـظـمأ وغـيـر تـقلـيـديـة لـعا
ــكــررة ــهــزومــة وا بــالــتــشــكــيالت اجلــمــاعــيــة ا
وبالغـناء عـلى أحلان"أحمـد عبدون"والـرقصات
ــألــوفــة الــتى صــاغــهــا"عــادل حــفــنى"ولم تــنج ا
مـنها غير رقـصة"األميرة"مع العـامة التى أدتها
بــبـراعـة الفــتـة"روزا الـســعـيــد"فـجـمــعت بـجـانب
حــضـورهـا الـتــمـثـيــلى خـفـة احلـركــة والـرشـاقـة
واحلـس بــاإليــقــاع وبــرغم ذلك فــمــمــا يــحــسب
البن حـــفـــنى أنـه درب اجملـــامـــيع نــــفـــســـهـــا ولم
يـعــتــمــد عــلى راقــصـ يــبــدون كــزائــدة تــتـصل
بـاحلــركــة فــجــأة وال تــلـبث أن تــنــفــصل عــنــهـا.
وعـلـى مـســتــو آخــر فــقـد بــدا األداء الــتــمــثــيـلى
بـالــلـغـة الــعـربـيــة الـفـصــحى ضـربــا من احلـفـر
بـاألظفـار فى اجلـبل الذى يـسـد أبواب احلـياة
فـلم يـكن لـلـفـريق غـير شـرف احملـاولـة ومـعـاناة
ــا أتـت أوكــلـــهــا فى الــتـــدريب عـــلــيـــهــا الـــتى ر
عـــروض تــالــيـــة ولــكن من الـــواضح أن "أمــيــرة
ـلكة"بـذلت جهـودا مضنـية وجادة فى يوسف/ا
ــاثل تــطــويع إمــكــانــاتــهــا لألداء وعــلى نــحــو 
كــــان"حـــــسن فـــــوزى/الــــوزيـــــر"وإن لم يـــــخل من
ــــطـــيـــة الـــشــــريـــر بـــيــــنـــمـــا اخـــتــــزل"مـــحـــمـــد
خــمــيـس"بــدرا فى اكـــتــئــاب الـــفــنــان الـــغــاضب
وأفرغه من توهج الـعاشق وبدا"حسن رفقى/
الغريب"ضيـفا عابرا عميق األثر رغم ذلك فى
ـلـكـة تـفـجـيـر الـعــقـدة الـدرامـيـة وتـعـريـة وجه ا
الـقبـيح مـهـمـا تقـنع بـخـطـاب احلب والتـضـحـية
ـ فى الــبـحث ألجل الــنـظــام وإن أغــرق الـعــا
عـن لـقـمـة الـعـيـش وصـادر أصـواتـهم فى عـرق

أبدانهم.

كـان وال يــزال كـتــاب الــدرامـا فى مــصـر إن لم
يـــــكـن فى الـــــعــــــالم الــــــعـــــربـى كـــــكل مــــــولـــــعـــــ
بـقــضــيــة"الـســلــطــة"الـتـى تـســتــدعى بــالــضـرورة
ثنائية"احلاكم- احملـكوم" وتبدو ثنائية مركزية
فى تــفــكـيــرهم ومـتــخـيـالتـهم اإلبــداعـيــة مـهــمـا
اخــــتــــلـــفـت وتــــنـــوعـت مــــيــــولـــهـم وانــــتـــمــــاءاتــــهم
األيـديــولــوجـيــة وأكــبــر الـظن- جتــنــبـا لــفــخـاخ
طلق- تعد ثنائية مركزية ب مبدعى احلكم ا
دول مــا يــعـرف بــالـعــالم الــثـالث ألنــهـا أســاسـا
تــطـرح نـفــسـهـا بــإحلـاح فى الــسـيـاق الــتـاريـخى
الـذى يـعـيـشــونه ألسـبـاب عـديــدة مـحـمـلـة- فى
الوقت نفسه- بعنـاصر ثقافية قارة فى وعيهم
سـواء على نحـو ضمنى أو صـريح.وأيا كان من
ــصـرى- ــســرح ا أمــر فــقـد كــان مــألــوفــا فى ا
عــلى األقل- حتــيــيــد الـســلــطــة األبــويـة الــعــلــيـا
واعــتــبــارهــا عـــلى درجــة من"الــطــيــبــة واإليــثــار
ـتـنع مـعـهـا نــقـدهـا بـشـكل أو بـآخـر الـشـعـبـى"
بـحــيث ال تــتــحـمل مــبــاشـرة مــســئـولــيــة الـوضع
واتية التى يضيق بها تردى والظروف غيـر ا ا
عامة الناس بشكل خاص وتميل رؤية العالم-
غـالــبــا- لــدى الــكــتــاب إلى حتــمــيل مــســئــولــيـة
األوضاع نـفسهـا إلى حاشـية صـغيرة من وزراء
ومـشيرين وأرباب نـفوذ حتيط برأس الـسلطة
وتـكـاد تـعـزلـهـا.إال أن رؤيـة الـعـالم فـيـمـا يـبـدو-
ــــــــا مـع اإلحــــــــســــــــاس بــــــــاتــــــــســــــــاع هــــــــامش ر
قراطية ضمن عوامل أخرى- طرأ عليها الد
كن أن أالحظه فى هذه تغير جوهـرى فيما 
الــيـومـيــات خالل مـا أشــاهـده من عـروض فى
إقـلــيم غــرب الــدلــتـا فــلم تــعــد األبــويـة الــعــلــيـا
سئولية ولو باشر وحتمل ا عزل عن النقد ا

باختيار معاونيها.
والـواقع أن بـنـيـة"الــسـلـطـة/اإلدارة"تـتـمـاثل من
مـنـظـور الـبـنــيـويـة الـتـولـيـديـة الـذى أشـرت إلـيه
فـى أول يـــومــــيــــة فى مــــخـــتــــلف الــــتــــكـــويــــنـــات
االجـتـمـاعـيـة الـتى يـحـكـمـهـا عـلى مـا بـيـنـهـا من
تـنـوع سـيـاق تـاريخـى/ثقـافى واحـد فـتـتـجاوب
ــفــاهـيم وتــتــردد األفـكــار والــقـيـم نـفــســهـا من ا
تـكوين إلى آخر وقد ُيـفرّغ فى أىّ منهـا شحنة
الــغــضب الـتـى تـتــفــجـر من غــيــرهـا عــلى نــحـو
تــــنــــبــــثـق مــــعه عــــديــــد من الــــقــــيـم اجلــــمــــالــــيـــة
والـــبالغـــيـــة كـــالــــتـــوريـــة والـــرمـــز واإلســـقـــاط
واإليــحـاء واالســتـعــارة مـتــفـاوتــة الـوضــوح كـمـا
يــتـــبـــدى فى لــغـــة اخلـــطــاب الـــيـــومى حـــيــنـــمــا
ـوقف اخلاص- يـقـفز"الـفـرد"من الـتعـبـيـر عن ا
أيـا كان ولو فى بـيته- إلى رؤية عـامة بال حرج

ستويات. من تداخل ا
كـانت تـتـداعى إلى ذهــنى هـذه األفـكـار بـيـنـمـا
تـتـجه اللـجـنـة إلى"بـرج العـرب" وأكـتم ضـحكى
وأنـا أتخيل بـعض إداراتنـا على األقل ترفل فى
ثـيــاب أمـراء ووزراء ومـقــدمى درك أو مـحـاكم
تــــفـــتـــيـش حتـــتـــكــــر تـــفـــســــيـــر الـــنـص وامـــتالك
ـطـلـقـة وهى ال تـكـاد ترى مـا حتت احلـقـيـقـة ا
قــــدمــــيــــهــــا وال تـــــطــــالع صــــورتـــــهــــا فى مــــرآة
ويسـتفزهـا فقط مرايـا اآلخرين.ولـكنى زجرت
ـصرى الذى يـكفيه نفسى لـتعول عـلى الذكاء ا
الــتــلــمـيـح لـيــرد الــنــكـتــة بــعــشـرة جــاعال مــنــهـا
لك"اجلـستابـو"أن يصادره منـشورا سريـا ال 
وقـــلـت:أال فـــلُــــذى أيـــتــــهـــا الــــنــــفس ب"حـــكــــايـــة
حب"الـتى كـتـبـهـا "ناظـم حكـمت" فـهـا هى تـعـبر
مـسارح الـبيت الـفـنى إلى"برج الـعرب" ولم تـعد
حـكـرا عـلى"هانـى مطـاوع" الـذى أخـرجـهـا على
ـنـصـرم ــوسم ا مـسـرح الـغــد- ويـا لـله!!- فى ا
ــــــوضــــــة هى الــــــتى فــــــقط وال حتــــــســــــبى أن ا
تـطـيــرهـا بــ األقـالــيم وال إرادة من يـحــمـلـون
ألــويـة جتــديـد الــنـصــوص فى "مــنف" بل نـسق

الفنان. 
ــلــكــة دائــرة فى فــلك وفى هــذا اإلطــار بـــدت ا
الـعـرش/الـسـلـطـة تعـشق الـهـيـمـنـة عـلى الـناس
دهم ولو قـطعت عـنهم احلـبل الصـرى الذى 
ــاء"وقـد بــأســبــاب احلــيـاة الــتى تــتــجــســد فى"ا
اخــتل كــلــيـة مــيــزان تــوزيــعـهــا فى إشــارة بــيــنـة
ـغـزى إلى الــسـيـاسـة االقـتـصـاديـة ومـا انـتـهت ا
إلــيه من تــنـاقــضــات طـبــقـيــة حـادة أمــا مـرض
األمــيـرة الــتى بــدت وثــيــقــة االرتـبــاط بــالــعــامـة
ـلـكـة وهـمـومـهـا فـلم يـكن إال آلـيـة عـرت وجه ا
القبيح وكشفت دمامـة تسلطها وعفن قيادتها
ــثــلــون قـوى ـن  ــنــتــفــعــ بــهــا  بــحــاشــيــة ا
الضـبط البـنيـوى احملافـظة عـلى النـظام وتـعيد
إنـتـاجه فى الـزمن  وعلى رأسـهم"الـوزيـر"مرورا
ـنــجـمـ انــتـهــاء بـالــشـيخ بـكــبـيــرى األطـبــاء وا
ـتـصا زخم الـذى يـروج خلطـاب الـطـاعة لـهـا 
غـضب الـعـامـة منـهـا ونـقـمـتهم عـلى سـيـاسـتـها
فـــقــد كـــان خـــطـــاب "احلب والـــتـــضـــحـــيــة"بـــالغ
الــزيـف لم يـــســـتــطـع أن يــخـــفى أو يـــخـــفف من
وطــــــــــأة الــــــــــوجـه الــــــــــقــــــــــبــــــــــيـح حــــــــــتـى عــــــــــلـى
ــــــلــــــكــــــة "األنــــــثى- ــــــغــــــرم بــــــا "الــــــوزيــــــر"ا عــــــ
الـســلـطـة".وعــلى أيـة حـال فــقـد مـضت األمـور
لـكة وفق سـ األمثـولة على غـير مـا تشـتـهى ا
الشعـبية فـقد أحبت"نـور"الفنـان"بدر"الذى فاز
ــــنـــاســـبـــة فى مـــســــابـــقـــة أجـــمـل صـــورة لـــهـــا 
شــــــفـــــائـــــهـــــا ذلـك احلب الـــــذى دفـع بـــــهـــــا إلى

ــبــدعــ يــقــارب مـن األفــكــار غــائــر فى وعى ا
بينهم ويوحـد اختياراتهم. وسألت نفسى: ترى
"فى هــــذا الـــفـــضـــاء مــــاذا فـــعل"عـــادل شــــاهـــ
الــدرامـى احملـــمل بـــالـــرمــوز الـــعـــمـــيـــقـــة وغـــيــر
بـاشرة? كـيف فهم ذلك اجلـبل الصـلد الذى ا
ــلــكــة درة"? ــاء الــعــذب عن شــعب"ا يــحـــجب ا
وكـيف ربط بينه وبـ مرض األميـرة "نور"التى
ضـحت من أجل شفـاء أختُـها بـجمـالهـا الفاتن
وآثـرت"القبـح والدمامـة" تعـيش بهـما عـمرها?
وكــيـف نـــسج الـــعالقـــة بـــ مـــســتـــوى عـالقــات
عــامـة الــنـاس رغم مــا فى كــلـمــة "الـعــامـة" من
جتهيل وضبابـية ومستوى العالقات فى دائرة
ـــا فـــيــــهـــا من وزراء ــــلـــكـــة وأخــــتـــهــــا  حــــكم ا

.? ومشيرين وأطباء مشوه
ال شـك أن الـــــــــدرامــــــــا الـــــــــتـى قـــــــــدمـــــــــهـــــــــا"ابن
"تــخــتــلف اخــتالفــا بــيــنــا عــمــا شــهــدته شــاهــ
القـاهرة من إخراج"مـطاوع" فـقد استـحضرت
مــــنـــذ الــــوهـــلـــة األولـى اتـــفــــاقـــيـــة الــــسالم بـــ

ـهـا"هـنـا- اآلن" إمـارة"مـيـكـان"الـتى يـتــجـسـد عـا
وإمـارة"كـان يــا مـا كـان" عـلـى نـحـو يـتــولـد مـعه
إطـــار مــرجـــعى مـــنـــفـــتح عـــلى ســـيـــاق تــاريـــخى
بواقعه اآلنى وإن يكن هذا االستحضار مبتور
الـعالقــة بـالـفــضـاء الــدرامى كـكل ومن نــاحـيـة
أخــرى لم يـــكن هــنـــاك- فــيــمـــا يــبـــدو- ارتــيــاح
لــلـحب ذى الــطـابع الــرومــانـسى الــطـلــيق سـواء
ــلــكــة الــذى ربـط بــ األمــيــرة "نـــور"وأخــتــهـــا ا
"بدر"ابن العامة "درة" أو الذى ربط بينـها وب

 ماذا فعل عادل شاه فى الفضاء
الدرامى احململ بالرموز العميقة?

É¡Ñ©°T øY √É«ŸG ™£≤Jh áæª«¡dG ≥°û©J ≈àdG áµ∏ŸG

د.سيد اإلمام

اخملرج استسلم للظمأ ولم يستطع إيجاد
حلول إخراجية فى ملعب كرة السلة
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سرحي جريدة كل ا

سرحى مدحت الكاتب ا
سرح يوسف مدير ا
الكوميدى انتهى من
إجراء اتفاق مع قناة
نايل كوميدى على قيام
سرح الكوميدى بإعادة ا
تقد مجموعة من
أشهر أعمال الفرقة
السابقة لتصويرها
وبيعها للقناة لعرضها
على شاشتها.
يوسف قال إن االتفاق
يشمل أيضا األعمال
احلديثة للفرقة وخاصة
التى حتقق جناحا
وقبوال جماهيريا.

> انتخب نقيباً للسينمائي عام 1979 ثم رئيساً الحتاد النقابات الفنية ثم
جلس الشعب. انتخب رئيساً الحتاد كتاب مصر عام 1997 كما انتخب عضواً 
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اخملرج عبد الله الشاعر
يجرى حالياً بروفات
مسرحية «احلارس
الليلى» للكاتب فيمى
اوسوفيسان استعدادًا
لعرضها على مسرح
ساقية الصاوى نهاية
سرحية يوليو اجلارى ا
بطولة أعضاء فرقة
سرحية تياترو ا

واستعراضات شريف
نبيل ويساعد فى

إخراجها أحمد محارب
ومحمد فريد.
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حكاية ميلودرامية ساذجة
محمد زهدىوأخطاء فى التفاصيل الصغيرة

ثـله!?.. أو أن تـنسى الـعـادة حتدث عن طـريق «الـله» أو من 
الشـخصـية «احلـاملة لـلفـكرة» مـا تنوى فـعله وأعـلنـته وتهـيأنا
له مــثل ارشــاد الــبـطــلــة عن زوجــهـا تــاجــر اخملـدرات عــنــدمـا
تـشــاهـد رجل األمن بـل وتـريـد أن تــفـر مــنه عـائــدة من حـيث

أتت..!?..
هـذا من حـيـث مـ الـعـرض فـمــاذا فـعل اخملـرج عـمـرو دواره
البس به? ومــعه مـصـمم الـديــكـور مـحـمـد جـابــر ومـصـمـمـة ا
جــمــاالت عــبـده.. فى احلــقــيــقــة لـقــد قــام الــثالثـة بــصــيــاغـة
مـشهد بصرى أنـيق فى جميع جتلياته: غـرفة الرسام شرفة
الــقــصـر مــكــتب رجل األمن.. ولــكن وكــمــا هـو مــعــروف فـإن
« ــسـرح فى الــتـفــاصـيل وأن اجلــمـهــور «وحش له ألف عـ ا
وأن تــوارد األخـــطــاء فى الــتــفـــاصــيل يــؤدى فـى الــنــهــايــة إلى
البس عامة ـصداقـية - خـاصة وأنـنا وعن طريـق ا فـقدان ا
ــعـــاصـــر أى فى اخلــمـــســ ســـنــة عـــرفــنـــا أنــنـــا فى الـــزمن ا
األخيـرة!? - .. فـمثال أن تـظهـر البـطلـة وهى جتلس كـموديل
مـرتديـة روب منـزلى وتأخـذه مـعهـا وهى خارجـة.. أو أن تقع
«الـسـبحـة» على األرض وال يـنـفرط عـقدهـا واحلـوار يتـحدث
عـن ذلك ثم تــــتــــظــــاهـــر اخلــــادمــــة بـ«لم» احلــــبــــات من عــــلى
األرض..!?.. وأن تـــظـــهـــر شـــاشـــة عـــرض فـى اخلـــلـــيـــفـــة فى
مـشـهـد مـكــتب رجل األمن لـتـظـهـر لــهـا الـصـور اخلـلـيـعـة ذات
ـشـاهــد اجلـنـســيـة الـفـاضــحـة بـ الــبـطـلــة مـنى وعـشــيـقـهـا ا
أحــمـد وهــو مــا لم نــره إطالقــا وبــذلك يــنــتــفى احلــوار الـذى
تبـادل بـ رجل األمن وينـتفى صك الـتهـديد الـذى بسـبه قام
بـاغتصابـها فى مكتبه أمـامنا..!?.. أن يرتدى رجل األمن زى
الـكـابوى الـكـاجوال وجـزمـة بوت عـالـية!?.. هـذه كـلهـا أخـطاء
ـصداقية!?وللحق فى الـتفاصيل الصـغيرة تؤدى إلى فقدان ا
فـإن اخملـرج اسـتطـاع أن يـرسم خـطـة حـركـة مـتـوازنـة حـققت
مــقـــاصــدهـــا فى أغـــلب فـــتــرات الـــعــرض الـــذى شــابـه بــعض
لك.. كما استطاع ا أدى إلى حدوث ا الهبوط فى اإليقاع 
طلوبـة احملققة مع مصـمم اإلضاءة أن ينيـر مشهده اإلنـارة ا
ـقاصده وجاءت موسـيقى أحمد رستم بال شـخصية وكانت
أشـعــار إسـمـاعـيل الـعــقـبـاوى مـفـسـرة لـبــعض مـعـانى وأفـطـار
ــؤلف كـرم عـفــيـفى ومـعه اخملــرج الـتـركــيـز عـلـيــهـا مـثل أراد ا
«انـقالب الـسـحـر عـلى الـسـاحـر».. وأيـضـا أجـاد عـمرو دواره
ـثـلـيـه خـاصـة والء فـريــد الـتى كـانـت حـسـنـة اخــتـيـار فـريـق 
الـــعــرض األولـى بال مــنـــازع فى دور «مــنـى» واســتـــطــاعت فى
ـا تـقـوله وتـفـعـله وكـان سـهـولـة ويـسـر أن تـقـنع مـشـاهـديـهـا 
هــشــام الــشــربــيـــنى فى دور «الــرســام» خــيـــر مــواجه لــهــا فى
ـمـيـز وكـذلك كـانت عـبـيـر الـطـوخى فى دور طـبـيـعـيـة أدائه ا
اخلـادمـة هـنـد بسـيـطـة وطبـيـعـيـة وأيضـا أحـمـد إبـراهيم فى
ـقـاصـد دوره بـيـمـا لـعب اخملـضـرم مـجدى دور األخ مـحـقـقا 
ـعتـادة وحاول إدريـس فى دور «رجل األمن» دوره بنـمـطيـته ا
كل مـن الـــــثــــنـــــائـى مـــــحـــــمـــــد دســـــوقى فـى دور األب ونـــــاهــــد
إسـمـاعيل فى دور األم أن يـضيـفا بـعـداً فكـاهيـاً إلى دوريهـما
ــنــال..!?.. كــذلك تــمــيـز غــيــر أن هــذا كــان مــقــصـداً بــعــيــد ا
ــة االنـفــعــالـيــة الــزائـدة -٠ رغم تــمــتـعــهــمـا أداؤهــمــا بـاجلــر
ـسـتمـيـتة فى بـاخلـبـرة الالزمة - وهـو أمـر ال تبـرره الـرغـبة ا

استدرار الضحك?!..
ولـلـحـق أقـول إنـنى قـد عـدت من الـغـنـيـمـة بـاإليـاب!?.. فـرغم
أنـــنى قــــد شـــاهــــدت أغـــلب عــــروض صـــديـــقـى عـــمـــرو دواره
سرحى وقد تـفاوت إعجابى بهـا ولكن حاز اجلميع اخملـرج ا
عـلى تـقـديـرى وال أعـرف كـيف وقع اخملـرج احملـنك فـى هذه
ـا  .. ــؤلـف «األخــطــاء الــصــغــيــرة».. هل ألنه اقــتــفى أثــر ا
أضــاع بـــهــاء ورونق مـــشــهــده الـــبــصـــرى وتــشـــكــيالته وجـــمــله
ــيـــزة فى مـــجـــمــلـــهـــا واخـــتــيـــاره احلـــسن لـــطــاقم احلــركـــيـــة ا
الــتـمـثـيـل.. قـد تـكـون «كــبـوة اجلـواد» وقـد يــكـون «اخـتالل فى

ضغط الدم» داهمنى قبل مشاهدتى للعرض..!?..

نـفــاجــأ بـأن رجل األمن أكــثــر فـســاداً ونـبــلغ من قــبل «أغـنــيـة
فـاصل» أن السحر قـد انقلب على الـساحر.. ومعنى ذلك أن

العدالة الشاعرية قد حتققت عن طريق األمن..!?..
ـؤلف واخملـرج مـعـا..!.. وهـذا فى تـصــورى عـكس مـقـاصــد ا
الحظـة السريعـة للم أنه يـعتمد عـلى الفكرة وواضح من ا
ـؤلف - وخــاصــة الــفـكــرة األخالقــيـة أو ــســبـقــة فى ذهـن ا ا
الـسيـاسـيـة «الـقـهر» وكـيـفـيـة حتقـيـقـهـا عـبر أشـخـاص حـامـلة
لألفـكار وأحـادية البـعد: أب باع ابـنته أم متـصابيـة وعاهرة
أخ مـدمن عـشـيق ثورى مـقـهـور ومسـتـلب رجل أمن فـاسد..
ؤامـرة: اخلادمة وهـكذا..!?.. وأن احلـدث يقـوم علـى فكـرة ا
الـتى تتـصل بـالشـخص الـغـامض الذى نـعـرف فى النـهـاية أنه
رجل األمن «الـذى يـعــرف دبـة الـنـمـلـة ويـتــلـصص عـلى جـمـيع
ظـلومة تقـوم بتجنـيد اخلادمة التى !?» وأن االبنة ا واطنـ ا
زرعها رجل األمن فى طريقـها?!.. وأنها أيضا تشترى عشرة
ـبــالـغـة مــا يـكـفى..?! عـشــاق ألمـهـا..!? ألــيس هـذا فــيه من ا
وأن احلـــدث حتــــركه مـــؤثـــرات خــــارجـــيـــة مـــفــــاجـــئـــة - عـــلى
الـطـريــقـة اإلبـسـنـيـة - مـثل خـطـاب الـزوج الـذى غـيـر مـجـرى
األمــور.. وهـــكـــذا..!.. وبــديـــهى أن هـــذا الــلـــون من الـــكــتـــابــة
ــيــلــودرامـــا وال غــبــار عــلـــيه فــقط ـــاط ا مـــوجــود وهــو من أ
ؤلف مثل ينـبغى أال حتدث فيه نـتائج تكـون عكس مقـاصد ا
أن تتـحقق «العـدالة الشاعـرية» عن طريق الـبوليس وهى فى

شـاهـدت عـرض «وهج الـعـشـق» تـألـيف كـرم عـفـيـفى وإخـراج
عـمــرو دوارة لــفــرقـة مــســرح الـشــبــاب عـلـى مـســرح مــيـامى
ـكتوب وبذلـك ليس أمامى إال م ولـألسف لم أقرأ النص ا
نص الـعـرض الـذى افـتـتح مـشـهده عـلى أتـيـلـيه لـرسـام يـلـتقى
بــحـبـيــبـته الـتـى نـعـرف أنـهــا امـرأة مـتــزوجـة من أحــد الـتـجـار
وأنـهـا تـزوجـته بـدون مـوافـقـتـهـا بـل مـوافـقـة أبـيـهـا وأمـها ألن
» وأنه اغتصبها الزوج «غنى ورجل أعمال» وأن الزوج «عن
ورغـم الـــعـــنـــة فـــالـــعـالج فى «بالد بــــره» اســـتـــطـــاع أن يـــوصل
«نــطـفـته إلى رحـمــهـا»..!.. وأنـهـا تـعـتــبـر زواجـهـا الـذى أجنب
ولـديـها «أحـمـد وسـارة» كـان صـفقـة وأنـهـا قـد بـيعت مـن قبل
األب اجلـــشع ويـــســتـــمـــر فـــاصل «الـــبـــوح» الــنـــاجت عن «فـــعل
الـرسم» حـيث كـانت جتـلس كـمـوديل حلبـيـبـهـا..!?.. فـيـعـترف
الـرسام الـذى نكـتـشف أنه كان مـنـاضالً سيـاسيـاً ثـوريا وأنـها
اعـــتــقل وعــذب بل و اغـــتــصــابه عـــلى أيــدى رجــال األمن..
لنـخرج بـحكمـة أن القـهر أمـر من الفقـر!?.. وأن هنـاك مثلث
شر هو: الفقـر الدرهم اجلنس..!?.. وال نعرف كيف يوجد
ـثـلث أو مـا ســبـبه خـاصـة بـالـنـســبـة لـذهن مـثـقف مـثل هـذا ا
نظر إلى ـسرح وينتـقل ا ذلك الفنـان التشكـيلى!?... ويظلم ا
شرفـة قصـر فاخـر حيث تعـيش أسرة احلـبيـبة «مـنى» فيدور
فى الـبــدايـة - خــارج الـبــروسـيــنـيــوم - اتـصــال تـلــيـفــونى بـ
اخلادمـة «هند» وبـ شخص غـامض تقدم له خالله تـقريراً
مــفـــصالص عـــمـــا يــحـــدث فى الـــقـــســر وتـــشـــرح له طــبـــيـــعــة
الـعالقـات بـ أفراد هـذه األسـرة.. ثم نشـاهـد مشـهـداً يضم
األب واألم واالبن الـذى نـراه مـتــذمـراً من خـطـأ سـولك أخـته
ولكـنه يستسـلم ألنه مدمن هيـروين وليس حشاشـاً كما كان
يـقال فى احلوار وأنه يحب اخلـادمة التى نعرف أنـها صنيعة
«منى» وعمليـتها لتمثل دور احلب على كل من األب «الفينى»
ـدمن ونـعـرف مـن خالل حـوار «مـطــعم» بـاحلـركـات واالبـن ا
ـتعـمـدة» أن األم لـها عـشـرة عـشاق زرعـتـهم االبـنة الـبذيـئـة «ا
ـكبـوتة مـنـذ اثنى «مـنى» لـها لـتـفرغ فـيـهم طاقـتـها اجلـنـسيـة ا
عـشـرة عامـا..!?.. ونعـرف أن «مـنى» بهـذا تنـتـقم من أسرتـها
الـــتى بـــاعـــتـــهـــا لـــذلك الـــزوج الـــذى لم تـــخـــتـــره ولم حتـــبه.?!
وخـاصــة األخ الـذى تــعـقــبـهــا وهى ذاهـبــة إلى حــبـيــبـهـا األول
ومنـعها من الـزواج منه بل قيـدها إلى «حديـد الشباك»..!?..
وتـتـطور األحـداث عـنـدمـا تـعـود إلى الـرسـام بعـد مـا تـعـطـيـها
اخلــادمــة «خـطــابــا» تــعــرف مــنه أن زوجــهـا الــغــائب - الحظ
غـيـاب ولـدى مـنى عن احلـدث وهمـا أهم شىء فى حـيـاتـها!?
ـاذا - لإلقـامـة الـدائـمـة فى مـصـر «وبـديـهى نـحن لم نـعـرف 
ــاذا حـــضـــر!?».. فـــتــنـــزعـج مــنـى جــداً وتـــخـــلص إلى غـــاب و
ضـرورة مـوت أحـدهـمـا هى أو زوجـهـا وتـقـرر بـعـد أن تـصـرح
فــجــأة بـأنـه تـاجــر مــخـدرات!?.. أن تــبــلغ عــنه وتــرشـد األمن
ـشــهــد بـعــد إظالم إلى مـكــتب رجل األمن إلـيـه.. ثم يـتــغـيــر ا
الـذى كنـا قـد شـاهـدناه فـى مشـهـد اسـترجـاعى لـلـرسـام وهو
يـحقق مع الـرسام ويـقرر اغـتصـابه.. ونفـاجأ بأن رجل األمن
هــو الـشــخص الــغـامـض الـذى كــانت اخلـادمــة هــنـد تــقـدم له
الـتـقـاريـر ويـتـفـاخـر بـأنه يـعـرف «دبـة الـنـمـلـة فى الـبـلـد»!? بل
وأنـه قـــد صـــور لـ«مـــنى» شــــريـــطـــا فى أوضـــاع جــــنـــســـيـــة مع
ـة الــزنـا عـلـيـهـا ويـقـرر أن ـا يـثـبت جـر عـشـيـقـهـا الــرسـام 
شهد يـغتصـبها - فى مكـتبه - فتـستسلم لـه..!?.. ثم يتغيـر ا
بــعـد إظالم إلى غـرفـة الــرسـام حـيث تـظـهــر حـزيـنـة ويـحـاول
الـرسام أن يـشـرح لهـا صورة رسـمهـا فى غيـابهـا تظـهر «وهج
عـشق احليـاة» وكيـف أن احلياة مـعشـوقة رغم الـعذاب واأللم
وت.. ولـكنـها تـقرر االنـتحـار كحـل وحيد ألنـها فى مـواجهـة ا
أمامها.. ولـكنه يرفض فى البداية حتت زعم دينى وأخالقى
ثم فــجـأة يــقـبـل أن «يـتـخــلـيــا» سـويــا عن احلـيــاة ويـذهــبـا إلى
الـسـرير ويـنامـا علـيه فى هدوء نـاظـرين إلى اجلمـهور ويـثبت

سرح. شهد ويظلم ا ا
هــذه مـحــاولــة تــلــخــيــصـيــة أتــمــنى أن حتــقق مــقــصــدهـا..!..
ــ نـــسى أن تــواصـل «مــنى» طـــرح هــدفـــهــا من وواضـح أن ا
زيــارة رجل األمن وهــو االبالغ عن زوجــهـا الــفــاســد ولـكــنــنـا
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سرحي جريدة كل ا

كن أن يحدث فى احملروسة- إشارة إلى مصر - إذا سيطر التطبيع ا  > قدم رؤيته 
مع إسرائيل على حياتنا  وهى مسرحية حتذيرية كما أطلق عليها  ألنه يرى أن
الوضع إذا استمر على ما هو عليه سنصل إلى مرحلة تصبح إلسرائيل اليد

الطولى فى كل شىء.
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ـمـثل دائـمـاً ـارسـه ا ـراقـبـة الـذى    إن فـن ا
يـعــوضه عن أشـيــاء كـثـيـرة ,إنه يـراقب ,ويـقـلـد
ـــمــثل أال يـــهــتم فى آن واحـــد  وأيــضــا عـــلى ا
بـنفسه فقـط إال عندما يـتدرب وأن يؤمن بأن
اجملتـمع هـو الذى يـكلـفه  بـالعـمل األمـر الذى
ـمــثل أن يـدرس  –بــدقـة – يــتـطــلب من هــذا ا
ـتبـادلـة بـ الـنـاس وأن يـطور من الـعالقـات ا
حاسـة سمع مـطـلقـة لصـوت احلـقيـقة ,فـهو ال
سرح إال لـيقوم بكـشف احلقيقة  يـقف على ا
نع نفسه عن السرور أو واليجوز للمـمثل أن 
ـــشـــاعــر فى احلـــزن ,فــهـــو يــحـــتـــاج إلى هــذه ا

عمله. 
 ¢Sƒà°ù÷Gh  Öjô¨àdG 

وقـد جلـأ بـريشت إلى تـقـنـيتـ رئـيـسيـتـ قام
عـليهمـا األداء التمثيـلى فى مسرحه اجلدلى 
وهـــــاتــــان الــــتـــــقــــنـــــيــــتــــان هـــــمــــا : الــــتـــــغــــريب 
واجلـســتـوس  بـوصــفـهـمــا وسـيــلـتـ رمــزيـتـ
تـســتــهــدفــان   إفــســاد الــوحــدة اخلــيــالــيــة بـ
تفرج وخشبة مثل والدور من ناحـية وب ا ا
ــــســـرح من نــــاحـــيــــة ثـــانـــيــــة  بـــشـــكـل يـــوحى ا
ـمـكن لـلـمـتـلــقى بـأن الـواقع لـيس ثــابـتـاً ومن ا
تـغـييـره فـاإلنـسان هـو الـذى ينـتج الـتنـاقـضات
ـــلـــحـــمى الـــتى يــــعـــيـــشـــهـــا ويـــعـــيــــد الـــعـــرض ا

تصويرها مرة ثانية
ـسـرح وهـذا الـتـصـويـر اجلـديد عـلى خـشـبـة ا
ـتـفرج يـتـطـلب نـوعـاً من األداء يـستـطـيع مـعه ا
أن يـكون يقظـاً طوال العرض هـذا من ناحية
ومـن نـــاحــيـــة أخـــرى فـــإنـه يــقـــدم الـــتـــعـــديالت
االفـتراضيـة للـبنـاء االجتـماعى  وذلك عـندما
ـــلــحـــمى الـــدوافع ـــســـرح ا ـــؤدى فى ا يـــغــيـــر ا
احملــــركــــة لـألحــــداث والــــشــــخــــصــــيــــات أو أن
كـما يـسـتـبـدلـهـا بـدوافع أخـرى وهـو مـا يـؤدى 
قال بـريشت   إلى إكـساب السـلوك احلـقيقى
ــكن أن يـنـزع عن عـنــصـر ال طـبـيــعى  بـحـيث 
الـدوافـع احملــركـة احلــقــيــقــيــة طــبــيــعــتــهـا وأن
يـــصــــبـح قـــادراً عــــلـى مـــعــــاجلــــتــــهـــا  إن األداء
الــتــمــثــيــلى الــبــريــشـتـى إذن يــقـوم عــلـى أسـاس
تــقـنى  يــؤدى إلى خـلـق مـسـافــة تـبــعـيــديـة بـ
ؤثر تفرج األمـر الذى يتحقق معه ا ؤدى وا ا
الـتــغـريـبى  الـذى يـهــدف إلى حتـريـر الـظـواهـر
احملـــددة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً من كـل مـــا هـــو مـــألــوف

ومعتاد.
وكــــــذلـك فــــــإن "اجلــــــســــــتـــــوس"   Gestus(أو
ـاءة االجـتـمـاعـيـة ) فـهـو الـوسـيـلـة األدائـيـة اال
ـهــمـة الــتى يــنـاط بــهـا الــقــيـام بــالـداللــة عـلى ا
ــمــثل  مع الــعـالقــات االجــتــمـــاعــيــة  جلــســـد ا
األجـســاد األخـرى ســواء عــلى اخلـشــبـة أو فى
الـــــصــــالــــة وذلك عــــلـى إعــــتــــبــــار أن األفــــعــــال
ـائـية غـالبـا ما تـكون احلركـية واإلشـارية واإل
ــنـطــوقـة  أقل عــرضه لــلـتــزيــيف عن الــلـغــة  ا
ومن هنـا  فهى وسيـلة أكـثر بالغـة فى    بناء
الـرسالة األيديولوجـية التى يبثـها العمل الفنى
  إن  "بــريــشت" أراد أن تــكــون الــطــبــقـة الــتى
يــنــتــمى إلــيــهــا كل فــرد من اجلــمــهــور مــرئــيــة
بـصورة  تساعده على نـقدها والتعـليق عليها
أو إتـخاذ موقف منـها  و اجلستـوس يكون إما
ــاءة بـالــوجه أو إشـارة حــركـة بــاجلـســد أو إ
باليـد أو طريقة سـلوك معيـنة ترتبط بـطائفة
اجتماعية معينة أو بتشكيل جماعى محدد.

أمـا بالنسـبة لإلجتاه الثـانى وهو اإلجتاه الذى
يـــعــتـــمــد عـــلى الـــتــقـــنـــيــة اخلـــارجــيـــة  ورائــده
ـلـحـمى أو ـسـرح ا بـرتـولـد بـريـشـت صـاحب ا
اجلـدلى الـذى أسـس لـنـظـريـة جــديـدة تـخـالف
مـا جـاء به أرسـطو وتـضـاد بـالـتـالى الـتـقـنـيات
حـيث رأى أنه الــتى أتى بـهـا سـتـانــسالفـسـكى 
ــمــثل بــوصــفـه إنــســان فالبــد أن يــكــون عــلـى ا
سـرح وليس ـطروح عـلى ا ـوضوع ا مهـتما با
ذلك فـقط بل إن عـليه أيـضا أن يـطـرح وجـهة
نــــظـــره الـــشـــخــــصـــيـــة من خـالل أدائه وفـــقـــا
للـمنـطق اخلـاص بالـهدف الـعـام الذى يـطرحه
ــسـرحـيـة ــسـرحى إال أن مـوضـوع ا الـعـرض ا
ـمــثل واجلـمــهــور وعـنــدمـا تــتـغــيـر يــقف بــ ا
ـمـثل فى الـشـخـصـيـة وظـروفـهـا وجـهـة نـظـر ا
ـتفـرجـ كذلـك يشـتـركون االجـتـمـاعيـة فـإن ا
ـمـثل عـبر خـطـوات الـتـغـيـر والـتـطور مع هـذا ا
من شخصيـة إلى أخرى ومن ثم كان التمثيل
ــمـثل عــنـد بــريـشـت حتـلــيـلــيـا عــنــدمـا يــقـول ا
لـنفـسه : إنـنى أصنع دائـرة لـنفـسى من اإللزام
ـــــــمـــــــثـل عـــــــنـــــــد والـــــــتــــــــورط كـــــــمـــــــا يـــــــفــــــــعـل ا
ستانـسالفسـكى لكنـنى بعد ذلك سـأفتح هذه
الـدائــرة لـكى يــدخل اجلـمــهـور فــيـهــا  ويـعـنى
ـمــثــلـ إلى مــحــاولـة هــذا أن بــريــشت يـدفـع ا
الــبــحث عن الــقــوى احملـركــة لــلــحــدث والـفــعل
ـــكـــنه مـن إظـــهـــار ســـلـــوك الـــنـــاس فى الـــذى 
مـثل وفق بريشت مواقف مـعينـة ولذا فعـلى ا
ــــعــــزل عن مــــحــــتـــوى الــــنص أن يـــؤدى دوره 
وبــعـــيــداعن فــكــرة الـــهــدف األعــلى الـــتى تــتــبع
نظـام ستانـسالفـسكى فـالتمـثيـل عند بـريشت
سرحية ولذلك فإن يسعى إلى سرد حكـاية ا
مـثـل بريـشت كـمخـرج ال يـوزع األدوار عـلى ا
ـهم بـالـنـسـبـة إليه وفـقا لـلـشـخـصـيات بل إن ا
ــــســـرح كــــنـــتـــاج هـــو أن يـــصـف الـــنــــاس عـــلى ا
للـظروف التى يعيشـونها وأنهم قابلـ للتغيير
من خالل الــظـروف الــتى وصــلــوا إلـيــهــا وهـو
هـــــدف أيــــديـــــولـــــوجى/ســـــيــــاسـى يــــســـــعى إلى
حتـقــيـقه ولــذا فـإنه يــتـوسل لــتـحـقــيق أهـدافه
ــســرحى بــبـعض األيــديــولــوجـيــة من الــعـرض ا
ـبـاشـرة بأداء الـوسـائل الـتـقـنـية ذات الـعالقـة ا
ـاءات وإشارات وحـركات بـشكل مـثل من إ ا
ــلـحـمى ـسـرح ا يـفــرض تـدريــبـا لـلــمـمـثل فـى ا
عــلى الــدقــة والــنـظــام فى الــتــعــبــيــر عن الـدور
قـدوره بنـاء عدد ـسرحى وبـأسلـوب يكـون  ا
من الـبـنى الـداللـية واإلشـاريـة والـرمـزيـة التى
تـعـبــر عن األوضـاع والــعالقـات االجــتـمــاعـيـة
تـفرج بعـيدا عن مـكنـوناتـها الـسيـكـولوجـية فـا
فى مــســرح بــريــشـت يــدرك من خالل الــصــور
ــســرح  ــتــعــددة الــتـى يــراهــا عــلى خــشــبــة ا ا
الـــظـــروف الـــتى تـــعـــمل وفـــقـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة
ـــوقف ـــســرحـــيـــة ومن هـــنـــا يـــتـــكــون لـــديه ا ا
ـنـشـود ولــذا فـإن بـريــشت يـطـلب االنـتـقــادى ا
ــمــثـل أن يــفــهم الــشــخـــصــيــة اإلنــســانــيــة من ا
بـــوصــــفــــهــــا اجملــــمــــوع الـــكــــلـى لـــكـل الــــظـــروف
االجـتمـاعيـة  لقـد حاول بـريشت فى مـسرحه
عـرض التعقيـدات اإلنسانيـة فى عصر لم يعد
عزل مـعه باإلمكان فـهم حياة اإلنسـان الفرد 
ـــســيـــطــر لـــلــقــوى االجـــتــمـــاعــيــة عن اإلجتــاه ا
واالقـتـصـاديـة والتـاريـخـية الـتى تـؤثـر فى حـياة
أو ــلــحــمى  ــســرح ا ـاليــ من الــبــشــر إن ا ا
كـمـا يـتم تـســمـيـته بـشــكل أكـثـر دقـة (اجلـدلى)
ـرتـبـطة يـتـخـذ عددا من اإلجـراءات الـتـقـنـيـة ا

هــــانـس جــــواكـــــيم بـــــوجن  وعـــــنــــدهـــــا تــــتـــــوقف
الـــــبـــــروفـــــات ,ألنـه لـــــيـس بـــــاســـــتـــــطــــــاعـــــته وال
ـواصلة فى ذلك ,وغالـباً بـاستطـاعة اآلخرين ا
مـا تتكـرر هذه احلـالة وتـبدو البـروفات وكـأنها
كـارثة ,ولكن يـظهـر فى أغـلب األحيـان من هذه

الفوضى شئ جديد .
ـسرحى عند بـريشت يتكون ـا كان العرض ا  و
ـتـصـلة, ـنـفـصـلة ا ـشـاهد ا من مـجمـوعـة من ا
أو ـونــتـاج  فــقــد اسـتــخـدم "بــريـشـت" أسـلــوب ا
لئ ـسرحية ا تكـافئ فى كتابة نص ا الـقطع ا
بـالـتـعقـيـدات الـفـكريـة والـفـلـسفـيـة  وهـو األمر
مـثل أثناء العـرض أن ينظر الـذى فرض على ا
إلى الــــشـــخـــصـــيــــة الـــتى يـــؤديــــهـــا من اخلـــارج,
ـا مــحــتـــفــظــاً طـــوال الــوقت بـــذاته كــمـــمــثل ,
ـــكــــنه من أن يـــضـع نـــفـــسه ,مـــكـــان اجملـــتـــمع
ــتـــفـــرجــ  ومن ثـم فــهـــو يــرى ــتـــمــثـل فى ا ا
  . تفرج الشخصية من وجهة نظر هؤالء ا

â°ûjôH óæY ¬à«HôJh πãªŸG áæ¡e
لحمى سرح ا مثل وتربيته فى ا  حول مهنة ا
كــــان "بـــــريــــشـت"  قــــد قــــام بـــــتــــدويـن عــــددامن
الحظات  فى مفكـرته اخلاصة أثناء تعامله ا
ـــثـــابـــة ـــمـــثـــلــــ والـــتى تــــعـــد  ـــبـــاشـــر مـع ا ا
تخطـيطات أساسـية حول طـريقة التـمثيل التى
مثل تتطلب اقترحها "بريـشت" وهى أن مهنة ا
جـهـداً كـبــيـراً ومـسـتـمـراً األمـر الـذى البـد مـعه
ـمـثل  –بـاسـتـمـرار  –بـالــتـرويح عن أنه يـقـوم ا
نــفـسه ,حـتى يـتــخـلص من اإلجـهـاد أو اخلـمـول
و عــلــيه أن يــقــاوم ــا يــتــعـــرض لــهــمــا  الــذى ر
اإلغــراءات الـثالث الــتى تــتـجـاذب فــيـمــا بـيــنـهـا
داخـلــة وهى :  أن يــنـعــزل عن اآلخـرين   أوأن
يـرتـمى فى أحــضـانـهم أو يـدعـو دون أن يـدرى
ــسـرح  حــالـة إلى الـشــفـقــة عـلـى األشـرار فى ا
سـعيه الستدرار شـفقة اآلخـرين عليه  وكذلك
ـــمــثـل أن يــتـــنـــبه إلى ضـــرورة أال يـــكــون عـــلى ا
قابالً للـخدش بسرعة ,وأال يكـون فظاً بال دقة

مـثل وهى: تـعدد مـجـاالت الرؤيـة جتاه بـفن ا
واالعــتـــمــاد عـــلى أوضــاع ـــطــروح  ـــوضــوع ا ا
ــشـابه فى اجـتــمـاعــيـة تــسـتـنــد إلى الـنــمـوذج ا
ــــمـــثـل بـــدراســـة الـــواقـع وضـــرورة أن يــــهـــتم ا
الـكـيفـيـة التى تـتـطور بـهـا العـواطف اإلنـسانـية
الـتى تــصـاحب ظـرفـا اجـتــمـاعـيـا مـا  كـمـا أن
ـوضوع ـمـثل أن  يـقـوم بـإعـادة عـرض ا عـلى ا
بـــشــيـئ من الـــتــحـــفظ وقـــلـــيل من اإلنـــفـــعــال
لـحمى يـعرض الـشخصـية بـصفـتها مـثل  ا فا
إنـســان آخـر غـريب عــنه ويـســتـخـدم فى ذلك
وســائل مــثل الـتــعــلـيـق والـتــوقف والــسـرد أو
أداء شــــخـــــصــــيـــــة أخــــرى فـى ذات الــــعــــرض 
ـمثل  فى اعـتباره وبشـكل عام البـد أن يضع ا
أنه مــــــــؤدى أو عــــــــارض  وأن يـــــــؤدى دوره أو

أدواره بشكل طبيعى وتلقائى  .
 πãªŸG ÖjQóJ ≈a â°ûjôH Üƒ∏°SCG

ـمثل فى مـسرحية أثناء عـمله على تـدريبات ا
"دائـرة الــطــبـاشــيـر الــقـوقــازيـة" إتــبع بــريـشت
ـــمـــثـــلــــ يـــصـــفه "هـــانس أســـلــــوبـــاً لـــتـــدريب ا
ـثـلى الـفـرقـة الـتى جـواكـيم بـوجن" وهـو أحـد 
ــعــروفـــة بــاسم "الــبــرلــيــنــر كــونّـــهــا بــريــشت وا
إنـســامـبل" عـلـى الـنـحـو الــتـالى: يـقــوم بـريـشت
ـدة سـاعـتـ بـالـتــمـرين عـلى مــشـهـد اجلـســر 
بدون انقطاع يبدأ التمرين من ثم يرجع إلى
الـبــدايـة ,وهـكــذا دون انـقـطـاع ,يـقــوم بـتـغــيـيـر
مـكـان احلـوارات يزيـلـهـا ومن ثم يـدخـلـها من
جــديـد ,يــقــصــرهــا ومن ثم يــرجع مـن جــديـد
إلى تعديـلها وفى النـهاية يـقوم بإرجاعـها كما
كـانـت فى الــبــدايـة ,ويــقــوم بــنــفس الــعــمل من

مثل اءات ا الهدم والتفتيت مع إ
 إن بـريـشت يـقــوم من خالل ذلك بـخـلق نـوعـا
ـعـتادة ,لـينـاقش كل اإلمـكـانات من الـفـوضى ا
ــطــاف ال أحـد يــصل اجلــديــدة وفى نــهــايــة ا
إلى فـهم شىء وال حـتى بـريـشت نـفـسه يـعرف
مـــا الــــذى حـــصـل واحلـــديث الزال لــــلـــمــــمـــثل

وعليه  أن يهتم بالعواطف
اإلنسانية وإدراك مناسبتها
للظرف االجتماعى

مثل أال يهتم بنفسه  على ا
فقط وأن يؤمن  أن اجملتمع
 هو الذى كلفه بالعمل
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سرحي جريدة كل ا

> تولى رئاسة مجلس إدارة هيئة الفنون ووكيل وزارة الثقافة للعالقات
اخلارجية ووكيل أول وزارة بالثقافة اجلماهيرية وسكرتير اجمللس األعلى

لرعاية الفنون واآلداب ووكيل أول وزارة الثقافة ونائبا للوزير من عام 1975
وحتى عام 1980.
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جوان جان 

الفنان فاروق حسنى وزير
الثقافة أصدر قراراً
بتعي الشاعر سمير
درويش مديراً عاما

لثقافة اجليزة بناء على
توصية اللجنة الدائمة
الختيار قيادات هيئة

قصور الثقافة برئاسة د.
أحمد مجاهد «رئيس

الهيئة».
سمير درويش شاعر

وروائى أصدر مجموعة
من الدواوين منها

«يوميات قائد األوركستر
ومن أجل امرأة عابرة».

تقنية الكتابة هى نفسها
تقنية عرض التخرج األول..

ما الفائدة إذن?

عليها .
ـكن الــقـول إن طالب هــذه الـدفــعـة (ومــعـهم وبـكل األحــوال 
ـشرف حـسن عـويـتى) قـد جنـحـوا فى هـذا االخـتـبـار عـلـماً ا
ُـشـاهِـد مـشـدوداً طـوال أكـثـر أنه لـيس من الـسـهل أن تـبـقى ا
ـتـابـعـة مـشـاهـد مقـتـطـفـة من مـسـرحـيات من سـاعة ونـصف 
قــد ال تـــقــدم فـــكــرة واضــحـــة عن شــخـــصــيـــاتــهــا وأحـــداثــهــا
ـشـاهــد فى حـالـة من احلــيـاد الـتـام جتـاه وبــالـتـالى سـيــبـقى ا
الحـظـة الــتى سـبق َــشـاهِــد لـذلك فــإن ا شــخـصــيـات هـذه ا
شـاهد فى مـسرحـية خـتام الـفصل وأن أبـدينـاها عـلى هـذه ا
ُـشـاهد ال يـعـنيه من األول عادت وتـكـررت هـنا أال وهى أن ا
ـــشــاهِــد ســـوى الــبــحث عـن اجلــوانب اإليـــجــابــيــة أمــر هــذه ا
ــمـثــلــ دون أن تـعــنــيه طــبـيــعــة احلـدث والــســلـبــيــة فى أداء ا
والـشـخـصــيـات وهـو أمـر يـرتـب مـهـمـة إضـافـيــة وصـعـبـة عـلى
ُـــشـــاهِــد فى ــمـــثـــلــ تـــكـــمن فى أنـــهم عـــلى يـــقـــ من أن ا ا
سـرحيـة ال يـعنـيه الـكثـير عـتمـدة عـلى النـصـوص ا َشـاهِـد ا ا
من أمر احلـدث والشـخصـية واحلوار بـقدر مـا تعـنيه مـراقبة
ـمثل وهو يؤدى الشخـصية بانتظار أن يـعود إلى الشخصية ا
زيـد عن طبـيعة عـالقاتهـا بزمالئـها ومن الـواقعـية لـيعـرف ا
هـــنـــا فـــإن إيـــجــاد نـــاظـم درامى يـــنـــظم مـــشـــاهِـــد الـــنـــصــوص
ــسى أمـراً ال مــفــر مـنه كى ـتــرجــمـة ويــربط فـيــمــا بـيــنـهــا  ا
ـــشــاهِـــد الـــواقــعـــيـــة فى شــد تـــكــون عـــلى درجـــة واحـــدة مع ا

اجلمهور واالستحواذ على اهتمامه .
من جهة أخـرى لوحظ غيـاب النصوص الـعربيـة عن النصوص
ـنــتــقـاة وهــو غــيـاب قــد يــبـرره أمــر واحـد هــو احلــرص عـلى ا
ـمـثـلـ بـهـدف اخـتــيـار شـخـصـيـات بـعــيـدة تـمـامـاً عن طـبـيــعـة ا
كن اختـبـار قدرتـهم فى تـقد شـخصـيـات لم يعـايـشوهـا وال 
أن يــعـايـشـوهــا فى رقـعـة جــغـرافـيـة مــحـددة أمـا إن كـان األمـر
سـرح العربى ونصوصه وترك انطباعاً –ولو تقليالً من شأن ا
ـسـرحيـة الـعربـيـة ال ترقى كـان غـير مـقـصوداً- أن الـنـصوص ا
ــتــرجَـــمــة فــهــنــا يــجب أن نــتــوقف.. إلى مــســتــوى الــنــصــوص ا

ونتوقف كثيراً . 
عـــلـى صـــعـــيــــد احلـــدث الـــواقـــعـى قـــدم الـــعـــرض شـــخــــصـــيـــاته
بأسمائها احلقيقـية ضمن خطوط درامية تتعلق بكل شخصية
ـتلقى على حـدة وهذا األمـر بحـد ذاته سيـخلق إشـكاالً عـند ا
الذى سيظن أن شبكة العـالقات التى قدمتها الشخصيات لها
مثل وبالتالى فإن اثلها على أرض الـواقع وعند نفس ا ما 
ـتـلـقى ال ربطـاً بـسـويـة الـعرض االنطـبـاع سـيـتـشكـل عنـد هـذا ا
مـثل فى وطبـيعـة األداء ومستـوى النص فـحسب بل ربـطاً بـا
حـيــاتـهم الــيـومــيـة وعـالقـاتــهم االجـتــمـاعــيـة أيــضـاً لــذلك كـان
ــشـاهـدين يـنــبـغى إزالـة الــلـبس الـذى قــد يـحـصل عــنـد بـعض ا

حول هذه النقطة .
حاول اخملـرج تلـطيف جـو العـمل والتـخفـيف من حدة مَـشاهِده
من خالل شــخـصـيــتى الـعــازفـ الـلــذين يـقــومـان بــالـتـدرب مع
وسـيقيـة التى ستـرافق العرض وهذا ؤثرات ا الطالب عـلى ا
ـــراد إال أنه تـــرك إشــارة اخلـــيـــار وإن جنح فى حتـــقـــيق هـــذا ا
ــطــبق عــنــد هــؤالء اســتــفــهــام حــول إيــحــاء الــعــرض بـــاجلــهل ا
صـطلحـات الدراميـة لذلك نقـول أننا لـو قلبـنا اآلية وطـلبنا با
ــصــطــلــحـات ــمــثــلــ اســتـيــعــاب وتــفــســيـر ا من شــخــصــيـات ا
ـوسيـقيـة أال نكـون قـد صورنـاهم بنـفس الصـورة التى ظـهرت ا
عـليـها شخـصيـتا الـعازفَيْن? وهـل كون مجـال عمـلهم ال يـؤهلهم
ــســرح ومــصــطــلــحــاته ســبب كــافٍ كى لــيــكــونــوا عــلى درايــة بــا
نضـعهم –كـنـماذج- فى مـواضع ال يُـحـسَدون عـلـيهـا? ثم مـا هو
ـوسـيقـي ال ى (مـعـهد الـعرض)  مـبرر اسـتـعانـة معـهـد أكاد
يـتـمـتــعـون بـثـقـافـة مــسـرحـيـة كـافــيـة تـؤهـلـهم لــلـعـمل فى عـرض

تخرج?
تعلـقة باألزياء فى اختالفاتها ما تـميز العمل بلمسـاته الفنية ا
ـشــاهـد الـواقــعـيـة ومـشــاهـد الـتــدريـبـات عـلـى الـنـصـوص بـ ا
ـســرحــيـة كــذلك بــرزت اإلضـاءة كــعــنـصــر مـســاعــد فى هـذا ا

اإلطار بانتقاالتها ما ب مستويى العرض .

واحــد وهـذه الــنـصــوص تـقــدم شــخـصــيـات بــعـيــدة تـمــامـاً عن
ـقدِمـ على الـتخرج ـفتَـرض ا طـبيـعة شـخصيـات الطالب ا
(الــطـالب داخل الـــعــرض).. وثـــانى اإلجـــابـــات احملـــتــمـــلـــة هــو
انــســجــام طـالب هــذه الــدفــعـــة مع هــذا الــنـــمط من الــعــروض
ــمــثل ــســرحـــيــة الــذى يـــحــافظ عــلـى مــســافــة مـــعــيــنــة بـــ ا ا
ــمــثل فى هـذه والــشـخــصــيـة الــتى يـؤديــهــا وبـالــتـالـى يـتــمـكن ا
احلالـة من السيـطرة التـامة عـلى انفعـاالته وتوجـيههـا باالجتاه
الـــذى يـــريـــد وهـــو أمـــر ســيـــســـاعـــد اخلـــريـــجـــ وال شك فى
ـســرحـيـة الـقـادمــة خـاصـة وأن خـيــار اإلبـقـاء عـلى جتــاربـهم ا
فـضلة مثل والـشخصـية أضحى من اخلـيارات ا مـسافة بـ ا
ـسـرحـيــ وهـو أمـر مـرتـبط عــنـد الـكـثـيــرين من مـخـرجـيــنـا ا
بـاالخـتالف الـبـيّن بـ أسـالـيـب الـكـتـابـة الـتـقـلـيـديـة الـتى تـلـغى
سـتحدثـة التى حتـاول اإلبقاء ـسافة وأسـاليب الـكتابـة ا هذه ا

ـسرح ـرة األولى الـتى يـتم فـيـهـا اعـتـمـاد تـقـنـيـة "ا لـيسـت هى ا
ـــســرحـــيـــة خــاصـــة تــلـك الــتى ـــســـرح" فى الــعـــروض ا داخل ا
ـسـرحيـة بـدمـشق بـاعـتـبار أن ـعـهـد العـالى لـلـفـنـون ا يـقـدمـهـا ا
هــذه الـتــقــنـيــة تــتـيـح لـلــمــمـثل إظــهــار بـراعــته فى االنــتــقـال من
شـخـصـيـة واقـعـيـة إلـى شـخـصـيـة مـحض خـيـالـيـة.. والـواقع أن
طالب ســنــة الــتــخـرج لــهــذا الــعــام قـد تــعــرضــوا إلى جتــربــتـ
تــصـــبــان فى نـــفس الــســـيــاق األولـى كــانت فى خـــتــام الـــفــصل
الـــدراسى األول مـع اخملــرج فـــؤاد حـــسن فى مـــســـرحـــيــة "ست
شـخصيـات تبحث عـن مؤلف" لـ لويـجى بيرانـديللـو والتى سبق
ه مـؤخـراً وأن تــنـاولـنـاهـا فى "مـسـرحـنـا" والــثـانـيـة مـا  تـقـد
بـإشـراف اخملــرج حـسن عـويـتى فى مــشـروع تـخـرج ثـانٍ وأخـيـر
-طالب ثـل بعـنوان "نـهـارات الغـفلـة" يتـحدث عـن مجـموعـة 
ـسرحى يـسـتـعـدون لـتـقد عـرض تـخـرج يـتـضمن ـعـهـد ا فى ا
ى ويـتـخـلل هذه ـسـرح الـعـا ـنتـمـيـة إلى ا ـشـاهـد ا عـدداً من ا
ـشـاهـد رصـداً لــبـعض الـعالقــات بـ الـطالب وهى عالقـات ا
تتصف بالعمق فى بعضها والبساطة فى بعضها اآلخر حيث

تختلف الهموم واالنشغاالت باختالف طبائع الشخصيات .
ـعرفـة بطـبـيعـة عرض إن أول مـا يتـبـادر إلى الذهن فى ضـوء ا
التخرج األول للطالب مع األستاذ فؤاد حسن هو التساؤل عن
كن أن جتنى من تقـد عرض تخرج ثانٍ مـدى الفائدة الـتى 
يـعتـمد عـلى تقـنـية كـتابـة مشـابهـة لتـقـنيـة كتـابة عـرض التـخرج
األول وبالتـالى على تقنـية متشابـهة ب العـرض فى التعامل
-الـطالب من حـيث الـقـدرة ـمـثـلــ مع الـشـخـصـيـات مـن قـبل ا
عـلى اخلروج من الشخصيـة الواقعية والدخـول فى الشخصية
الـــدرامــيـــة بـــســرعـــة وبـــالـــعــكس.. وهـــذا الـــتـــســاؤل يـــدفع إلى
ا كـان أولهـا أن تعدد محـاولة البـحث عن إجابـات منـطقـية ر
سرح" سرح داخل ا ـعتمدة على تقـنية "ا الـتجارب الدراسية ا
مطلوبة ألنها تتـيح للطالب التمرس فى عملية اخلروج السلس
سـرحيـة والدخـول السـلس إليـها وهـو أمر ال من الـشخـصيـة ا
بـد وأن يـفـيده فى جتـاربه االحـتـرافـيـة بعـد الـتـخـرج وفى هذه
الـتجـربة بـالتحـديد يـبدو اعـتمـاد هذا األسـلوب مـبرراً إلى حد
ما باعـتبارهـا جتربة تـختلف عن الـتجربـة السابـقة فى اتـكائها
على عـدة نصـوص مسـرحية مـترجـمة بـدل االعتـماد على نص

مثل  اإلبقاء على مسافة ب ا
والشخصية أصبح اخليار

فضل للمخرج ا

الفنان الشاب يحيى
أحمد عبر عن سعادته
بأداء شخصية يوليوس
قيصر الشهيرة فى
سرحى العرض ا
«يوليوس قيصر» لوليم
شكسبير واخملرج الشاب
سامح بسيونى والذى
تقدمه حاليا فرقة
مسرح الشباب وكأنه من
شاركة فى العروض ا
فعاليات الدورة الرابعة
للمهرجان القومى
صرى. للمسرح ا
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سرحي جريدة كل ا

> سعد الدين وهبة عاش ومات  وهو يؤمن بأن العرب (مازال فى أعماقهم يق
بالغدر اإلسرائيلى  والذى قيل ويقال عن سقوط احلاجز النفسى يعنى سقوط
صرى أو غيره من هذا احلاجز عند الذين يقولون به فقط  وليس عند الشعب ا
الشعوب العربية).

  ≈dÉª÷Gh iôµØdG á«fƒeôg
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سـرحي العرب إلى ـبدع ا عـمد كثير من ا
تـوظـيف  بـعض مـكـونـات الـتاريـخ الوطـنى  كل
حــــسب أهـــدافـه من ذلك الــــتـــوظــــيف  ومـــدى
عـنى جديد قدرته علـى تطويـعه ليكـون حامال 
يخدم السـياق الداخلى إلبداعه أو على األقل
يـنفـلت من أسر حـمـولته الـثابـتـة ليـكون إضـافة
نـوعـيــة تـخــدم الـنص بــشـكل أو بــآخـر حـتى ال
وظفـة مجرد حشو يـفقد التناص ادة ا تـكون ا
جدواه  مادام التناص فى حد ذاته وسيلة من

سرحى . وسائل حتقيق بالغة النص ا
ولسـنا بـحاجـة إلى التـذكيـر بأن الـتراث يـشكل
ـسـرحى الـعـربى . فـقـد سـلـطـة فى اخلـطــاب ا
ــسـرح الــعـربى تــراثــيـا ومــا يـزال الــتـراث بــدأ ا
ـرجعية لدى كثير من الكتاب  ثل اخللفية ا
حتى فى تـعامـلهم  مـع أكبـر القـضايـا معـاصرة
وواقـعــيـة . فــالـتــراث حتـول إلـى مـشــجب ثـابت
ـــبـــدعــــ هـــمـــومـــهم يـــعـــلق عــــلـــيه كـــثـــيــــر من ا
وقـــضـــايــــاهم  خـــصــــوصـــا حــــ تـــضـــيـق بـــهم
مـســاحــة اخلـيــال  فـيــجـدوا فــيه مــا يـعــوضـهم
عــنــاء الـــبــحث عن احلـــدث أو الــشــخـــصــيــة أو
ـا يــسـاعـد احلـالـة الــدرامـيــة  أو نـحــو ذلك 
سرحى . على توفير الـشرط الدرامى للعمل ا
لذلك غالـبا ما نـحس بذلك الـتنافـر ب آليات
االشــتـغــال عــلى الــتـراث ـ والــتــاريخ جــزء مـنه ـ

وب الرؤية الدرامية لدى الكاتب . 
ـبـدع مـن تمـكن بـالـفعل والـقلـيل من أولـئك ا
ـهـمـة األسـاسـيـة   فـحـصـنـوا من إدراك هـذه ا
إبــداعـــاتــهـم بــوعى جـــمــالـى حــقق  لـــهــا صـــفــة
التـمـيز   ومن ثم صـفـة اإلبـداعيـة الـتى جتعل
ــســرحى يــحـقـق شـعــريــته الــدرامــيـة  الــعــمل ا
ـعـرفيـة والـفـكـرية ـكـونـات ا بـفضـل تنـاغم كل ا
واجلـــمـــالــيـــة . وهـــذا أمـــر مـــوكــول أســـاس إلى
ـبــدع عــلى اخلـلـق واالبـتــكــار والـتــمــيـز قــدرة ا
ـوضـوع الــذى يـعـاجله مـتـداوال حــتى وإن كـان ا
ب الناس . فـقيمة اإلبـداعية مرتـبطة بكـيفية
وضوع وال فى وضوع ال فى ا االشتغال عـلى ا
وســائـل مــعــاجلــته . فــهـــذا " الــكــيف " هــو ســر
ـبـدع الـتــمـيّـز وأســاسه  ألنه يـخــتـزل مـوهــبـة ا
وأسـلوبه وفـرادته فى كـيفـية الـنظـر إلى األمور

ومعاجلتها .
ـبدع محـمد أبو الـعال السالمونى ونعتـقد أن ا
من هذا الصنف الـذى عرف كيف يطوع بعض
األحـــداث الـــتــاريـــخـــيـــة فى مـــصــر احلـــديـــثــة 
لــيـحــولــهــا إلى نص درامى مــحــصن بــشــعــريـته
الـداخـلـيـة  ومـكثـف باحلـمـوالت الـداللـيـة التى
ــــكـــون تـــفــــصح عـن تـــمــــيـــز االشــــتـــغــــال عـــلى ا
الــتــاريــخى  رغـم تــداوله ســلــفــا بــ مــبــدعـ
آخرين مـن أمثـال رشـاد رشـدى فى مـسـرحـيته
"اتفرج يا سالم "  وألفريد فرج فى " سليمان

احللبى " .
 فـقـد انـطـلق هــؤالء الـكـتـاب الـثالثـة من حـدث
تــاريــخـى مــشــتـــرك  هــو ثــورة  شـــيــوخ  األزهــر
ـسـتـعمـر الـغـاشم  وكـيف تـمكن وطالبه عـلى ا
ــعـقل الـديــنى أن يـكـون ــتـحـرر لــهـذا ا الــفـكـر ا
الــــشــــرارة األولـى الــــتى أوقــــدت االنـــــتــــفــــاضــــة
الـشعبـية فى مصـر ضد االحتالل . وكل واحد
من هـؤالء له رؤيـتـه فى كـيـفـيــة االشـتـغـال عـلى
هـذا احلدث لـيـجعل مـنه نـصا مـغـايرا يـنـسجم

رجعية الفكرية واجلمالية .  مع خلفيته ا
بدع أبو العال ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن ا
الــسالمــونـى يــعــتـــبــر من أهـم الــكــتـــاب الــعــرب
عـاصرين الذين سـاهمـوا بصـمت فى تأصيل ا
ــســرحى الـعــربى  دون أن تــســنـده اخلـطــاب ا
مرجـعيـة نظـرية مـصرح بـها عـلى غرار ثـلة من
الـــــكــــتـــــاب الـــــعــــرب  أو تـــــيــــار فـــــنى له أتـــــبــــاع
ومـــنــاصــرون . فـــهــو يـــكــتب مـن وحى مــوهـــبــته
ــراس فى وإلــهــامه الــذى صـقــلــته الــتــجــربـة وا

ـتــد إلى الـشــارع  وكـيف كـان إشـعــاع األزهـر 
ــثـابـة اخلـلــيـة احلـيــويـة الـتى عـلــمـاؤه وطالبه 
توجه الفئات الشعبـية نحو ما ينفعها فى دينها
وآخـــرتــــهـــا مــــعـــا . كــــمـــا يــــؤكـــد أن األزهـــر وإن
ـهـامه العـلـميـة والـشرعـيـة  فإنه فى اضـطلع 
نــــفـس الــــوقـت ظل مـــــنــــشـــــغال بـــــهــــمـــــوم األمــــة
ومـشـاكــلـهـا الـدنـيــويـة. وعـلـمـاِِؤه لــيـسـوا كـرجـال
الـــدين فـى أوروبـــا حــــيث يــــنـــفــــصل الــــدين عن
الـــدولـــة  بل هم قـــادة األمـــة فى أمــور الـــدنـــيــا
واآلخـــرة مـــعــا. لـــهـــذا نـــرى أن عـــلـــمـــاء األزهــر
يــرفــضــون الــطـــاعــة لــنــابــلــيــون ألن والءهم لــله

ولألمة.
ـوقف الـثورى يـسـعى إلى تـأكيـد حـقيـقة فـهذا ا
اإلسالم  الســـــــيـــــــمــــــا فـى وقـت كــــــثـــــــرت فـــــــيه
ـــعـــاديـــة لـإلسالم الـــتى تـــريـــد أن الـــدراســـات ا
جتــعل مــنـه دين آخــرة فــقـط  وتــصــور عــلــمــاء
الــدين والـــفــقــهـــاء عــلى أنـــهم يــخـــتــصـــون بــعــلم
اآلخـــرة وال يـــهـــمـــهـم الـــصـــراع االجـــتـــمـــاعى أو

السياسى.
ومـســرحـيــة "مـآذن احملــروسـة" تــركـز بـالــضـبط
ـسرحيون عـلى هذا اجلانب الـذى لم يهتم به ا
الـــعـــرب  ألنــهـم ظــلـــوا مـــشــدوديـن إلى أبـــطــال
ـــســـتـــضـــعـــفـــة  الـــبـــرولــــيـــتـــاريـــا والـــطـــبـــقـــات ا
فـــصــــوروهم عـــلـى أنـــهم قــــادة الـــثــــورة دائـــمـــا 
وتـــغـــافــلـــوا عن الـــدور الـــكـــبــيـــر الـــذى يــقـــوم به
ـكـانة تـمـسـكـون بـحقـيـقـة اإلسالم و الـعـلـمـاء ا
ـؤلف األزهـر على أنه اجلـهـاد فيه. لـذا صـور ا
مـعـقل لــلـدين والـثـورة . فــمن خـان الـوطن خـان
الله  وحتى السكوت عن الظلم يعتبر خيانة.
أحــــمــــد: ذلـك أنى أضع بـالدى نــــصـب الــــقــــلب
... ولــــســـــوف تــــظـل بالدى هى ونــــصـب الــــعـــــ
مـعــيـارى فـى كل أمـورى... إذ أن خــيـانــة وطـنى
تـــعـــنى أنـى خــنـت الـــله وخـــنت الـــنـــفس.. خـــنت

الدنيا وخنت الدين..
إذن فـــأبـــو الــعـال الــسـالمــونى يـــحـــرر الــكـــتـــابــة
ـألــوفــة لــيــنـطــلق إلى ـواقـف ا ــســرحــيـة مـن ا ا
مـواطن ظـلت غـائـبة أو مـغـيـبـة  لـيـؤكـد الـطابع
اإلسالمـى لــلــمــســرحــيــة مـن خالل تــصــحــيــحه
ـذكـورة آنـفـا  ويكـشف الـنـقاب واقف ا لـتـلك ا
سرحية العربية; غيّب فى الذاكـرة ا عن هذا ا

سرحية . لذلك جنده يعرف محراب الكتابة ا
كـــيف يـــطــوع الـــتــراث عـــبــر الـــقــراءة الـــنــقـــديــة
الـواعـيــة الـتى تـتـجـاوز مـفــهـوم قـيـاس الـشـاهـد
ـــــتــــلـك رؤيــــة واعــــيــــة عــــلـى الــــغــــائـب . فــــهــــو 
ـــمــكن فـى احلــدث الـــتـــاريــخى  تــســـتــشـــرف ا
ــا نـســمـيـه بـالــقـراءة االخــتـراقــيـة . انـطـالقـا 
وهى قـــراءة ال تــــقف عـــنــــد حـــدود الـــوصف أو
ــا وقع من أحـداث االســتـعـراض أو الــتـمــجـيـد 
ــا هى قـراءة يـبـنى عــلـيـهـا مـوقـفـا ووقـائع  وإ
ا يحـدث اآلن  أو موقفـا استشـرافيا نقديـا 
ــكن أن يـقـع غـدا . وهــذا مــا يـؤهل ــا  بــانـيــا 
أعماله لتصنف ضـمن الكتابات التنويرية التى
ــنــظــور ــلــتــزمــة  ولــكن  عــادة مــا تــوصـف بــا
إسالمـى مــتـــقـــدم . ولــعـل مــســـرحـــيـــته " مــآذن

وذج على ذلك . احملروسة " خير 
ـسـرحـيـة ونـود اإلشـارة مـنـذ الـبـدايـة أن هـذه ا
تـعـالج  قـضـيـتـ أسـاسـيـتـ  وطـيـدتى الـصـلـة
ــسـرحى بــإشــكــالــيـة الــتــأصــيل فى اخلــطــاب ا
ــوقــفه من الــتـراث  الـعــربى : األولى تــتــعـلق 
ذلك بــأنه يــنـطــلق من حــدث تــاريـخـى مـشــهـود
فى تــاريخ مــصــر احلـديـث  لـيــعــبــر من خالله
ـتنـورة من عن الـدور الـذى قـامت به الـطـبـقـة ا
مـثـقـفى األزهر فـى إشعـال فـتـيل الـثـورة  وكذا
ــعــقل وتـــأثــيــره عـن الــتــوجه اإلسـالمى لــهـــذا ا
عــلى الـرأى الــعـام . وهـذا مــا يـفــيـد أن األزهـر
لم يـكن فقط  قطبـا دينيا أو مـركزا من مراكز
اإلشـعـاع الـعــلـمى  ولـكـن أيـضـا ثـغــرا من ثـغـور
ــوجّه لــلــرأى الــنــضــال والــتــوجــيـه الــســيــاسى ا

العام الشعبى.
 وكـأن الــسـالمـونـى بـاســتــغاللـه لـذلـك احلـدث
الـــتــــاريــــخى  يــــرد عــــلى أولــــئك الــــذين ظــــلـــوا
يــروجـــون ـ أو يــعــتــقــدون ـ أن مـــعــاقل الــثــورات
مــرتـبـطــة بـاألحـزاب والـتــنـظـيــمـات الـســيـاسـيـة
ونـــحـــو ذلـك  وأن شـــغل عـــلـــمـــاء الـــدين رهـــ
بالشـعائـر الديـنيـة وما يربـطهـا باآلخـرة . لهذا
ــمــارسـة أوكل مــهــمــة الــتــعــبــئــة الــســيــاســيــة وا
الـثورية الـفعلـية معـا لهـؤالء العلـماء . بل وجعل
الــبــطـــولــة جـــمــاعــيـــة لــرواد األزهـــر الــذين هم

. صري صوت كل  ا
فـهـذا الــفـعل اجلــمـاعى يــبـ بـجـالء كـيف كـان

سرحي العرب الذين ويكون بذلك من أهم ا
ــــوقف اإلسـالمى فى ســـاهــــمـــوا فـى تـــنــــويـــر ا
ـسـرح ودوره الـطالئـعى . فـقـد بـ أبـو الـعال ا
الـــــــسـالمـــــــونى أن األزهـــــــر يـــــــقـــــــاوم عـــــــلـى كل
اجلـبـهـات : جـبـهـات الـدنـيـا وجـبـهـات اآلخرة 
وأن هـمـوم األمـة يـشـكل أكـبـر اهـتـمـامـاته ألنه

جهاد فى سبيل إعالء كلمة احلق والعدل .
والشـك فى أن الـــــــعــــــودة إلـى هــــــذه اجلـــــــوانب
ـغــيـبــة من الـتــاريخ الـعــربى اإلسالمى  وإلى ا
ـتـنـورة تـعـتـبـر ـواقف اإلسالمـيـة ا إبـراز هـذه ا
سـرح العربـى احلديث . لذا فتـحا فى تـاريخ ا
فال غـــرابـــة بـــعــــد ذلك إن وجـــدنـــا كـــثـــيـــرا من
ـــســــرحى الــــنـــقــــاد يــــشـــيــــدون بــــهـــذا الــــعـــمـل ا
تازا حقا ال شك ويعتبرونه "عـمال مسرحيا 
ـــصــرى من ـــســرح ا فـى أنه ســيـــدخل تـــاريخ ا
أوسـع أبــــوابه". ويــــضـــــيف فــــؤاد دوارة : "هــــذا
ــبـتــكـر الــذى يـسـتــلـهم الــتـاريخ الـنص اجلــيـد ا
ــهــارة واقــتـدار وأشــكــال الــفـرجــة الــشــعــبـيــة 
وشـاعريـة  كان اإلطـار العـام إلبداع مـجمـوعة
". ويـقــول نـاقـد ـوهــوبـ كــبـيــرة من الـفـنــانـ ا
آخـر عـن هـذا الــعــمل : " تــطل رائـحــة الــزمـان
الـقد  وتـضاريس األيـام البـعيـدة تلتـمع فوق
الــــــســـــيـف  يــــــرتــــــسم فــــــوق اجلــــــدران تــــــاريخ
ـــة... وجــهـــهــا احملـــروســة  شـــوارعــهـــا الـــقــد
ـــوت وال تـــذبل مالمـــحه الـــبـــطـــولـى الـــذى ال 
عــبــر الــعــصــور.. ومن الــشــرفــات يــطل ســارى
ـسـتـحـيل . عـسـكـر بـونـابـرت بـحـلـمه الـدمـوى ا
ومـن خـــلف الـــقــــبـــاب يـــخـــرج مــــشـــايخ األزهـــر
ــان الــنــاس بــهم لــتــكـون حـامــلــ كــلــمــتــهم وإ

الكلمة احلق فى مواجهة السيف الباطل"". 
وحتت عــنــوان " األزهــر هــزم الــعــســكـر" كــتب
بـدع والنـاقد نـبيل بـدران تعـليقـا مركـزا على ا
مـسرحـية مـآذن احملـروسة يـب فـيه األهداف
سـرحـيـة فـقال: " لـقـد حـققت الـتى حقـقـتـهـا ا
مسرحية (أبو العال السالمونى) أهدافا ثالثة

واضحة : 
 ( األول ) اسـتعادة صفـحات مشرقـة ومضيئة
صرى وتـأكيد دور األزهر من تـاريخ النضـال ا

ستعمرين.. فى الثورة ضد الغزاة ا
( الـثــانى) تــأكــيـد وظــيــفـة الــفن االجــتـمــاعــيـة 

 مشهد من عرض مأذن احملروسة
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سرحي جريدة كل ا

> عمل فى وزارة الثقافة من عام  1964وحتى عام 1980 وشغل منصب رئيس مجلس إدارة
الشركة العامة لإلنتاج السينمائى العربى ورئيس مجلس إدارة دار الكتب العربى
للطباعة والنشر.
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الفنان السورى جمال
سليمان يقوم حالياً
باإلعداد لتقد أوبريت
سرح عن حياة رائد ا
الغنائى أحمد أبو خليل
القبانى ليتم عرضه
خالل عام 2010 على
سرح القومى بسوريا. ا
جمال سليمان قام من
قبل ببطولة مجموعة من
سرحية الهامة األعمال ا
تنبى للمخرج أشهرها ا
منصور الرحبانى
ومنمنات تاريخية
للمؤلف سعد الله ونوس.
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على رزق

قصر ثـقافة اإلسـكندريـة ليوجـ أونيل إخراج
جــمـــال يـــاقــوت.. حـــقق رقـــمًــا قـــيــاســـيًـــا حــيث
حــصل عـلى  80.3درجـة بـيـنـمـا حـصل عـرض
"ست شــــــــخـــــــصـــــــيـــــــات تــــــــبـــــــحـث عن مــــــــؤلف"
لـبيرانـدللـو إخراج وصال عـبد الـعزيز لـقصر

ثقافة التذوق على  70درجة.
ومــنــحت الــلــجــنــة  72درجــة لـــعــرض "الــراجل
ـــقــصــود الـــلى أكل وزه" تـــألــيف جـــمــال عـــبــد ا
إخـراج شاذلى فـرح لقـصر ثـقافـة غزل احملـلة
بـيـنـمـا حـصـل عـرض "تـاجـر الـبـنـدقـيـة" لـقـصـر
ثــقــافـة طــنـطــا عـلى  76.3درجـة وهــو إخـراج
سـيــد فـجل وحـصل عـرض "مـشـعـلـو احلـرائق"
ـاكس فــريش من إخــراج مـحــمـد مــرسى عـلى
 70.6درجة وهـو إنـتاج بـيت ثـقـافة مـصـطفى

كامل باإلسكندرية.
جلـنة مـختـلـفة مـكونـة من الـنقـاد "سيـد اإلمام
أحــــمــــد عــــبـــد الــــرازق حــــسن الــــوزيــــر عــــبـــد
ـطلب عز بدوى الـرحمن عبده جـمال عبد ا
على الـغلبـان" شاركت فى تـقييم عـروض إقليم
وسط وغـــرب الـــدلـــتـــا ومــنـــحت  59.6 درجـــة
لـــعــــرض "قـــصـــة حـب" تـــألـــيـف نـــاظم حــــكـــمت
إخراج عادل شاه لـقصر ثقافة برج العرب
و  64درجـة لعـرض "البـؤساء" لـهوجـو ترجـمة
ســمـــيـــر ســرحـــان إخــراج عـــبـــد الــسالم عـــبــد

اجلليل من إنتاج قصر ثقافة األنفوشى.
ومن إنـتـاج قـصـر ثـقـافـة احملـلـة الـكبـرى حـصل
عـرض "أرض ال تـنــبت الـزهـور" حملـمـود ديـاب
إخــراج أحـــمــد الـــســروجـى عــلى  61.6درجـــة
وحـــصل عــــرض "رطل حلم" تـــألــــيف إبـــراهـــيم
ـن اخلـــشــــاب عــــلى 52.6 حــــمـــادة إخــــراج أ
ـلـك هـو درجــة فــقط بــيــنــمــا حــصل عــرض "ا
ـلك" إخراج محـمد توفيـق عن نص سعد الله ا
ونــوس لــبـــيت ثــقـــافــة الـــدلــنــجـــات.. عــلى 48
درجـــة فــقـط وهــو الـــرقـم ذاته الـــذى مـــنــحـــته
الـلجنة لعـرض "أنت حر" تأليف لـين الرملى
إخـراج مــحـمــد الـزيــنى لـبــيت ثـقــافـة الــقـبـارى
ــــلك" تــــألـــيف ســــمـــيـــر وحـــصـل عـــرض "ست ا
سـرحان إخراج صبـرى حسانـ من إنتاج بيت
ثقـافة زفتى على  63.3درجـة ومنـحت اللـجنة
ــهــرج" تــألــيف مــحــمـد  56.6درجــة لــعــرض "ا
ـاغــوط إخـراج مـصــطـفى هالل لـبــيت ثـقـافـة ا

قويسنا.
ومن إنــتــاج بــيت ثـــقــافــة ســرس الــلــيــان حــصل
عـرض "شــفـيــقـة ومــتـولى" تــألـيف شــوقى عـبـد
احلــكـيم إخــراج هـشــام إبـراهــيم مــحـمــد عـلى
 55.6درجــة وحــصل "احلــرام" تــألــيـف أحــمـد
الــصــعــيــدى إخــراج يــوسف الــنـقــيب عــلى 64

درجة.
الـنـتـائج الـسـابـقـة سـتـرسم خـريـطـة اإلنـتـاج فى
ـقـبل حـيـث سيـتـم إيقـاف الـتـعـامل مع ـوسم ا ا
اخملــــرجــــ الــــذين لم حتــــقـق مــــســـرحــــيــــاتــــهم

درجات تتجاوز الـ  55درجة.
عـصــام الـسـيــد كـشف إن اإلدارة تــدرس أيـضًـا
ــتـــمــيـــزة وتــلك إمـــكــانـــيــة حتـــريك الــعـــروض ا
الفـائزة فى الدورة الـ  35لـلمـهرجـان اخلتامى
لـــفــــرق األقـــالـــيـم كـــمـــا تــــقـــوم اإلدارة بـــإعـــداد
برنـامج إلقـامة عـدد من الـورش الـتدريـبـية فى
ـسـرح اخملـتـلـفـة ألعـضاء فـرق األقـالـيم فـنـون ا
خـصـوصًـا من حـصلـوا عـلى تـقـديرات ضـعـيـفة

نتهى. وسم ا فى ا

ـسـرح بـالــهـيـئـة لـلــمـرة األولى فى تــاريخ إدارة ا
الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة كـشف اخملـرج عـصـام
الــســيـد مــديــر  عــام اإلدارة  الـعــامــة لـلــمــسـرح
عن الـدرجـات الــتى حـصـلت عـلـيـهـا  مـجـمـوعـة
ــســرحــيــة الـتـى أنـتــجــتــهــا فـرق من الــعـروض ا

وسم. األقاليم اخملتلفة خالل هذا ا
عـــصــــام قـــال إن اإلعالن عـن هـــذه الـــدرجـــات
يأتى فى إطـار حرص اإلدارة عـلى "الشـفافـية"
فى قـرارات اإلدارة وإلتـاحـة الـفـرصـة لـصـنـاع
الــعــروض لـلــتــعـرف عــلى مــسـتــواهم احلــقــيـقى

تبعًا لتقييم اللجان اخملتلفة.
وأضـاف: تــوجــيـهــات الـدكــتــور أحـمــد مـجــاهـد
رئـيس الـهــيـئـة تـشــدد عـلى ضـرورة تــفـعـيل دور
ــســرحى اإلدارة كــبــؤرة لــلـنــشــاط والــتــثــقــيف ا

طوال العام.
"مــســـرحــنـــا" حـــصــلت عـــلى نـــســـخــة من أوراق
ــنــتــجـــة هــذا الــعــام والــتى تــقــيــيـم الــعــروض ا
كـونة من الـنقـاد "عبد كـشفت عن إن الـلجنـة ا
الــنــاصــر اجلــمـيـل  د. سـيــد خــطــاب مــحــمـد
ــســرحى "مــاسك الــروبى".. مــنـحـت الــعـرض ا
الــهــوى بــإيــديـــا" الــذى أخــرجه مـــجــدى عــبــيــد
لقـصر روض الفرج  57 درجـة من مائـة بيـنما
حـصل عرض درب عـسكر الـذى أخرجه عادل
حــســـان عن نص لــلــراحل مــحـــسن مــصــيــلــحى
لقـصر ثـقافـة الفـيوم على  62 درجـة. وحصل
عـــرض "مـــآذن احملــروســـة" الـــذى أنـــتــجـه بــيت
ثـقــافـة سـنــورس بـالـفــيـوم من تـألــيف أبـو الـعال
الـسالمــونى وإخــراج عـزة احلــسـيــنى عـلى 46

درجة فقط.
ومـــنــحت الــلـــجــنــة  55درجـــة لــعــرض "احلــيــاة
حـدوتــة" تـألــيف مـحــمـد أمــ وإخـراج مــحـمـد

ربيع من إنتاج بيت ثقافة بهتيم بالقليوبية.
بــيــنــمــا حــصـل عــرض "اثــنــ فـى قــفــة" لــبــيت
ثــقــافــة طــامــيــة بـبــنى ســويف عــلى  76درجـة
والــــــــعـــــــرض مـن إخــــــــراج عـــــــزت زيـن عـن نص

أللفريد فرج.
وفى إقـــلــيم وسـط وجــنـــوب الــصــعـــيــد تـــكــونت
جلنة التحكـيم من النقاد محمد زهدى فتحى
الكـوفى محمـود حامد عـبد الـغنى زكى على
الــغـلــبـان مــحـمــد مـســعـد وجـاءت نــتـائـج الـفـرق

على النحو التالى.
" تــألــيف أحــمــد حــصـل عــرض "الــعــمــدة هـــا
هاشم إخراج همام تمام لقصر ثقافة أبو تيج
عـــلى  60درجـــة وحــصل عــرض "بـــاى بــاى يــا
عــــرب" تـــألـــيف نــــبـــيل بــــدران إخـــراج عـــصـــام

رمضان لبيت ثقافة الغنا على  65 درجة.
ومــنــحت الــلــجــنـة  63.5 درجـة لــعـرض "قــولـو
لــعـــ الــشــمس" تــألــيف جنــيب ســرور إخــراج
أشرف الـنوبى لـبـيت ثقـافة أحـمـد بهـاء الدين
بــيــنــمــا حـصـل عـرض "األســتــاذ" تــألــيف ســعـد
الـدين وهـبة إخـراج مـحـمد حـلـمى فـؤاد لـبيت

ثقافة صدفا على  53.3 درجة فقط.
ومـنحت الـلـجـنة  54.6 درجـة لـعرض "الـبطل"
تأليف عبد الغفار مكاوى إخراج عبد الرحمن
صـرى إنتـاج بيت ثـقـافة مـنفـلوط ومن إنـتاج ا
بـــيـت ثـــقـــافـــة أخــــمـــيم حـــصـل عـــرض "ألـــعـــاب
مـصـريـة" تألـيف صالح مـتـولى إخـراج مـحـمد

الكى على  58.3 درجة. حسن ا
ومــــازلــــنــــا فـى ســــوهــــاج حــــيـث حــــصل عــــرض
ـنشـأة مـن تألـيف "شـاهـد مـلك" لـبـيت ثـقـافـة ا
بهيج إسماعـيل إخراج محمد شحات دسوقى
عـــلى  63 درجــة وحـــصل عـــرض "دســتـــور يــا
سيادنـا" لبيت ثـقافة طهـطا على الـدرجة ذاتها
والـــعــرض تـــألــيف مـــحــمـــود الــطـــوخى إخــراج

مــجــدى مــجــاهــد أحــمــد خــمــيس عــز بــدوى
هـشــام إبـراهـيم ومـنـحت الـلـجـنـة  66.6درجـة
لـعرض "أيـوب" تـأليف فـاروق خـورشيـد إخراج
وفـيق مــحـمــود لـقــصـر ثــقـافــة الـزقـازيـق بـيــنـمـا
حـصل عرض "آه يـا لـيل يا قـمـر" تألـيف جنيب
سـرور إخــراج أحــمـد أبــو عـمــيـرة لــبــيت ثـقــافـة

احلامولى بكفر الشيخ على  63درجة.
لك لير" ومنحت اللجنة  74.3درجة لعرض "ا
تـأليف شـكسـبـير إخـراج السـعـيد مـنسى إنـتاج
قـصر ثقـافة الـدقهـليـة وحصل عـرض "شيرين
وفــرهـاد" تــألـيف نــاظم حــكـمت إخــراج مـحــمـد
على مـحمود  71.5درجة والعـرض إنتاج بيت
ثـقـافــة فـوه وحـصل عــرض "الـظـاهــر بـيـبـرس"
تـــألـــيف عـــبــد الـــعـــزيــز حـــمـــودة إخـــراج حــسن
مـــحــمـــود عـــبـــاس لـــفــرقـــة بـــيت بـــيال عـــلى 71

درجة.
" تألـيف جنيب وحـصل عرض "مـلك الـشحـاتـ
ســرور إخــراج مــحــمــد فــتــحى لــقــصــر ثــقــافــة

بداوى على  68.5 درجة.
وفى إقـلــيم وسط وغــرب الـدلــتـا تــكـونت جلــنـة
الـتـحـكـيم من الـنــقـاد سـيـد اإلمـام أحـمـد عـبـد
الـرازق حـسن الـوزيـر عــبـد الـنـاصـر اجلـمـيل
عـــبــد الـــغــنى داود عـــز بــدوى عـــبــد الـــرحــمن

طلب. عبده جمال عبد ا
حــقق عــرض "الــقـرد كــثــيف الــشـعــر" من إنــتـاج

مـحمد كمال الشـبة بينمـا لم يتجاوز ما حصل
ــلــيــونــيـر" عــلــيه عــرض "الــعــجــوز والــضــابط وا
 53.6درجـة والـعـرض أخـرجه رجـائى فـتحى
عن نص لـســلـيم كـتـشـنـر من إنـتـاج بـيت ثـقـافـة

جرجا.
ــــنـــيــــا حــــصل عــــرض "الــــفـــاضـى يـــعــــمل وفى ا
قاضى" تـأليـف درويش األسيـوطى إخراج عـبد
عـــــبـــــدالـــــفــــــتـــــاح قـــــدورة عـــــلى  61.16درجــــة
والــعــرض من إنــتـاج بــيت ثــقــافـة أبــو قــرقـاص
" تـألـيف أحمـد أبو بيـنمـا حـصل عرض "يـاس
خـنيـجر إخـراج أحمـد عبـد الوارث إنتـاج بيت

ثقافة مغاغة على  66درجة.
ومنحت جلـنة مكـونة من النـقاد محـمد زهدى
فــتــحى الــكــوفى مــحــمــود حــامـد  70.6درجـة
سرحـية "منـ أجيب ناس" إنـتاج قصـر ثقافة
أســـوان تـــألــيـف جنــيـب ســرور إخـــراج أســـامــة
عبـد الـرءوف وهى الـدرجـة ذاتـهـا التـى حصل
عــلــيـــهــا عــرض "عـــرس كــلــيب" تـــألــيف درويش
األســـيــوطى إخــراج خــالــد أبــو ضــيف وإنــتــاج
قـصر ثقافة أسـيوط بينمـا حصل عرض "ياما
فى اجلـراب" تأليف صـالح سعد إخـراج يسرى
الــســـيـــد لــقـــصــر ثـــقـــافــة األقـــصـــر عــلى 69.9

درجة.
ومن الــصـعـيـد إلى الـدلـتـا..  وفى إقـلـيم  شـرق
الـدلتـا حـيث تـكـونت جلـنـة التـحـكـيم من الـنـقاد
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حــفالت الــطـهــور. غــيـر أن هــذا الــتـوظــيف لم
يـأت قـســرا أو لـغـايـة جـمـالـيــة خـالـصـة ولـكـنه
سرحـية ويخدم جاء مرتـبطا بـسياق أحـداث ا
رح ; فكرتها األساسـية بكثير من السخرية وا
ــــــؤلف أراد قــــــصــــــدا أن يـــــعــــــرى زيف وكـــــأن ا
ـســتــعــمـر بــأســلــوب كــاريـكــاتــورى يــجــمع بـ ا

رح . اللذاعة وا
ـــســـرحـــيـــة تـــأخـــذ بـــعـــدا وهـــكـــذا يـــتـــضح أن ا
تـــأصــيـــلـــيـــا . بل نـــعـــتــبـــر هـــذا الـــنص من أهم
ــســرحــيــة الــعــربــيــة ذات الــطــابع الــنــصــوص ا
الــتــأصــيـلـى . ومـعــنى الــتــأصــيل ال يــقف عــنـد
حــــدود الــــتــــعــــامـل الــــوصــــفى مع الــــتــــراث  أو
الـرغـبة فـى البـرهـنـة عـلى قـدرة أشـكـالـنـا على
احـتــضــان الـقــضـايــا الـعــصـريــة . بل إن مــعـنى
الـتأصيـل يأخذ بـعدا أكـثر عـمقـا  ألنه يرتبط
عـنى تأصـيل الفن فى وجـدان النـاس وربطه
بهمومهم  انطالقا من األشكال الشعبية التى

مارسها اإلنسان وعبر بها بشكل عفوى . 
ـسرحيـة جتربة رائدة كـما يؤكد وبهذا تـعتبر ا
ذلك ســمـيـر سـرحــان  و"مـحـاولـة لــلـبـحث عن
صرى والعـربى يستمد شـكل أصيل للمسـرح ا
ــــوروث ــــفــــردات الــــشــــعــــبــــيــــة وا وجــــوده من ا
الــشــعـــبى . كـــمــا تــمـــثل جتـــربــة حــقـــيــقـــيــة فى
ضـمون تـقـترب بـنا كـثيـرا من احللم الشـكل وا
الــذى طــال بـــحــثــنـــا عــنه.. وهـــو الــوصــول إلى

صرى". صيغة حقيقية للمسرح ا
ــســرحــيــة تـتــعــامل مع ومن الــواضح أن هــذه ا
الــتـاريخ بــاعـتــبـاره خــلـفــيـة فــكـريــة وجـمــالـيـة .
ـــؤلـف يـــطــــوعه خلـــدمــــة الـــنص لـــذلـك جنـــد ا
وأهـدافه وال يـقـوم بـعـمـلـيـة إسـقـاط أو قـيـاس
ا يجـعله مـادة طيعة الشاهـد على الغـائب  إ
تــنـســاب من تــاريـخــيـتــهـا لــتــتـحــول إلى مـواقف
لصـيقـة بـالنص حـتى لكـأنـها جـزء منه أصال ;
ــتـلـقى بـخـلل مـا فى بـنـيـة الـنص  فال يـشـعـر ا
ـــــســـــرحـــــيـــــة حتــــــمل طـــــابـــــعـــــهـــــا ـــــا جــــــعل ا
سـتقلـة  إذ ال حتس بعـناصر وخـصوصيـتهـا ا
مـــقــــحــــمــــة أو مــــشــــوشــــة ســــواء أتـــعــــلـق األمـــر

باجلانب الفكرى أم باجلانب اجلمالى .
لــهــذا ال يــسع الـقــار إال أن يــؤكــد تـمــيــز هـذا
الــنص وأصـالــته . فـهــو يــؤهل صـاحــبه لـيــكـون
ـؤسسـ لـلحـداثة الـعربـية بـدع ا من أهم ا

سرح .  فى مجال ا

سـرح بجـامعـة محـمد ـادة ا    * أستـاذ التـعـليم الـعالى 
غرب  األول  بوجدة ـ ا

 محمد أبو العال السالمونى ـ مآذن احملروسة ـ الهيئة
صرية العامـة للكتاب ـ سلسـلة اإلبداع العربى ـ القاهرة ا

ـ 1986ـ ص :  122
 - نفسها ـ ص : .120

سرحية ـ ص : .104-105  - ا
 - فؤاد دوارة ـ مآذن احملروسة وعودة احملبط ـ عن

سرحية ـ ص : .126 ملحق ا
 - نفسه ـ ص: .127-128

 - محمد الرفاعى ـ بونابرت فى وكالة الغورى ـ عن
سرحية ـ ص: .134 ملحق ا

سرحية ـ  - نبيل بدران ـ األزهر هزم العسكرـ عن ملحق ا
ص: .132-133

سرح األصيل ـ عن  - سعد أردش ـ مآذن احملروسة وا
سرحية ـ ص : .136 ملحق ا

سرح العربى من أين وإلى أين ـ منشورات احتاد  - ا
الكتاب العرب ـ دمشق ـ  1972ـ ص: .11-12

سرحية ـ ص : .25  - انظر ا
سرحية ـ ص: .33-34  - ا

- Philippe MADRAL, Le théâtre hors les
murs, ed. Seuil, 1969

سرحية.  - انظر مثال ص :  18-17من ا
سرحية.  - وانظر كذلك  ص :  17-16من ا

سرحية ـ ص: .22  - ا
 - د. حمدى اجلابرى ـ مسرح احملبظ الذى ظلمناه
طويال ـ البيان (الكويتية) ـ ع  290ـ  1990ـ ص: .30

سرحية ـ  ص : .83 -28  - انظر ا
سرحية ـ ص : .94 -93  - انظر ا

 - رواية عبد البارى ـ مآذن احملروسة تروى كفاح
سرحية ـ ص : . 135 صري ـ  ملحق ا ا

صرى ـ ملحق سرح ا  -  مآذن احملروسة وصيغة ا
سرحية ـ ص : .134 ا

 - مآذن احملروسة وعودة احملبظ ـ مرجع
 سبق ذكره ـ  ص : 130

عاصر سرح ا ببعض التقنـيات احلديثة فى ا
وإن كــانت جـــذورهـــا األصــلـــيـــة مــنـــغـــرســة فى

التراث الشعبى الشرقى .
ـؤلف وفى نــفس الـسـيـاق اجلــمـالى يـســتـعـ ا
بــأســـلــوب خـــيـــال الــظـل  وبــفـن رواة الــســـيــرة
تعة الفنية من جهة  ويؤكد الشعبية ليحـقق ا
غــايــة الــتــبــاعــد من جــهــة أخــرى . وهـى غــايـة
ـــــشـــــاهــــــد عن احلـــــدث تـــــســــــعى إلـى فـــــصـل ا
ـســرحى حـتـى يـبـقـى يـقـظــا واعـيــا بـأنه أمـام ا
فرجة شعبيـة ليس إال. وهذه الفرجة الشعبية
ـســمــاة مــحـبــظــاتــيــة نـفــســهــا مــوجـودة داخل ا
ـعنى مـسرحـية اسـمهـا " مآذن احملـروسة " : 
ؤلف يقـدم تركيـبا مسرحـيا مكـثفا . وهو أن ا
ـــتـــلـــقى أمـــر مـــقـــصـــود لـــغـــايـــة إشـــغـــال ذهن ا
وإرغامه عـلى التـفـكيـر حتى يـظل يـقظـا يربط
ــسـرح وبــ مـا يــحـدث بــ مـا يــشـاهــده فى ا

فى اجملتمع . 
فـأبـو الـعال الـسالمـونى يـجـعل من احملـبـظـاتـية
أســـلـــوبـــا مـــســـرحـــيـــا مـــتـــقــدمـــا . لـــذلـك يـــبــرز
إمـكـانـياته اجلـمـالـية الـتى ال تـختـلف عن كـثـير
من الــتـقــنــيــات احلــديــثــة الــتى حتــقق شــعــبــيـة
ــســرح الــفــرجــة الــشـــعــبــيــة كــبــعض تــقــنــيــات ا
ــســرح وتــقــنــيـات ــســرح داخـل ا ــلــحــمى وا ا
ـسرح احلى وكل الـتجارب سـرح الشـعبى وا ا
ـتـقـدمـة فى الـغـرب. لـهـذا فـهـو ال يتـوانى عن ا
اعـتـبـار احملـبـظـاتـيـة فـنـا أصـيال كـمـا جـاء ذلك
عـلى لـســان سـعـدون حـ أنـكـر عـلـيه بـارتـلـمى

أن تكون لهم نقابة فنية.
وضـمن االسـتـعـانـة بـهـذه األشـكـال االحـتـفـالـيـة
وظـف الــــــسـالمــــــونـى كـــــــذلك شـــــــكل حـــــــفالت
سـرحى طابعا شـعبيا الطهـور ليعطى لـعمله ا
مكثفا ابتـداء من فن احملبظاتية وخيال الظل
 والــــســـــامــــر وعــــروس الـــــنــــيـل  وصــــوال إلى

ومعاصر".
ـسـرحـيــة جـاءت لـتــحـقق هـاتـ الــغـايـتـ : فــا
األولى كــمـا رأيــنـا تــتـمــثل فى الــتـنــبـيه إلى دور
سـلمـ فى نـشر الـوعى االجتـماعى العـلمـاء ا
ـصـيـر األمة والـسـيـاسى وارتـبـاطـهم الـعـمـلى 
ـشـاركـة فى الـثـورة الـشـعـبـيـة ضـد عن طـريق ا
االحـتالل . والثـانـيـة تتـمـثل فى تـأصيل صـيـغة
ـسرح العربى بالـعودة إلى األشكال التـعبيرية ا
: أى تـــصــحــيح مـــا يــســمـــيه الــدكــتـــور ســلــمــان
قـطاية بخطـأ البداية . ويـعنى به اخلطأ الذى
ارتــكـــبـه مـــارون الــنـــقـــاش ومـن جــاء بـــعـــده من
الذين انـساقـوا وراء الصـيغـة الغـربيـة للـمسرح
 ولم يـــنــتـــبــهــوا إلـى مــا يــحـــفل به تـــراثــهم من
صـيغ جمالـية كـفيلـة بتحـقيق تـواصل مسرحى

أصيل .
وقـد انتبه السالمـونى إلى اخلصوبـة الدرامية
لـــبــعض هــذه الـــصــيغ  فـــاســتــعــان كـــمــا رأيــنــا
بــاحملـــبــظــ واســتـــطــاع أن يــســـاهم فى بــلــورة
ــا كــان هــذا الـشــكل اخلــطــاب الـتــأصــيــلى . و
الـتـعـبـيـرى يـعـتـمـد عـلى األقـنـعـة لـلـتـعـبـيـر احلر
والـتـلـقـائى  فـقـد جـعـله وسـيـلـة لـكـشف الـوجه
الـزائف لـلــمـسـتـعـمـر رغم الـشـعـارات اخلـادعـة

التى يحملها .
ولــــــعـل فى تــــــركــــــيــــــز الــــــسالمــــــونـى عــــــلى دور
احملبظـ ما يـبرر موقـفه التأصـيلى إذ جنده
يتوسل بالـتقنيـات الشعبـية الدقيـقة لهذا الفن
كى يـقـدمــهـا بـأســلـوب حـديث كــمـا هـو احلـال
حــ يــربط بـ مــبـدأ الــتـغــريب والــتـشــخـيص
الـعفـوى عـنـد احملبـظـ  ويسـتـفـيد مـن تقـنـية
سـرح والـتبـاعد لـيـذكر بـعالقة سـرح داخل ا ا
هـــذا الـــفـن بـــاجملـــتــــمع  ويـــربـط الـــفن بــــالـــهم
ــــشـــــاغل الــــذاتــــيــــة الــــيــــومى  ويـــــجــــمع بــــ ا
ـــا يــذكـــرنــا ــشـــاغل الـــفــنـــيـــة وغــيـــر ذلك  وا

ؤلف باحملبظاتية ليؤكد أهمية  استعان ا
التراث  الشعبى فى إضافة احليوية للمسرح

ستضعفة وتكشف  تلقى الضوء على الطبقات ا
سرحية سكوت عنه فى ذاكرتنا ا النقاب عن ا

وأهــمــيـة ارتــبـاطه بــالـواقـع وبـالــنـاس وتــوضـيح
قاومة... دور الفن فى ا

ـــــؤلف فى  أمــــا ( الـــــثـــــالث ) الـــــذى حـــــقــــقـه ا
مسـرحـيته ( مـآذن احملـروسة ) فـهو الـتـوظيف

سرح الشعبى..."  الواعى ألسس ا
ـسـألـة األولـى الـهامـة الـتـى عـاجلـها هـذا عن ا
السالمونى فى مسرحية مآذن احملروسة أما
ـسـألــة الـثــانـيــة فـتــتـعــلق بـإشــكـالــيـة تــأصـيل ا
ـــؤلف اســـتـــعـــان ـــســـرح الـــعـــربـى ذلك بـــأن ا ا
ـصرى بشـكل مـسـرحى مـعروف فى اجملـتـمع ا
هــو شـكل احملــبـظــاتـيــة. ومن خالل هــذا الـفن
الشعـبى تطرق إلى قـضايا عـديدة لهـا مساس
بــقــضــيــة الــتــأصــيل وشــعــبــيــة الــفن  وعالقــة
الـدين بالـفن  ودور الفن فى اجملـتمع وما إلى
ذلك . وهــو بــذلك يـجــيب عــمــلـيــا عــلى أولـئك
الـذين يشـككون فى إمـكانـيات الـتراث الـشعبى
ـــــســــرحى وقـــــدرته عـــــلى تـــــعــــويـض الــــشـــــكل ا
ـسرحـية : الـغربى. يـقول سـعد أردش مـخرج ا
ـسـرحـيون فـى الشـرق الـعـربى قد " وإذا كان ا
اهـــــتــــــدوا إلى مــــــســـــرح " احلــــــكـــــواتـى "  وفى
ــســرح االحــتــفــالى "  ــغـــرب الــعــربى إلى " ا ا
فـــإنــــنـــا هــــنــــا فى مـــصــــر نــــعـــود إلى " مــــســـرح
الـــســـامـــر" و" مــســـرح احملـــبـــظـــ " . و" مــآذن
احملروسة" نص بناه مبدعه الكاتب محمد أبو
الــعال الــسـالمــونى عــلى قـــاعــدة أســاســيــة من
تـراث احملــبـظــ وعــطـره بــتـقــالــيـد مــسـرحــيـة
واحــتــفــالــيــة أخــرى كــخــيــال الــظـل والــتــقــالــيـد
ـنـاسـبـات : كـوفاء الـنـيل ـرتـبـطـة بـا الـشـعـبـيـة ا
ــولـد الــنــبـوى واحــتــفــاالت الـزواج والــطــهـور وا

إلخ... 
والـعـرض الـذى يــقـدمه لـكـم الـيـوم فـريـق كـبـيـر
ـسـرحـيـ يـحـاول أن يـخـطـو خـطوة عـلى من ا
طـــــريـق الـــــبـــــحـث عن مـــــســـــرح عـــــربـى أصـــــيل

 عصام السيد  د. سيد خطاب حسن الوزير 

 مشهد من عرض مأذن احملروسة

 مشهد من عرض القرد كثيف الشعر 
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سرحي جريدة كل ا

صور الفوتوغرافى ا
محمد فتح الله يقيم
حاليا معرضا خاصاً
للصور الفوتوغرافية
بعنوان «وصل» بقاعة
الدكان بشارع أديب
دينة نشية  با
اإلسكندرية.
سبق لفتح الله إقامة
أكثر من معرض
ألعماله الفوتوغرافية
راكز الثقافية با
وقاعات العرض
بالقاهرة وبعض
احملافظات.

> كتب عدة سيناريوهات جملموعة من األفالم منها: "احلرام" لفاتن حمامة وعبدالله غيث و"مراتى
مدير عام" لشادية وصالح ذو الفقار و"الزوجة الثانية" لسعاد حسنى وشكرى سرحان و"أرض النفاق"
" لفاتن هندس وشويكار و"أبى فوق الشجرة" لعبداحلليم حافظ وميرفت أم و"أريد حالً لفؤاد ا
حمامة ورشدى أباظة و"آه يا بلد آه" لفريد شوقى وحتية كاريوكا وحس فهمى.
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ازنى العقـاد وإبراهيم عبـد القادر ا
ومحمد التابعى وغيرهم.

وكانت روز اليـوسف تمثل عـلى مسرح
رمـسيس فـتأثرت بـها ومـضى عامان
تـدرجت خاللـهـا من األدوار الـصـغـيرة
إلى الــكـــبــيــرة مـــثل دور «نـــيــشت» فى
«غـادة الــكـامـيـلـيــا» أمـام يـوسف وهـبى
وروز الــــــيـــــــوسف وجنـــــــحت فـى هــــــذا
الـــــدور جنـــــاحــــا أدهـش عـــــزيــــز عـــــيــــد

نفسه.
وأشـــهــــر عـــزيـــز عـــيــــد إسالمه وتـــزوج
فــاطــمـــة رشــدى وتــرك لــهــمــا يــوسف
وهبى «الـفيـلال» الـتى كان يـسـتأجـرها
فى مـــواجــــهـــة دار الــــقــــضـــاء الــــعـــالى
فانتقال إلـيها من شارع قنطرة الدكة
وبــدأ األدبــاء والــصــحــفــيــون يــتـرددون
عـــلى صــــالـــونــــهـــمــــا ومـــنــــهم: حــــبـــيب
جامـاتى وأحـمـد رامى وعـبـد اجملـيد
حـــلـــمى وأحـــمــد جـالل وتــقـــول إنـــهــا

تدين بقسط عظيم إلى األخيرين.
ــســرح» والــثــانى األول فـى مــجــلــته «ا
فى مـــــــــجـالت «دار الــــــــهـالل» وكـــــــــانت

منتشرة انتشاراً هائالً.
ــنـاســبـة الــدعــايـة تــقــول إن يـوسف و
ــتــازاً أو إداريــا وهــبى لــيس فــنــانــا 
حـازمـاً فـحـسب لـكـنه يـجـيـد الـدعـايـة

إجادة تامة.
مـن وسـائـل دعـائــيــة هـذه مــثال أن فى
روايـة «ســيـزار بــورجـيــا» مـوقــفـا يــقـبل
فــيـه الــبـــطل الـــبـــطــلـــة قـــبـــلــة طـــويـــلــة
والحظ يــوسف اإلثــارة واالنــفـعــال من
نظـر بالـسيـنما هذه القـبلـة فصـور ا
وأمـر بـعـرضه فـى فـتـرات الـراحـة بـ

ا كان سـببـا فى أن تكتب الـفصـول 
شـهد الصـحف الـفنـية عن الـروايـة وا

ثير كتابات مستفيضة. ا
ــشـــهــد لــهــا بــعض ولـــقــد ســبب هــذا ا
ـــتــاعب أقـــبــحــهـــا أن أديــبــا مـــعــروفــا ا
سرح ذات تربص بهـا عند مغـادرتها ا
ليـلة وهجم عـليهـا ليتـذوق قبلـة كتلك
الـــتى رآهــا مــصـــورة أمــامه فـــنــهــرته
وبـعـد أيـام كـتب مـقـاال طـويال عـريـضا
هاجمتـها فاستبـد بها الغضب حتى
ـــــســــرح بــــعــــد أيــــام إذا حملـــــته داخال ا
خلعت حـذاءها وقذفـته به فهرب ثم
جلــــأ إلى الــــقــــضـــاء ولــــكن الــــقــــضـــاء
بـــرأهـــا بـــعـــد أن دافع عـــنـــهـــا مـــحـــمـــد

لطفى جمعة احملامى.
وتـــــذهب فـــــاطـــــمـــــة رشـــــدى إلـى أنـــــهــــا
غــضـوب ثــائــرة يـهــتـاجــهـا الــبــسـيط من
األمور التى ال تـقرها ووادعـة كاحلمل
حـيــنـمــا تـكــون مـطــمـئــنـة راضــيـة وتـرد
ذلك إلـى أنــهـــا ولـــدت بـــاإلســـكـــنـــدريــة
فتـأثـرت طبـيعـتهـا بـأمواج الـبحـر فلـما
غــادرتــهــا إلى الــقــاهــرة وعــاشت عــلى
ضـفاف الـنيل أضفى عـليـها من هدوئه

ووداعته الكثير.

تـسيـر الـصـغيـرة فـاطمـة رشـدى مع أمـها
فرحـة مـرحة إلى مـسـرح أم عـطـا الله
الــذى كـــانت تـــغــنـى فــيـه أخــتـــهـــا وكــانت
تــردد مـعــهــا أغـنــيـاتــهـا وهـى جـالــسـة فى
الــصــالــة بــصــوت ال يــســمـعـه أحــد. فـإذا
ظهرت بعـد ذلك السيدة فتحية أحمد -
مــطــربــة الـــقــطــرين فـــيــمــا بــعــد - رددت
أغـانـيـهــا بـصـوت مـرتـفـع ثم تـسـلـلت إلى

ا تغنيه: الكواليس وكان 
طلعت يا محال نورها
شمس الشموسة

ورفــضت فــتــيـحــة أحــمــد يــومــا أن تـغــنى
قــبل أن تــتـقــاضى أجــرهــا ورفض أمـ
عــطـــا الــلـه أن يــعـــطــيـــهــا األجـــر إال بــعــد
سرح اسدال السـتار فغضبت وتركت ا
جـال الــرجل بـبــصـره الـزائغ بــ أعـضـاء
الـفـرقة شـاهـد فـاطمـة رشـدى وكـان قد
سـمعـهـا تـغـنى منـاهـا بـقـطعـة شـيـكـوالتة
ـــــســـــرح بـــــدأت تـــــغـــــنى ودفـــــعـــــهـــــا إلـى ا
واجلـــمــهـــور صــامت دهش حـــتى إذا مــا

انتهت صفق لها سروراً وإعجاباً.
كـــان الــــســـيــــد درويش حـــاضــــرا فـــطـــرب
ــسـرح واتــفق مع لـغــنــائــهـا صــعــد إلى ا
أمــهــا عـــلى الــعــمـل بــالــقــاهـــرة وعــنــدمــا
وصلوا إلى الـقاهرة علم الـشيخ سيد أن
الفـرقـة التى كـانـوا سيـنـضمـون إلـيهـا قد
ــسـرح حــلت فــســعى لــيــلــحق األخــتــ 
الـريـحانى لـكـنه رفض ويـسـر الله لـهـما
ــسـارح روض الــفـرج ثم انــتـهى الــعـمل 
طاف إلى مسرح «البوسفور» بفاطمـة ا
فــلـــقـــيت مـن الــتـــشـــجـــيع واإلعـــجـــاب مــا

حفزها على اإلجادة.
وكــــان رجـــال الـــفن واألدب والـــصـــحـــافـــة
يـقضـون أوقاتـهم فى قهـوة «راديوم» أمام
ســـيــنــمـــا ريــتس فـــيــمــا بـــعــد فــارتـــادتــهــا
وتــــعــــرفت عــــلى مــــحـــمــــد تــــيـــمــــور الـــذى
أحاطـها بـرعايـته وكان يـقطع مـناقـشاته
مع جنــيب الــريـحــانى وإبــراهــيم رمـزى
ـــــصـــــرى وأمـــــ صـــــدقى وإبـــــراهـــــيم ا
ليشـترى لـها قـطعة شـيكـوالتة مـعتذرا
بـــأن شـــيـــكـــوالتـــة بــطـــة أهـم عــنـــده من

األدب.
وذات يـوم حـضـر عــزيـز عـيـد فــقـدمـهـا
تيمور له «كـان مظهره بسيطا ال كلفة
فيه وفى عينيه بريق يدل على حيوية
ــا ســأله تــيــمــور دافــقــة وذكـــاء حــاد و
عـنى قــال: «دى حـاجــة لـطــيـفــة جـدا..
ــادة وأنـت عــارف إنى أقــدر اكــتــشف ا
اخلــام من أول وهــلــة وأصـــقــلــهــا حــتى
تــصــبـح ذهــبــا أنـت قــدمت لـى حتــفــة
ـنـاسب فـأنـا عـنـدى لـهـا وفى الـوقت ا
دور فى مـســرحـيــة «الـقــريـة احلــمـراء»
دور «ع أبوها» وموضوعها استغالل
ــــراكـــزهـم فى حتــــقــــيق عـــمــــد الــــبـالد 
أغـراضهم ومـلذاتـهم» وبعـد يومـ بدأ
يـدربهـا عـلى الدور وهى فى حـالة من

السرور واالرتباك واخلوف.
ورفع ســتـار مــسـرح بــريـنــتـانــيـا وعــنـدمـا
ــغــتــصب مــثل مــعـــهــا عــزيــز عــيـــد دور ا
ـــثالن وذعـــرت ذعـــراً نـــســـيت أنـــهـــمـــا 
شــديـدا وصــرخت فـى رعب وتــصـورت

وكانت قد بلـغت الثالثة عـشرة فلعبت
دور «تــــــــــوبــى» فـى روايـــــــــــة «الــــــــــذهـب»

لتشارلز ديكنز.
واخـــــتــــار لـــــهــــا عــــزيـــــز عــــيـــــد مــــدرســــ
لـيعـلمـوها الـلغـة العـربيـة والقـرآن الكر
واألدب والـرسم تـمامـا كمـا فعل مع روز
دة ساعت على اليوسف وكـان يدربها 
فن اإللــقــاء والــتــمــثــيل ثم يــدربــهــا عــلى
تـــمــــثـــيل بــــعض مــــشـــاهـــد مـن الـــروايـــات
ــتــحف ــيــة وكــان يــصــحــبــهــا إلى ا الــعــا
ــصـــرى والـــفـــرق األجـــنـــبـــيـــة الـــزائــرة ا
واشـــتـــرى لـــهــا روايـــات جـــورجـى زيــدان
وكــــتـــاب فـى تــــاريخ الــــقــــرون الـــوســــطى
وقصة هانـيبال حتى حبب إليها القراءة

فضلة. وأصبحت هوايتها ا
وكــــان عــــزيـــز عــــيــــد يــــخــــرج أكـــثــــر من
ـوسم الـواحـد عـشـرين مـسـرحـيـة فى ا
ى بــــعــــد أن ــــســــرح الـــــعــــا مـن روائع ا
يــراجــعــهــا ويـــعــيــد فى حــوارهــا وبــعــد
تــصــمــيم ديــكــوراتــهــا واكــســســواراتــهـا
وتـنـظـيم اإلضـاءة. وكـان هـذا الـعـبـقرى
ـــســرح الـــعــربى الــذى قـــامت أعـــمــدة ا
احلديث عـلى أكـتـافه يـعـيش فى غـرفة

سرح نفسه. صغيرة فى ا
وقـــــد خــــلـق مــــســـــرح رمــــســـــيس وعـــــيــــا
مـــســـرحــيـــا بـــ اجلـــمــاهـــيـــر.. وأنـــشــأ
مـــحـــمـــد عــبـــد اجملـــيـــد حـــلـــمى مـــجـــلــة
ـــســــرح» ومـــحــــمـــد شــــكـــرى مــــجـــلـــة «ا
«التـياتـرو» وظهـرت طـائفـة من النـقاد
ـسرحي فى مقدمتهم: طه والكتاب ا
حس ومحـمد حس هيكل وعباس

أنه يـــريــد اغــتــصـــابــهــا فــعـالً فــصــرخت
مــســتـنــجــدة بــأمــهــا وحــدث هــرج ومـرج
واسـدال الستـار قالت أمهـا لعزيـز عيد:
«أنت اجتــنــنت يــا راجل تــخــوف الـبــنت
أنـت عــايــز من الــبــنت إيه?!.. مش عــيب
دى مـــتـــجــيش قـــد ركـــبـــتك..» وحــاول أن
يـفهمهـا أنه تمثـيل فقاطعـته: «تمثيل إيه
وهـباب إيه.. مـاتـخافـيش يـاضنى أمك..

يالله بينا..»!
وفـى الــيــوم الــتــالى قـــابــلــهــا عــزيــز فى
قـهـوة «راديـوم» هـاشـا بـاشـا كـأن شـيـئـا

لم يحدث باألمس.
وبـــعـــد تـــكـــوين فـــرقـــة رمـــســيـس بــدأت
ـسرح وبـهـرهـا ما صـلـتـهـا الروحـيـة بـا
شــاهـدته من حــركـة ومـنــاظـر وأضـواء
ورفـــعت الــــفـــرقــــة أول ســــتـــار لــــهـــا فى
مــــســـــاء الــــعـــــاشـــــر من مــــارس 1923
وعهـد إليـها عـزيز عيـد بأدوار صـغيرة
ال تـتــجـاوز كــلـمــاتـهــا سـطــرين أو ثالثـة
أســـطـــر وكــــان أهم أدوارهـــا فـى تـــلك
الــفـتــرة أدوار صـبــيـان فى مــثل ســنـهـا
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سرحي جريدة كل ا

ناصب حيث عمل بالصحافة من عام  1954حتى عام > تقلد عدداً من الوظائف وا
1964 وشــغل مـنـصـب مـديـر حتـريــر جـريـدة اجلـمــهـوريـة من عـام  1958وحــتى عـام

1964 وعمل كاتباً غير متفرغ باألهرام منذ عام 1992.

دار ميريت للنشر عقدت
اضى جلسة األسبوع ا
خاصة لقراءة أعمال
الشاعر الراحل أسامة
ناسبة الدناصورى 

صدور أعماله الكاملة عن
الدار شارك فى الندوة
زوجة الراحل السيدة
سهير الدناصورى وقام

بالقراءة عدد من
أصدقائه منهم أحمد
ان مرسال حسان إ
حمدى أبو جليل هانى
درويش محمد شعير

وائل عبد الفتاح وآخرون
وأدار اللقاء عبد احلكم

سليمان.
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سرحى القطرى حمد الرميحى: ا

سرح العربى هوية ا
اذا توقف البحث عن هوية للمسرح العربى?   

- أنــا ال أعـتــقــد بـوجــود هـويــة لـلــمـســرح بـشــكل عـام. ألن
سرح هو كائن إنسـانى اليرتبط بدولة معـينة وتكتسب ا
هـويـته من لـغته وكـذالك ال يـوجـد عمل مـعـ نسـتـطيع أن
نــقــول إنه فــرنــسـى أو إجنــلــيــزى أو إيــطــالى.. أو عــربى..

إلخ).
وأنــا ال تــهـــمــنى الــهــويــة ودعــاوى الــتـــأصــيل الــتى بــدأهــا
ـسرحيـون فى السـتيـنيـات مثل د. يوسف إدريس روادنا ا
توفيق احلكيم ود. عـلى الراعى وغيرهم تشـبه الكثير من
ــســرح احلــركـــات األوربــيــة مــثل (الـال مــعــقــول الـــعــبث ا
الـفـقــيـر وغــيـرهــا). عـبـارة عـن ظـاهـرة تــنـتــهى بـعــد فـتـرة
زمنية معينة وال تستطيع أن تكون ظواهر إنسانية ثابتة.

هرجان التجريبى ا
ـسـرحـية ـهـرجـان التـجـريـبـيـى عـلى احلـركـة ا  هـل أثـر ا

القطرية?
ــشــهـد ــيــاه الــسـاكــنــة فى ا - بـالــفــعل اســتــطـاع حتــريك ا
ى على حد سواء وأفاد سرحى القطرى والعربى والعا ا
ــبـدعـ وتـعـلـمت أنـا كـثـيــرًا فى تـطـويـر رؤى اخملـرجـ وا
ـعـارف والـثـقـافـات والـتـقـنـيات شـخصـيًـا قـدرًا هـائالً من ا
اجلــديـــدة. من خالل أعـــمــال وأفـــكــار مـــســـرحــيـــة قــدمت
بـــالـــتـــجــريـــبى عـــلـى مــدار ســـنـــواته الـــعـــشـــرين.. ونـــتــمـــنى
ـهـرجــان الـكـائن اجلــمـيل الـذى عــرفـنـا االحـتــفـاظ بـهــذا ا
باآلخـر وعـرف اآلخـر بـنـا بـاالحـتـكـاك والـتـواصل عـلى كل
الحظات ينبغى إعادة ما تنتجه البـشرية. وهناك بعض ا
ـشـاركة فال بـد أن تـكون تقـيـيمـهـا مـثل اختـيـار العـروض ا
ــنــاحـى الــتــجــريـــبــيــة ولــيس مــتــمــيـــزة وأن تــراعى فــيـــهــا ا
هـرجـان والذين الـتقـلـيديـة وكـذلك إعادة فـلـترة ضـيـوف ا
يــتــكــرر تــواجــدهم فى مــعــظـم الــدورات وإعــطــاء الــفـرص

للشباب لتجديد دمائه.

وهــمــومــهم بــعــيــدًا عـن اإلنــتــاج االســتــهالكى الــذى يــغــيب
اجلمـهـور وال يـحـرك الـسـاكن بـل يـزيده صـالبـة. ويـحـتاج
ـســئـولـ ــسـرحـيــ أو ا األمــر لـعــنـايــة ورعـايـة مـن قـبل ا

بالدول العربية جمعاء.
صرى?  ما تقييمك للمسرح ا

ـا كــان يــقـدم فى ــصــريـة أســوة  ـســرحــيـة ا - احلــركــة ا
فــتـرة الــســتـيــنــيــات هى الـدائــرة بــالـوطـن الـعــربى. لــوجـود
أعالم مـــســرحـــيـــة هــامـــة مـــهــتـــمه به أمـــا اآلن فـــنــجـــدهــا
تراجعت كثيرًا إال من بعض الزهور البرية الشبابية التى

طر. تروى با
وتـنـمـو بـ الــفـنـيـة واألخـرى وتـغــرد وحـيـدة. مـثل جتـربـة
مـسرحـية (قـهوة سـادة) خلالـد جالل التى شـاهدنـاها فى
ــاضــيـــة وكــذلك جتــربــة ــهــرجــان الـــتــجــريــبـى بــدورته ا ا
اخملـرج انـتـصار عـبـد الـفـتـاح الـتى نـتـمـنى أن تـلـقى الـدعم
ــصـرى ــسـتــقـبــلى لــلـمــسـرح ا الـكــافى لــتـحــقـيق الــنــجـاح ا

والعربى.

سرح القطرى كيف تراه? حال ا
ـسـرح الـقـطـرى جتـربـة ولـيـدة لـكـنـهـا بـدأت من حـيث - ا
انـــتــهـى اآلخــرون ومـن خالل إرســـال شـــبــابـــنـــا لـــلـــدراســة
ــعـاهـد واجلـامــعـات الـعــربـيـة واألجـنــبـيـة إيــجـاد حـركـة بـا
ـكانـة متـقدمه بـ صفوف مسـرحيـة متـطورة. والـوصول 
ــســرحـيــة الـعــربـيــة كــمـا تــنـشـط لـديــنـا حــركـة احلــركـات ا
ـوجودة الـتألـيف وهـذا هام جـدًا فى ظل أزمـة الـتألـيف ا
عـنوى ـادى وا فى أغـلبـيـة الدول.. بـاإلضافـة إلى الدعم ا
الذى تـوليه الـدولـة لألنشـطـة الفـنيـة والـثقـافيـة اخملـتلـفة.
ـســرحـيـة من ثالث مــؤسـسـات مــهـمـة وتــتـشـكـل حـركـتــنـا ا
أولهـا الفـرقتان األهـليـتان وهـما فرقـة قطـر فرقـة الدولة
ــســرحـــيــة وثــانــيــهـــمــا هى مــؤســســـات مــراكــز الــشــبــاب ا

نتشرة فى جميع األقطار. والثقافة واألندية ا
ـتـنوعـة ومـهـرجـاناته ـدرسى وأنشـطـته ا ـسـرح ا وثـالـثهـا ا
الــســنـويــة والـتى حتــظى بــاهـتــمــام ودعم كـبــيـريـن من قـبل
ـؤسسـات الـفنـية .. بـاإلضافـة إلى ا سـئولـ ـسرحـيـ ا ا
ـوال) لإلنـتـاج الـفـنى اخلـاصـة لـلـمـحــتـرفـ مـثل شـركـة (ا
الـــتى أديـــرهـــا والـــتـى قـــدمت عـــددًا كـــبـــيـــرًا من األعـــمـــال
سرح هرجانات.. وا تميزة شاركت بها فى العديد من ا ا
اخلـاص يــنـتـج أربـعــة عـروض والــفـرق احلــكـومــيـة  –الـتى

ذكرتها  –تقدم كل فرقة عرض فقط فى العام.
 وهل هناك مواكبة نقدية لهذه األعمال?

- احلـركـة النـقديـة وليـدة ومتـذبـذبة وفى بـدايتـها وحتـتاج
لـلــعـنــايـة ولــديـنــا مـجــمـوعــة من األقالم الـنــقـديــة الـهــامـة

أبرزهم د. حسن رشيد.
سرحية العربية احلركة ا

سرحية العربية عموما?  وكيف ترى احلركة ا
ــتـردى عـلى جـمــيع أصـعـدته - هى مـرآة لـلــواقع الـعـربى ا
السياسية والثـقافية والفنية. وهى متذبذبة وليس هناك
ـسئـول ـان أكثـرية ا دعم عربى مـؤسـساتى لـها. لـعدم إ
ــــســـــرحى. بــــاإلضــــافــــة إلـى أن أغــــلب بــــأهــــمــــيـــــة الــــفن ا
اجملتـمعات العربـية ضد الفن لـثبات أيديولـوجية اجملتمع

تغيرة.  العربى ا
ـسرح كائن مـتمرد ال يـقبل اجلمـود كذلك يجب دعمه فا
وحتـريره من الـقـيـود واالجتاه لـلـتعـبـيـر عن مشـاكل الـناس

مسرحنا القطرى جتربة وليدة
بدأت من حيث انتهى اآلخرون

سرح كائن إنسانى وال يوجد ا
سرح العربى شىء اسمه هوية ا

الكاتب القطرى حمد الرميحى من
سرحية القطرية قدم أعالم احلركة ا
تميزة والتى العديد من األعمال ا
عظمها فى العديد من شارك 
هرجانات العربية والدولية استطاع ا
اقتناص الكثير من اجلوائز أهمها
جائزته الكبيرة كأفضل كاتب مسرحى
عربى عن مسرحيته (طبل وتارة) من
سرحى عام مهرجان عمان ا
2004التقينا الرميحى ليحدثنا عن

سرحية القطرية والعربية. احلركة ا
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سرحي جريدة كل ا

> من مواليد  1925/2/4 فى قرية دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية وتخرج فى كلية
الشرطة عام 1949 وعمل ضابطاً بالشرطة ثم تخرج فى كلية اآلداب قسم فلسفة عام
 1956من جامعة اإلسكندرية.
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حلقة السبت القادم من
برنامج ساعة مسرح على
القناة األولى تعرض
مشاهد من مسرحية
«اللى نزل الشارع» لفرقة
مسرح الشباب وإخراج
إسالم إمام إضافة إلى
مشاهد من العرض
سرحى «أنا هاملت» ا
للمخرج هانى عفيفى
وإنتاج مركز اإلبداع الفنى
ولقاءات مع أبطال
العرض البرنامج يذاع
مساء السبت أسبوعيا
يخرجه تامر هارون.

¢ûJQób Éeh ÜôLCG äôµa

 محمد جمال كساب

الغولة آخر أعماله                                        
ـسرح ـدرسة عـنـدمـا بهـره ا بـدأ مـشواره الـفـنى من ا
ه السـاحـر فـشارك فـى عدد كـبـيـر من عروضه بـعـا
حـتى اجلـامـعـة الـتى فـاز فى أحـد عـروضـهـا بـجـائـزة
ـا دفع ـثل عـلى مـسـتـوى جـامـعـات مـصـر  أحـسن 
بــالــراحل كــرم مـطــاوع إلى تــشـجــيــعه عــلى تـنــمــيـة
سرحية عهد الـعالى للفنون ا مـوهبته بالدراسة با

ـسـرح الـتى شــاهـدتـهـا لــلـفـنـانــة سـنـاء جــمـيل 
الطليعة أوائل التسعينيات والثانية قرأت عنها
ولم أشــاهــدهـا وهـي لـلــفــنـانــة نــعـيــمــة وصـفى
ونودراما وعروضها فيما عدا ذلك لم حتقق ا
ـتـلـقى أى جنـاح يــذكـر ألنـهــا بـعـيـدة عـن ذوق ا

صرى ووجدانه. ا
سرحية اآلن?  كيف ترى حال حركتنا ا

أرى أن هــنـــاك حـــركـــة نـــشـــطـــة جـــداً عـــلى كل
ــســتـــويــات وأنـــا شــديــد الـــتــفـــاؤل ألنــنى ابن ا
ــســرح لــكن رغم كل اجملــهــود الــكــبــيــر الــذى ا
يقـوم بـه د. أشرف زكـى - رئيـس الـبيـت الفـنى
للمسرح - إال أن جزءاً كبيراً منه يذهب هباء
ـسارحـنـا شـديدة فـالـبنـيـة الـتحـتـيـة األساسـيـة 
الـــبـــدائــيـــة واالنـــحـــطــاط ومـــتـــهـــالــكـــة رغم أن
ـسـرح فى الـعــالم اآلن يـجـد مـنـافــسـة صـعـبـة ا
لــكى يـــقف فى وجه الـــســيــنـــمــا والــفـــضــائــيــات
واإلنــتـرنت وغــيــرهــا وهـذا يــحــتـاج االعــتــمـاد
عـلى الـتـكـنولـوجـيـا احلـديثـة وهـذه جنـدها فى
ــــســــارح فـى دول الــــعــــالـم حــــتى داخل أغــــلب ا
مـــســـارح أشـــقـــائـــنــــا الـــعـــرب وال يـــحـــدث ذلك
ــصـر فــنـحن حــتى حلـظــتـنــا احلـالــيـة مــازلـنـا
نـــصــعـــد عـــلى الـــســـلم اخلـــشــبـى لــكـى نــضـــبط

كشافات اإلضاءة! م
مـاذا عن الــكـارثــة الـضـخــمـة الــتي يـواجــهـهـا

نصورة الذى ترأسه? سرح القومى با ا
نصورة من طراز فنى فريد سرح القومى بـا ا
يــعـود إلى  1894أى مـا يــقـرب من  (114)عــامـاً
حـيث يـقع علـى ضفـاف الـنـيل مبـاشـرة وأنـشأه
اإلجنـليز كـناد فـنى ترفـيهى لـلضـباط ثم حتول
سرح. وقد شاهده الفنان فاروق حسنى وزير
الــثــقــافـة فــأعــجب بــطــرازه الـفــريــد ومــعــمـاره
الــعـتــيق فــطـلب من مــحــافـظــة الـدقــهـلــيـة ضم
هـــذا األثــــر الـــتـــاريــــخى لـــوزارة الــــثـــقـــافـــة و
ـسـرح إلـى الـبـيت الـفـني بـالـفـعل تـســلـيم هـذا ا
ـــســـرح لــــلــــمــــســــرح عـــام  1998ومع ذلك ظـل ا
مــــــغــــــلـــــقــــــاً حـــــتـى تـــــولــــــيت إدارتـه عـــــام 2005 
واســـتـــطــعـت بــجـــهـــد كـــبــيـــر ومـــســاعـــدة من د.
ـــســـرح تـــطـــويــره أشـــرف زكى رئـــيس هـــيـــئــة ا
ـسرح األسـاسـية فـقـمت بـعمل تـطـويـر لقـاعـة ا
وتـرمــيـمـهــا والـتي تـضم ( 500 مـقــعـد) وإنـشـاء
قاعة أخـرى بسعة (150)كـرسيـاً وبنـاء متحف
ـشـاهيـر الـدقهـلـية فى الـفـنون والـعلـوم وجـميع
اجملـــاالت وكــذلـك تـــوفــيـــر قـــاعـــة لـــتـــدريـــبــات
ـــوســيــقــيــ والــفــنــانــ الـــتــشــكــيــلــيــ وبــنــاء ا
اسـتــوديــو لـلــتــسـجــيل الــصــوتى وإنـشــاء فــنـدق
خـمـس جنـوم الســتـقــبـال الــفــنـانــ والـضــيـوف
ـسرح بـسعة 14 بالـدورين الثانى والـثالث من ا
غــرفــة بـاإلضــافـة إلى جــنــاحـ لــكـبــار الـزوار
تـــوفـــيـــر مـــكـــاتـب وغـــرف اإلداريـــ وتـــقـــدمت
ـســلــحــة بــعـرض اإلدارة الــهــنــدسـيــة لــلــقــوات ا
ــبـلغ  21مـلــيـون و((130 لــلـتــنـفــيــذ خالل عـام 
ألف جــنـيه.. وقـد أرسل الــسـيـد وزيـر الــثـقـافـة
ــعـنـى لـلــمــحـافظ فى مـشــكــوراً خـطــابــاً بـهــذا ا
ـاضى وبـتـاريخ 2008/8/5 شـهــر يـولـيـو الـعـام ا
أوصـت جلــنــة الــتــطــويــر حملـــافــظــة الــدقــهــلــيــة
بـانى للبـيت الفني لـلمسرح ومع ذلك بتسـليم ا

لم ينفذ شىء حتى اآلن.

á«æa πMGôe
ـــســــرح وأهم  كــــيف بــــدأت مــــســـيــــرتك مـع ا

األعمال التي قدمتها?
درسـة االبتـدائية سـرح وأنا بـا بـدأت العـمل با
من خالل بـعـض االسـكــتـشــات الـبــسـيــطـة وفى
ــنـصـورة قـدمت ـدارس ا ـرحـلــة اإلعـداديـة  ا
سرحيـات الوطنـية التي حتكى عن عـدداً من ا
شـعب فـلــسـطـ واغــتـصـاب الـيــهـود ألراضـيه
سرح واكتشفت أننى وفى هذه الفترة بـهرنى ا
أمام عالم ساحر وفى اجلـامعة قدمت كممثل
ى والـعــربى وحـصــلت  بـهـا ــسـرح الـعــا روائع ا
ــــثل 1976وكــــان من عــــلـى جــــائـــــزة أحــــسـن 
ضــمن أعـضـاء جلـنـة الــتـحـكـيم الـفــنـان الـكـبـيـر
كـــرم مــــطــــاوع نــــبــــيل األلــــفى عــــبــــد الــــفــــتـــاح
الــبـارودى وطــلب مــنى كـرم مــطـاوع أن الــتـحق
ــســرحــيـة لــتــنــمـيــة مــوهــبـتى ــعـهــد الــفــنـون ا
وبـالفـعل تقـدمت بعـدها مـبـاشرة لـلمـعهـد قسم
الــتـــمــثــيل واإلخـــراج وأكــمــلـت دراســتى بـــكــلــيــة

الزراعة .
أمــا األعــمــال اإلخـراجــيــة الــتـى قـدمــتــهــا عــلى
مــــســـتــــوى االحــــتـــراف فـى مــــجـــال االحــــتـــراف
اإلخـراجى فـنـصـيـبى  مـنـهـا قـليـل حيـث قدمت
"مــيــديــا" جلــان أنــوى عــام " 1999الــعــنــكــبـوت"

 2002عن مجموعة مسرحيات قصيرة
لــــهــــارولـــــد بــــاركـــــر وفى عــــام  2005 أخــــرجت
ـوضـوع كـبيـر قـوى) وهي كـومـيـديـا سـيـاسـية (ا
اسـتـعــراضـيـة بـطــولـة وائل نـور وحــنـان شـوقى
من تـألـيفى وإخـراجى قـدمت (أنا وحـبـيبى فى
ـــيــاء األمـــيــر الــغـــرام) بـــطــولـــة فــاروق جنـــيب 
صريـة البسـيطة وتناولت الـعالقة ب األسـر ا
ـــة واتــفـــاقــيـــة اجلـــات وآخــر عـــمل هــو والــعـــو

سرح الغد للعروض التراثية. "الغولة" 
فـى مــســرحــيــتك "الــغــولــة" تــوجــهت لــتــراث
الــواحــات فــمــا الــســبب? وهل عــلى األعــمــال
الـتــراثــيــة أن تـقــدم كــمـا هى أم تــطــرح بـرؤى

جديدة?
مـــســـرحــيـــة "الـــغـــولــة" عـــرض عـــلى إخـــراجـــهــا
بـالصـدفة فـقـد عرض مـؤلفـها بـهـيج إسمـاعيل
ــهـــا فى فـــتـــرة حتــول مـــســـرح الـــغــد من تـــقـــد
الــعـــروض الـــتـــجـــريـــبـــيـــة إلى تـــقـــد األعـــمــال
الـتـراثـيـة وعـنـد قـراءة الـنص بُـهـرت بـه وبدأت
ـؤلف ثم تـوالت مـراحل إخـراجه أنـاقـشه مع ا
وأنــــا لم أقــــصــــد الــــتــــوجه إلى الــــتــــراث ألن به
إشـكـاليـة كـبـيـرة ويـطـرح عـدة أسـئـلة: هـل نقف
عند متحفـية التراث ونقدمه كما هو? أم نقول
رأيــنـا فــيه ونـطــرح إيـجــابـيـاتـه وسـلـبــيـاته? وفى
ـــكن أن يــقـــوم كــمـــا هــو فى رأيى أن الـــتــراث 
حالة إذا أردنـا توثـيقه فقط لـلحفـاظ عليه من
ه بشكل الـضياع واالندثـار أما إذا أردنا تـقد
فنى معاصر فينبغى أن نحدد موقفنا منه من

أجل توصيل رسالته للمتلقى واضحة قوية.
فــالــتــراث بــحــر ال نــهــايــة له وخــاصــة عــنــدمـا
نــنـــظــر إلى أبــعــاده اإلنــســانـــيــة الــشــامــلــة الــتي
ـكـان فـهـو مـتـواجـد تـتـخـطى حـاجـز الـزمـان وا
فى كل مــجـتــمع ومع كل حـضــارة وإن اخـتــلـفت
أشــكـال صــيـاغــته والـتــعـبـيــر عـنـه فـنـجــد مـثالً
بــأفـريـقــيـا بـعـض الـقـبــائل تـقـوم بــدفن الـزوجـة
ـــا ـــتـــوفى وهــــذا مـــعـــادل  حـــيــــة مع زوجـــهــــا ا

تطرحه مسرحية الغولة.
ـؤلف وانـتـصرت غـيـرت نـهـايتـهـا بـاالتفـاق مع ا
ــرأة الـــتي لـــلــعـــلـم واحلــريـــة وخـــاصـــة حـــريـــة ا

الـعـالـم لـكن سـلـبــيـاته كـثـيــرة جـدا ويـنـبـغي أن
نـنطـلق لـلـتـجريب مـن مسـرح مـصـرى أصيل له
ثــقــافــته وهــويــته بــعــيــداً عن اســتــيــراد أشــكـال
أجنبية وأن نقوم بالتجريب بأشكالنا وثقافتنا

الذاتية واخلاصة بعيداً عن التقليد.
هـل فـكـر مـصـطـفـى طـلـبـة فى إخـراج عـروض

جتريبية?
فـــكـــرت ذات مـــرة فـى خـــوض عـــمل جتـــريـــبى
ـــســــارح فى مــــنــــتـــصف ــــديـــر أحــــد ا وذهــــبت 
سـرحية "مـصرع كـاسبـار" وبعد التسـعيـنيـات 
أن قـــرأهــــا وجـــدته يـــرفــــضـــهـــا بـــحــــجـــة أنه لم
يـــفــــهـــمـــهـــا رغـم أن هـــذا الـــنص كــــتب أســـاســـاً
للـتـجـريب بـعـيـدا عن شـكل الـكـتابـة الـتـقـلـيـدية
للـمسـرح ويتـيح للـمخـرج تقـد شكل جتـريبى
ـــــديـــــر جــــــديـــــد ورغم مــــــحـــــاوالتى مـع هـــــذا ا

بإقناعه إال أن كل احملاوالت باءت بالفشل.
ـسرح ـونودرامـا با ما الـسـبب فى قلـة أعمـال ا

صرى? ا
سـرح اخملتـلفة عن ونـودراما إحدى أشـكال ا ا
تـفـكيـرنـا وثقـافـتنـا والـدراما أسـاسـها الـصدام
وعـندما يصبح هـذا الصدام ذاتيـاً مونودرامياً
يــصــبح بــذلك مــبــتــوراً ومــبــتــســراً ويـؤثــر عــلى
التجربة ويجعلـها غير ناضجة وال يقبل عليها
اجلـــمــهـــور وهــذا مـــا جــعـــلــهـــا ال تــلـــقى رواجــاً
ـصـر وأذكــر أن هـنـاك جتــربـتـ  نــاجـحـتـ

فى هـذا اجملــال أولـهـمــا مـســرحـيــة "احلـصـان"

تكفلها القوان السماوية والوضعية.
وما الـسبب فى قلة العروض التي تعتمد على

التراث?
نـظـراً لـصعـوبـة الـتعـامل مـعه وتـفسـيـره حتدث
ـضـمـون فـأنا خالفـات مـتـعـددة فـى الـشكـل وا
مـــثالً ال أســـتـــطــيـع أن أقــدم الـــواحـــة كــمـــا هى
ـسرح وروثـاتهـا بـشكل حـرفى علـى خشـبة ا
بصـورتهـا الـتكـشيـلـية ألن ذلك أقـرب إلى نقل
الـطـبـيـعـة وهــذا غـيـر مـسـتـحب والبـد لـلـمـخـرج
من اخـتـيار إطـار فـنى وإخـراج مـناسب ورأيت
أن األنــــسب هـــو تـــقــــد الـــواقـــعـــيــــة فى شـــكل
تــعـــبــيـــرى رمــزى وهــذا يـــحــيـــلــنـــا من مــحـــلــيــة
ـــيــة ـــوضـــوع والـــفـــكـــرة الـــتى تـــطـــرح إلـى عـــا ا

وإنسانية احلالة.
çGôàdGh ÖjôéàdG

 هل تري تعارضاً ب التجريب والتراث?
ال تــعــارض إطـالقــا بــ الــتــجـــريب وأى مــنــهج
آخـر بـشـرط أسـاسى أن يـكـون هـذا الـتجـريب
مــوضـوعــيــاً من خالل الــتــعــامل مع الــعــنــاصـر
ـــســرح ـــســـرحـــيـــة ألن ا األســـاســـيـــة لـــلـــعـــبـــة ا
الدرامى يـختـلف عن أشـكال كـثيـرة لـلفن تـقدم

على اخلشبة.
رجو منه? هرجان التجريبى ا  هل حقق ا

ــعــرفــة اآلخـر ــهــرجــان فــتح األفق  اســتــطـاع ا
وإبــداعــاته حـــتى لــو كـــنــا نــرفض مـــا يــقــدمه
ـبـدع فى جـميع دول وأوجـد حالـة لـقاء مع ا

مصطفى طلبة:

نصورة سيتحول إلى أبراج  مسرح ا
سكنية إذا لم نتحرك

وبــالــفــعل الــتــحق به وتــخــرج عــام 1984شــارك فى
ــثالً أثــنـاء دراســتـه فى عــدد كــبـيــر مـن األعـمــال 

سرح الغد. ومخرجاً آخرها "الغولة" 
مـثل مصـطفى طـلبـة يتـحدث عن مـشواره اخملـرج وا
ـسـرحـيـة الـفـنى وأهم مــحـطـاته ورؤيـتـه لـلـحـركــة ا

وأزماتها.

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

سرحي جريدة كل ا

فارقة الطريفة فى حياة سعد الدين وهبة اإلبداعية هى أن أول مسرحية كتبها > لعل ا
كانت عن رواية "رادوبيس" لنجيب محفوظ فى عام 1963 وبعد  18عاما كان "زقاق
دق" عن رواية جنيب محفوظ أول فيلم يكتب له السيناريو واحلوار وبذلك يكون ا

سرح بالنسبة لسعد الدين وهبة. ثابة مفتاح السينما وا محفوظ ورواياته 

سرحى محمد اخملرج ا
عبد الفتاح مدير ومؤسس
فرقة حالة يستعد حاليًا
لبدء ورشة تعليم فنون
التمثيل التى تنظمها
حالة لهواة التمثيل فى
رحلة العمرية من 13 ا
سنة إلى 18 سنة الورشة
دة عام حيث تبدأ تستمر 

فى أغسطس 2009
وتنتهى فى يوليو 2010
ويتم اآلن قبول طلبات
شاركة الراغب فى ا

بالورشة.
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األمـر لـكن الـسـامـرى عـقـد الـعـزم عـلى تـقـد
الــعـرض بــدون أيـة اسـتــضـافـة واخــتـار جـمــعـيـة
ـــســـلـــمـــ مـــكـــانـــاً لـــعـــرضه ونـــصب الـــشـــبـــان ا

ديكوراته وآالته واستعد لتقد العرض.
وبــعـد أن أنــهى احملـافـظ الـلــواء مـحــمـد يــسـرى
قنـصوه أعمـاله اليـومية واطـمأن إلى أن عرض
ــنـــيــا غـــادر الــرجل «عــلى الـــزيــبـق» لم يــدخـل ا
مـكــتـبه وفى طـريـقه إلى مـنـزله وجـد ازدحـامـاً
ـسـلـمـ فـسأل شـديـداً أمـام جـمـعـية الـشـبـان ا
ســـكـــرتــيـــره عن الـــســبـب فــلـم يــعـــرف فـــتــوقف
ـارة فــقـالــوا له احلـقــيـقــة: هـنـا الـرجـل وسـأل ا
عـــرض مـــســرحـى قــادم مـن الــقـــاهـــرة فــتـــوجه
احملـــافـظ إلى شـــبـــاك الـــتـــذاكــر ودفـع جـــنـــيـــهــا
واحـداً ثــمــنــاً لـتــذكــرتــ له ولــلــسـكــرتــيــر هـذا
بــالــرغم مـن أن اخلــدمــة الـــتى نــقــدمـــهــا كــانت
مــجــانـــيــة إال أن عـــدم االســتـــضــافـــة اضــطــرت
الـســامـرى وفــرقـته إلى ذلـك لـكى تــسـتــطـيع أن
جتـــد طــعـــامــاً لـــلـــعــشـــاء وبــدأ الـــعــرض وبـــعــد
الــفـــصل األول وجــد الــســامـــرى مــجــمــوعــة من
ـتفرجـ يحـملونـه ب أيديـهم ويضـعونه أمام ا
احملافظ وإذا بالسامرى يجد أمامه احملافظ
وقد بـدا كطـفل صـغيـر يبـكى لـقد هـزته وقائع
الـــــعـــــرض بــــعـــــنف وخـــــاصــــة ونـــــحن فـى أشــــد
حلظات االنـكسار فى عام 1972 تغير موقف
احملـــافـظ من الــــنــــقـــيـض إلى الــــنـــقــــيض وفــــتح
الرجل مكتبه جلميع أعضاء الفرقة بعد انتهاء
الـعـرض وأمـر بـتـسـكـ اجلـمـيع فى لـوكـاندات
دة أسبوع نيا وإقامتـهم على نفقة احملافظة  ا
كــامل وفى الــيـوم الــتـالى ذهب إلــيه الـســامـرى
وطلب مـنه احملـافظ تـقـد الـعـرض فى اسـتاد
نيـا الرياضى «عـبد احلكـيم عامر» وهـنا فتح ا
الـســامـرى عــيـنــيه عـلى آخــرهـمــا فـكـيـف يـقـدم

عرضه داخل االستاد?!.
بـــعــد تـــفــكـــيـــر اهــتـــدى الــســـامــرى إلـى صــيـــغــة
ـــــثــــلـــــيه فى فــــرجـــــويــــة تـــــضــــمـن له حتـــــريك 
مـــســــاحـــات واســــعـــة داخل جــــزء من مــــســـاحـــة
تـفرجـون حول الـعرض االستـاد بيـنمـا يجـلس ا
وعلى ارتفـاعات مخـتلفـة كانت كل التـجهيزات
بــدائـــيــة وبــالــرغم من ذلـك اســتــطــاع الــعــرض
ببدائيته هـذه من الوصول إلى الناس وحضره
يـومـيـا ما يـزيـد عـلى خمـسـة عـشر ألف مـتـفرج
نـيا ومن الـقرى اجملـاورة وخارج االسـتاد من ا
وبـجــوار بــوابـته الــكـبــيــرة جتـمع بــاعـة احلــلـوى
ـراجـيح فأصـبح لـدينـا بـهذا عـرضان وبعض ا
مـســرحـيـان أحـدهــمـا لـلـســامـرى واآلخـر عـبـارة
عن مـــولـــد خــــارج االســـتـــاد حـــتـى أن الـــبـــعض

أسموه «مولد على الزيبق».
بعـد أربع لـيـال جتـمع أفـراد الـفريـق داخل أحد
األوتوبـيسات اسـتعـداداً لالنطالق إلى الـقاهرة
وإذا بــهم يــفــاجــأون بـطــفل صــغــيــر لم يــتــجـاوز
سـنـواته الـعشـر يـجـلس مـعـهم فـلـمـا سـألوه من
أنت وماذا تـريد? قـال لهم اسـمى محـمد وأريد
أن أســافــر مــعــكم إلـى الــقــاهــرة لــقــد أحــبــبت
سرح وأريد العـمل معكم ولم تفلح محاوالت ا
اجلــــمــــيـع فى إثــــنــــاء هــــذا الــــفــــتـى عن رغــــبــــته
وأخــذوه مــعــهم بــالــفــعل إلى الــقــاهـرة وأحلــقه
السامـرى بوظيـفة مسـاعد كهربـائى فى مسرح
الـــســامـــر إلـى أن أصــبـح هـــذا الــفـــتـى اآلن هــو
مــحــمــد عــبــد الــسالم فــنى الــصــوت واإلضــاءة

سرح العائم!?. با

لم يـكن الـسـامـرى يـعـرف يـسـرى اجلـنـدى فـقد
كــان مـؤلــفـاً جــديـداً لم يــسـتـقــر اسـمه بــعـد فى
ـسرحى وكـان آتيـا من دمياط عالم الـتأليف ا
يـــحــمـل بــ دفـــتـــيه نـــصـــاً جــديـــداً اســـتـــقــبـــله
سرح الـسامرى فى مكتـبه وكان وقتهـا مديراً 
الــســامـر وأخــذ مـســرحـيــة "عـلـى الـزيــبق" مـنه
لــكن اجلــنــدى أصـر عــلى قــراءتـهــا له بــنــفـسه
ــقــاهى الــقــريــبـة من وكــان الــلــقــاء عـلى أحــد ا
الــســامــر مــقــهى احلــيــثــيه وبــدأ اجلــنــدى فى
الــقـــراءة وقـــتـــهـــا شـــعـــر الـــســـامـــرى أن يـــســرى
ًـا بـفـنون ـثالً أو عـا اجلـنـدى ال بـد وأنه كـان 
األداء فـإلقـاؤه جـميل وصـوته مـعبـر عن دراما
النص وهو ما ساعد السامرى على اإلعجاب

بالنص.
آليـة تـنفـيـذ النـصـوص وقتـهـا لم تكـن بالـتـعقـيد
الــتى هى عــلـيه اآلن لــذا فـقــد بـدأت بــروفـات
الــنص ســـريــعًــا وكـــان حــمـــاس الــفــريـق دافــعًــا
كــبــيــرًا فـى خــروج الــعــروض لــلــنــور كــان عــبــد
الـعزيز عبد الـظاهر يكـتب األغانى على سعد
يـلــحن فـتــحـيــة طـنــطـاوى ســهـيـر طـه حـسـ

ــــــــدوح قــــــــاسـم ... وآخــــــــرون هـم أبــــــــطـــــــال
الـــعــرض ولـم تــكـن تـــهــمـــهم جـــمـــيـــعًـــا األجــور
أحـيــانًـا كــانـوا يــتـقــاضـون جــزءًا مـنــهـا وأحــيـانًـا

يعملون باجملان.
و االنتـهـاء من الـبـروفات وقـدم الـعـرض على
مـسـرح الـسـامر وحـقق جنـاحًـا كـبيـرًا فـقـد كان
رهــانـــنــا األســـاسى داخل الـــعـــرض يــقـــوم عــلى
فـكـرة ابـتعـاث أشـطـر شـطـار الـسـيـرة ورؤيـة ما

فرده على اإلنقاذ أم ال. إذا كان قادراً 
الــرؤيـــة الــتى تـــضــمــنـــهــا الــعـــرض والــتى أردنــا
التـنويه من خاللـها عن جـدوى البـطل اجلمعى
وسـقـوط فـكـرة الـبــطل الـفـرد وعـلى هـذا يـرى
الــســـامــرى أن الــتــعــامـل مع الــتــراث هــو إعــادة
فهوم جديد.. قراءة له لزرعه فى احلاضر 
وعــرض "عـــلى الـــزيــبـق" يــعـــطى تــعـــلـــيــقًـــا عــلى
الواقع ويـقدم فى نفـس الوقت فرجـة غنـائية
شــعـبـيــة اسـتـعــراضـيــة... وهـو مـا تــفـاعل مـعه
جـمـهـور الـعـرض لدرجـة كـبـيـرة كـان من آثـارها
خـروج الـنـاس إلى الـشـارع فى شـكل مـظـاهـرة
ـة وكان من تنـادى بـالبـحث عن أسـبـاب الهـز
ـسـيـرة هـذه الـطـبـيـعى جـداً أن يـتـعـرض األمن 
الـتــظــاهـرات وقــتـهــا كـانـت قـبــضـة األمن قــويـة
عــلــيــنــا وتـفــاعل الــنــاس مع الــعــرض أكــبـر من
قـدرتنا على مـنعهم لذا رأى سـعد الدين وهبة
ضـرورة جتــوال الـعـرض فى األقـالـيم اخملـتـلـفـة

درءاً للمشاكل مع األمن.
ــنـع الــعــرض كــان وهــبـــة إداريــاً مـــحــنــكـــاً لم 
ـا زايـد ـنع جنـاحـات جـديـدة وإ فـيـكـتـسب بـا

ن يـســتــطـيع ـيــزانــيـات كــبــيـرة فــقط حتــتــاج 
تـفـهم قـيمـتـها وبـذل بـعض اجلهـد فى سـبيـلـها
ومن أهم الـطـرائف الـتى صـادفت فـريق «عـلى
الزيبق» فى سفرياتـه عبر احملافظات اخملتلفة

ــنــيــا فــقــد  كــانت حــكــايــتـــهم مع مــحــافظ ا
إبالغـــهـم وهم فى الـــطـــريـق إلـــيه قـــادمـــون من
أســيــوط أنه يـرفض اســتــقـبــالـهم فــهـو ال يــريـد
ــنــيــا فــقــد وصــلت إلــيه تــقــد الــعــرض فى ا
ظـاهرات الـتى خرجت إلى الـشارع أخبـاره وا
بــســبــبه لــذا فــقــد آثـــر الــرجل الــسالمــة ونــهى

عـــلى جنـــاحه فـــاكـــتــسـب هــو جنـــاحـــاً جـــديــداً
وجتــول الـــعــرض فى الــعــديـــد من مــحــافــظــات
مــصـر مــسح اخلـريــطـة كــلــهـا من دمــيـاط إلى
أســـــوان ظل ســـــتـــــة أشـــــهــــر بـــــ الـــــنـــــاس فى
ـــــســــارح األجــــران الـــــســــاحــــات الــــشــــوارع ا
ؤهـلـة وكانت ؤهـلـة لـلعـرض وغـيـر ا األمـاكن ا
كـونة من مـائة وعشـرين فرداً تـسكن الـفرقـة ا

تارة فى فندق وأخرى فى الشارع.
وفـكرة انـتشـار العـروض وجتوالـها فى األقـاليم
هى فـــكــرة هـــامــة جـــداً وضـــروريــة وال حتـــتــاج

 «على الزيبق» شجع الناس 
على اخلروج فى مظاهرة
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سرحي جريدة كل ا

> قام بكتابة السيناريو واحلوار لعدد من األفالم السينمائية واألعمال التليفزيونية
دق أدهم الشرقاوى احلرام مراتى مدير عام الزوجة الثانية أرض منها: زقاق ا
النفاق أبى فوق الشجرة أريد حال آه يا بلد آه السبنسة قصور الرمال بابا زعيم

سياسى.

الكاتب والناقد أحمد
عامر صدرت له مؤخراً

رواية «رجل فى األرض..
امرأة فى السماء» عن
دار الناشر للنشر

والتوزيع.
أحمد عامر حصل
مؤخراً على درجة

عهد اجستير من ا ا
العالى للنقد الفنى

ية الفنون ويعمل بأكاد
مدرسا مساعدا بقسم
سرح بكلية اآلداب - ا

جامعة حلوان.
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ويقـول إسمـاعيل ال أعـرف السـر فى هذا رغم
سابـقة الرسـمية أن هناك عـرضًا شـارك فى ا
لـلمـهـرجـان منـذ عـام حتـت مسـمى آخـر وهو

إنتاج جامعة أيضا ومخالف للوائح.
أمــا عـرض "خــالــتى صــفــيــة والـديــر" لــلــمــخـرج
مــحـــمــد مـــرسى فـــقــد  رفض مـــشــاركـــته فى
ــهـرجــان تــمـامــا حــيث أنه إنــتـاج مــركــز إبـداع ا
اإلسكـندريـة التـابع لـصنـدوق التـنمـية الـثقـافية
وســبق لـه احلــصــول عــلى جــائــزة أفــضل عــمل
جــــمـــاعى فـى مـــهـــرجــــان الـــقــــاهـــرة لـــلــــمـــســـرح
الــــتــــجــــريــــبـى فى دورتـه األخــــيــــرة وعن ســــبب
رفض الـعرض فى القـومى يقول مـحمد مرسى
إن الـفرقـة عانت من مـشـاكل متـعددة مع مـدير
مركز إبـداع اإلسكنـدرية خاصـة بعد انـتقال د.
حسـ اجلندى الـرئيس السـابق للـصندوق إلى
ــركـــز الــقــومى لـــلــمــســرح والـــذى كــان يــرعى ا
الـــفـــرقــة ويـــهـــتم بـــشـــئــونـــهـــا وكـــانت آخـــر هــذه
ـــركـــز عن تـــقــد ـــشــكـالت امـــتــنـــاع مـــديـــر ا ا
ــهـــرجــان اســـتــمـــارة اشــتـــراك الــعـــرض إلدارة ا
ركز القومى لذا قررت الفرقة االنفصال عن ا
والـتقدم كفرقـة حرة وأرسلنا اسـطوانة العرض
ــــهــــرجـــان ــــشــــاهــــدة إال أن إدارة ا لــــلــــجــــنــــة ا
رفـضـت هـذا واعـتـبـرته نـوعًـا من الـتـحـايل; ألن
ـركــز هـو جـهــة اإلنـتـاج ونــحن احـتــرمـنـا هـذا ا
ألن اخلـــطـــأ فى الـــنـــهـــايـــة يـــقع عـــلـى صـــنــدوق
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة ومـــركـــز اإلبـــداع إال أن
ـهـنـدس إبـراهـيم أبـو سـعـدة الـرئـيس اجلـديـد ا
للصـندوق تدخل لـتصفـية اخلالفات بـ مدير
ركـز وأعضاء الـفرقة بـعد األزمـة األخيرة مع ا

هرجان القومى. ا
كان" أيضا والغريب هو إقصـاء عرض "نفس ا
ــســابــقــة الـرســمــيــة رغم أنه إنــتــاج فــرقـة من ا
حــــرة وهى فــــرقــــة "اجلــــذور" ويــــشــــارك بــــاسم
جــمـعــيــة أنـصــار الـتــمـثــيل حــيث يـقــول اخملـرج
شـريف شــلـقــامى إن هــذا هـو الــعـرض الــسـابع
لـلــفــرقــة مــنــذ بـدايــتــهــا من ست ســنــوات وهـو
ــشــاركــة فى إنــتــاج مـــســتــقل لـــكــنــنــا فـــضــلــنـــا ا
ـهـرجــان حتت رعـايـة جـمـعـيــة رسـمـيـة لـيـكـون ا
ثابـة غطاء يـسمح لنـا بالدخـول و إدراجنا
ـسـابـقة الـرسـمـيـة وهو مـا أبـلـغنى بـالفـعل فى ا
به مـــديـــر الـــبــرامـج والــعـــروض اخملـــرج هـــشــام
ــشـاكل ــهـرجــان بـيـومــ ولـكن ا جــمـعــة قـبل ا
ـهـرجـان حـالت دون الـتى طـرأت فى كــوالـيس ا
ـــــهـــــرجــــان أن ذلـك وفـــــوجــــئـت فى أول أيـــــام ا
الـعــرض عـلى الـهــامش وكـان جــمـعـة وقــتـهـا قـد
سافـر إلى أمـريـكـا بسـبب ظـرف طـارىء خاص
ــهـــرجــان به ولـم أحتــدث إلـى أحــد مـن إدارة ا
فـى هـــذا األمـــر ألنى لم أعـــتـــد أن أذل نـــفـــسى
وأعـــتــــبــــر هــــذا إهــــانــــة ومــــا يــــهـــمــــنـى هـــو رأى
اجلـمـهــور فى الـعــرض بـغض الــنـظــر عن جلـنـة
الـتـحـكـيم أو غـيـرهـا ألنـنـا نـقـدم شـيئً له قـيـمـة

يستحق أن يراه اجلمهور.
بـاإلضافة إلى أنه مـهمـا فعلت فـلن يتـغير شـيئًا
ألن جـدول عــروض جلـنـة الــتـحـكــيم  تـقـريـره
بـالفعل ولن يتم إقـحام عرض آخر فى الـلحظة
األخـيرة كـمـا أنـها فى رأيى تـصـفـية حـسـابات
ال أســتــطــيع أن أفــهـم ســبــبــهــا ولــكن مــا حــدث
غـــريـب وأعـــتـــقـــد أن هـــنـــاك قـــرارًا ســـيـــاديًــا ال
أعـــرف من صـــاحـــبه بـــالــتـــحـــديـــد وهــو أن يـــتم
إقــصــاء جــمــيع عــروض اجلـمــعــيــات وعــرضــهـا

على الهامش.

مــشـــكالت بــاجلــمـــلــة واجــهت الـــدورة الــرابــعــة
صرى فى دورته للمـهرجـان القومى لـلمسـرح ا
الرابعـة التى انـتهت فـعالـياتـها واجلـريدة مـاثلة
ــهــرجـــان عــلى لـــلــطـــبع بــحـــفل تــوزيـع جــوائـــز ا
ـــســـرح الــكـــبـــيـــر بــدار الـــفـــرق الــفـــائـــزة عـــلى ا
األوبـرا وحــضـور الــفـنــان فــاروق حـســنى وزيـر

هرجان. الثقافة ود. أشرف زكى رئيس ا
ــــشـــــكالت هـى اعــــتـــــذار عــــدد من أهم هـــــذه ا
شاركـة عن عدم تـقد عروضـها قبل الفـرق ا
ــهــا بـــســاعــات وخـــاصــة عــرضــا مـــوعــد تــقـــد
ـنـوفـيـة بـسـبب جـامـعـة اإلسـكـنــدريـة وجـامـعـة ا
رفض اجلــامــعــات لــتــحـــمل مــصــاريف انــتــقــال
ـشـارك فى الـعـرضـ وإقـامـة فـريـقى الــعـمل ا
إلى الــقـــاهــرة وهــو مــا أدى إلـى فــشــلـــهــمــا فى
هرجان لـلمنافـسة على جوائزه الـوصول إلى ا
أضف إلى ذلك مـواجـهـة بعض الـعـروض لـعدد
من األزمـات تـتعـلق بـالـتـجـهيـزات الـفـنـيـة وعدم
تـــعــــاون عـــمــــال عـــدد من دور الــــعـــرض مــــعـــهم
لــتــقــد عــروضــهم بــشـكـل الئق بــجـانـب عـدم
انـتــظـام صــدور الـنــشـرة الــيـومــيـة لــلـمــهـرجـان
إضــــافــــة إلى تــــأخــــر صــــدور كـــتــــالــــوج الــــفـــرق
ـكــرمــ الـتى ـهــرجــان وكـتـب ا ــشــاركــة فى ا ا
ـــهــرجـــان إصــدارهـــا عن عــادل أعــلـــنت إدارة ا
إمـام ود. هـدى وصفـى وصالح السـقـا وبـهجت

قمر.
وألول مــرة عــلى مــدار أربع ســنــوات هـى عــمـر
ـصـرى يتم إدراج ـهـرجان الـقـومى لـلـمسـرح ا ا
ـرشـحـة من قـبل اجلـمـعـيـات جـمـيع الـعـروض ا
ـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة الـــفـــنـــيـــة عـــلى هـــامش ا
لـلــمـهـرجـان والـذى  تـبــريـره بـأن أغـلب هـذه
الـعروض إنـتـاج جـهات رسـمـيـة مثل اجلـامـعات
ـهرجان من ولم يـتم ترشـيحهـا للـمشـاركة فى ا
قـــــبل هـــــذه الـــــهـــــيـــــئـــــات لـــــذا حـــــاولـت الـــــفــــرق
االسـتـقالل والعـرض حتت مـسمى آخـر يـسمح
شـاركة وهـو ما اعـتبرته إدارة لـها بـالتواجـد وا
ـهـرجــان بـحـسب تـصــريـحـات د. أشـرف زكى ا
ـهرجـان ورئـيس البـيت الفـنى لـلمـسرح رئيس ا
حتــايالً وجتـــاهالً جلــهــات إنـــتــاج رســمـــيــة لــذا
تـــــقــــرر تــــقــــد هــــذه الــــعــــروض عـــــلى هــــامش
ــســابــقـة الــرســمـيــة وهــو مـا ـهــرجــان خـارج ا ا
أصــاب الـــعــديـــد من مـــخــرجـى هــذه الـــعــروض
وأعــضــاء الـفــرق بــاإلحــبــاط حــتى إن بــعـضــهم

هرجان. انسحب تماما من ا
وكــان أكــثــرهــا إثــارة لـــلــجــدل عــرض "هــامــلت"
تمـيز محـمد الصغـير احلاصل على للمـخرج ا
ـــهــرجــان الـــقــومى جـــائــزة أفــضـل عــرض فى ا
اضى عن عـرض "روميو وجـولييت" مع الـعام ا
نـفس فـريق الـعـمل من طـلـبـة اجلـامـعـة والـهـواة
وذلك مــنــاصـفــة مع "اإلســكــافى مـلــكــا" إخـراج
ــســـرح الــقــومى إال أن خـــالــد جالل وإنـــتــاج ا
مشـاركتـه هذا الـعام حتـت اسم جمـعـية أنـصار
الـتـمـثيل أدت إلـى استـبـعـاد الـعـرض وعن هذا
يـقول مـحـمـد الـصـغيـر إنه عـضـو فى اجلـمـعـية
ومشاركـته باسم اجلـمعيـة ال تعنى أنه يـتجاهل
جـهـة اإلنـتـاج وهـى كـلـيـة احلـقــوق جـامـعـة عـ
شـمس; ألن ديــكـور ومـالبس الـعــرض بـالــكـامل
تــخص اجلـامــعـة وإن دعــايــة الـعــرض بـالــكـامل
حتـمل اسم الكليـة كجهة إنـتاج ولكنه جلأ إلى
الـتقدم باسم اجلـمعيـة ألنه ليس من العدل أال
ــهـــرجــان الــقــومى ــشـــاركــة فى ا يــتـــمــكن من ا
ـــركـــز األول فى جملـــرد أنه لـم يـــحـــصل عــــلى ا
مـهرجـان اجلـامـعة والـذى حتـكمت فـي نتـيـجته
حسـابـات أخـرى ويشـيـر إلى أنه فـوجئ بـأحد
أعــضــاء جلــنــة حتــكـيـم مــهــرجــان اجلــامــعـة د.
مـدحت الـكـاشف مـنـذ أيـام قـلـيـلـة وبـعـد انـتـهاء

تـــغــــيـــيــــرهم إال أنـه  إدراجه عــــلى الــــهـــامش
بدعوى أن هـذا يعتـبر نصبًـا وتدليـسًا ألن جهة
اإلنـــتــاج األول هى اجلـــامــعــة وأنـــا ال أفــهم مــا
شـكـلـة فى أن أبحـث عن جهـة تـسـاعدنى هى ا
ـهـرجـان فاجلـامـعـة نفـسـها ـشـاركة فى ا عـلى ا
لم تـعــتـرض خـاصــة وأنه من عـروض مــهـرجـان
االكـــتـــفــاء الـــذاتى الـــصـــغــيـــرة والـــعـــروض الــتى
ترشح من قبل اجلامعة هى الكبيرة فقط التى
تـعـرض فى مـهـرجـان الـنـصف الـثـانى مـن الـعام
الــدراسى والــغــريـب أنه لم يــتم إبالغــنــا بــهــذا
ــؤتـــمـــر الــصـــحـــفى الـــذى ســبق حـــتى مـــوعـــد ا

. هرجان بيوم ا
ــشــارك بـاسم وكــذلك عــرض "قـابل لــلــكــسـر" ا
ــســرح مـن إخـراج ــصـريــة لــهــواة ا اجلــمــعــيــة ا
ـر بـنــفس األزمـة وهى أنه إســمـاعـيل الــسـيــد 
من عــروض مــهــرجــان االكــتـفــاء الــذاتى حــيث
يـــقــول اخملـــرج إن الــفـــرقــة مـن كــلـــيــة الـــتــجــارة
بــجـامـعـة عــ شـمس لـكــنـهـا أيـضــا فـرقـة حـرة
تــدعى فــرقـة "عــ الــشـمـس" و اسـتــبــعـادهم
ــســابـــقــة الــرســمــيــة لــنـــفس الــســبب وهــو من ا
اإلنــتــاج األول مـن قــبل اجلــامــعـــة ويــشــيــر إلى
أنــــهم دافــــعــــوا عن أنــــفــــســــهم بــــأنه ســــبق لــــهم
ــشــاركــة بــهـــذا الــعــرض بــاسم اجلـــمــعــيــة فى ا
مــهــرجـان اجلــمــعـيــات الــثـقــافــيـة الــتــابع لــهـيــئـة
ـركـز الــثـالث قـصــور الـثــقـافــة وحـصـلــوا عـلـى ا
كأفـضل عرض وأفـضل مخـرج ثالث بـاإلضافة
إلى عــدد من جـــوائــز الــتـــمــثــيل وفـى مــهــرجــان
ـــركـــز األول كــأفـــضل اجلـــامـــعــة حـــصل عـــلى ا
ــراكـز عــرض وأفــضل مـخــرج سـيــنــوغـرافــيـا وا

األولى فى التمثيل.

هرجان بشهـر يعلق على عرضه بأنه محاولة ا
"لـــــفــــرد الـــــعــــضـالت" رغم أن مـــــا يــــقـــــدمه فى
عروضه هـو نـفسه مـا تـعـلمه عـلى أيـدى هؤالء
سرحية. عهد العالى للفنون ا األساتذة فى ا
ويـــرى مـــحــمـــد الـــصـــغـــيــر أن مـــا حـــدث الـــعــام
هرجان والبيت اضى أصاب القائـم على ا ا
الـفـنى لـلـمـسـرح بـالـرعب من عـروض اجلـامـعة
الـتى تـفـوقـت علـى عـروضـهم وبـهـرت اجلـمـهور
ــســارح رغم مــيـــزانــيــتــهــا الــضــئــيــلــة مــقــارنــة 
تـابع للـمهرجـان هذا الـعام يسـتطيع الـدولة وا
الــتـــعــرف عــلى هــذا فى ظل مــشــاركــة عــروض
ـــســتـــوى وهى الـــبــيـت الــفـــنـى لــلـــمـــســـرح دون ا
ــثــابــة إهـدار لــلــمــال الــعـام لــذا كــانت الــنــيـة
ـــهــرجـــان مــنــذ مــبـــيــتــة إلقـــصــاءه تـــمــامـــا من ا
الـبــدايــة من خالل نـتــيــجـة مــهـرجــان اجلـامــعـة
الـتى أدهــشت اجلــمـيع بــعـد حــصـول "هــامـلت"
عـــلـى مـــركـــز ســــادس رغم شــــهـــادة اجلــــمـــهـــور
شاركة هرجان ثم قرار ا بتميزه بـ عروض ا
ــهــرجــان عــلى الـــهــامش الــذى اتــخـــذته إدارة ا
الـقــومى لـلــمـســرح والـذى دعــاه لالعـتــذار بـعـد
حـالـة اإلحــبـاط الــتى أصـابت أعــضـاء الــفـرقـة
واالنـــســـحــاب من الـــقـــومى عـــلى أمل أن يـــجــد
فـــرصـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فى مـــهـــرجـــان الـــقـــاهــرة

للمسرح التجريبى فى دورته القادمة.
بـيـنـما يـشـارك اخملـرج محـمـد مـحمـدى بـعرض
ـصـريـة لـهواة "الـبـدروم" حتت اسـم اجلـمـعـيـة ا
ــســـرح و إقــصـــاؤه ألن أول عـــرض له كــان ا
فى كليـة اآلداب جامعـة القاهـرة ويقول مـحمد
مـــــحــــــمـــــدى إنه عــــــرض بـــــعـــــد ذلك حتـت اسم

اجلمعية وفرقـة هنا القاهرة وبعض أبطاله 

د. حس اجلندى محمد الصغير 

اضى  محمد الصغير: ما حدث فى العام ا
أصاب البيت الفنى للمسرح بالرعب!

هرجان القومى للمسرح مع انتهاء فعاليات ا

الكتاب: شجون عامرية.. رؤية
شعرية

ؤلف: محمد سليم القشاط ا
ؤلف الناشر: على نفقة ا

✂✂

سرحي جريدة كل ا

الزميل حسن احللوجى
صدرت له هذا األسبوع
اجملموعة القصصية
اجلديدة «رسم قلب».
احللوجى يعمل باحثاً
ركز القومى للمسرح با
إضافة إلى اشتغاله
بالصحافة بعدد من
اإلصدارات األسبوعية
بجانب إقامته لعدد من
معارض التصوير
الفوتوغرافى وفوزه بعدد
من اجلوائز الهامة فى
هذا اجملال.

سرحية  –استئجار > نرى الفالح يرفضون تدخل إسرائيل فى كل شىء  خاصة بعد أن طلبوا  - فى ا
قناة السويس  يثورون ويطردون إسرائيل  وهى النهاية التى يتمناها الكاتب فى الواقع  وتعد صرخة
. طبع سرحية  رسالة حتذير لكل ا (صابحة) فى نهاية ا
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إخناتون 
بكرى عبد احلميد

عن سـلسـلـة "نـصوص مـسـرحـيـة" التى
تـــصـــدرهــا الـــهـــيـــئــة الـــعـــامــة لـــقـــصــور
الــثــقــافــة صــدر هــذا األســبــوع الــعــدد
رقـم  90 والــــــــذى يـــــــــحــــــــتــــــــوى عـــــــــلى
مــســـرحــيــة "نـــصب تــذكــارى" لـــلــكــاتب
ــســرحى اجلــنــوبى والــشــاعــر بــكـرى ا
عبد احلـميد الذى كـان قد أصدر من
قـــبـل مــــســـرحــــيــــة "دم الــــســــواقى" عن
الــهــيــئـة الــعــامــة لــلــكــتـاب 2005 كــمــا
ــصـريـة عن أصـدر ديـوانًــا بـالـعــامـيـة ا
ســلـــســلــة إبـــداعــات بــالـــهــيــئـــة الــعــامــة
لـقــصـور الـثــقـافـة عـام  2003بــعـنـوان

وت حليف األولياء". "ا
"نـــصـب تــــذكـــارى" مــــعــــاجلــــة جــــديـــدة
يقدمها بكـرى عبد احلميـد لشخصية
وسيـرة إخنـاتون التى حـظيت باهـتمام
بـــالغ مـن كــتـــاب األدب بـــصــفـــة عـــامــة
سـرح بصـفة خـاصة. وذلك لـكونـها وا
شخـصية مـفصـليـة فى التـاريخ وثرية
ــا حتـــمل من رؤى مـــخـــتــلـــفـــة تـــلــقى
بــظاللــهــا عـــلى الــلــحـــظــة احلــضــاريــة
ـــا حتــمــله مـن أفــكــار عن الـــراهــنــة. 
احلــــرب والـــــسالم". كـــــمــــا جـــــاء عــــلى

غالف الكتاب األخير.
ــــســــرحـى إبــــراهــــيم ويــــرى الــــنــــاقــــد ا
احلسينى فى مقـدمته للمسرحية إنها
تـــنــــدرج ضـــمن إطــــار مـــشـــروع خـــاص
يعمل على إجنازه بكرى عبد احلميد
مــشــيـرًا إلـى اسـتــلــهــام الــكــاتب أفــكـار
مــسـرحـيــاته من شـخــصـيـات تــاريـخـيـة
وتـراثـيـة مؤكـدًا أن أعـمـاله تـنـبش فى
ـصـريــة مـسـتـلــهـمـة حـيـوات الــذاكـرة ا
ضـيئـة مثـلمـا فعل بـعض شخـوصهـا ا
فـى مـــســـرحـــيـــته "دم الـــســـواقى" الـــتى
اســتــدعـى خاللــهــا مــعــظم الــثــنــائــيـات
التى شـكلت قصص احلب فى التراث
الـشــعـبى مـثل "حـسن ونــعـيـمـة يـاسـ
وبهية شـفيقة ومـتولى" ذلك ليؤسس
عـبرها لـرؤاه اجلديـدة التى تـشير إلى
ـعـاصر افـتـقـاد احلب فى مـجـتمـعـنـا ا
كـمـا اسـتــلـهم بـكـرى عــبـد احلـمـيـد فى
مــســرحــيـته "قــول يــا مــغـنــواتى" ســيـرة
أدهم الـشـرقـاوى" لـيـطـرح من خاللـهـا
ــة واحلــديــثــة مـعًــا من أســئــلـتـه الـقــد
مــــــثـل. هل أدهـم الــــــشــــــرقــــــاوى بــــــطل

شعبى.
أم مـــــجــــرد لـص وقــــاتل?.. كـــــذلك من
مسرحيـاته األخرى التى استـشهد بها
احلــســـيــنـى "الــهـاللى" الــتـى تــســـتـــلــهم
ســـيــرة بــنـى هالل تــركــز خـــاصــة عــلى

شــخــصـــيــة "أبــو زيــد الـــهاللى" ويــذكــر
إبــــراهــــيـم احلــــســـــيــــنى فـى مــــقـــــدمــــته
ــــعـــاجلـــات لـــلـــمــــســـرحـــيــــة عـــددًا من ا
ــســـرحــيــون الـــســابــقـــة الــتى قـــدمــهـــا ا
لـــشـــخــصـــيـــة إخــنـــاتـــون مــنـــهم "أجـــاثــا
كــريــســتى ألــفــريــد فــرج عــلى أحــمــد
باكثير أحـمد سويلم مـنصور مكاوى

مهدى بندق وغيرهم.
ومــســـرحـــيــة "نـــصب تـــذكـــارى" تـــكــثف
الفقرة التـاريخية الـتى دار فيها النص
فى صراع إخناتـون ضد الكـهنة حيث
يـــحـــاول جـــمع كل اخلـــيـــوط الـــديـــنـــيـــة
والـسيـاسـية والـداخـليـة فى  يـده ونزع
كـل مـــا لــــدى الـــكــــهـــنــــة من ســـلــــطـــات
ويشيـر إبراهيم احلسـينى إلى أن هذه
ــعــاجلــة الـــتى ضــمـــنــهــا بـــكــرى عــبــد ا
احلـــمـــيـــد لـــشـــخـــصـــيـــة إخـــنـــاتـــون فى
ـعـاجلات مسـرحـيـته شـأنهـا شـأن كل ا
الفنية والتاريخية األخرى ال تستهدف
الــتــعـــريف بـــالــشــخـــصــيـــة الــتــاريـــخــيــة
واالحتـفاء بـتـفاصـيلـهـا بقـدر ما تـهدف
إلـى تــقــد تـــفــســيـــرات ورؤى جــديــدة
لــلـــواقع الــراهن تـــتــخـــفى عـــبــر لـــعــبــة

الزمن.
قــسم الـكــاتب مــســرحــيـته إلـى جـزءين
يـحتـوى اجلـزء األول منـها عـلى ثـمانـية
مـــشــاهـــد بـــيــنـــمـــا ضم الـــثــانـى ســبـــعــة
مـشـاهـد تـتـراوح بـ الـطـول والـقـصر.
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إن مـن أســـعــــده احلظ بــــقـــراءة رائــــعـــة
سرفانتس والـتعرف عـلى النبيل "دون
كـــيـــخـــوته دى الفـــنـــتـــشـــا" أو "الـــفــارس
احلـــزين الــطـــلق" الـــســاعى فى األرض
لـنشـر العـدل ونـصر الـضعـفاء والـدفاع
ـــــســــاكــــ عن األرامل والـــــيــــتـــــامى وا

والـرافع رايات احلب الـطاهـر العـفيف
ـكـنه إال أن يـقـارن بـيـنه الـشـريف ال 
وب شـاعرنـا الكبـير - بحق - مـحمد

سليم القشاط..
فـشـاعـرنـا هـذا يـشبـهـه إلى حـد كـبـير
فـــكـالهــــمــــا "فــــارس" يـــعــــيـش فى زمن
"أصالنى" يــخــصه غــيــر الـزمـن الـذى
يـــتــقـــاســمـه مــعـــنــا واعـــتـــقــادى أن كال
ــا يــحــمــله من قــيـم وأفــكـار مــنــهــمــا 
ـا وتـصـورات (جـوهـريــة/ أصـلـيـة) فـإ
يـــــكـــــشف عـن زيف الـــــزمـن الـــــبـــــرانى
اخلـــارجى  نـــفـــسه واغــتـــرابه بـــقـــيــمه
ــســـطـــحــة وقـــلــبه الــبـــاهــتـــة وأفــكـــاره ا
اخلــشن قــبل أن يـكــشف عن اغــتـرابه
هــو فى هــذا الــزمن.. كالهــمــا يــتـوجه
بــــأعـــمــــاله اجلـــلــــيـــلــــة إلى "ســــيـــدة فى
خيـاله" مـثل أعلـى للـجـمال.. يـنـاجيـها
عـــــلى الـــــبــــعـــــد يــــخـــــوض من أجـــــلــــهــــا
ـــعــارك ويـــقــدم انـــتــصــاراتـه ومــآثــره ا
قــربـانـا حتت أقــدامـهـا عـلّــهـا تـرضى..
هـى "دولــثـــيــنــيـــا دى بــوســـو" عــنــد دون
كـيـخـوته وهى عــنـد شـاعـرنـا "لـيـلى"..
ـؤنـثـة الـتى يـنـاجـيـها هى كل األسـمـاء ا
ويـنــاديــهـا وال يــرى غـيــرهــا.. وتـشــهـد
بـذلك دواوينه الـشعـرية الـتى أصدرها
من قبل مثل "شـجون مسـافرة نشاوى
سحـر خلـجات صبـارة" وهو مـا تؤكده
أيضا مسرحـيته الشعريـة التى فاجأنا
بـإصــدارهـا مــؤخـراً "شــجـون عــامـريـة"
الــتى كــان دافــعه لــكـتــابــتــهــا الـرد عــلى

ـنـكـرين ألجـمل ـغـرض وا ـدعـ وا ا
وأعظم قصـة حب فى التراث العربى
قـــــصـــــة قــــيـس ولــــيـــــلـى وقــــد انـــــتــــدب
شـــاعــرنـــا نــفـــسه لـــلــدفـــاع عن "قـــيــسه
ولـــــيـاله" والـــــدفـــــاع كـــــذلك عـن "احلب
نــفــسه" ذلـك احلب الــطــاهــر الـعــفــيف
الـــنـــظــــيف الــــشـــريف ضــــد افـــتـــراءات
زمـنـنـا.. يقـوول مـحـمد سـلـيم الـقـشاط
فى مــقــدمــته لــلــمــســرحــيــة "لـقــد ظــلم
قـيس ولـيـلى الـعـامـريـان أثـر الـظـلم فى
الـروايـات واحلـكـايات بـقـدر مـا ظـلـمـنا
عـــلـى أرض جنـــد أو يـــزيــــد وظـــنى أن
ذلـك هـــــو قـــــدر كل ذى قـــــدر عـــــظـــــيم
عــظـيـم.. ويـعــزى ذلك - عــنـدى - إلى
عـلـو قــيـمـة حـبــهـمـا عـلــواً فـوق طـاقـات
آفــاق مـعــاصــريـهــمــا والالحــقـ بــهــمـا
عـــــبــــر الــــعـــــصــــور ومن ثـم أتت تـــــلــــكم
ا اآلفـاق غـيـر الـواعيـة لـتـصم قـيـسـاً 
تصمه به أو تشكك فيه وفى لياله ما
اســتــطـاعـت الـتــشــكـيـك لـعــجــزهـا عن
بـلـوغ هـامـتـيـهــمـا الـعـلـيـتـ أو لـقـصـور
وعـيـهـا بقـدر كـلـيهـمـا فـبـلغ األمر رمى
قـــيـس بـــاجلـــنـــون ورجـــمـه بـــالـــشـــطط
وانـتهى أحيـانا إلى الـتشـكيك فيه وفى
لياله بـل انتـهى فى أحـايـ إلى إنـكار
قضـيـتـهمـا بـالـكلـيـة أو ردها إلى األدب
الــــــرمـــــــزى أو الــــــصــــــوفـى أو الــــــتــــــوجه

األسطورى أو غير ذلك"..
لـــهــذا فـــقــد آل شـــاعـــرنــا عـــلى نـــفــسه
تــقـــد هــذه الــشــهــادة بــصــدق روايــته
"األصـــــلــــيـــــة" الــــتـى ســــتـــــعــــيـــــد من يــــد
الــتــشــكــيـك والــنــكــران صــورة نــقــيــة ال
تشوبهـا شائبة للـحب اخلالص اخلالد
وللـحبيـب يقـول القشـاط: "هذه رؤية
حـــــاولـت أن تـــــســـــتـــــكــــــشف مـن بـــــعض
مــكــنــونــات ذلك احلـب الــعــظــيم بــعض
دالئل اجلمـال واجلالل ما استطاعت
لـــــتــــزيل غــــبـــــار الــــنــــكــــر والــــتـــــشــــكــــيك
واإلغــــراض.. فــــكــــان األمــــر الــــصــــعب
بـاخـتـيـار السـويـعـات األخـيـرة من حـياة
لوح بـجسده فوق ثرى جند فإن ابن ا
ــتــاح مــنــهــا قـــلــيال فــحــســبى أنه كــان ا
عــــلى قـــلــــته شـىء من كـــنــــوز مـــحــــبـــته
أســــتـــطــــيع بـه الـــدفـــاع عـن ذلك احلب

العظيم العظيم".
شجـون عامريـة صاغـها مـحمـد سليم
الـــقــــشــــاط شـــعــــراً جــــمـــيـالً اســـتــــطـــاع
تـطــويـعه خلــدمـة درامــا احلـكـايــة الـتى
اسـتــدعى لــهـا من الــشــخـصــيـات لــيـلى
ـهـدى أبـو لـيلى ـهـدى قيس ا بـنت ا
بــــشـــــر صــــابـــــحــــة (أم قـــــيس) عـــــبــــد
الـــرحــــمن بن عـــوف (أمــــيـــر صـــدقـــات
احلـجــاز) وكــاتـبه (نــصــيب) واحلـاجب
مراقب قصر األمـير وكبـير احلجاب
وراويـة شـعــر قـيس (زيـاد) كــمـا اخـتـلق

الئكة. حلكايته بعضاً من اجلن وا
ــــســــرحـــــيــــة تــــدور فى زمـن خالفــــة وا
لك فى صحراء جند الوليـد بن عبد ا

. حيث مضارب العامري
وللشاعـر مسرحيـة أخرى حتت الطبع

ولد". هى "كفر ا

الكتاب: نْصب تذكارى
ؤلف: بكرى عبد احلميد ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

 إسماعيل السيد: هناك عروض شاركت محمود احللوانى
هرجان من قبل وخالفت اللوائح فى ا
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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

واســـبـــانـــيــا وفـــرنـــســـا. كــمـــا شـــهــد
هرجان تقد عدد من العروض ا
ـسـرحـيـة وتـتـويج الـفـائـزيـن فـيـها ا

بجوائز قيمة.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂ ✂✂

سرحي جريدة كل ا

سرحيات التى حققت شهرة واسعة منها : > قدم عددا من ا
 سكة السالمة السبنسة  كفر البطيخ  كوبرى الناموس 
 احليطة بتتكلم  رأس العش.

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
É¡«a Éeh    
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اخملرج خالد حسان
يجرى حاليا بروفات
مسرحية «مسافر ليل»
للشاعر الكبير صالح عبد
الصبور وبطولة أعضاء
سرحية ويتم فرقة مكان ا
عرضها نهاية يوليو اجلارى
على مسرح ساقية الصاوى
هرجان بالزمالك فى إطار ا
سرحية السنوى للعروض ا
الطويلة.

¿ÉLô¡e ≈a iOƒ©°S Ωƒj
πØ£dG ìô°ùŸ á∏«°UCG

اضى  الدورة اختتـمت األسبوع ا
الـــســادســة مـن مــهــرجـــان أصــيــلــة

غرب. سرح الطفل با الدولى 
عــــــــرضـت فـى حـــــــــفـل افـــــــــتـــــــــتــــــــاح
ـــهـــرجـــان مـــســـرحـــيـــة "مـــرجتـــلـــة ا
جـــدة" الــــتى قـــدمــــتـــهـــا جــــمـــعـــيـــة
الـــثــــقـــافــــة والـــفــــنـــون بــــجـــدة. و
ـملـكة الـعربـية الـسعـودية تكـر ا
فى دورة مــــهــــرجـــان هــــذا الــــعـــام
حــــيث أقــــيـم يــــوم خــــاص تــــضــــمن
عـــــرض مـــــســـــرحـــــيـــــة "الـــــوطــــواط
اخلــــراط" جلـــــمــــعـــــيــــة الـــــثــــقـــــافــــة
والــفــنــون بــالــقــصــيم ومــســرحــيـة
"ســـر احلــيــاة" جلــمــعـــيــة الــثــقــافــة
والــفـنــون بــجـدة وقــدم فــيه ورشـة
سرحية" وسهرة لفرق "الكتـابة ا
. وقـد تـمـيزت ـشاركـ ـمـلـكـة وا ا
ـــشـــاركـــة عــدد من هـــذه الــدورة 
بلدان اخلليج فضال عن فلسط

 شادى أبوشادى

z¢ùª°T ÚY{ πãªJ ...ô«d IÉ°SCÉe
¢ùfƒàH ≈©eÉ÷G ìô°ùŸG ¿ÉLô¡e ≈a

لك لير  مشهد من مسرحية ا

"واجه ولـكن" ومن مـصـر وبــالـتـحـديــد من جـامـعــة عـ شـمس
ـلك لـير" وتـشـارك تونس بـثالثة بـالقـاهـرة مـسرحـيـة "مـأساة ا
ــركـز الــثــقـافى عـروض األول بــعــنـوان "عــمــر ومـيـم" من إنـتــاج ا
ركـز الثقـافى اجلامعى اجلـامعى بصـفاقس والـثانى من إنتـاج ا
ـــركــز الـــثـــقــافى ــعــراج" ويـــســـجل ا حـــســ بـــوزيــان وعــنـــوانه "ا
سـرحية "حـلم ليلة هـرجان  نـستيـر حضوره فى ا اجلامـعى با
ـسـابـقة شـاركـة فى ا ـسـرحـيـة ا صـيف" . أمـا بـقـيـة العـروض ا
ــســرحــيــة "احلــيــاة ســهــلــة جــدا" من فــهى من بــلــدان روســـيــا 
اجلامعة الكالسيكيـة ببارم ومن جامعة دولة كرواتيا مسرحية
وت سرحية "ا "النكبة" ومن الدول األوروبية تشارك بلغاريا 
والــشـيــطـان" ومن جــامـعــة كـون بــفـرنــسـا مــسـرحــيـة "مـوســيـقى
الـهول" ومن جـامـعـة أبـيـدجـان من نـيـجـيـريـا مـسـرحـيـة "كـانـيود
اف دى ليـفز" ومن الـبرازيل وحتـديـدا مديـنة ريـو جيـنورو ومن

خالل اجلامعة الفيدرالية مسرحية "النجدة".

ـنظـمـة لـلـمهـرجـان الـدولى لـلمـسـرح اجلـامعى  انـتـهت اللـجـنـة ا
نستير التونسية  من وضع اللمسات والذى سيقام فى مدينة ا
األخــيــرة لــلــدورة اجلــديــدة الـــتى تــقــام فى الــفــتــرة من  1إلى8

قبل. أغسطس ا
ـسـابـقة ـهـرجـان مـسـرحـيـتـ يـومـيـا فى إطـار ا تـعـرض خالل ا
ــمـثل هـشـام رســتم وتـضم عـدداً من الــرسـمـيـة الــتى يـرأسـهـا ا
ـسـرح قد اخـتارت جلـنة األسـاتذة اجلـامعـيـ اخملتـص فى ا
هرجان 15 عـمال مسرحيـا من مختلف الـدول العربية انتقـاء ا
لك عـطف" من جامـعة ا والغربـية. فـمن السعـودية مـسرحـية "ا
عبدالـعزيـز التى تـشارك للـمرة اخلـامسـة على الـتوالى فى هذا

عطف" من تمثيل الفنان بندر عبدالفتاح. هرجان و"ا ا
ـسرحـية "الـروسيات" من شـاركات الـعربـية األخرى  وتتمـثل ا
ــغــرب كــلــيــة اآلداب والــعــلــوم اإلنــســـانــيــة بــالــدار الــبــيــضــاء بــا
ومـــســــرحـــيـــة "أجــــراس" من اإلقـــامــــة اجلـــامــــعـــيـــة بــــاجلـــزائـــر
ــشـاركـة ومــسـرحــيـة "الـظــلـمـة" جـامــعـة ســبـهــا من لـيــبـيــا أمـا ا
ـسرحـيـة بعـنوان الـفلـسـطيـنـية فـستـكـون من جامـعة بـيت حلم 

zÉ¡«eGôM É¡«eÉM{
¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a ºààîj ..

≈Mô°ùŸG AÉaƒdG

ـــاضى فـــعـــالــيـــات مـــهـــرجـــان الـــوفــاء  اخـــتـــتـــمت األســـبـــوع ا
ــســـرحى األول الـــذى  أقــامـه مــســـرح الــفـــجــيـــرة الـــقــومى ا
ـسـرح عـام 1979. ـنـاسـبـة مـرور 30 عــامـا عـلى تـأســيس ا
ـسرح من مـخـتلف هـتـم بـا ـسرحـيـ وا حـضر عـدد من ا

إمارات الدولة .
ـسـرح مـنـذ عـام1979 ـسـيـرة ا تـخـلل احلـفـل عـرض سـيـنـمـائى 

ـسـرحـية واجلـوائـز الـتى نالـهـا كـما  تضـمن بـعض األعـمال ا

عرض مـسـرحيـة "حـاميـهـا حرامـيـها" الـتى فـازت بجـائـزة أفضل
عــمـل مــســـرحى مـــتــكـــامل فى الـــدورة األخـــيــرة أليـــام الــشـــارقــة

سرحية. ا
وفى نــــهـــايـــة احلـــفـل كـــرم رئـــيـس هـــيـــئــــة الـــفـــجــــيـــرة لـــلــــثـــقـــافـــة

 كما  ـؤسس لـلمسـرح  ورؤساء مجـالس اإلدارة واإلعالم ا
تـكـر فـريق مــسـرحـيــة الـعـزبـة 2008 ومـســرحـيـة حـكــايـة عـبـود

ودودو  2009 ومسرحية حاميها حراميها  2009.

سرح الطفل مهرجان أصيلة 

iQƒ°S ≈Mô°ùe ¢VôY ..zájOGôØf’G{
z±hôà°SƒHG{ ≈a Qƒ¡ª÷G IõFÉL ¢üæà≤j

ـســرحى "االنــفــراديـة" الــذى قــدمــته فـرقــة اخلــريف الــســوريـة فى فــاز الــعــرض ا
ـسـتـقـلــة فى بـراغ بـعـد أن مـهـرجـان "ابـوســتـروف" الـدولـى احلـادى عـشـر لـلـفـرق ا

جنحت فى احلصول على جائزة اجلمهور وهى اجلائزة الرئيسية للمهرجان 
هرجـان إنهـا اختارت هـذا العام أفـضل عشـرة عروض من ب 50 وقـالت إدارة ا
عرضـا تـلقـتهـا من مـختـلف دول الـعالم أمـا الـدول التى شـاركت فى مـهرجـان هذا
الـعـام فـكـانت سـوريـة والـبـرازيل وكـوريـا اجلـنوبـيـة وتـشـيـكـيـا وسـلـوفـاكـيـا ورومـانـيا

وبولندا وايطاليا وهنغاريا. 
ـنـفـردة أو االنـفـراديـة " أســئـلـة أكـثـر من اإلجـابـات فى إطـار تـطـرح  مــسـرحـيـة "ا

نهج الفنى والفكرى الذى يتبناه الفنانان رامز األسود ونوار بلبل. ا
ــشــاركــة فـى الــكــثــيــر من الـــفــرقــة الــســوريــة تــأســست عــام  2006 وســبـق لــهــا ا

سرحية الدولية. هرجانات ا ا

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

سرحي جريدة كل ا

> ظل يعمل بدأب ويتقلد مناصب مهمة قدم من خاللها خدمة جليلة حلركتى
الفن والثقافة حتى رحل 11 من أغسطس 1997.

الشاعرة والكاتبة شريفة
السيد احتفلت األسبوع

اضى بعيد ميالدها الـ50 ا
وسط مجموعة من

أسرتها وأصدقائها وهى
اآلن فى انتظار بدء عرض
أوبريت «نحبك يا رسول
الله» الذى جترى بروفاته
حاليا من إنتاج البيت
الفنى للمسرح ويخرجه
حسام الدين صالح ومن
قرر عرضه فى االحتفال ا

عراج. بليلة االسراء وا

29
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ســيــكـون ســيــئــاً إذا عـرض عــلى مــتــروبـول
ـســرح الـعـائم فى وطـلب اخملــرج تـبـديــله بـا
سرح العائم غير نيل جدير بالذكر أن ا ا
مــشــغــول فى الــيــومــ احملــددين لــلــعـرض
بـاإلضافـة الن الشـباب يـوم الـسفـر توجـهوا
لــلـــجــامــعـــة كل يــحــمـل شــنــطـــة ســفــره ولم
يـجـدوا وسيـله انـتـقـال وال مكـانـا مـحـجوزا
لإلقـــامـــة فـــعــادوا يـــحـــمـــلـــون الـــشـــنط إلى

منازلهم 
مــلــحـــوظــة عــنــدمــا بــلــغـت مــصــمــمه األزيــاء
برفض اجلـامـعة اإلنـفاق عـلى األزيـاء قامت

بالعمل على نفقتها اخلاصة
ـهـرجان أى أن اجلامـعـة سـعت لالشـتـراك بـا
ولكن عندما وصل األمـر لنفقـة سفر ومبيت
وضوع لـعب عيال هنـا اعتبـرت اجلامعـة أن ا
واســتــغــفــر الـلـه الــعـظــيـم وكـدا ومــازال رامى
نـادر يــصــرخ وعــايــزنى أكــســبـهــا ومــســرحــنـا
تـقـول له حـكـمـة مـسـرح اجلـامـعـة ال يـأس مع
ـن تـــــــنــــــادى لـألسف.  احلــــــيـــــــاة وال حـــــــيــــــاة 

أرسـلـت لى الـصــديــقــة مـهــا عــفت هـذه
الـرسالة لنشرها على أوسع نطاق حول
مالبــــســــات اعــــتــــذار عــــرض تــــيــــتــــوس
أنـدريكوس وهو ليس العرض اجلامعى
شاركـة فقد الـوحيد الـذى اعتـذر عن ا
ـنوفية سـبقه عرض الـبؤساء جلـامعة ا
وعــرض جـامــعــة حــلــوان ولــكن اســبـاب
سابقة اعـتذاره هو وضعه على هامش ا
ــــــركـــــز األول رغـم انه حــــــاصـل عـــــلـى ا
بـجــامـعــته حــسب روايـة مــخـرجه عــبـد
الـله الــشــاعــر لـنــعــود لـلــرســالــة الـتى
وصـلتنى عـلى صندوقى الـبريدى من أ.
مـــهــا عـــفت مــديـــر الــعـالقــات الـــعــامــة

سرح الغد
هـذه رســالــة نـهــلـة مــرسى مــصــمـمــة أزيـاء
الـعرض توضح موقف اجلـامعة من العرض
ــسـرحــيــة فى وعــدم اهــتــمــامــهــا بــعــرض ا
ـهــرجــان عــلى اعـتــبــار أن الــعـروض داخل ا

ـنــاسب لـشــكل وحـركه مـكــشـوف ألنه هــو ا
الــعــرض والـتى تــخــتص بــبــيـانــات أعــضـاء
الـفــريق أيــضـا عــلى أن يـكــون آخـر مــيـعـاد
إرسال الفـاكس للـبيـت الفنـى للمـسرح فى
موعـد اقصاه 6/25 /2009 و عمل الالزم
و اإلرســال قـــبل الـــســاعــة الـــثــانـــيــة  فى

نفس اليوم
وفـى يــــــوم  30/ 2009/6 عــــــــرف أعـــــــضـــــــاء
الـــفــريـق عن طــريـق الــنـت أنــهم قـــبـــلــوا فى
ـهـرجـان وتــوجـهـوا فـورا لــلـجـامــعـة لـعـمل ا
الـالزم من إجـــــراءات الـــــســـــفـــــر واإلقـــــامـــــة
البس وتـرمــيم الـديــكـور وإعــادة تـصــنـيع ا
لـكن األستـاذ محـمود جـمـال مسـئول رعـاية
الشباب كـان يعدهم كل يوم وال يحضر فى
ـوعــد حــتى ضــاق الــوقت غــيـر أنـه تـمت ا
محاوالت اتصـال بالدكتور اشرف أكثر من
ـــســرح ألنه عــلــبه مــره فى طـــلب تــغــيــيــر ا
سـرح الذى سـيعـرض علـيه يجب أن والن ا
يــكــون مـكــشــوفـاَ لــذلك فــان شــكل الــعـرض

احلـرم اجلامـعى نوع من أداء الـواجب حيث
إن  الــنــشــاط الـــفــنى داخل الـــســور وعــلى
الـطلـبـة أن يهـتـموا بـدراستـهم فـقط وليس

بالفن حسبما ورد فى رسالة نهلة مرسى 
شكرا
مها

نص رسالة نهلة
تقول نهلة مرسى

ــركــز األول عــلى مــســتــوى فــاز الــعــرض بــا
اإلســكــنـــدريــة ثـم خــاطب عـــمــيـــد الــكـــلــيــة
الــدكـــتــور اشـــرف زكى تــلـــيــفــونـــيــا لــيـــطــلب
ــــهــــرجـــان ــــســـرحـى فى ا عــــرض الــــعـــمـل ا
ــلف الالزم الــقــومـى وأرســلت اجلـــامــعـــة ا
لـــــلـــــبـــــيـت الـــــفـــــنـى لـــــلـــــمـــــســـــرح وفى يـــــوم 
ـهرجـان بـطلب 6/25/ 2009 أرسـلت إدارة ا
تــسـديـد بــيـانــاتـهــا السـتــمـارة والــتى ضـمن
ناسب سرح ا بياناتهـا حتديد مواصفات ا
لــلـــعـــرض وقــام اخملـــرج بـــاخـــتــيـــار مـــســرح
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ونقال عـما كتبه كـتب السيد حـسن فى الطبعة األلـكترونيـة لصحيـفة اخلليج جند
سـرح بالفجـيرة شمل احـتفاال بـالعيد الـثالث لتـأسيس مسرح خبرا منـوعا عن ا
ـسـرح واجلـهـات الـداعـمة الـفجـيـرة الـقـومى والـذى  خالله تـكـر رواد هـذا ا
سـرحية هـناك حتت رعايـة سمو الـشيخ محـمد بن حمـد الشرقى ولى للحـركة ا

عهد الفجيرة
ـسرح واعـلن مـحـمد الـضـنـحـانى أنه سـوف يبـدأ فى مـشـروع اقـامـة مبـنى جـديـد 
ية كما أعـلن عبد الرحيم شـريف عضو مجلس الفجيـرة على أحدث النظم الـعا
سرح لتـقى العـربى األول  سرح عن قـرب اإلنتـهاء من التـحضـير إلقامـة ا ادارة ا
الـهواة كـمـا اشار ايـضا أن رعـاية سـمـو الشـيخ ولى الـعهـد لهـا الفـضل الـكبـير فى
ـسرحـي ـسرحـية وأشـار اسمـاعـيل عبـد الله رئـيس جـمعـية ا تـشجـيع احلـركة ا
سـرحى باإلمارات ومن باإلمارات إلى دور إمـارة الفـجيرة كـبوابة رئـيسـية للـفن ا
خالل هذا الدور برز العديد من األسـماء مثل الدكتور سليمان اجلاسم الذى كان
ه بـاخـتيـاره شخـصـية الـعام ـسرحى لـذا وجب تـكر له دور حيـوى فى الـتألـيف ا

سرحية ا
ـشاركـ فى مـسرحـيـة «حامـيـها حـراميـهـا» مسـرح الـفجـيرة وهى كمـا  تـكر ا
من تـألــيف إســمـاعــيل عــبـدالــله وإخــراج حـسن رجب والــتى حــصـلـت عـلى جــائـزة
ــســرحــيـة أفــضل عــمل مــســرحى مــتــكــامـل فى الــدورة األخــيــرة أليــام الــشــارقــة ا
بــاإلضــافــة الى تــكــر مــحــمــد ســعــيــد الــضــنــحــانى بــاعــتــبــاره من رواد الــتــألــيف

ى. سرح العا سرحى ومحمد األفخم لدوره فى االنفتاح على ا ا
مـسرحـنـا: اجلـدير بـالـذكر أن مـسـرح الـفجـيـرة له مـوقع على الـشـبـكة الـعـنـكبـوتـية
يـحـمـل نـفس االسم وبه صـور ألعـضـائه وفـيـديـوهـات ألعـمـال فـنـانـيه وتـاريـخـهم
الــفـنى ومــجــالس إداراته مــنـذ الــتـأســيس وحــتى اآلن وذلك حــرصـا عــلى تــوثـيق
ـسرح وفـنـانيه وهـو ما نـدعـو إليه فـرقنـا ومسـارحـنا وال نـنتـظر أن يـقوم أعـمال ا

هام وحده . ركز القومى للمسرح بتلك ا ا
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سرح الكويتى. ا
كـما أثنى اخملـرج عبد الـله عبد
الـرسـول - رئيس مـكـتب الهـيـئة
الــعــربــيــة لــلــمــســرح عـلـى الـدور
الـــكـــبــــيـــر الـــذى يـــقـــوم اجملـــلس
الـــوطـــنـى لـــلــــثـــقــــافـــة والــــفـــنـــون
واآلداب بــــدولـــة الــــكـــويت كــــمـــا
أثنى على الدور الـكبير لالمانة
العـامة لـلهـيئـة العـربيـة للـمسرح
ؤلف بـالشـارقـة حتت إشـراف ا
ـسـرحى إسـماعـيل عـبـدالله - ا

األم العام للهيئة
مـســرحـنـا : وجــديـر بــالـذكـر أن
ـــــــوقع اخلـــــــبـــــــر الـــــــذى أتـى بـــــــا
اإللكتـرونى جلريدة الراى أشار
إلى أن اجلـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيــة
الـــــــســــــوريــــــة هـى الــــــتـى ســــــوف
ــهــرجــان حتـــتــضن فــعــالــيــات ا
وهـــــذا عــــلـى عــــكـس مــــا نـــــشــــر
ـسـتضـيـفة سابـقـا من  الدولـة ا
لـلـدورة الـثـانـيـة هى اجلـمـهـورية

التونسية
"http://

www.alraimedia.com al-
rai/Article.aspx id=142

توسط اخلامس والثالث مهرجان البحر ا
                                                                 بحلق الوادى بتونس 

> "جيبولى بوه" لشركة مرايا
سرح التياترو > "واآلن" 

ـركـز الفـنـون الـدرامـية والـركـحـية > "عبـد اجلـبار حل الـكـتاب" 
بقفصة

> "هيدا قابالر" للمسرح الوطنى
" لفرقة مدينة تونس > "حيلة وتشيط

> "حتت السيطرة" Zapping لواب الفنون
ac-  http://www.taiftheater.com/news.php

tion=view&id=206

مـركــز الـفـنـون الــدرامـيـة والـركــحـيـة بــصـفـاقس وهـو تــكـر مـنـا
سرحى التونسى. أما شهد ا ؤلف العمل ولعمل مـرجعى فى ا
نـصف ذويب تألـيفا ـسرحيـة «مدام كـنزة»  االختتـام فسـيكون 

وإخراجا ووجيهة اجلندوبى تمثيال.
وب االفتتاح واالختتام عشر مسرحيات هى:

> "شوية م الدنيا" لشركو كاوا
> "حق الرد" لدار سندباد

SDF"28 سعدون" <
> "سهرت" لكتارسيس

تونس  – من على موقع مسرح الطائف
سرح حيزا كـبيرا فى برنامج الدورة اخلامسة والثالث يحتل ا
توسط بحلق الوادى باعتبار تخصص هرجان البحر األبـيض ا
ــهــرجـــان ســواء عــنــد انـــطالقه ســنــة  1975أو فى الــســنــوات ا
ـــســـرح كـــمــــحـــور أســـاسى األخـــيـــرة (مـــنــــذ أربع ســـنـــوات) فـى ا
للبـرمجـة التى تتـضمن هذه الـسنة  12عـرضا مسـرحيا تـونسيا

ؤسسات عمومية وخاصة.
ـسرحـيـة «عـطـشان يـا صـبـايا» تـألـيف فـقـيد سـيـكون االفـتـتـاح 
ـرحوم سـمـير الـعيـادى وإخراج صـابـر احلامى وتـقد ـسرح ا ا
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الـكويتـي ومنـهم الراحل حمد
الــــــرجـــــــيـب واخملـــــــرج صـــــــقــــــر
الـرشود وجتـربة اخملـرج حس
ــسـلم وســوف يـتـخــلل مـحـاور ا
ــــــــــرأة فى الـــــــــبــــــــــحـث عن دور ا
ـــــســـــرح الـــــكــــــويـــــتى وجتـــــربـــــة ا
ــسـرحــيـة بــدولـة ـهــرجـانــات ا ا
الـكـويت كــمـا  اخـتـيـار الـنص
ـــو لــكى يــخــرج ــســرحى (تــر ا
ـارد) تــألـيف الــدكـتـور مــحـمـد ا
مــــبـــارك بـالل لــــيـــكــــون الــــنص
ـنشـور فى الـعـدد اخلاص عن ا

عــقــد مــكــتـب الــهــيــئــة الــعــربــيــة
لـــــلـــــمــــــســـــرح بـــــدولـــــة الـــــكـــــويت
اجتـماعه الـدورى بالـتنـسيق مع
اجملــــلـس الــــوطـــــنى لـــــلــــثـــــقــــافــــة
والــــــفـــــنــــــون واآلداب واألمــــــانـــــة
العـامة لـلهـيئـة العـربيـة للـمسرح
ــكــتـب  بـدأ بــالــشــارقـة وقــرر ا
نشـاطـاته الـفـنـيـة فى أغـسطس
ـــســرحـــيــة من خالل الـــورشــة ا
ــتـــخـــصـــصـــة فى ـــيـــة ا األكـــاد
ـسـرح و االتـفـاق عـلى عـلـوم ا
تــكــلـــيف الــفــنـــان اخملــرج خــالــد
أمــــ لإلشـــراف الـــفـــنى الـــعـــام
عـــلـى مـــشــــروع الــــورشــــة كــــمـــا
أســـــنــــد إلـــــيه إخـــــراج الـــــعــــرض
ــسـرحى الــذى سـوف يــشـارك ا
به مــــكــــتب الـــهــــيــــئـــة الــــعـــربــــيـــة
لـــلــمـــســـرح بـــالـــكـــويت فـى إطــار
ــــهــــرجــــان الـــعــــربـى فى دورته ا

الثانية. 
كـــمـــا تــــقـــرر أن يـــصــــدر الـــعـــدد
سرح العربى الثانى من مجلة ا
وســـتــــكـــون مـــحـــاور اجملـــلـــة عن
ــسـرح بـدولـة الـكـويت جتـربـة ا
ـــــــســــــرحـــــــيــــــ كــــــذا جتـــــــارب ا

 عبدالله عبدالرسول 
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د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> ولد  فى قرية دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية  فى الرابع من شهر
فبراير 1925 وقد تخرج فى كلية الشرطة عام 1949 وعمل بعدها ضابطاً فى

الشرطة.

> سعد الدين وهبة عاش ومات  وهو يؤمن بأن العرب (مازال فى أعماقهم يق
بالغدر اإلسرائيلى  والذى قيل ويقال عن سقوط احلاجز النفسى يعنى سقوط
صرى أو غيره من هذا احلاجز عند الذين يقولون به فقط  وليس عند الشعب ا
الشعوب العربية).
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ومن خالل مــشــواره الــتــمــثــيــلى الــطــويل اكــتــسب تــامـر
ــمـــارســة ـــزيـــد من اخلـــبــرات الـــتى أهـــلــتـه  مــحـــمــود ا
اإلخـراج فـاخـرج عـددًا من الـعـروض مـنـهـا: "حـلم لـيـلة
ـلك ــلك هــو ا صــيف هــامــلت رومـولــوس الــعـظــيم ا

ملوك جابر سمكة عسير الهضم". مغامرة رأس ا
ــركـز األول تـمــثـيل حـصل تــامـر مــحـمــود عـلى جــائـزة ا
أربـع مـــــرات عن أدواره فـى عـــــروض "مـــــحــــــمـــــد عـــــلى
جيفارا بلقيس كيوبيد فى احلى الشرقى" كما حصل
ـــثل فـى أوســـكـــار اجلــــامـــعـــات عـــلى جــــائـــزة أفـــضـل 
ومراكز الفنون فى  1997عن دوره فى "الزير سالم".

ـنصورة تـامر محـمود حسن عـضو فرقـة قصر ثـقافة ا
ـسـرح ــسـرحـيـة بــدأ مـشـواره الـفــنى عـلى خـشــبـات ا ا

اجلامعى وفرق الهواة.
له "كـاريـزمـا تـسـتـقـطـب أعـ وانـتـبـاه كل من يـشـاهـده
ولهـذا يشبـهه البعـض بالنجـم توفيق عـبد احلمـيد كما
يـشـبهه الـبـعض اآلخر بـالـفنـان سـعيـد صـديق.. يقـولون
إن مالمـحه وشخـصيـته الـفنـية و"الـكاريـزمـا اللى تـبعه"
كل ذلك يــؤهــله لــكى يــكــون جنــمًــا مــثل هــؤالء الــنــجـوم
الـكــبـار. أمَّــا تـامـر فــهـو يــجـد فى الــعـمل مع الــهـواة فى
ـسـرح اجلـامـعى وفرق الـثـقـافـة اجلـماهـيـريـة مـتـعة ال ا
تـعــادلـهـا مــتـعـة أخــرى وذلك بـســبب الـروح اجلـمــاعـيـة
ـنـعه مـن انـتـظـار الـتى تــسـود  الـعــمل غـيـر أن هــذا ال 

فـرصــة االحــتـراف كــأى فـنــان جـاد وحــقــيـقى يــريـد أن
يــصـل إلى أكــبــر قــدر مـن الــنــاس. خــاصــة وأن مــســرح
ـشــكالت الـتى حتـول دون الـهـواة يــعـانى من عــدد من ا
وصـول الــفـنـان بــشـكل مـكــتـمل إلى الــنـاس. وآخـر هـذه
ـعـوقـات اإلداريـة والـروتـ ـشـكالت الـتى يـرصـدهـا ا ا
لل واإلحباط ويرى وهـو ما يؤدى إلى إصابـة الفنان بـا
تامر مـحمود ضرورة أن يـتفرغ الـفنان إلى عـمله الفنى

وأن يعفى تمامًا من كل ذلك
شــارك تـــامـــر مـــحـــمـــود فى عـــدد كـــبـــيــر مـن الـــعــروض
ـثــال ولـيس احلــصـر": ـســرحـيــة مـنــهــا "عـلى ســبـيـل ا ا
الـثـأر ورحلـة الـعـذاب رجل الـقـلـعـة أنت حُـر جـيـفارا
لـك ليـر التى قـدمها الزيـر سالم الـسلـطان احلـائر وا

نصورة. أخيرًا مع فرقة قصر ثقافة ا
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ـعهـد الـعـالى للـفـنون ـقـصود طـالب بـالفـرقـة الـثانـيـة فى ا مـحـمـد عبـد ا
ـعــهـد ـســرحـيــة قـسـم درامـا ونــقـد مــسـرحى  –وقــد كـان االلــتــحـاق بــا ا
والـدراسـة فـيـه حـلـمًـا يـراوده مـنــذ بـدأ يـتـعـرف عــلى مـوهـبـته الـتــمـثـيـلـيـة

سرح. ارس هوايته احملببة إلى قلبه على خشبة ا و
سرح سرحى بالوقوف على خشبة ا قصود مشواره ا بدأ محمد عبد ا
مـنــذ كــان طــالـبًــا بــالــثـانــويــة الــعـامــة حــيث شــارك فى عــدد من عـروض
ـــدرسى مــنـــهــا "وإسالمـــاه" من إعـــداد وإخــراج عــادل جـــمــعه ـــســرح ا ا
و"عـشر لـيـال من ألف ليـلـة وليـلـة" مع نفس اخملـرج وقـد حصل عن دوره

ثل. فى العرض األخير على جائزة أفضل 
واهب فـهو يقـوم بكـتابة الـشعـر والقصـة القـصيرة مـحمـد فنان مـتعـدد ا
ـسـرحى ويـتـمـنى أن تـقـدم بـعض مـسـرحـيـاته عـلى إلى جـانب الـتـألـيف ا
سارح اخملـتلفـة.. ومن أجل توصـيل كلـمته إلى جمـهور أكـبر فقـد أنشأ ا

قصود مدونة باسمه على الشبكة الدولية للمعلومات. محمد عبد ا
ـســابـقـات الـشــعـريـة والـقـصــصـيـة وحـصل شـارك مـحـمــد فى عـدد من ا
مـنـها عـلى جـوائـز وشـهادات تـقـديـر غـير أن حـبه لـلـمـسرح يـدفـعه دائـمًا

مارسته ومحاولة صقل موهبته التمثيلية.
ى "آل ـقـصــود بـالـفــنـان الـراحـل أحـمـد زكى وبــالـفـنــان الـعـا تـأثـر عـبــد ا
بـاتـشيـنـو" غيـر أنه يـتمـنى ويـعمل عـلى أن يـقدم األفـضل. كـما يـتـمنى أن

يتفوق ويعلو جنمه حتى يراه اجلمهور ويعرفه جيدًا.
ـقـصـود إضـافـة إلى مـا يـتـمـتـع به من مـواهب فـهـو يـتـمـتع مـحـمــد عـبـد ا
أيـضًـا بـأدب أصــيل جـعل كل احملـيـطـ بـه يـقـدرونه وهـو دائـمًـا يـحـرص
عــلى أن يـنـال رضـا والـديه ويـعـمل بـجــد من أجل إرضـائـهـمـا ألنه يـعـتـبـر

رضاهما عنه رخصة النجاح وكذا صلة الرحم "جدع يا محمد.
محمد جمال الدينمرام حسن

ـسـرح اإلجنـلـيـزى ويـذوب عـشـقًـا فى ولـيم ـى وخـاصـة ا أشـرف حـنـفى يـعـشق األدب الـعـا
شكسبيـر ومن أجله التحق بكـلية اآلداب قسم لغة إجنـليزية كى يقرأ ويـترجم كل ما يحلو
سرح مـتأخـرة حيث ذهب إليه له من األعمال اإلجنـليـزية. بدأت عـالقة أشرف حـنفى بـا
ـرحلة الـثانويـة ليشـاهد عرض مـدرسته الـتى تقدمه بـالفصـحى ضمن مسـابقة وهو فى ا
وكـان الـعـرض هــو "حـلم لـيـلــة صـيف" فـأعـجـب جـدًا به وبـاألدب اإلجنـلــيـزى وأدرك قـيـمـة
ـسـرحـى وقـدم مـعه عـرض "رومـيـو ـسـرحى فـالـتـحـق فى الـعـام الـتـالى بــالـفـريق ا الـعـمـل ا
ـسرح اجلـامعى بـعد ذلك. ونـظرًا ألنه وجـوليـيت" ونال إعـجـاب اجلمـيع فالـتحق بـفريق ا
ــســرحــيــة اســتــعــان به مــوهــوب فـى الــتــرجــمــة والــلــغــة اإلجنــلــيــزيــة إلى جــانب مــوهــبــته ا
اخملـرجــون بـاجلـامـعـة كـى يـتـرجم لـهم عــدة نـصـوص عـلى أن يـنــال دورًا فى الـعـمل حـسب
ـسـرح اجلـامــعى عـروض "عـطـيل إمـكـانـيــاته فـكـان يـوافق وهــو سـعـيـد وقــدم من خالل ا
والعـاصفة" كمـا قدم من األدب اإلغريقى "أوديـبا ملكـا وإلكترا" وكـانت قدراته التمـثيلية
ـثل فى مهـرجان اجلـامعـات عام  2003عن تـنال اإلعـجاب بل إنه فـاز بجـائزة أحـسن 
ـسرح بل دوره فى عـرض "إلـكتـرا" وعنـدمـا تخـرج من اجلامـعـة واجته للـتدريـس لم ينس ا
قرأ كـثـيـرًا فى األدب اإلجنلـيـزى الـذى يعـشـقه وكـون فى مدرسـته فـرقـة مسـرحـيـة قدمت
ـدرســيـة مــنـهــا "واقـدسـاه ـســابـقــات ا من إخــراجه وتـرجــمـتـه الـكـثــيـر مـن الـعــروض فى ا
وصالح الـدين يـعود والـقـدس لن تمـوت وحب لـلنـهـاية" وكـانت تـلك األعـمال تـنـال تقـدير
واحــتـرام اجلــمــيع ثم اجته أشــرف حــنـفى إلـى مـســرح الــثـقــافــة اجلـمــاهــيــريـة لــيــقـدم مع
اخملـرج نـاصر عـبـد التـواب ومحـمود الـبشـراوى عددًا من عـروض الطـفل وخيـال الظل
ـتكـامـلة كـمـا مـارس اإلخراج فى مـركـز أحمـد عـرابى لـثقـافـة الطـفل وجـمـعيـات الـرعايـة ا
سرحيـة للطفل منـها "حلم السالم وأعيـاد وأطفال ومهرجان وقدم كثيرا مـن العروض ا
ى لـلـتـواجـد عـلى ـسـرح الـعـا احلب والـعــرائس تـعظ". يـحـلم أشـرف بـأن تـعـود نـصــوص ا
خـشـبـات مـسـارح الـدولـة وأال نـكـتـفى بـالـنـصـوص احملـلـيـة ألن االحـتـكـاك بـاآلداب األخـرى
يخلق حالة ثقافية فائقة ومـطلوبة فى عصر تغلبت فيه السرعة والفضائيات وغير ذلك

من مستحدث العصر احلديث.

مروة سعيد
بناء الطفل.. بناء الوطن

حـ نـتـحدث عن بـنـاء الوطن ال يـجب أن نـنسى
ـكن أن نـشـيّد ـسـتقـبل الـذى  الـطـفل بـوصـفه ا
بــعـقــله ووعـيه أهم مالمـح صـورة الـوطن فــبـنـاء
ــعـــزل عن تـــثـــقـــيف الـــطــفل الـــوطن لـن يــتـم 
ــصـرى فـإذا كـنـا نــولى عـنـايـة بـصــحـة وتـعـلـيم ا
الــطـفل فــإنـنـا ال يــجب أن نـتـخــلى عن تـثــقـيـفه
وفـتح آفـاق جديـدة لـوعيه وفى هـذا الـسيـاق فإن
الــهــيـئــة الـعــامـة لــقـصــور الـثــقـافــة وأقـالــيـمــهـا
الــثـقـافــيـة تـواصل الــتـركـيــز عـلى هـذه الــنـقـطـة
ــدن احملـــوريــة خــاصـــة فى الــقــرى والـــنــجــوع وا
ـاناً بأن الـتنـشئـة الثقـافيـة والفـنية الـصغـيرة إ
تـعلى من قدر الوعى باجلـمال واالنتماء واحملبة
فــمن ورش لـلـحـكـى وبـرامج لـلـقــراءة والـتـثـقـيف
ومـسابـقات وأنـشطـة فنـية يـشارك فـيهـا األطفال
بــطــرح أفــكــارهم وإبــراز مــواهــبــهم فـى مــجـاالت
الـفنون القـولية من شـعر وقصة ومـقال والفنون
الـتـشكـيلـية من تـصـوير وتـشكـيل وحرف يـدوية..

وسيقية من عزف وغناء. إلخ والفنون ا
إن هـذا االلـتقـاء بـ الفـنـون الرفـيـعة واألطـفال
سـيـضـمن لـنـا عـقـلـيـة نـاضـجـة بـوعـيـهـا الـفـكرى
ـثل هــدفـاً مـهــمـاً نـحـرص واجلــمـالى وهــو مـا 
عـــلـى الــوصـــول إلـــيه مـن خالل قـــصـــور وبـــيــوت
تواصل الثقافة وينبع هذا الهدف من االهتمام ا
الــذى تــولـيه الــســيـدة الــفـاضــلــة سـوزان مــبـارك
ـصرى وتـثـقيـفه وحتـفـيزه عـلى مـحـبة لـلـطـفل ا
ـا بـاعـتـبـارها الـقـراءة لـيـس بـوصـفـهـا واجـبـاً إ
عـشقاً وطريقاً لـلتنمية الـفكرية وامتالك القدرة
عـلى االبتكار فاحلملة القومية للقراءة للجميع
ـوذجــاً مــثـالــيــا لـكــيــفـيــة بـنــاء الــطـفل تــقــدم 
ـصـرى وهـو مـا يـقـودنـا إلى الـوصـول بـاخلـدمة ا
ـصريـة خـاصـة أطـفـالـها من الـثـقـافـيـة لألسـرة ا
تعددة خالل النشر واألنشطة الثقافية والفنية ا
الـــتى نــأمل أن تـــفــتح الـــطــريق أمــام أطـــفــالــنــا
لـنكسب وعياً جديـداً يسهم فى بناء الوطن. ومن
كتبة الطفل بأسوان لتضاف هـنا يأتى افتتاحنا 
صـرية ـدن ا إلـى مثـيالتـها فى عـشـرات القـرى وا
كــمـنــارات إشـعـاع ثــقـافى وســوف نـواصل افــتـتـاح
كـتـبـات آملـ أن نـصل إلى أطـفال الـعـديـد من ا

كل قرى وجنوع مصر احلبيبة.
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ـسـرح قــبل عـام لـم يـكن صــفـوت عـمــر يـعــرف مـا هــو ا
 1995عنـدما أعـلن بـيت ثـقافـة ديرمـواس عن حـاجته
ـنــسى لـيــشـارك فى ــمـثــلـ جــدد وقـد اخــتـاره سـيــد ا
عـــرض (رحالت ابن بـــســـبـــوســة) الـــذى  عـــرضه فى
الـساحـة الـشـعبـيـة دون خشـبـة مـسرح أعـجـبت صـفوت
سرح الـفكرة فـانضم لـلفـرقة وشـارك أيضًـا فى إدارة ا

وجتهيز العرض للجمهور كل ليلة..
توالت العروض التى شارك فـيها صفوت عمر فشارك
الئكة مع فى النـدم الهالفـيت بائع األقـنعة صـالة ا
ـصرى اخملـرج عالء سـيد عـمر عـلى شبل أحـمد ا
الـــذى تــعـــلم مــنـه صــفـــوت حــرفــيـــة أداء اإلفــيـــهــات فى
مـــواجـــهـــة اجلـــمـــهـــور دون خـــجل. شـــارك صـــفـــوت فى
عـروض قدمتها فـرقة ديرمواس على مـسرح احملافظة

نيا منـها حلقة نار حكاية دعبل قلب الكون دينة ا
ـطاف مع اخملـرج أسـامة طه حـسن رشدى آخر ا

خالد أبو بكر.
ـفـتوحـة قدم حيـنـما رحـبت جلـنة الـتـحكـيم بالـتـجارب ا
مع اخملرج أحـمد عـبد الـوارث (عام الـطاعون) 2006
كـمـا شــارك مـعه أيـضًــا فى عـروض مـسـرحــيـة قـصـيـرة
ـسـئـولـيه مـن إنـتـاج اجلـمـعـيـات األهـلـيـة مــثل (هـنـيـة وا
ـسـرحـيـة) يـوم الـقـيـامـة) انـضم صـفـوت إلى (الـورشـة ا
الـتى يشـرف علـيهـا اخملرج حسـن رشدى فى مـركز أبو
ــديــر الــعــام لــيــتم االســتــعــانــة قــرقــاص بــتــكــلــيـف من ا
ـناسـبات بـأعضـائهـا فى عروض الـفرقـة الـقومـية فى ا
اخملـتــلـفــة الـتى تــقـيــمـهـا احملــافـظــة بـدعم مـن صـنـدوق

اخلدمات.
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يـعــتـبــر صـفــوت عـمـر جتــربـة (قــلب الـكــون) من إخـراج
حـــسن رشـــدى من أهـم الـــتـــجـــارب الـــتى تـــفـــوق فـــيـــهـــا
وأبــــرزت قـــدراته الـــفــــنـــيـــة وكـــذلـك عـــرض (آل عـــبس)

وسم .2009 إخراج أسامة طه 
ـــســــرح مـــثل قــــدم صـــفـــوت عــــمـــر عــــروضًـــا لــــنـــوادى ا
ــزلـقــان شــروق األرشــفـجى مـن إخـراج مــصــطـفى (ا
كـــرم ســـعـــد نـــافع إيـــهـــاب فـــرغـــلى خالل الـــفـــتـــرة من
هرجان اخلتامى  2000حتى  2005كما شارك فـى ا
ـــــســــرح بــــاإلقــــلـــــيم عــــام  2006فى عــــرض لــــنــــوادى ا

(كرنفال) إخراج رائد أبو الشيخ.
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ـسـرحى ـنـعم الـصـاوى» ا اسـتـعـداداً لـلـمـشـاركـة فى مـهـرجـان «سـاقـيـة عـبـد ا
شـاهدة عـمـلهـا الختـيار قـرر إقـامته أواخـر الشـهر احلـالى.. بـدأت جلنـة ا ا

شاركة. العروض ا
ــســرحــيــة عــرضــا بــعــنـوان «عـالمـة ــكن» ا فى الــســيـاق ذاتـه تــقـدم فــرقــة «
اسـتــفــهـام» من تــألـيـف مـحــمـد طه أشــعـار جــمـال قــرنى مــوسـيــقى وأحلـان
ـعــتـز بـالــله مـحــيى ديـكـور إسالم الــشـاعـر شـيــمـاء حـمــدى اسـتـعــراضـات ا
بـطولـة شـيمـاء الـشبـراوى سـمر جـمـال أحمـد جـمال بـكر طـه عمـرو على

محمد عبد القادر غناء سيد جابر وإخراج أحمد على.
بـيـنـمـا يـقدم اخملـرج مـيـشـيل مـاهـر عـرض «الـغـريب» عن نص أللـفـريـد فرج

ـهـرجــان الـقـومى لـلـمـسـرح ونـال ـشـاركـة فى ا وهـو الـعـرض الـذى سـبـق له ا
ركز الكـاثوليكى فى جائزة أفضل عـرض فى مهرجان الـدراما الذى أقيم بـا

اضى. مارس ا
«الـغريب» بـطولـة مارتـ اسحق مـراد كـامل إعداد مـوسيـقى ماريـو مدحت
أحلان كيرلس عياد سينـوغرافيا جوزيف نسيم.. ويناقش إحساس اإلنسان

بالغربة وكيف يتحول إلى عذاب للنفس والروح.

محمد جمال الدين
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أربعـة عـروض مسـرحـية قـصيـرة تـقدم عـلى مـسرح احتـاد الـطلـبة
بـالـعجـوزة فى إطار احلـفل الـسنـوى الذى تـقيـمه جـمعـية أصـحاب
ـنطـقـة إدارة الـعمـرانـية ـدارس اخلـاصة لـتـكـر أوائل الـطلـبـة  ا

التعليمية نهاية الشهر احلالى.
ــدرسـة ـســرحـيــات هى «مــحـاكــمـة نــحـويــة» إخـراج أحــمــد عـلى  ا
ـسـتـقبل ـدرسـة ا حـسام الـدين و«أحـمس» إخـراج مـحـمـد ناجى 
ـدرسـة الـفـضـائل اإلسالمـيـة و«عـلى مـبـارك» إخـراج كـرم أحـمــد 

. درسة احلس ن الشرقاوى  و«أحمد عرابى» إخراج أ
ــنــاهـج» وتــتــخــلــهـا ــســرحــيــات تــنــتــمى إلى جتــارب «مــســرحــة ا ا

وسيقى. عروض للكورال وا
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فـى إطــار بـــرنــامج األنـــشــطـــة الــثـــقــافـــيــة والـــفــنـــيــة
ـحـافـظة 6 أكـتـوبـر تقـدم فـرق «جـهاز  6 أكتـوبر»
سـرحى «كتـاكـيتـو بنى» عـلى مسـرح نادى العـرض ا
ــدة 6 أكـــتـــوبـــر.. ابــتـــداء من 30 يـــولـــيـــو احلــالـى و

عشرة أيام.
ــسـرحــيـة تــألـيف وأشــعـار عـاطـف عـبـد الــرحـمن ا
أحلان رجب الشاذلى اسـتعراضات شريف حسن
بـــطــولـــة ســمـــاح الــســـعـــيــد مـــروة اخلــطـــيب مــر

السعيد آية أسامة عمرو يسرى أسامة محمود.
الــعــرض الــذى يـخــرجـه مــحــمـد الــدســوقـى يــرصـد
ــصـرى فى الــلـحــظـة الــراهـنـة.  سماح السعيدســلـبــيـات اجملــتـمع ا

ìQÉ°ùŸG ájõgÉL Ωó©d
π«LCÉàdÉH Oó¡e ájô°üŸG äÉ©eÉ÷G ≈≤à∏e

ـســرح اجلـامـعـى بـجــامـعـة ــسـئـول عـن ا كــشف خـالــد الـبــكـرى ا
هرجان اجلامعات القـاهرة عن احتماليـة تأجيل الدورة الثانيـة 
شاركة الفرق قرر إقامته  سرحى والـذى كان من ا صرية ا ا
ـسـرح اجلـامـعى ـراكـز األولى فى مـسـابـقـات ا احلـاصـلـة عـلى ا

بجامعات مصر.
وقـال الــبــكــرى إن ســبب الــتـأجــيل - إن حــدث - ســيــكــون عـدم
ـهـرجـام الـشـهـر جـاهـزيـة مـسـارح جـامــعـة الـقـاهـرة السـتـقــبـال ا
ـسـارح حتـتـاج إلى إعـادة جتـهـيـز الـقـادم كـمـا كـان مــقـرراً له فـا
ـسـرح أو مـعـدات الـصـوت ســواء عـلى مـسـتـوى جتـهـيـز خــشـبـة ا
واإلضاءة وأضاف البكرى: هـناك أيضا مالحظات على تأم

حازم الصواف خالد البكرىالصالة اخملصصة للجمهور.

هـرجان مـستبـعدة والـفكرة وأشار البـكرى إلى أن فـكرة إلـغاء ا
طروحـة هى تأجـيله إلى أجازة نـصف العام الـدراسى القادم ا
ــهــرجــان زو ـــســارح لــيــقــام ا حــتى يــتم االنــتـــهــاء من جتــهــيــز ا
صـرية ارثـون اجلامـعى الذى سـتشـارك فيه أهم اجلـامعـات ا ا

بشكل الئق.
وذكر البكرى أن إدارة اجلامعة تنوى تخصيص ميزانية لتجهيز
مسارح اجلـامعة باالتـفاق مع نائب رئـيس اجلامعـة دكتور عادل
زايـد بـالـتـنسـيق مع إدارات كـلـيـات الـتـجارة واحلـقـوق بـاإلضـافة

دينة اجلامعية. إلى مسرح ا
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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 عــبـدالـغـفـور
جـــــواد الـــــبـــــابـــــلى 

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

سرح فى بالدهم. عن عروض ا

 د. مـــــدحـت الـــــكـــــاشف
مثل يكتب عن جسد ا

صورة الغالف

 «البيانوال»
أتاحت 

الفرصة لظهور
مثل مواهب ا

صـ12
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

فارقة الطريفة فى حياة سعد الدين وهبة اإلبداعية هى أن أول مسرحية كتبها ا
كانت عن رواية "رادوبيس" لنجيب محفوظ فى عام 1963 وبعد  18عاما كانت "زقاق
دق" عن رواية جنيب محفوظ أول فيلم يكتب له السيناريو واحلوار وبذلك يكون ا

سرح بالنسبة لسعد الدين وهبة. ثابة مفتاح السينما وا محفوظ ورواياته 

13من  يوليو 2009 

سرحية > اسمه كامال  محمد سعد الدين وهبة أحد أهم عالمات الكتابة ا
ؤسس للحركة والسينمائية فى مصر والوطن العربى كما أنه أحد ا
الثقافية التى أولت العناية ألقاليم مصر الثقافية.

13من  يوليو 2009  العدد 105
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 العدد 105

 صياغة عشوائية
وغير متناغمة مع
غزو «اجلراد» صـ13

مثل  اخملرج وا
مصطفى طلبة:

فكرت أجرب 
وما قدرتش صـ6

سرح تعلن  إدارة ا
وقوف من قائمة ا

اخملرج صـ8

 من سيرة وإبداعات
الكاتب الكبير سعد
الدين وهبة

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 : 

✂

 د. مصطفى
رمضانى.. مآذن
احملروسة تلقى
الضوء

 على الطبقات
ستضعفة ا

 صـ25-24

 بـــانـــورامـــا مـــهـــرجـــان
ـونــودرامـا جلــمـعــيـة ا

سرح هواة ا

Vorobiev, Max-
im Russian,
1787-1855

لوحات العدد

 د. أبـواحلـسـن سالم يـكـتب:
ــــــبـــــــدعــــــون وآفــــــة ســــــوء ا

التقدير

سرح  وحيد سيف: ا
صرى سينقرض خالل ا

أربع سنوات

(?)≈Yô°üe ΩCG GQÉØ«L ´ô°üe á∏«d

ـــا يـــهــدد يـــســـطــون عـــلى مـــجـــهــود اآلخـــرين 
بـفقـدان الـثـقـة فى نـزاهة الـفن والـتـشـكيك فى
احترام مكانة سـاقية الصاوى التى عرف عنها
ـراكز الـثـقـافـية اجلـديـة وااللتـزام كـأحـد أهم ا
الــتى تــرعى احلــركــة الــفــنــيــة فى مــصــر وأبــلغ
سـيادتكم بهذه الـشكوى وشهودى فـيها األستاذ
أحمـد رمزى ومسـئولو اإلضـاءة بقاعـة احلكمة

األستاذ أمير واألستاذ وليد.
ان مازن إ
ثلة ناقدة فنية و

اإلضـاءة بنـفـسه ورحـبت بـذلك ولكـنـنـا فوجـئـنا
بــاخملـــرج يــتــركــنــا فى الـــفــرقــة وخــرج و فــتح
الـسـتـار عـلى بـديـلـتى (مـارجـريت مـجـدى) كـمـا

 تكليف آخر بتنفيذ اإلضاءة
ووجـــدت نــــفـــسـى فى حـــيــــرة مـــاذا أفــــعل وقـــد
انـهارت أعـصابى ورغم ذلك لم أحـاول تخريب
ـــكـــانـــة الـــعـــرض ذلك من مــــنـــطـــلق احـــتـــرامى 
ســاقـيــة الـصـاوى. وكــان األسـتـاذ أحــمـد رمـزى

شاهدا على ذلك وقد أثار ذلك دهشته
لـذا أرجو من سيـادتكم اتخـاذ إجراء جتاه هذا
اخملـــرج ومـن عـــلى شــــاكـــلـــتـه من مـــدعـى الـــفن

ـسـئولـون بـجريـدة مسـرحـنا الـتى تـعد الـسادة ا
ـــســـرح الــــواحـــة الــــتى يــــتـــنـــفـس من خـاللـــهــــا ا

صرى  ا
حتية طيبة وبعد

ـا تلقى صدى أتـمنى أن تنشـر رسالتى هذه ر
ــنـعم ــسـئــولـ بــسـاقــيـة عــبـد ا عــنـد الــسـادة ا
الـصاوى .. أتقدم لـسيادتكم بـشكواى اخلاصة
ـسرحى (لـيـلـة مـصرع ـا حـدث فى الـعـرض ا
جــيــفــارا) والــذى عــرض بــقــاعــة احلــكــمــة يــوم
الـــثالثـــاء ١٦ يــونـــيـــو ٢٠٠٩ ومن إخـــراج طــارق
عزت فقد كان من احملدد أن أجسد دور بطلة
ـسـرحـيـة هـذا بـاإلضـافـة إلى كـونى مـصـمـمـة ا
لإلضـاءة وقـد اتـفــقت مع مـخـرج الـعـرض عـلى
جتـسـيد دور الـبـطـلـة مع تـكـلـيف (مهـى سامى)
ـتابعة تنـفيذ  اإلضاءة حيث مـساعده اخملرج 
كــــــان من الــــــصــــــعـب أن أؤدى دورى وأن أتــــــابع
اإلضــاءة فى وقت واحـد كـمــا  االتـفـاق عـلى
أن تــقــوم بــديـلــتى (مــارجــريت مــجـدى) بــإلــقـاء
كــلــمــة الــفـرقــة قــبل رفـع الـســتــار وذكــر أســمـاء
ـشـتــركـ بـالـعــمل وذلك لـتـدارك عــدم كـتـابـة ا
اسـمى كمـصمـمـة لإلضاءة. وأسـمـاء مسـاعدى
اإلخـــراج ولــكن مـــا حــدث كــان أقـــرب لــلــخــداع
واالحـتيـال فقـد كانت مـؤامرة عـلى إجـهاض ما
بـذلـته من مـجـهـود كمـمـثـلة ومـصـمـمـة لإلضاءة

وكمساعدة فى تنفيذ الديكور.
فــقـبل رفـع الـســتـار فى تــمـام الــسـاعــة الـثــامـنـة
والــنــصـف قــمت بــإعــداد نــفــسى لــلــدخــول إلى
ــخـرج ــســرح وفى هــذه الــلــحــظــة فــوجــئــنــا  ا
الــعـــرض يــثــيــر جــدال حــول مــســـئــولــيــة الــقــائم
بــتـــنــفــيـــذ اإلضــاءة وتــعـــلــلت مـــســاعـــدته (مــهى
ســامى) بــجــهــلــهـا بــكــيــفــيــة الــتــنــفــيــذ وظــهـرت
ـالبس الــــــبــــــديــــــلــــــة (مــــــارجــــــريت مــــــجــــــدى) 
لــلـشـخـصـيــة سـأقـوم بـأدائـهــا وهـو مـا يـؤكـد أن
الــنـيـة كــانت مـبــيـته لـذلـك. وعـنـدمــا اعـتـرضت
وطـالـبت اخملـرج بـتـنـفـيـذ مـا اتـفـقـنـا عـليـه أخذ
يـــراوغــنـي إلى أن جـــاء األســتـــاذ أحــمـــد رمــزى
مسـئول الساقـية ليـعرف مبـررا تأخير فى رفع
السـتار وهـنا طلـبت من اخملرج أن نـتحدث فى
البس اخلـلـفـيـة ومـعـنـا األسـتاذ غـرفـة تـغيـيـر ا
ـتــابـعـة أحـمــد رمـزى. والـذى أبــدى اسـتــعـداده 

سرحيون  اخملرجون ا
يعلنون عن غضبهم

ويصرخون 
اذا   استبعادنا
هرجان القومى  من ا

للمسرح صـ5
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الـشـاعـر األسـتـاذ رئـيس حتـريـر "مـسـرحـنـا" حتـياتـى عـلى جـهدكـم الرائـع ومعـكم
تـلك الـكـتـيـبـة احملـبـة والـتى تـعـمل بـدأب وهـو مـا يـتـجـلى عـلى صـفـحـات الـعـزيزة
ـوقــرة عن اعــتـزامــهـا "مـســرحــنـا" لــقــد قـرأت اإلعالن الــذى نــشـرته جــريــدتـكـم ا
مثل وعـلمت من خالله أنه سـيحاضر تنـظيم ورشة تـدريبيـة فى مجال تـدريب ا
ـسـرح فى مـصـر وهـو عـمل مـحتـرم ويـخـدم أبـنـاء مـصر من فـيـهـا كـبـار أسـاتذة ا
مثل وهوب خـاصة أن الدورة مجانـية لكن سؤالى إلى مـتى سنظل نهتم بـا ا

ثل على صرى " ومن يعشقـون فن التمثـيل وتعلم سيادتـكم أن نصف الشبـاب ا
ـال على اعتبار أن التمثيل أصبح واجهة من هنا نفسه" سعيًا وراء الشهرة أو ا
ـسرحـية األخرى خـاصة الـديكور - أتـوجه لسـيادتـكم لالهتمـام بعـناصـر اللعـبة ا
ـمــثـلـون ــسـرحى - اإلضــاءة وهى الـعــنـاصــر الـغــائـبـة عـن مـسـارحــنـا فــا الــنـقـد ا
مـوجـودون لكن كـيف نـخلق لـهم مـجمـوعـة من الفـنانـ فى اجملـاالت األخرى كى

سرح?. يظهروهم على خشبة ا
محمود نشأت
سوهاج - طهطا
نـشـكـرك عـلى رسـالتك الـرقـيـقـة التـى حتمل عـمـقًـا بـداخلـهـا ونـفـيدك
عـلمًا أن مـسرحنا سـوف تقيم عدة ورش تـكمل بها حـلقاتهـا من اكتشاف

وهوب فى اجملاالت التى حتدثت عنها. ا
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أشـكر جـريدة مسـرحنـا على ما تـقدمه من مـواد مرتـفعة
ـقـاالت الـكثـيـرة الـتى ـنى هـو عـدد ا ـسـتـوى لـكن مـا يـؤ ا
سرحـية وسـبب هذا األلم هـو أننا تكـتب عن العـروض ا
فى وسط الـــصــعـــيــد حـــيث إنـــنى انــتـــمى إلى مـــحــافـــظــة
ســوهــاج وال أسـتــطــيع أن أشــاهـد أنــا وأوالدى وأحــفـادى
ـســرحـيـات الــكـثـيــرة الـتى تــكـتـبــون عـنـهــا فـأنـا من هـذه ا
ـسـرح مـنـذ الصـغـر وحـيـنـما ـسرح وكـنت أتـابع ا عـشـاق ا
كــنـت أدرس بــالــقــاهــرة كـــانت تــتــاح لـى فــرص مــشــاهــدة
سرح وعـندما عدت إلى سـوهاج كانت عروض عروض ا
مسرح الثقافة اجلماهيرية قليلة لكنها كانت تسد شغف
ــشـــاهــدة نــوعـــاً مــا.. واآلن وبــعــد أن  إعـــادة افــتــتــاح ا
مـسـرح سـوهـاج أرجــو أن تـأتى إلـيـنـا تــلك الـعـروض الـتى
نـقـرأ عـنـهـا فى مـسـرحنـا فـلـديـنـا مـسـرح ضـخم وجـمـهور

سرح. يعشق ا
محمود مغاورى
سوهاج

ÉæMô°ùe OQ 
نع مثل رغـم أننا لسنا جهة اختـصاص فى بحث الشكوى إال أن العرف السـائد ب الفنان 
ـسرح بـالـهيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافة ألن هـذه الـتصـرفـات  أما األهم فـنتـوجه به إلى إدارة ا
سرح لـهذا العام واخملـرج يشارك به على اعـتبار أنه إنتـاج فرقته وهو الـعرض من إنتـاج نوادى ا

ما يستوجب التحقيق فى هذه الواقعة كما تنتظر مسرحنا ردود جميع األطراف.

ان مازن طارق عزت  إ

يـولـيـوس قـيـصـر ..
عــرض يــقـــوم عــلى
إعـــــداد يـــــتـــــمـــــيــــز
بــــالــــدقـــة ويــــقـــدم
رؤيــــــــة واضــــــــحــــــــة
ومــعــاصـرة تــكــشف
مـؤامــرات الـتـواقـ
لـــلـــســــلـــطـــة  وقـــد
جـــــــاءت مــــــــعــــــــظم
عـــنــــاصـــر الـــعـــرض
مـتـنـاغـمـة مع رؤيـة
ـا حقق له اخملرج 
صـــــــورة شـــــــديـــــــدة

الغنى واإلمتاع.

اقرأ صـ14
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" إلـى مــجـال لم يــدخـل الــفــنــان "شــعـبــان حــســ
ـسرح والفن عمـومًا عن سابق ترتـيب.. ولكنها ا
الـــصــــدفـــة فـــقـــد كـــان عـــلـــيـه اخـــتـــيـــار نـــشـــاط
ليمارسه فى حصة الهوايات عندما كان طالبًا.
ــبـتــديـان الـثــانـويــة فـاخـتــار الـتــمـثـيل ـدرسـة ا
معتـقدًا أنه األسهل لـتتغيـر حياته من حلـظتها..
وإلى األبـد  يـفـتح شــعـبـان حـسـ أبـواب مـغـارة
الـذاكـرة لـيـغـتـرف لــنـا من كـنـوزهـا هـذا األسـبـوع
حـكـايـات بـرائــحـة عـطـر الـزمـن اجلـمـيل  يـقـول
ـــبــتـــديــان شــعـــبـــان" كــنت طـــالـــبًــا فـى مــدرســـة ا
الــثــانــويــة عــنــدمــا أنـــضــمــمت لــفــريق الــتــمــثــيل
بـاعـتــبـاره الـنـشــاط األسـهل وقـتـهــا تـسـلل عـشق
ـسـرح إلى شـيـئًـا فـشـيـئًـا إلى أن جـاءنـا مـخرج ا
سـرحية اسمه حسن ـعهد العالى لـلفنون ا من ا
يــــوسف وكــــان الـــعــــمل مــــعه نــــقـــطــــة حتـــول فى
حـيـاتى حـيث قـررت بـعـدهـا أنه ال مـسـتـقـبل لى
بعيدًا عن التمثـيل ويتابع: بعد الثانوية التحقت
بكلـية الزراعة ولـم يحالفـنى التوفـيق فى السنة
األولى وفى سـنة "اإلعـادة" كان لـدى وقت فراغ
كبـير فـتوجـهت إلى غـرفة فـريق التـمثـيل والذى
كــان يـرأسه وقــتـهـا الــزعـيم عــادل إمـام وسـاهم
دعـم وتــــــشـــــجــــــيـع الــــــزمــــــيل والــــــصــــــديـق صالح
الـسـعـدنى عـلى إسـتـمـرارى مع الـفـريق رغم أنى
كـنت حتى هـذه اللحـظة لـست متـأكدًا تـمامًا من
كــونى مـوهـوبًــا. يـتـوقف شـعــبـان حـسـ لــلـحـظـة
قبل أن يتذكر تـلك األيام قائالً: مع فريق تمثيل
كـلـية الـزراعـة قـدمت "الدنـيـا عـلى كف عـفريت"

وتى" موتى بال قبور. و"ثورة ا
واقـعة شديـدة الطرافة والـداللة فى الوقت ذاته

: عـقب تـخرجى  يـرويـها شـعـبـان حسـ قـائالً
ـنـيا ـحـافـظـة ا تـعـيـيـنى "أخـصـائى اجـتمـاعى" 
ــتــخـرج من وهــنــاك الـتــقــيت بــفـكــرى ســحـاب ا
عهد العالى للمسرح ونصحنى قسم الديكور با
ـعـهــد أثـنـاء جـلـسـة جــمـعـتـنـا عـلى بـااللــتـحـاق بـا

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

 32  صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 105 -  السنة الثانية

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
 يسرى حسان  االثن 20 من   رجب 1430 هـ  13 من يوليو 2009

مجرد        
          بروفة

ysry_hassan@yahoo.com

وفـــاطـــمــــة رشـــدى وعـــبـــد الـــفـــتـــاح
الـــقـــصـــرى? األمـــر لـــيس له عـالقــة
ــهــرجــان الــقــومـى لــلــمــسـرح وال بــا
ـركـز الـهـنـاجـر الـذى أحب واحـترم
مــديـــرته د. هـــدى وصــفى.. تـــمــامــاً
مـثـلـمـا أحب أن أشـاغـبـهـا.. وحتى ال
أدخـــلـك فى مـــتــــاهـــة أنت فـى غـــنى
عنهـا.. أقول لك إننى اآلن فى إجازة
ــيــاه.. - أكــيـد مــصـيـف أبـلــبط فى ا
ستقـول يارب تغـرق - وأتأمل حـياتنا
ـوذج عـزيز عـيد ـسرحـيـة وأفتـقد  ا
وفــاطـــمــة رشــدى.. وال أجـــد أمــامى
سوى األستاذ عبد الفتاح القصرى -
فى الــفـيــلم طــبــعـا - نــقــول له مـاذا
ــنــتـهى تـعــنى ث. ع. ب. ا. ن فــيـرد 
الثقة «حـنش».. األستاذ عـبد الفتاح
القصرى! اطـمئن.. لن أغرق إن شاء

الله وراجع لك!!

الــقــراءة أصال.. لم أســأله طــبــعـا أين
ــصــرى فى الـتــحــريـر ـتــحف ا يــقع ا

. ألننى عرفت اإلجابة مسبقاً
ـــمـــثـــلــ وأنـت إذا شـــاهـــدت بــعـض ا
ــســرح..أو ـــمــثالت عـــلى خــشــبـــة ا وا
شــاهــدتــهم يــتــحــدثــون عــلـى شــاشـة
الـتلـفاز أو حتـاورت معـهم وجهـاً لوجه
ستدرك على الفور أن احلظ لم يضع
فى طـــريــقـــهم واحـــداً مــثل األســـتــاذ
عـزيـز عـيـد.. وأن أقصى مـا فـعـلـوه هو
طالـعة الرشيدة حتى ال قراءة كتاب ا
ـثل مـا تـعـرض له األسـتاذ يـتـعـرضـوا 
عبـد الفتـاح القـصرى فى أحد أفالمه
درس عندما قرأ: ث. ع ب. ا. ن سأله ا
عن مـعنـاهـا فأجـاب بـكل ثقـة «حنش»
ونـال مـا نـاله من عـقـاب وجـرسه أمـام
زمالئـه من الـــتالمـــيـــذ الــذيـن يــبـــلغ

أصغرهم السبع من عمره.
مـا مـنـاسـبـة احلـديث عن عـزيـز عـيد

فهى الـست فاطمـة رشدى الـتى يكتب
عـنـهـا فى هـذا الـعـدد الـكـاتب مـحـمـد
محمود عبد الرازق.. ونتيجة ما فعله
عـزيــز عـيـد أنت تـعــرفـهـا بـالــتـأكـيـد..
دعك من صاحـبنا أرجـوك فلـو سألته
ــصــرى الــذى فى ــتــحف ا أين يــقع ا
الــتـــحــريـــر.. أكــرر «فى الـــتــحـــريــر»..
ألجـــابـك عــلـى الـــفــور وفـى مـــنــتـــهى
ـصرى فـى التـحـرير ـتـحف ا الـثـقة: ا

يقع فى منيل الروضة.
لـغــة عــربــيــة وقــرآن كـر وأدب ورسم
وزيـارات لـلـمـتـاحف وروايـات جلـورجى
ـمـثـل زيـدان.. أكـيـد أصـدقاؤنـا من ا

ســيـــردون عــلى ســـبــيـل الــســـخــريــة:
أحمدك يارب!!

ـمـثـلـ - وهـو صـديق عـزيـز ال أحـد ا
تـسـألـنى عن اسـمه - كـنت أناقـشه فى
مقـال ألحد الـنقاد عـن عمل له.. قال
لى لم أقـــرأه.. لــيـس لى فى مـــوضــوع

.. واخــتــار لـهــا عــزيــز عـيــد مــدرسـ
لــيـعـلـمــوهـا الـلــغـة الـعـربــيـة والـقـرآن
الـكر واألدب والـرسم.. وكـان يدربـها
ــــدة ســـــاعــــتــــ عــــلـى فن اإللــــقــــاء
والـتـمـثــيل.. ثم يـدربـهـا عــلى تـمـثـيل
ية.. بعض مـشاهـد من الروايـات العـا
ـصـرى ـتـحف ا وكــان يـصـحـبـهـا إلى ا
والــفـرق األجـنـبـيـة الـزائـرة.. واشـتـرى
لـهــا روايـات جـورجى زيـدان وكـتـبـاً فى
تــــاريخ الـــقـــرون الـــوســـطى.. وقـــصـــة
هـانــيـبـال حــتى حـبـب إلـيـهــا الـقـراءة

فضلة. وأصبحت هوايتها ا
طولـت علـيك فى الكالم.. أكـيد تـسأل
نفسك من هـذه التى فعل معـها عزيز
ــكن تـسـأل طـبـعـا عـيـد مـا فـعل? ال 
من يـكـون عـزيـز عـيـد? لن أقـبل مـنك
ــكن أقــبـلـه من حـد هـذا الــســؤال.. 
تانى - وال تـسألـنى من هو - أمـا التى
خـاض مـعهـا عـزيز عـيـد هذا الـنـضال
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: شعبان حس

ـــقـــاهـى فـــمـــا كـــان مـــنى إال أن غـــادرت أحـــد ا
قهى إلى محطـة القطار ولم أعد بعدها إلى ا
ـنـيـا مـطـلـقًـا!! فـى الـقـاهـرة تـوجه شـعـبـان إلى ا
ـعهـد ليـجـتاز االخـتـبارات مع دفـعـة مكـونة من ا
 12فردًا بينهم محمد صبحى ولين الرملى.
ـــعــهـــد  تــعـــيــ شـــعــبــان عـــقب تــخـــرجه فى ا
ــــســــرح الـــقــــومـى إال أن أســــتـــاذه حــــســـ فـى ا
اخملــرج الــكــبــيـر عــبــد الــرحــيم الــزرقـانـى أصـر
ـسـرح احلـديث الذى عـلى أن يـأخذه مـعه إلى ا

كان الزرقانى يد يره وقتها.
ـثل النـجم "مـحمـد صبـحى" مسـاحة وبالـطبع 
مـعـتـبــرة فى ذاكـرة شـعـبـان حـسـ وعـنه يـقـول:
عـــمــــلت مع صــــبـــحى فـى الـــهـــواة أضــــعـــاف مـــا
قــدمـنــاه فى مــسـرح احملــتــرفــ وكـنت أحــيــانًـا
أقــوم بــاإلخــراج ويــلــعب صــبــحـى دور الــبــطــولـة
وأحــيــانًــا يــحــدث الــعـــكس وفى مــســرح الــهــواه
قـدمنا كل أعمال الـريحانى وحملـنا لقب "فرقة

سرحية". النمل ا
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zÉ°ùcGôH{ á«Mô°ùÃ êGôNEÓd Oƒ©j øjódG ìÓ°U QOÉf
يـــجــــرى حـــالـــيًـــا اخملــــرج نـــادر صالح الـــديـن الـــبـــروفـــات
ـسـرحى "بـراكــسـا" تـمـهــيـدا لـعـرضه الـنـهـائــيـة لـلـعــرض ا
صريـة بداية من يوم سـرح الكبـير بدار األوبـرا ا على ا
ـسـرحيـة بـطولـة بـشرى ـدة عـشـرة أيام ا  19 يـولـيو و

نــهى لــطــفى أحــمـــد ثــابت رشــدى الــشــامى ديــكــور د.
مــحـمــود ســامى اســتـعــراضــات تـامــر فــتـحى مــوســيـقى
وأحلـان هـشـام جبـر وقـام بـالـصيـاغـة الـشـعريـة لـلـعرض

نادر صالح الدين. 
قاييس يتحدث نادر عن التجربـة مؤكدًا أنها مغامرة بكل ا
شارك له خـالد إبراهيم من أجل نـتج ا حـيث حتمس مع ا
تـقـد عرض مـسـرحى مـوسـيـقى غـنـائى اسـتـعـراضى وهو
ـصــرى فى الــفـتــرة األخــيـرة وال ــســرح ا قــالب غــائب عن ا
ـاثــلـة بـاســتـثـنـاء عــرض "انـقالب" لــلـمـخـرج يـذكـر جتــربـة 

جالل الشرقاوى فى نهاية الثمانينيات.
ــيـزانـيـة وجلــذب اجلـمـهـور وحتــقـيق اإلبـهــار فـقـد وصـلت ا
ــلــيـون ومن حــتى اآلن  إلى مــا يــقـرب مـن مـلــيــون ونـصف ا
ـليـون عـند الـعرض بـعد تـنفـيذ خـطة ـتوقع أن تـتـجاوز ا ا
ـــوســــيـــقى بــــأوركـــســـتــــرا الـــقـــاهـــرة الـــدعـــايــــة وتـــســـجــــيل ا

السيمفونى .
فترض أن يتم  وصـرح أيضًا جلريدة "مـسرحنا" بـأنه من ا
ـــســرحــيـــة خالل الـــشــهــور الــتــنـــســيـق مع األوبــرا لـــعــرض ا
الــقـــادمــة وفق جـــدول زمـــنى مــدروس يـــتـــوافق مع بـــرنــامج

األوبرا.
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ليون ميزانيتها تقترب من ا
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