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أصـــبح بــقـــدرة قــادر مــخـــرجًــا.. قــوم إيه
طـلعت مسرحنا بكشافاتها.. نورت الدنيا
بـشـباب زى الـورد.. تـصور  40نـاقـدًا شـابًا
ـسرحـية اتـفـقوا عـلى مـتابـعة الـظـاهرة ا
فـى كل بـقـعــة من أرض مـصــر.. حـتى لـو
حـد عمل مـسرح فوق الـسطوح طـلعوا له
وكــتـبــوا عـنه.. كل شـىء انـكـشــفن وبـان..
وغــنـت ســعـاد حــســنى مـن تــانى كــلــمـات

 : علم األكبر صالح جاه ا
بانو بانو بانو على أصلكو بانو!!

انـزعجت طيور الظالم وهاجت وبدالً من
أن تـستـفيـد من التـجربـة وتتـعلم وتـعمل
ـــســرح عـــمـالً صــاحلًـــا وبـــعـــد أن أكـــلت ا
ـصرى قـررت تاكـل "مسـرحنـا" نفـسها.. ا
ـيه.. وألنــنى ال أسـمع  سـوى يـويـو فـوق ا
يـه.. فأنـا مضـطـر أن اتركك يـويـو حتت ا
اآلن فـى عـنــايــة الــله واطـمــئــنك بــشـدة
إنــنـى وال عــبـدالــلــطــيف أبــوهــيف مــلك
الـسباحة فى زمانه.. ستقول لى إن طيور
الــظالم عـايـزة تـاكـل "مـسـرحـنـا".. وأقـول

لك: خليها تاكلها!!

ـوهـبـة فـهـنـيـئًـا لـهم أمــا الـعـاطـلـون عن ا
طـاقـة الشـر.. وهـنيـئًـا لنـا اإلفـيهـات التى
.. تـــصــدر عــنــهم.. احلــيـــاة كــئــيــبــة أصالً
وقـلـيل من العـواطـليـة يصـنع الـضحـكة..
احلـيـاة بدون إفـيهـات ال تسـتقـيم.. إدينى
أكــتــر لــو ســمــحـت وتــقــدم الــصــفــوف يـا
مـحـمد.. مـصر الـتى تتـحدث عن نـفسـها
فـى انتـظـارك.. تـريـد أن تـضحـك يا رجل
.. هـنيـئًـا لنـا ولـها  ـضحـكـ وأنـت سيـد ا
بـ األلـف ضحـكـة وضحـكـة.. يـابو ضـحـكة

جنان يا محمد!!
وقـــبل أن أتـــركك ألغــطـس لى غــطـــســ
واخــتــفى مـن أمـام بــنــاتى الالتـى تـعــالى
يه.. يويو حتت غـناؤهن اآلن "يويو فـوق ا
ــــيه" حــــتـى صـــرت "فــــرجــــة" لـــلــــنـــاس ا
احملــتـرمــ عـلى الـشــاطئ.. أقـول لك إن
الـدنـيـا قـبل مـسـرحـنـا كـانت "ضـلـمـة" كل
الــلى عــنــده ســبــوبه بــيـمــشــيــهــا وال حـد
حـاسس بيه.. وكل اللى قـرا صفحت فى
ــطــالــعـة الــرشــيــدة عــمل نــفـسه كــتــاب ا
نـــاقـــد.. وكل الــلـى دخل احلــمـــام وأخــرج

اكـتسـبت فى الوقـت نفسـه أكثر مـنهم من
الــــكــــارهـــ والــــنــــاقـــمــــ واحلــــاقـــدين
والـعـواطلـيـة.. ليـست فـزورة وال مفـارقة..
أعــتــرف بــأنــنــا الــســبب فى احلــالــتـ ..

احلب والكراهية.
دعـك من أســبــاب احلـب لــيس لــدى وقت
ــاء وبـنـاتى يـرددن: لــذكـرهـا أنـا اآلن فى ا
يه - لعلمك يه.. يويو حتت ا يويو فوق ا
يـو يـو اسـم الدلـع لـ يـسرى - ثـم إن مـصر
يــا أخى تـتـحـدث عن نـفـسـهـا.. دعـهـا هى

تتحدث وال تضيع وقتى أرجوك.
خـلينـا فى أسباب الـكراهيـة.. وهى أسباب
كــنـا نـعـلـمـهـا جـيــدًا ونـحن جنـهـز لـلـعـدد
األول الــذى حـمل مــلـفًــا بـعــنـوان "هـؤالء
ـصـرى" يـعـنى أعـلـنـاهـا ـسـرح ا أفــسـدوا ا
مــنـذ الـبـدايــة إنـنـا لن نــنـافق ولن نـهـادن
وســـنــقــول لألعــور أنـت أعــور فى عــيــنه..
ـرتزقة زيفـ والعواطـلية وا وسـنكـشف ا
وأصـحـاب الـسبـوبـة.. أقصـد بـالـعواطـلـية
ـوهبـة ولـيـس الـعـاطـل الـعـاطـلـ عـن ا

عن العمل.. فهؤالء قلبى معهم.. 

بــهــذا الــعــدد الــذى بــ يــدى حــضــرتك
تـدخل "مسـرحنا" عـامهـا الثالث.. بـتقول
إيـه? بـقــولك الــســنــة الــتـالــتــة.. عــديــنـا
سـنت ودخـلنا الـتالتـة.. عقبـال التالت

والــتـلـتـمـيـة.. مـسـرحـنـا ولـدت لـتـعـيش..
تعيش.. تعيش.. تعيش.

لـسـنـا فى مظـاهـرة حتـى تهـتف سـعادتك
بـــــهـــــذا الـــــشـــــكل.. هـــــتـــــافك يـــــضـــــايق
الــعـواطـلـيـة.. وطى صـوتك لـو سـمـحت..
اء وأراقب ثـم إننى فى إجـازة أبلـبط فى ا
الـبـنـات.. بنـاتى.. حـتى ال يـذهب خـيالك
ـاء أبلبط لـبعـيد.. تصـور يا أخى أنا فى ا
وأضــرب "بالنــصــات" وفى غــايــة الــروقـان
ـنـجـهة .. ولـن أغرق طـبـعًا بـالـعـند فى وا
اء أتـنـفس فـوقه وحتـته أهـلـك.. أنا فـى ا
ـرحــوم عـبـد لــكـنى ال أغــرق أغـرق مــثل ا
ـاء وغـيـرى فى احلــلـيم حـافظ.. أنـا فى ا
مـسـرح العـرائس يجـمع اإلفيـهات ويـهرى

نفسه.. بينما أنا أضحك.. أضحك.
اعـترف لك بشئ.. مـسرحنا عـبر العام
.. لـكنـها ـاضـي اكـتـسبـت آالف احملبـ ا
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شـاركة فى مـهـرجان هـذا العـام الختـفائه خالـد من ا
وعد العرض. اضى بعد إبالغه  العام ا

عـرض "مــسـافــر لـيل" ســبق و عــرضه فى مـهــرجـان
ــركــز الــثــقــافى الــفـــرنــسى قــبل حــوالى عــام وحــقق ا

وقتها جناحًا كبيرًا.
اجد سرحـية بـطولة مـحمـد شعـبان أسامـة عبـد ا ا

هدير حسن سمسم. 

" مــســـئــولى ـــســرحـى "خــالـــد حــســانـــ اتـــهم اخملــرج ا
ـنعم الـصـاوى" بتـبيـيت الـنيـة السـتبـعاد "ساقـيـة عبـد ا
ـسرحى عرضه "مـسافـر ليل" من مـهـرجان الـساقـية ا

والذى تأجل من 23 إلى 25 يوليو احلالى !!
ـهـرجـان وسدد كـان خالـد قـد تـقـدم لـلـمشـاركـة فى ا
رســــوم االشــــتــــراك إلى إدارة الــــســــاقــــيــــة لــــيــــفــــاجــــأ
ــشــاركــة بــاســتــبــعـــاده قــبل إعالن جــدول الــعــروض ا

هرجان  60 فرقة مسرحية تقدمت للمشاركة فى ا
الــذى ال تـــتـــجــاوز مـــدته ســـتــة أيـــام وبـــالــتـــالى تـــقــرر
قـدمة بـاللـغة العـربيـة ألن معظم استبـعاد الـعروض ا
ــســتــقـلــة يــعــانـون مــشــاكل مع الــلــغـة أعــضــاء الــفـرق ا

العربية.
ـشكـلة خـالد حـسـان قـال رمزى لـقد وفـيـما يـتعـلق 
هـندس مـحمـد الصـاوى مديـر السـاقيـة حرمان قرر ا

بـفتـرة قـصـيرة وأرجع مـوقف الـسـاقيـة إلى اعـتذاره
ـهـرجـان نـفـسه ـشـاركــة فى ا قـبل عــامـ عن عـدم ا
مـشيـرًا إلى أن اعـتذاره وقـتهـا كـان كتـابـيا وسـببه أن
ـوعـد ـهـرجـان أبـلـغه  ــسـئـول عن ا "أحـمـد رمـزى" ا
الــــعــــرض قــــبــــله بــــلـــيــــلــــة واحــــدة األمــــر الـــذى دفــــعه

لالعتذار.
ـهرجان أن ـسئول عن ا من جانـبه قال أحمـد رمزى ا
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كعادته .. رسم اخملرج " نـيكوالى فوستر "
دائــرة بـقــطــعـة طــبــاشــيـر .. وسط خــشــبـة
ـعـروف بـاسم مـسـرح يـوركـشـيــر الـغـربى وا
مـــســرح الـــبـــيـــضـــة .. وجـــلس الـــقـــرفـــصــاء
بـداخلهـا .. ووضع رأسه ب يـديه وساقيه
ــكن أن يـقـدمه فى .. وأخـذ يـفـكــر فـيـمـا 
عـــرضه اجلــــديـــد ويـــنـــاسب جـــمـــيع أفـــراد
األسـرة .. ويــتـمـاشى مـع سـيـاسـة الــبـيـضـة
... وكــانت ســيــاســة الــبــيــضــة أســاســهــا ..
إرضاء صغار األسـرة قبل كبارها .. ولهذا
فــقــد اهــتــدى فـــكــر نــيــكــوالى إلى اخــتــيــار
الــروايــة الـــشــهـــيــرة " مـــزرعــة حـــيــوانــات "
للروائى اإلجنـليزى " جورج أورويل " والتى
كتـبهـا وكـتب غيـرها عـلى نـهج من عشـقهم
مـن عـمـالـقـة األدب ومــنـهم " جـورج بـرنـارد
شــو " و" ســـومـــرست مــوم " وغـــيــرهـــمــا ..
نـشرت ألول مـرة فى أغـسـطس عام 1945
وتـــــعــــــد من روائـع األدب اإلجنــــــلـــــيـــــزى ...
ويسـتخـدم أورويل الرمـزية فى روايـته تلك
من خالل احليـوانات التى سارت فى وجه
ــزرعــة .. ــتــمــثـل فى صــاحب ا احلــاكم وا
وهو إسقاط سيـاسى يشير فيه إلى الثورة
الـروسـيــة ... ورغم أحـداثـهـا اخلــيـالـيـة إال

أنـهـا شــديـدة الــصـلــة بـالـواقـع .. وقـد أعـد
نـــيــكـــوالى مــعـــاجلــة جـــديــدة من " مـــزرعــة
حـــيــــوانـــات " يـــســـقـط فـــيـــهـــا عــــلى الـــواقع
الـــــراهـن .. ويـــــرمـى عـــــلى األزمــــــات الـــــتى
تـصيب الـعالـم حالـيا وقـد صرح فى عـبارة
مـقــتــضـبــة جــدا : " أظن أن الــعـالـم أصـبح
مـــزدحــــمـــا أكـــثــــر من ذى قـــبل .. ومــــلـــيـــئًـــا
ـــــا ســـــتــــقـــــوم به ـــــشـــــابــــهـــــة  بـــــاألحــــداث ا
احلـيـوانـات الـظــرفـاء بـالـعـرض اجلـديـد ..
وعــلى األطــفــال أن يــســتــمــتــعــوا وعــلى من

يبغى أن يفكر .. فليفكر.

فوتوغرافيا:
 عادل صبرى

zÉæMô°ùe{ ÉŸh áª∏°V âfÉc É«fódG
âLÉg ΩÓ°†dG Qƒ«W ..äQqƒf

! É¡∏cÉJ IõjÉYh
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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. ســيــد خـطــاب يــكـتب عن
ــــــــســــــــرح وآفــــــــاق نـــــــــوادى ا

ستقبل ا

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

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

صرى خالل سرح ا صري الذين ساهموا فى رفع شأن ا > يعد  أحد اخملرج ا
نا . سنوات الستينيات وحتى رحيله عن عا

20من  يوليو 2009 

حافظة الغربية  فى  2أكتوبر  1935 وهو > ولد الفنان السيد راضى 
صرى وإسهاماته سرح ا ثل مصرى من البازغ فى حركة ا مخرج و
الفنية متعددة تراوحت ب اإلخراج والتمثيل والتدريس والعمل النقابى.
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 العدد 106

 عشرة
مسرحي
يتحدثون

 عن "مسرحنا"
 فى بداية
 عامها الثالث

 صـ 6 -7

 نص « حتت الــــتـــهــــديـــد»
لــلــكــاتب الــكـبــيــر مــحــمـد
أبــــــوالـــــعـال الــــــسالمــــــونى
الفائز بجائزة أحسن نص
ــــهـــــرجــــان الــــقــــومى فى ا

صرى للمسرح ا

 مــحـمــد حـامـد الــسالمـونى
يـــكـــتـب عن «فـــيـــفـــا مـــامـــا»

عرض عبير على

äGóæà°ùŸG É¡HòµJ zº«gGôHEG ió°TQ{ äÉeÉ¡JG

واخلـالصـــة أن اخملـــرج رشـــدى إبـــراهـــيم لـــيس له
احلق فى كل االتـهـامات الـسـابـقـة وكـان األجدر به
سرح شـكلة ا أن يـضع يده فى أيدينـا إليجاد حل 
ـغلق والـتى هى خـارج إرادتنـا بـدال من االتهـامات ا
ـقــالـ وافــتـراض ــبـررة الــتى سـاقــهــا فى ا غـيــر ا
ــعـلن أمــور لم حتـدث بــغــرض الـتــشــهـيــر والــسب ا

دير الثقافة والفنان على حد سواء.
ولــعـلم ســيـادتـكم مــنـذ تـولــيت مـنـصـب مـديـر عـام
ثـقافـة اإلسـمـاعيـلـية وحـتى تـاريـخه لم أكذب ولم
أعرقل عمالً ثـقافيًـا أو نشاطًـا يستـفيد منه رواد
(الـــفـــرع) ألنه لـــيـس من طـــبـــعى الـــكـــذب فـــكـــيف
لــرجل أفــنى جــزءًا كــبــيــرًا من حــيــاته فـى خــدمـة
الوطن والدفاع عن شرفه ضـمن كتيبة الصاعقة
سـلـحـة وحلف الـيـمـ حلمـايـة الوطن بـالـقـوات ا
واحلــــفــــاظ عــــلـى نــــظــــامه أن أوصف بــــالــــكــــاذب

ال العام. وإهدار ا
محمود جماد
مدير عام ثقافة اإلسماعيلية

ومـثبت إداريا ومالـيا وال توجد شـبهة إهدار
ــــال الـــــعـــــام الـــــتى حـــــرض اخملـــــرج وبـــــعض ا
ابـــة شــــكـــاوى تــــ يــــ لـــكــــ ــــســـرحــــ انـــ ا نــــ الـــفــــ
يــة وال أعـرف يــقـ ئـولــ وهى غـيــر حــقـ لـمــســ لــ
نــــا نــــعــــمل ــــاذا? ولــــصــــالح من? بــــالــــرغـم أنـــ
كفـريق عمل واحـد لتـذلـيل العـقبـات كمـا هو

ستندات.  ثابت من خالل األوراق وا
أمـا بـالنـسـبـة للـخالف الـذى ذكـره اخملـرج رشدى
إبــراهــيم بــيــنى وبــ مــديـر الــقــصــر وهــذا األمـر
غــيـر مــوجـود أصـال وحـتى لــو كـان هــنـاك خالف
ــسـرحى فــمـا هـى الـعـالقـة بــيــنه وبــ الــعــرض ا
وهو أحد األنشطة الثقافية التى تتم وفق قواعد

ثابتة ومعروفة للجميع.
واألمـر هــنـا ال يــخــلـو من الــوقـيــعــة بـ الــفـنــانـ
سئول عن إدارة الثـقافة فى اإلسماعيلية بل وا
ـسـئـولـ وبـعـضـهم لـلـتـغـطـيـة عـلى أخـطـاء وبـ ا
تـخص اخملـرج نـفـسه من بـيـنـهـا عـدم الـرضـا عنه
من قـبل الــفـنـانــ فى بـدايــة الـعــمل األمـر الـذى
جعـله يتـهمـهم بأوصـاف (أصحـاب السـبوبـة) كما

ورد فى العدد (.(101

الـسيـد األسـتـاذ الصـحـفى/ يـسرى حـسـان رئيس
حترير جريدة مسرحنا.

ـــوقــــرة فى ـــاء إلـى مـــا ورد فـى جـــريــــدتـــكـم ا  إ
الــعـدد  101بــتـاريخ  15/6والــعـدد  103بــتـاريخ
 29/6/2009حتـت تــــــوقـــــيـع رشــــــدى إبـــــراهــــــيم
مــــخـــــرج عــــرض "شـــــمــــشــــون ودلـــــيــــلــــة" لـــــفــــرقــــة

اإلسماعيلية القومية.
هـذبة التى وبعيـدا عن األلفـاظ اخلادشة وغـير ا
صدرت على لسـان اخملرج مثل إدعائه بأنه قابل
ـوهـوبـ وأصـحـاب الـسـبـوبـة من أعـضـاء أربـاع ا
فـرقـة اإلسمـاعـيلـيـة القـومـية وهى فـرقـة صاحـبة
تـاريخ مسـرحى مشـرف وحصل مـعظم أعـضائـها
عـلى العديد من اجلـوائز عالوة على أنـهم فنان

وهبون. وال يجوز وصفهم بأرباع وأثمان ا
وأيــضــا اتــهـــامه لى بــالــكـــذب وأنــنى صــاحب
عـزبــة وإلى أخـر االتــهــامـات الــتى تـصل إلى
لـيـهـا لـة الـسـب والـقـذف الـتى يـعــاقب عـ مـرحـ
الـــقــــانـــون وال يــــصح أن تــــخـــرج مـن (مـــخـــرج
نــان) يـفـتـرض أنه مـثـقف وصـاحب رسـالـة وفـ
يـــادتــكـم بــعض ويـــهـــمــنى أن أعـــرض عـــلى ســـ
احلــــقـــائق الـــتـى غـــابت عـــمــــدا وبـــقـــصـــد من
اخملـرج وهى أننـا كفـرع ثـقافـة لم نتـأخر عن
أداء واجـبنا نحو الـفرقة وعرضـها "شمشون
لــبــروفــات لـــة" فــقــد  تــوفـــيــر مــكــان لـــ يــ ودلــ
بـاالتـفـاق مع أعـضـاء الـفـرقـة واخملـرج نـفـسه
ولم يتم عرقلة عمل الفرقة طوال مدة عمل
نــاك ـــســرح فــهــ بــروفــات أمـــا بــخــصــوص ا الــ
مـشكلة لسـنا طرفا فيـها وهى خاصة بإدارة
ـستـنـدات التى تـؤكد دنى ولـديـنا ا الدفـاع ا
ـــدنى إقـــامــة الـــعــرض رفـض إدارة الــدفـــاع ا
ثـــقــافــة وأيــضــا تــعــهــد عــلـى مــســرح قــصــر الــ
يـــتى إلتـــمــام ئــولـــ بـــشـــكل شــخـــصى عـــلى مـــســـ
يــر الـــعــرض وبــالـــرغم من ذلـك فــقــد  تـــوفــ
يـــفى و ــــســـرح الــــصــــ مــــســـرح بــــديل وهــــو ا
لـيه وقد  صـرف جـزء كبـير من الـعرض عـ
لــ ثـــ ـــمـــ ا يـــة اخلـــاصـــة بــ الــ ـــ تــحـــقـــات ا ـــســـ ا

البس والــديــكـور والــقـائــمــ عـلـى الـعــمل وا

مدير ثقافة اإلسماعيلية يرد:
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سرحية احتدث نيابة عن الفريق.. أنا أحد أعضاء فرقة كلية السياحة للفنون ا
ـركز األول على مسـتوى جامـعة اإلسكـندرية فى مـسابقـة اجلامعـة للعروض قمـنا باحلـصول على ا
ـسـرحى ـسـرحـيـة بـتـقـد عـرض "تـيـتـوس انـدرونـيـكـوس" لـلـمـخـرج رامى نـادر وقـد نـال الـعـرض ا ا

مركزًا متقدمًا نتيجة للمجهود الرهيب الذى بذله كل أعضاء الفريق.
إال أن بعض التـعنتات من قـبل اجلامعـة وإدارة رعاية الـشباب بـاجلامعـة تقف حائال أمـام استمرار
الـنجـاح فـاألسبـاب نفـسيـة بحـتة لـدى مسـئولـة رعايـة الشـباب بـجامـعة اإلسـكنـدرية والـتى مهـمتـها
األسـاسـية رعـاية شـبـاب اجلامـعة وتـنـميـة أنشـطـة الطالب جـعلـتـها تـقف حائـطًـا منـيعًـا دون وصول
سرح القومى بجدارة ضمن أقوى سرح مهرجان القـومى بعد أن  ترشيح الفرقة لـدى ا الفـرقة 

أربعة عروض مسرحية على مستوى اجلمهورية.
يزانية الالزمة لسفر وقد حاولت الفرقة محاوالت مستميته لـكسر الروتينيات والسماح بصرف ا
ـمـثـلـ د. أشرف وإقـامـة الـفـرقـة أيام الـعـرض ولـكن دون جـدوى إلى أن تـمت االستـغـاثـة بـنـقيب ا
زكى والـذى أبـلـغـنـا أنه قـام بـالــوسـاطـة لـدى وزيـر الـتـعـلـيم الـعــالى ولـكن.. ومـر الـيـوم الـذى كـان من
ــقـرر أن يــتم فـيه الــعـرض دون أن يــتـمــكن الـفــريق من الـتــحـرك من مــكـانه وذلـك بـعـد أن أعــلـنت ا

الصحف عن ميعاد العرض ومكانه.
ـسرحى "تـيتـوس اندرونـيـكوس" يـخشى من مـنعه أيـضا من األكثـر إزعاجًـا أن فريـق عمل الـعرض ا
صـرية بـعد أن  مـنعه من حقه فى قبل اجلـامعـة من الوصـول إلى حقه فى مـسابقـة اجلامـعات ا

القومى.
ونحن نرجو من سيادتكم احملاولة للتوصل إلى حل لذلك الظلم الفادح.

 تامر محمود .. 
عن فرقة  كلية السياحة
ونـحن نـرفع هذه الـشـكوى إلـى د. هانى هالل وزيـر الـتـعلـيم الـعـالى ونرجـوه أن يـتـدخل باعـتـباره
رجالً مثـقفًا أوالً قبل أن يكون وزيرًا ونعتقد أنه لن يرضى بهذه األوضاع التى تؤدى إلى انصراف

صرية. الطالب عن النشاط الثقافى إلى أنشطة أخرى ال نرجوها جلامعاتنا ا
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إزاى قـنــاة نـايل كــومـيــدى وقـنــاة أنـا يــعـمــلـو عــنـنـا
أخـبـار عـلى الـفـضـائـيـات وجـريـدة "مـسـرحـنـا" مـا
تعمـلش معـنا أى حاجـة مع أنى عارف إنهـا عمله
ـسرحيـات هل ده عدم تغـطية أخبار عن مـعظم ا
وال إيه الـسـبب عــلى الـعـمــوم خـيـرهــا فى غـيـرهـا
العـروض اجلايـه أكثـر بكـثـير إن شـاء الـله يا ريت
تــبـقى تـتـصــلـوا بـاخملـرج بـتــعـنـا وتـتــفـقـوا مـعـاه زى
نـايل كـومــيـدى وقـنـاة أنـا الـلى لـسه فـتـحه جـديـد
وشـــكـــرا لك يـــا "مــســـرحـــنــا" عـــلى األخـــبـــار الــلى

بتجيبها لنا أول بأول.
نادر شعبان
شكـًرا لقـناة نـايل كوميـدى وقنـاة أنا وكل الـقنوات
ـسـرح وصـنـاعـة.. وأوعى تـزعل  يا الـلى بـتـهـتم بـا
نادر من مـسرحنا فهى ال تقصر والله فى متابعة
ـســرحـيــة فى أى مـكــان.. بس يـا ريت الــظـاهــرة ا
تبـعت لنـا أخبـاركم وتـقول لـنا انـتو فـ بالـظبط
ومـ اخملرج بتـعكم وإزاى نتـصل بيكم.. ألنك لم
تــذكـر أى مــعـلــومـة تـدلــنـا عــلـيــكم.. "مـســرحـنـا"
.. حـتى لو فى واحـد عامل ـسرحـي جـريدة كل ا
عرض فى بـدروم بـيتـهم أو فـوق السـطـوح وعرفـنا

هم نعرف يا نادر!! بيه بنتابعه.. ا
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 د. أبو احلسن سالم
بدع يتحدث عن ا

وآفة سوء التقدير 
صـ 23

 د. محمد زعيمة يقدم
هرجان بانوراما 

ونودراما جلمعية هواة ا
سرح صـ14 ا

كيف قدم طالب آداب
ع شمس "لير"
بتوقيعهم.. اقرأ

محمد زهدى صـ 10

القرد كثيف الشعر.. عندما يتماهى
اخملرج والسينوغراف.. مجدى
احلمزاوى يحلل العرض صـ 12

أحمد خميس يرى فى "أرض ال
تنبت الزهور" اهتماما بالصورة
عنى.. اقرأ صـ13 اخلالية من ا

صورة الغالف

ة صانع  أبو كر
البهجة عندما
التقاه د. حسام
قهى عطا داخل ا
ورصد جتربته

صـ24 -25

عن حياة 
وأعمال الراحل 
السيد راضى

مختارات العدد 

يوميات عضو
جلنة حتكيم
فى البحيرة مع

"بيانوال" 
قصود عبد ا
غنيم صـ11

wateau, jean-
antoine French

1684-1721

لوحات العدد

عن زيارة السيدة
العجوز
 يكتب خالد
حسونة مطالبًا
باحلذر من احللول

اخلارجية صـ 9

قـــــدم اخملـــــرج خـــــالـــــد
جالل عـرضـاً رائـعـاً فى
ـهــرجـان حـفـل خـتــام ا
القومى الرابع للمسرح
ـــصـــرى الـــذى انــتـــهى ا
بــحـصــد عـرض الــقـرد
كـــثـــيف الـــشـــعـــر ألهم
جــوائــزه حـــيث حــصل
عـــــلى جـــــائــــزة أفـــــضل
عــرض وأفــضل مــخـرج
جلمـال يـاقـوت وأفضل
ديـــــــــــكـــــــــــور وإضــــــــــاءة
لــــصـــــبــــحـى الــــســـــيــــد
وأفــضل اســـتــعــراضــات

حملمد ميزو.
تـــــغـــــطــــيـــــة شـــــامـــــلــــة
لـــــلــــــمـــــهــــــرجـــــان صـ5

 مدير ثقافة
اإلسماعيلية:
اتهامات رشدى
إبراهيم تكذبها
ستندات ا
"مراسيل"

 صـ31

إبراهيم
احلسينى يواصل
رصد مسيرة
"السامرى"
 عبد الرحمن
الشافعى

"مسرحجية"
صـ27

تصوير:
 عادل صبرى
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عن قـــصــة قــصـــيــرة لــنـــجــيب مـــحــفــوظ بـــعــنــوان
"فـنجان شاى" يسـتعد اخملرج حـسن فواز لتقد

عرض مسرحى باالسم نفسه.
فـواز قـال لـ "مـسـرحـنـا" إن الـعـرض الـذى يـنـتـجه
"جـروب الـتـكـعــيـبـة" لـلــتـنـمـيـة الــثـقـافـيــة والـفـنـيـة
سـيـلـعب بـطـولـته مـجـمـوعـة مـن الـوجـوه اجلـديدة
ن انـــقــطــعـــوا عــنه لـــفــتــرة من هــواة الـــتــمــثـــيل 

طويلة.
"جروب الـتـكعـيبـة" سبق له تـنظـيم فعـاليـات فنـية
وثــقـافــيـة مــنـهـا "يــالال شـعــر يـلال ارجتــال يـالال
ــثل وانـتـجت هـذه الـفــعـالـيـات عـروضًـا إعـداد 

جماهيرية قصيرة.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> رأس احتاد النقابات الفنية فى مصر وهو مؤسس مسرح الطفل فى مصر
نحه لقب "فنان قدير" بقرار بعام 1983 وقد  حصل على أعلى درجة فنية 

صرى بعام 1985. من رئيس الوزراء ا

ساهم سرحية عام 1961 وكان أحد ا ثالً لفرق التليفزيون ا > عُ مخرجًا و
صرى خالل فترة الستينيات ثم عُ مديرًا سرح الكوميدى ا فى ترسيخ جناح ا
تنقل عام 1966. عامًا للمسرح ا
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هرج األسفلت. دار ا البندقية الظاهر بيبرس ا
ـارس مـحمـد عالء الـغـناء إلى جـانب الـتمـثـيل وهو
ــهن ــونــولــوج وعــضـــو نــقــابــة ا مــتـــخــصص فى فـن ا
وسيـقية كما يـجيد التـمثيل الصامت «الـبانتوميم» ا
عالء يـحـلم بــأن تـتـاح له الـفـرصــة الـتى تـضـعه حتت

صرى كله. األضواء حتى يعرفه الشعب ا

مـنذ نـعومة أظـفاره (كمـا يقـولون) وجد مـحمد عالء
نــفـسه يـقـلـد الـفـنـانــ الـذين يـشـاهـدهم فى األفالم
ـسـلسالت الـتى يـراها فى الـتـليـفـزيون وقـد ظلت وا
ـــارســة الــتـــمــثــيل هــذه الــهـــوايــة تالزمـه حــتى بــدأ 
ـدرسى وكــان عــمـره ــســرح ا بــالـفــعل عــلى خــشـبــة ا
ــارس هـوايـته فى وقــتـئـذ اثــنى عـشـر عــامـاً.. وظل 
كـل مراحـلـه الـدراسيـة كـمـا حـصل عـلـى العـديـد من
ــدرسى مــنـهــا جــائــزة أحـسن ــســرح ا اجلــوائـز من ا
ــرحـــلــة ــثـل لــثالث ســـنـــوات مــتـــتـــالــيـــة وهــو فـى ا

اإلعدادية.
سرحية فى نهاية التحق محمد عالء بـفرقة «فوه» ا
رحلة وشـارك معها فى الـعديد من العروض هـذه ا
ـــســرح عـــلى يـــدى عــدد من كـــمـــا تــعـــلم أصـــول فن ا
ـسرحـي الـذين يدين لـهم بـالفـضل ومنـهم اخملرج ا
حـمـدى بـاشـا كـامل أبـو عـيـطه حـسن فـرو مـحـمـد

تميزين. على وغيرهم من اخملرج ا
ومن أهم األعـمال الـتى شارك فـيهـا عالء: «اخلروج
مـن احلــــصــــار عــــريس لــــبــــنت الــــســــلــــطــــان تــــاجــــر
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نورهان عبد اللهمروة سعيد

ـملـكـة الـعربـيـة الـسعـوديـة يـدرس فى قسم ـثل من ا مـبـارك الشـريف 
سرح ـلك سعـود غير أنه مـغرم بـا الـلغـة العربـية بـكلـية اآلداب جامـعة ا
راحل سـرحيـة فى كل ا منـذ سنـوات الطـفولـة وقد شـارك فى الفـرق ا
الـدراسـيـة التى مـر بـهـا من االبـتـدائيـة إلى اجلـامـعـة ومن الـعـروض التى
سـرح اجلـامعى «عـبـارة اللـئـام» تألـيف قـمر شارك فـيـها مـؤخـراً خالل ا
الـــدين وإخـــراج مــشـــعـل الــقـــاضى كـــمـــا شـــارك فى عـــدد من الـــعــروض
ــوجـهــة لألطــفــال مــنــهــا «مـغــامــرة» تــألــيف صــالح احلــوشـانـى وإخـراج ا
محـسن اجلـافرى و«الـرقص مع الـطيـور» تألـيف وإخـراج شادى عـاشور
ـهــرجــان الـتــجــريــبى فى دورته األخــيـرة وقــد شـارك هــذا الــعـرض فـى ا
ـتـناقـضـات ومصـابة وقـام فـيهـا مبـارك بـدور مركـب لشـخـصيـة مـليـئـة با

بالصرع..
ــسـرحـيـة لـصـقل مـوهـبـته ـعـهـد الـفـنـون ا مـبـارك يـطـمح فـى االلـتـحـاق 

ارسه ويعشقه. ومعرفة كل ما يتعلق بالفن الذى 
ـسـلـسالت الـتــلـيـفـزيـونـيـة واإلذاعـيـة بـشـكل مـبــارك يـشـارك أيـضـا فى ا
دائـم ومن أعـمـاله الــدرامـيـة الـتى قــدمـهـا فى الـتــلـيـفـزيــون مـسـلـسل «37
درجـة مـئـوية» تـألـيف نـايف فـايـز وإخـراج سمـيـة عـارف كـمـا شارك فى
زاد الـعـقارى» تـألـيف وإخراج مـحـمد ـسلـسالت اإلذاعـية «خـزنـة فى ا ا

فرج و«متحف بال رواد» تأليف وإخراج عبد العزيز احلماد. ا
ــســرح بــعــد االنــتــهــاء من الــدراســة مــبــارك الــشــريف يــنــوى احــتــراف ا

ويتمنى أن يصبح معروفاً لدى اجلمهور العربى.

أمانى السيد أحمد
الذاكرة الوطنية

الــذاكــرة الــوطــنـيــة تــعــنى من وجــهـة
نــــــظـــــرى ذلـك اجلـــــزء مـن الـــــعــــــقل
ـــنـــوط بـه حـــفظ نـــتـــائج اجلـــمـــعى ا
تـــفـــاعالت أى شـــعب أو أمـــة من األ

داخــلـيًـا وخـارجـيًــا مع عـوامل الـتـاريخ
واجلغرافيا.

وتمثل الذاكرة الـوطنية ضرورة حيوية
لــكـل األ ومــعـــنى ذلك أنـــهــا شــرط
أســاسى لالسـتــمـرار والـبــقـاء ومن ثم
فـإن األ الـتى انــدثـرت هى بـالـقـطع
األ التى فقدت ذاكرتها كما أن قدرة
أى شـعب عـلى الــتـقـدم واالرتـقـاء رهن
قدار وعى هذا الشعب بأهمية دائمًا 

احلفاظ على ذاكرته الوطنية.
إن الـذاكــرة الــوطــنــيــة لــيــست مــجـرد
مـــســـتـــودع مــــغـــلق أشـــبـه بـــاخلـــزانـــة
احلـديـديـة أو اخلـشـبـيـة ال نـشـاهـد مـا
حتتـويه إال إن فتحناهـا ومددنا أيدينا
ــا هـى مــســتــودع حــيــوى داخــلــهــا وإ
مـفتوح وحملتويـاته جتلياتهـا اخملتلفة

فى كثير من جوانب حياتنا.
كنه أن يلعب ـسرح  من هنا فإن فن ا
دورًا مهـمًا فى حـفظ الذاكـرة الوطـنية
ؤثرة ليس بـسرد األحداث التاريـخية ا
ا بـالسعى كمـا قد يـتصـور البـعض وإ
نـحـو االسـتـفـادة من فـنـونـنـا الـتـراثـية
ا يتناسب مع وتوظيفها فى عروضه 
حلـظـتـنـا الــراهـنـة.. فـذاك دور حـيـوى
ومهم يـحفظ لألجـيال الـقادمـة جزءًا
عزيزًا وركنًا مهـما من ذاكرتنا الوطنية
خــاصـــة إذا عــلــمــنـــا أن مــبــدعى هــذه
الفـنون من أراجوز وخيـال ظل وغيرها
قـد لعبوا دورًا وطـنيًا بـالغ األهمية فى
ـستـبد سـتـعمـر أو احلـاكم ا مـواجهـة ا
وهـــو دور لـــيس غـــائـــبًـــا عـن ذاكـــرتـــنــا

بالطبع.
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إســمـاعــيل الـســيــد طـالب بــالـفــرقــة الـثــالـثــة «عـلى وش
الـرابـعــة» بـكـلــيـة الـتـجــارة جـامـعــة عـ شـمس مـارس
ــدرسى مــنـذ الـتــحـاقه ـسـرح ا الـتــمـثـيـل عـلى خــشـبــة ا
ـرحــلـة الــثـانــويـة وكــانت نـقــطـة انــطالقه احلــقـيــقـيـة بـا
» إخراج مـحمد مـشاركتـه فى عرض «هامـلت يعـود حيـاً

منصور الدمراوى.
وعــنــد الــتـــحــاقه بــاجلــامـــعــة انــضم ســريـــعــاً إلى فــريق
ـسـرحـيـة الـتـمـثـيل وقـدم خالله الــعـديـد من الـعـروض ا
الـتى أتـاحت له فرصـة أوسع لـعرض مـواهـبه من هذه
العـروض «إنهم يـعـزفون» إخـراج محـمـود جمـال «سمك
عـسـيـر الـهـضم» إخـراج أسـامـة فـوزى «إبـلـيس» إخـراج
ن صــبـحى.. مـحــمـد جــبـر «رســول الـقـبــور» إخـراج أ

كـذلك شارك إسـمـاعـيل السـيـد فى عـروض «هانـيـبال»
ــوتى» واألخـيـر من إخــراج مـحـمـود و«أوركـســتـرا ثـورة ا
عــبـــد الـــعـــزيـــز ثم «الـــرجل الـــطـــائـــر» تـــألــيـف وإخــراج
محمود جمـال وهو العرض الذى شارك فى «مهرجان
الـكبـرى» اجلـامـعى عام 2008  وقـد حـصل إسـماعـيل
الـسيـد عن دوره فى هذا الـعرض عـلى اجلائـزة الثـانية

ثل. ألحسن 
حـصل إسـمـاعـيل الـسـيــد عـلى مـجـمـوعـة من اخلـبـرات
ـــمـــارســة ـــارس اإلخــراج فـــانـــدفع  الـــتى أهـــلـــته ألن 
اإلخـــراج وفى ذهـــنه أن يـــقــدم رؤى جـــديــدة لم تـــتح له
الـفــرصــة ألن يـقــدمــهـا كــمــمـثـل فـأخــرج عــرض «قـابل
لـــلـــكــســـر» وشـــارك به فى مـــهـــرجــان االكـــتـــفـــاء الــذاتى
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بــجــامــعــة عــ شــمس 2008 وفــاز الـــعـــرض بــجـــائــزة
ـركـز األول كمـا حـصل إسـمـاعـيل الـسـيـد عـلى جـائزة ا

هرجان. أحسن مخرج من ا
ومن األعـــمــال الـــتى شـــارك فــيـــهــا إســـمــاعـــيل مـــؤخــراً
عرض «زيارة السيدة العجوز» من إخراج محمد جبر.
إسـماعيل السيد ال يـخفى تأثره بالـفنان الراحل أحمد
زكى ويــتــمـــنى أن يــصـل إلى جنــومـــيــة ومــوهـــبــة «جــيم
ــيـة ويـلـمع فى سـمـاء كـارى» وأن يـحـظـى بـالـشـهـرة الـعـا
الـنـجـومـيــة ويـصـبح من جنـوم هـولـيـود.. «قـادر عـلى كل

شىء».

نورهان عبد الله

ـسـرحـيـة «22» ـمـثل بـفـرقـة بـورســعـيـد ا يــبـلغ مـحـمـد جـمــال ا
عـامـاً وهـو حـاصل عـلى بـكـالـوريـوس الـتـجـارة ويـعـد أحـد أهم
أعضـاء فرقة بورسعـيد للتعـبير احلركى كمـا يجمع باإلضافة
إلى موهبة التمـثيل مواهب أخرى عديدة وقـد تلقى تدريبات
فـى مـركـز الـتـدريـبـات احلـركــيـة كـمـا تـلـقى تــدريـبـات الـتـمـثـيل
ـــعــهـــد الــعـــالى لـــلــفـــنــون عــلـى أيــدى مـــجــمـــوعـــة من أســاتـــذة ا

سرحية. ا
ـســرحـيــة اجلـيـدة شـارك مــحـمــد جـمـال فـى عـدد من الــعـروض ا
» و«حتت اإلنـشـاء» وقد بـشـهـادة اجلـمهـور مـنـهـا «حـفـلـة للـمـجـانـ
حــصل عن دوره فـيــهـا عــلى اجلـائــزة الـثـانــيـة تــمـثـيـل ثم «فـرعـون
ـرعب لـعبـة عطـوة أنت حر أمـريـكانى الـبؤسـاء مـولد سـيدى ا
حـــلم يـــوسف مـالمــحـــنـــا حــلـم األجــنـــحـــة مــيالد جـــديـــد وصــور

معتادة».
ـها من مـحـمـد جمـال يـتـمـنى أن يـقدم أدواراً يـسـتـفـيـد عنـد تـقـد
ـتلـكهـا وأن يجـد اخملرج الـذى يكـتشف هـارات التى  مـجمـوعـة ا
ـهـارات واإلمـكــانـات وأن يـوظـفـهـا فى خـدمـة الـعـرض كـمـا هـذه ا
ــهــرجــانـات يــحــلم جــمــال بــتــحــقــيق أكــبــر قــدر من اجلــوائــز فى ا

اخملتلفة التى يشارك فيها.

وهو عرض اجتماعى كوميدى.
ـــهــرجـــان أيـــضًـــا الـــعــرض ويـــتـــنــافـس فى ا
ــســـرحى "كـــلــنـــا عــايـــزين صـــورة" تـــألــيف ا
لينـ الرمـلى إخراج محـمد الدوح تـمثيل
أحـــمـــد مــحـــيى عالء طـه هــيـــثم عـــصــام
مـحمـد صالح أحمـد رجب صالح عبادة
أحــمــد يــســرى مــحــمــد ســمــيــر والــعـرض
كـومـيـديـا شـعـبـيـة تـدور أحداثـهـا فـى أروقة

صرية. احلارة ا
ـشـاركة فى ـسـرحـيـة ا أمـا أخـر الـعروض ا
ـأخـوذ عن ـهرجـان فـهـو "وحش الـوراق" ا ا
نص وحش طـوروس لـلــتـركى عـزيـز نـسـ
إخراج هـيثـم عصـام تمـثـيل أحمـد مـحيى
عــلـى ربــيع صالح عــبــادة عــمــرو ســمــيــر

محمود شلبى.

أربـعـة عـروض تقـرر مـشـاركـتـهـا فى الدورة
ــهــرجــان كــلــيــة الــتــجــارة لــلــمــســرح األولى 
ـســتـقل عـلى مـسـرح جــامـعـة الـقـاهـرة فى ا

سبتمبر القادم.
يـاسـر فــيـصل رئـيس فــريق الـتـمـثــيل بـكـلـيـة
الــتــجـــارة قــال لـ "مـــســرحــنـــا" إن الــعــروض
شاركة هى "اخلعـوا األقنعة" تأليف لين ا
الــــرمـــلـى إخــــراج فــــاروق قـــاسـم بــــطــــولـــة
مـحـمـود جـمـال أحـمـد وحـيـد أحـمـد عـبد
الــــوهــــاب مــــحــــمــــد صالح هــــديــــر رجب
أمانى يسرى محـمود شلبى أحمد شاكر
ويـطـرح الـعـرض فى إطــار فـانـتـازى حـكـايـة
بــلــد تـــبــاع فــيـــهــا أقــنـــعــة تــغـــيــر شــخـــصــيــة

جرد ارتدائها. اإلنسان 
ــــؤامــــرة" عن نص الـــعــــرض الــــثـــانـى هـــو "ا
لــفــيــلــيــمــيــر لــوكــاتش إخــراج أحــمــد عــبــد
احلـميد تمثـيل أحمد عبـد الوهاب أحمد
مـــحـــيـى فـــاروق قـــاسم مـــحـــمـــود يـــوسف
أحـمـد يـوسف عـمـرو سـمـيـر رانـيـا يـحـيى

لين الرملى
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مــغـاورى ســامــيـة عــاطف حــمـدى
أبـو الــعال مـعــتـز الــسـويــفى فـوزى
ــلـيــجى مــحـمــود الــزيـات ديــكـور ا
حازم شبل مالبس نـعيمة عجمى
مــــــوســــــيــــــقـى شــــــكــــــرى الــــــســــــيــــــد

استعراضات مجدى الزقازيق.
وحـول مسـاحة قاعـة الغد وهل من
ــــمـــكـن أن تــــشــــكل عــــائــــقًــــا أمـــام ا
"الــفـــرجــة الـــشـــعــبـــيــة" الـــتى يـــحــلم
ـــهــا قـــال: الــقـــاعــة األلــفـى بــتـــقــد
صــغـــيــرة بـــالــفـــعل لـــكن الــقـــاعــات
تفـرج إمكـانية تـمتـاز بأنهـا تعـطى ا
ـــمـــثـــلــ الـــتـــفـــاعل مـع الـــعـــرض وا
وتــــكــــســـــر احلــــواجــــز بــــ الـــــعــــمل

واجلمهور.

بـــــقــــاعــــة "الــــغـــــد" يــــواصل اخملــــرج
الــكـــبــيــر مــحــمــود األلــفى بــروفــات
سرحى "الشطار" والذى العرض ا
يــــشـــــهـــــد عــــودة األلـــــفى لـإلخــــراج
ـــــســـــرحـى بـــــعــــــد غـــــيـــــاب قـــــارب ا

السنوات الستة.
عن الـــــــــعــــــــمـل يــــــــقــــــــول األلـــــــــفى لـ
"مـــســـرحـــنـــا": الـــعـــمل يـــنـــتـــمى إلى
ـسرح الـشعـبى ومن خالله تقدم ا
عــــدة مــــوتــــيــــفــــات شــــعــــبــــيــــة مــــثل
األراجــوز وخــيـــال الــظل الــدفــوف
والــــبــــخــــور إضــــافـــــة إلى عــــدد من
االســـــتــــــعــــــراضــــــات ذات الـــــطــــــابع

الشعبى.
ـزج ويــضـيف: الــعــمل يـقــوم عــلى ا
ـوتيفات من جانب وب ب هذه ا
الـتـقـنيـات احلـديثـة وهى الـتقـنـيات
الـتى تـتيح حتـقيـق اخليـال الشـعبى

التخلص منها يدخل فى صراع مع
مــــجــــمــــوعــــة مـن أبــــنــــاء الــــبــــلــــد أو
"الـــشـــطــار" كـــمـــا يــســـمـــيــهـم الــنص

الذى كتبه السيد محمد على.
مـسـرحـيـة "الـشطـار" بـطـولـة سامى

الـذى يعـجز األراجـوز وخيـال الظل
عن جتسيده.

ـسـرحــيـة حـكـايـة سـلـطـان تـرصـد ا
ظـــالم يـــحــلـم ذات لــيـــلـــة أن قـــرونًــا
بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــتــت فـى رأســه ومــن أجـل

محمود األلفى  سامى مغاورى

فاروق قاسم
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 عمرو شحاتة

مـن تــألــيف وإخــراج "عــمــرو شــحــاته"
تعرض مسـرحية "اإلمبراطورية" على
خشبة مـسرح الساقية ثالث أيام عيد

الفطر القادم.
ــسـرحــيـة تــنــاقش كـوالــيس الــعـالم ا
الـسـرى ألطـفـال الـشـارع من بـطـولـة
عــبـد الـلـه مـصـطــفى شـادى راشـد
يـــدر إسالم صــــبـــرى مـــحــــمـــد شــــنـــ
عــــمـــــرو صــــبــــحى وســــام مــــحــــمــــد
أســـمـــاء عـالء أســـمـــاء أشـــرف مى
أشـرف ديـكـور عـبـد الـله مـصـطـفى

 نهلة إيهاب جنيب محفوظ وهشام خيرى.

مروة سعيد
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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
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سرحي جريدة كل ا

سرحية قسم اإلخراج والتمثيل العام 1960 وانطلق عهد العالى للفنون ا > تخرج فى ا
سرحى والتمثيل بعدها ليحقق بصمته اخلاصة فى عالم الفن  متنقال ب اإلخراج ا
السينمائى والتلفزيونى والعمل العام .
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مثلة واخملرجة ريهام > ا
عبد الرازق تستعد حاليا
لتقد "مونودراما"
ضمونة الطريقة ا
للتخلص من البقع" تأليف
نعم وسينوغرافيا رشا عبد ا
وإعداد موسيقى حملمد
طايع كيروجراف محمد
قرر سرحية من ا ميزو ا
هرجان نوادى مشاركتها 
سرح اإلقليمى خالل ا
أغسطس القادم.
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150  äQÉàNG áæé∏dGh ..Gƒeó≤J ÜQóàe500 

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

سرحي جريدة كل ا

دينة بنغازى سرح الليبى  دة عام فى ا > فى عام 1971 عمل خبيرا مسرحيا و
ا يزيد على 25 عمال سرحى فى تونس وإخراجه  هرجان سوسة ا  إضافة لعمله 

نستير  هرجان ا مسرحيا فضال عن  عمله 

دوح حنفى > اخملرج 
يجرى حاليا بروفات

مسرحية األطفال "رحلة
ورد" تمهيدا لعرضها على
مسرح قصر ثقافة برج
العرب خالل أغسطس
سرحية تأليف القادم ا
حسام الدين عبد العزيز

وموسيقى محمد
مصطفى تصميم ديكور
وليد السباعى تصميم
استعراضات شريف
عباس مالبس أحمد

قط.
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فى األول
أحـمـد زيدان مـاذا كــان طـمـوحك بــإنـشـاء

موقع نصوص مسرحية?
من الـريــــــاض لــيس لى اى انــتـفــاع اعـشق
سرح يا سيدى الفاضل  انكويت بناره ا
وكانت احلـاجة لـلمـوقع بـسبب عـدم وجود
ـــســرح أقـــصــد مـــكــتـــبـــات خــاصـــة فى ا
ــســرحـــيــة واالنـــتــرنت بــات الــنــصـــوص ا
وســـيــله يـــتــعــامـل مــعــهـــا الــشــبـــاب بــشــكل
أســاسى ومـــنــهـــا أتت الــفـــكــرة كـى نــكــون

مكتبة الكترونية مختصة بالنصوص
وهـل ف اعـــتـــقـــادك حـــقق حــمــد زيــدان  أ

رجوة منه? وقع الفائدة ا ا
من الــريــــــاض لــقــد حــقـــقت الــفــائــدة من

خالل االنتشار الواسع 
والــكـثــيــر الـكــثـيــر يـســال عـنـه وعن سـبب
ـوقع قــد سـاهم فـعـلـيـا إقـفـاله ونـرى أن ا
ــعــاهــد الــفــنــيــة واجلـامــعــات فى طــلــبــة ا
بـحــثــهم عن نــصـوص تــقـدم عــلى مــسـارح

الكليات
وقع مرة أخرى ? أحمد زيدان ومتى يعود ا
من الــريــــــاض: أغــلق مــنــذ ســـنه تــقــريــبــا
وسيـتم افتتـاحه خالل شهر أكـتوبر الـقادم

إن شاء الله.

واجـهت مـشـاكل عـديـدة فى الـدخـول عـلى
ـوسى مـوقـع نـصــوص لـلــدكــتـور مــشــعل ا
ن ال يـعــرفه مـتـخـصص فى نـشـر ـوقع  وا
سـرحيـة للـمسـرحيـ العرب الـنصـوص ا
ويــحـوى أكـثــر من سـتــمـائـة نـص مـسـرحى
حـسب آخـر زيـارة لى تـتـنـوع بـ نـصوص
الـفصـحى والعـامـية لـشبـاب وكبـار الكـتاب
ن لــهم عالقــة بـوســيط اإلنــتـرنت كــمـا
سـرح الطـفل "مسـرحنا" يحوى نـصوصـا 
ـوسـى مـؤسس حــاورت الــدكـتــور مــشــعل ا
ــــعــــرفـــة أســــبــــاب اإلغالق عــــلى ــــوقع ا ا

اسنجر. ا
أحــمــد زيــدان أســـتــــاذ مـــشـــعل اخـــبـــارك

واخبار موقع نصوص إيه ?
ـــوقع مـــتـــوقف مـن الــريــــــاض مــرحـــبـــا ا

لألسف
وذلك لعـدم التفرغ ألنه يحتاج ألكثر من 7
عنى  انه يـحتاج ساعـات يوميـا إلدارته 

مؤسسة الدارته
وسيتم اغالقه بشكل نهائى أحمد زيدان
ـــكن ان جنــد مـن يــســاعـــد فى هــذا هل 

وقع ? العمل كى ال يتوقف ا
من الـريـــــاض هـنـاك مــؤسـسـات فــنـيـة لم
تستجب للموضوع لن أذكر لك أسمائها

ـــــكـن اخـــــذ بـــــعض أحـــمــــد زيـــدان هل 
ـوقع مـثل عدد الـنـصوص ـعـلومـات عن ا ا

الــواقع حـــول عالقـــة الــعـــرب والــغــرب 
وهى نصـوص ذات مـنحى سـيـاسى  لكن
أؤكـد علـى أنـهـا حتـتـاج إلى خـبـرة حـيـاتـية
ــعـيش ومع ـؤلف بــالـواقع ا حـول عالقــة ا
ذلك  فــأنـا أشـفع لــلـمـؤلـفــ الـشـبـاب
مـحـاوالتـهـم الـكـتـابـيـة فـى مـجـال الـتـألـيف
ـسـرحـى  ألن عـمـلـيـة إدراك االحـداث ا
ـثــقف ــتــســارعــة احلــالـيــة  جتــعل مـن ا ا
الــعــربى  مــثــقــفًـا مــرتــبــكًــا بــســبب إيــقـاع

تسارعة األحداث ا
فــبـالـكـاد نــسـتـطـيـع فك طالسم ورمـزيـات
األحداث لـكنهـا النصـوص  تعـكس وجهة
ـــــؤلف نــــفـــــسه ولــــذلـك جتــــدنــــا نــــظــــر ا
ؤلف ذاته  مـقـحـم كى نـعـيش بـأفـكـار ا
ظمن نـطاق شخصـانية ومع لذلك أقول :
" ان شاء الله تكون مؤشرات وبذور طيبة"
وضوع عدم وجود أحمد زيدان وبالـنسبة 

كاتبات ?
من الريـــــاض خلـينـا نالقى مكـان للـرجالة

نشورة وعدد الكتاب ا
مـن الــــريـــــــــاض تـــــقــــريــــبــــا  650 نــــصــــاً
مـسـرحــيـاً مـنــهـمـا  450 نــصـاً مـسـرحـيـاً

ؤلف عرب  معاصرين
أغـلــبــهم من الــشــبـاب أحـمـد زيـدان هل
تـوجـد أى مالحــظـات لك عـلـى الـنـصـوص

نشورة  ا
من الريـــــاض نـفـتقـر للـنـصوص الـواقعـية
ـؤلفات عـربيات وأغلب نفتـقر للـنصوص 
النصوص تأتى من مصر والعراق وسوريا
أحـمـد زيـدان اريــد مـنك أن تــوضح اكـثـر
نـشورة على وجهـة نظرك فى الـنصـوص ا
ـــــوقـع وســــــبب عــــــدم وجـــــود نــــــصـــــوص ا

لكاتبات?
ـدرجة بالـنسـبة لـلنـصوص ا من الريـــــاض 
ــوقع  بــاعـتــقــادى اخلـاص  أنــهـا ال فى ا
تــزال حتــتــاج لــعــمــلــيــة غــربــلــة  وال تـزال

نصوص تنم عن حالة من اإلرباك
ـا أنهـا مـؤلـفات شـبـابيـة  فـهى تـعكس و

اسنجر ع ا
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يحفل مـوقع كلـية أداب جامـعة عـ شمس عـلى الفيس بـوك بعـدد من األخبار
واجلوائز التى حصل ـشاركة بالعـمل لك ليـر بدءا من اجملموعة ا حول عرض ا
وانتهاء بحصول سابـقة جامعة ع شـمس عليها العـرض من خالل مشاركته 
هرجان مخرجه تامـر كرم على جائزة خـاصة با

صرى ودورته الرابعة القومى للمسرح ا
لـير تـألـيف : ولـيم شـكسـبـيـر اخراج تـامـر كرم

مثلون ا
إسراء ريـهـام سامـى  سـهـا عـادل  مـحـمـد غـيث 
مـحـمـد أحـمـد يـحـيى  إسـمـاعـيل مـحــمـد  عـلى 
حسام الدين عمرو بهى  بسام عبدالله  مجدى 
رامـز سامى إبـراهـيم جالل  مـايـكل رفـلـة  إمام 
آيه أحمد دراهم  احمـد عادل  ضياء الـصادق 
بـسنت يـوسف عـلى  مـصطـفى سـعـيـد  خـمـيس 
ابـتـسام ابـو الـعـز  أسـامة كـر حسن   سمـيـر 
محمد سالمة غادة عبد السالم  اسماعيل 

وحـصل العـرض على جوائـز كثـيرة فى مـشاركته
ــهـرجــان اجلـامــعــة مـنــهـا: جــائــزة أحـسن لــغـة
إســراء عـلى  عــربـيــة الـتــمـثــيل : ريـهــام سـامى 
عـمــرو بـهـى مـحــمـد مــجـدى  بــســام عـبــدالـلـه 
ثـالث سـها عـادل  أول أحـسن تـصمـيم مالبس
إسمـاعيل مـحمد عـبود  لـسعبـد رياض أحـسن إعداد موسـيقى : أحـمد عـبد ا
أحـسن تصـمـيم إضـاءة : تـامـر كـرم أحـسن ثانـى ديكـور : مـحـمـد جـابـر احسن

آداء جماعى مركز اول إخراج : تامر كرم مركز أول عرض.
  "http://www.facebook.com/group. 

مهرجان شبرا اخليمة للمسرح
احلر.. جروب من ٢٧ فردًا

تامر كرم 

 صالح محمود 

مــجــمـوعــة مــهـرجــان شــبـرا اخلــيــمـة لــلــمـســرح احلــر من أحـدث
ـهـرجـان اجملـمـوعـات عــلى الـفـيس بــوك وقـد أنـشـأهـا مــؤسس ا
الـفـنـان صالح مـحـمـود ويـوجـد بـاجملـمـوعـة مـعـلـومـات عـامـة عن
ـعـلـومات مـهرجـان شـبـرا وإصـداراته فى آخـر دورة كمـا تـشـير ا
ـهرجـان يـقـدم بالـتـعاون مـع اجلمـعـية األسـاسـية لـلـمـجمـوعـة أن ا
ـصـرية لـلـتوعـيـة الـفنـيـة والثـقـافيـة والـتى يـرأس مجـلس إدارتـها ا
صالح مـــــحــــمـــــود أيــــضـــــا وتــــضم
اجملـمـوعة  27 عـضـوا حـتى كـتـابة
ــواضــيع هـــذه الــســطــور وحتــوى ا
اخملـصــصـة لـلــمـنـاقــشـة والـتــعـلـيق
ـــهــــرجـــان فى دوراته أخـــبــــار عن ا
ـبـدعـ ونـقـاد اخملـتـلـفـة ومـقـاالت 
منهم السيد حافظ د. أبو احلسن
سالم ومــــعـــلــــومــــات عن مــــكـــرمى
مـــــــهـــــــرجــــــــان شـــــــبـــــــرا فـى دوراته

اخملتلفة.
مــــســــرحــــنــــا : نـــــرجــــو مــــزيــــد من
وأخــبــار الـــتــفـــاصــيـل بــاجملـــمــوعـــة
هرجـان القادم وتـوثيق للـمهرجان ا
فى دوراتـه الــــســـــابــــقـــــة من صــــور
عـــــــــروض ونـــــــــشــــــــرات إن أمـــــــــكن
فـمهـرجان شـبـرا للـمسـرح احلر من

صر ويستحق التوثيق والدعم . سرحية  هرجانات ا أقدم ا
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رأة  بقصر مجمـوعة نادى مسـرح ا
الــــــتــــــذوق أحـــــــدث اجملــــــمــــــوعــــــات
سرحية حاليا وقد أنشاها اخملرج ا
أحـــــــــمــــــــد راسـم وقــــــــد كـــــــــتـب فى
مـعلـومات اجملـمـوعة األسـاسـية أنـها
ـرأة فـى جـمــيع مــجـمــوعــة تــهــتم بــا
ـــســـرحــــيـــة وتـــســــتـــعـــد اجملــــاالت ا
اجملـــمـــوعـــة لــعـــمل ورشـــة لـــبـــاكــورة
عروضـها والذى اسـماه فـريق العمل
( حــــــكـى حـــــــر ) من تـــــــألـــــــيف :
نــسـرين نـور زيــنب مـحــمـد وإخـراج
أحــمـد راسـم وتـقــام الـورشــة األحـد
واألربــعـاء فى اخلــامـســة مـسـاءا من

ن يريد االشتراك كل أسبوع 

أحمد زيدان

 يضم 650 نصاً مسرحياً ويحتاج
إلى مؤسسة إلدارته

تــبـدأ الـسـبت الـقــادم فـعـالـيـات الـورشـة
التدريبية الثانية التى تقيمها "مسرحنا"

بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.
الـــورشــة تــقـــام حتت رعــايـــة د. أحــمــد
مـجـاهــد رئـيس هــيـئـة قــصـور الـثــقـافـة
ـشـرف ــهـنـدس مــحـمـد أبـو ســعـده ا وا

على صندوق التنمية الثقافية.
تــسـتــمــر الـورشــة أسـبــوعــ وتـتــضـمن
مثل" محاضـرات وتدريـبات عـلى "فن ا
يشارك فـى القائهـا د. مدحت الكاشف
والـــفــنـــان أحـــمـــد مـــخـــتـــار فـــضًال عن
ــســرحــيــة مـــحــاضــرات فى الــثــقــافــة ا
يشارك فيها نخبة من الفنان والكتاب
والـــــنـــــقــــاد وتـــــبـــــدأ احملــــاضـــــرات فى
الــســادســـة من مــســـاء كل يــوم بـــقــاعــة
ـقـر اجلـريـدة بـقـصـر ثـقـافة الـتـدريب 

اجليزة.
تـقـدم لــلـورشــة حـوالى  500مـتـدرب
واختـارت اللجنة حوالى  150متدربًا
ــــنح الـــبــــاقـــون الــــفـــرصـــة عــــلى أن 
لـالنــضــمـــام إلى الــورشــة الـــقــادمــة..
والـــذيـن وقع عـــلــــيـــهم االخــــتـــيـــارهم:
أبـواحلـسن أبواحلـمـد حـسـ - ولـيد
سالـم إسمـاعـيل - نـهـا مـجـدى عـزيز
مشرقـى - محمد حسن أحمد حسن
هــــزاع - كـــارم مـــحـــمــــود أبـــو ضـــيف
مــحــمـد - هــانى ريــحــان مــنــشـاوى -
حـمدى فـنـجرى مـحـمد تـايه - أحـمد
ـدوح أحـمـد عـلى - مـجـدى مـرعى
حـسن عـبـد الــله - أحـمـد سـمـيـر أبـو
احللـقان - مونالـيزا - روجيه رضا -
مــروة حــسن مــحــمــد أحــمــد - تــامـر
أحــمـد حـله مــحـمـد - مـحــمـد أحـمـد
محـمد قطـقاط - دالل جالل فرغلى
- نــهـــاد فــيــصـل مــحــمـــد - إنــصــاف
رشــاد عـبــد الـقــادر - مـحــمـد جــمـال
الـدين أمـ - هنـد أحمـد طه محـمد
- مصطـفى بيومى السـيد محمدى -
عــمــرو عـالء الــدين عــزت مــحــمــد -
معتـز بالله محـيى محمـد - مصطفى
طــاهــر مــحــمــد جـــمــعه - مــصــطــفى
عــبـده مـحــمـد حـسـن - مـحـمــد عـبـد
الــله ريــاض مــحــمــد - حـنــان فــتــحى
عــبـــد الـــعــزيـــز - أحـــمــد إســـمـــاعــيل
مــحــمـد صــابــر - مــحـمــد مــصــطـفى
مـحـمـد عـيـسـى - فـيـصل سـيـد سـيـد
حـسن - أسامـة مـحمـود الـسيـد تـمام
- أحمد يـوسف أحمد مـحمد اجلمل

بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية

- أسـامة فـهيم تـوفيق - مـحمـد سيد
مـــــجـــــاهـــــد أحــــمـــــد - أيـــــاد أحـــــمــــد
الـــصـــعــيـــدى - أحـــمــد إبـــراهـــيم أبــو
صــــالح - رشـــــا الــــســـــيــــد أحـــــمــــد -
إسماعـيل جمال إسماعيل - منة الله
هـانى مـحـمود - أيه يـوسف عـباس -
شـــيـــمــاء يـــوسف عـــبــاس - مـــحـــمــود
مــحـمــد عــبـد احلــمــيـد - رشــا عـادل
مــحــمــد مـــحــمــد - ســهـــيــر مــحــمــود
ان مـحـمد احلـلو - عال فـرغـلى - إ
خـلـيـفـة عبـد اجملـيـد - أحـمـد مـحـمد
صــفــوت إبـراهــيـم - مــحــمــد مــجـدى
رشاد عبـد النبى - سـماح عبـد العال
الـسيـد عبد الـله - تامـر حمـدى تامر
فاضل - أحـمد عالء سعـيد بيومى -
مـســلم الــشــبــراوى مـحــمــد ســويـلم -
إسالم مـــحــمـــد تـــاج - ســيـــد عـــطــيه
ـــصـــلــحى - صـــابـــر عــزت مـــحـــمــد ا
يـــاســ أبــو هـــيــبه - ســامـــر الــســيــد
توفـيق - هانى فهـمى إدريس - خالد
ن خـلف مـحـمـد عـطـا الـله عـلى - أ
عطيه - يـحيى محـمد أبو زيـد يحيى
- رءوف جــــورج طـــانـــيـــوس - خـــالـــد
مـحمـد عـبد الـسالم - أحـمد مـحـمد
فــــوزى مــــحــــمــــد اخلــــولـى - حــــســـام
ــــان أحــــمـــد صــــبــــرى مــــحــــمــــد - إ
مصطـفى مازن - نوال محـمد مختار
العدل - هـناء محمد مـختار العدل -
سـلمى مـحمد مـحمـد حنفى - سـمير
محمد مـحمد حنفى - سعيد محمود
عـبد الـوهاب - مـحمـد صابـر محـمد
هيكل - رشـا ماهر إسمـاعيل البدرى
- سلـمى جـابـر عـبـد الـعـظـيم - مرام
حـسن مـحـمــد سـيـد - مـحـمـد حـسن
مـحمـد سيـد - محـمد عـلى السـيد -
ـقـصود - عـماد أحمـد مـحمـد عـبد ا
الــدين هـــاشم - لــؤى صـــفــوت ســيــد
سـيـد - هــيـثم صـفـوت ســيـد سـيـد -
رامى رءوف هـارون - جرجس عريان
بيتر - أحمد محمد إسماعيل السيد
- مــيـرا ســعـد حـسـن - خـالـد ســعـيـد
مـــحـــمــــد أحـــمـــد - إسـالم مـــحـــمـــود
دويـــدار - مـــحـــمـــد ســعـــيـــد مـــحـــمــد
الــســعـــدنى - نــاصـــر عــبـــد الــرحــمن
مصـطفى - نادية الـدكرورى - أحمد
ثــابت حــســ - جـمــال أحــمــد ســيـد
قـــنـــديـل - هـــانى مـــحــــمـــد أحـــمـــد -
حـمــدى قـطب أحـمــد - عـصــام عـبـد

الــنــبى خــضـــر - هــبــة حــمــدى هالل
بــشـيــر - حـسـام ســيـد أحــمـد عـلى -
طـاهــر مـحـمــد عـبـد الـبــر - سـعـيـد
عــبـد الــرحــمن مــهـدى - مــصــطـفى
حــســـان عــدوي - أحـــمــد إبـــراهــيم
السـيـد - بثـينـة مصـطـفى عبـد الله
- رمـــزى بــبـــاوى إبـــراهــيـم - هــانى
محمـد أحمد الش - محمد كمال
عـلى عبـد العزيـز - محـمد السـعيد
قـادرس - أحـمـد حـسن الـكـاشف -
يــاسـمــ مــحـمــود راشــد - مـحــمـد
محمود محمد حسن - على رجائى
عـلـى - بـشـرى ســيـد مــدني - عـبـد
الـفضـيل كـمـال زكى - مروه مـحـمد

إمـام - يـحـيى زكــريـا نـدا - شـريف
حــــسن مــــحـــمـــد حــــسن - مــــحـــمـــد
الـــهــــادى إبــــراهــــيم - مى مــــحــــمـــد
زهـدى عـبـد الــظـاهـر - رنـا مـحـمـد
زهـــدى عـــبــد الـــظــاهـــر - مــحـــمــود
أحـمــد الـدمــرداش - سـامح ســعـيـد
عــــبــــد احلــــمــــيــــد - أحــــمــــد طـــارق
مصطـفى - خالد سيد سيد موسى
- أمل محمـد كامل محمـد - ميرنا
مصطـفى أحمد - مصـطفى محمد
مــــديـن - يــــاســــمــــ طه مــــحــــمــــود
مـــجــــاهـــد - مـــروة ســـعـــيـــد أحـــمـــد
مـحمـد - نهى مـحمد مـحمـد أحمد
- إبــراهــيم عــادل عــبـد احلــمــيـد -
ان عـبد نورا تـاج الدين حـسن - إ
الـــصـــبــــور الـــهـــادى جــــمـــعه - زيـــاد
ـيرغنى - دالـيا سيـد همام بهائى ا
- أمـنيـة محـمـد حسن الـبحـيرى -
مـر صـبـرى رمـزى - عـلى جـمـال
الـدين أحـمد - نـادر مـحـمـد ثـلجى

زكي.

محاضرات وتدريبات على فن
مثل تستمر أسبوع ا
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سرحي جريدة كل ا

وسيقية هن التمثيلية والسينمائية وا > انتخب رئيسا لالحتاد العام لنقابات ا
شترك بالبيت ناصب منها رئيس جلان اإلنتاج ا العام 1993 كما شغل عددا من ا
الفنى للمسرح وعضو اجمللس التنفيذى لالحتاد الدولى للنقابات الفنية العام

 1995بواشنطن.
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شهدت مساء السبت
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حمدى أبو جليل حتدث
خالله عن أعماله
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"لصوص متقاعدون"
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عادل حسان 
منى شديد 

قيصر" لفرقة مسرح الشباب أيضا.
ـمـثـلـة مـنـال زكى بـجـائـزة الـتـمثـيل وفازت ا
دور ثــان نــســاء عن عــرض "أرض ال تــنــبت
الـزهور" لـفـرقة مـسـرح الـطلـيـعة وعن دوره
فى نــفس الـعــمل أيــضــا فـاز الــفــنـان خــالـد

النجدى بجائزة التمثيل دور ثان رجال.
بـينـما فـازت أمل عبـد الله بـجائـزة التـمثيل
دور أول نـسـاء عن عــرض "حتت الـتـهـديـد"

لفرقة مركز الهناجر للفنون.
وفـاز د. عالء قــوقـة بــجــائـزة الــتـمــثـيل دور
أول رجـال عن مـســرحـيــة "حتت الـتــهـديـد"

أيضا.
وذهــــبت جــــائــــزة أفــــضل مــــخــــرج صــــاعـــد
لـســامح بـســيــونى عن مـســرحـيــة "يـولــيـوس
قيصر" لـفرقة مسرح الشباب وفاز اخملرج
جــــمــــال يــــاقــــوت بــــجــــائــــزة أفــــضـل إخـــراج

مسرحى عن "القرد كثيف الشعر".
كـــمـــا قــررت الـــلـــجــنـــة مـــنح جـــائـــزة أفــضل
مؤلـف صاعـد لـعبـير عـلى عن "فـيـفا مـاما"
ـركز الـهنـاجـر للـفنـون وجائـزة أفضل نص
مــــســــرحـى لــــلـــــكــــاتب مـــــحــــمــــد أبـــــو الــــعال

السالمونى عن نص "حتت التهديد".
وذهــــبت جـــائـــزة أفـــضـل عـــرض مـــســـرحى
لعـرض "الـقرد كـثـيف الشـعر" لـفـرقة قـصر
الــتـــذوق إنـــتـــاج الــهـــيـــئـــة الـــعــامـــة لـــقـــصــور

الثقافة.
هـرجان أعـرب الفـنان وخالل حفل خـتـام ا
عـــادل إمــام عـن ســعـــادته بــالـــتــكـــر الــذى
يــحـصـل عـلــيه لــلــمــرة األولى من مــهــرجـان
ـــهـــرجـــان د. هـــدى مـــســـرحى كـــمـــا كـــرم ا
وصـــفـى والـــفـــنــــان صالح الـــســـقــــا وتـــســـلم
الـتــكــر نــيــابــة عــنه جنــلـه الــفــنــان أحــمـد
الـسـقا كـمـا  تـكـر اسم الـكاتـب الراحل

بهجت قمر.

عــبـــر اخملــرج جــمـــال يــاقــوت عـن ســعــادته
بـاجلـوائـز الـتى حـصـلت عـلـيـهـا مـسـرحـيـته
"القـرد كثيف الـشعـر" لفرقـة قصـر التذوق
باإلسكـندرية وإنـتاج الهـيئة الـعامة لـقصور
ــكن اخــتــزال الــثــقــافــة وقـــال يــاقــوت ال 
هـــــــذه اجلــــــوائــــــز فـى اخملــــــرج فـــــــقط ألن
العرض نتاج مـجهود مجمـوعة كبيرة يصل
عــددهــا إلى  80 فــردًا من أعـضــاء فــرقـة
الـتـذوق وهـؤالء هم الـسـبب احلـقـيـقى فى
جنــاح الـــعـــمل الـــذى قـــدمـــوه دون انـــتـــظــار

ادى الضعيف. للمقابل ا
وأضـاف يــاقــوت قــائالً إن مــشــروع عـرض
"الـقـرد كـثيـف الشـعـر" بـدأ العـمل فـيه مـنذ
عــامــ وفــيــمــا يــتــعــلق بــتــوصــيــات جلــنــة
التحكيم يـرى ياقوت أنها مـوضوعية ولكن
الـتـوصـيـة اخلـاصة بـالـلـغـة الـعـربـيـة مـكررة
عبـر الـدورات الـفـائـتـة وال بـد من تـفـعـيـلـها
والــتــأكــيــد عـلى االهــتــمــام بــهــذا األمـر من
ـــــشـــــاهــــــدة الـــــتى تـــــخـــــتـــــار خالل جلـــــان ا
ـهرجـان أما ـسابـقة ا ـرشـحة  الـعروض ا
التوصية التى تـتعلق بعروض الهيئة العامة
لقصـور الثقـافة وضرورة ارتـباطهـا بالبـيئة
احملــيــطــة بــهـا يــشــيــر يــاقـوت إلـى أن لـكل
مـوقع تـابع لـهـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة طبـيـعـته
اخلـاصــة نـظــرًا لـتـغــطـيــتـهــا جلـمـيـع أنـحـاء
مــصــر ولــكن طـــبــيــعــة مــديـــنــتى الــقــاهــرة
سرحي القدرة على واإلسكندرية تمنح ا
يـة وليس بـالضرورة أن تـقد عروض عـا
تكون عروض اإلسكـندرية مرتبطة بالبحر
ـــقـــصــــود أن يـــتالئم ــــا ا والـــصــــيـــادين وإ
الـــعـــرض مع وعى اجلـــمـــهـــور يـــقـــتـــرب من
ـا يـخـلق صراعـا فـكـريا ثـقـافـته وأفـكاره 
وتفـاعالً مع الـعـرض وليس بـالـضرورة أن
يكون العرض تـرجمة مباشـرة لواقع البيئة
ـــيًــا ـــمــكـن أن يــكـــون نــصًـــا عــا ــا من ا وإ
ـــمــكن ولــكـــنه يــتـــفــاعل مـع الــبــيـــئــة ومن ا
ـكـســيم جـوركى تـقــد نص "احلـضــيض" 
فى احملـلــة وهـو نص يــتـحـدث عـن مـشـاكل
الــــعـــــمـــــال لـــــكن األهم أن تـــــكـــــون الـــــرؤيــــة
والتناول قـريبة من وعى اجلمهور وتتعامل

معه.
ـهــرجـان بــرئـاسـة د. كـانت جلــنـة حتـكــيم ا
ســامح مــهــران وعـــضــويــة د. إيــنــاس عــبــد
الـدا د. رفــيق الـصــبــان الـفــنـان أحــمـد
ـــنــعم مـــبــارك الــفـــنــانــة مــاهــر د. عـــبــد ا
بـوسى السـورى جمـال سلـيمان د. أحالم
يــونس والــكــاتـب كــرم الـنــجــار قــد أعــلــنت
ــسـرح ــهــرجــان ا جــوائــز الــدورة الــرابــعــة 
ـــــاضى خـالل حــــفل الــــقـــــومى األســـــبــــوع ا
ـــســــرح الـــكـــبـــيـــر بـــدار األوبـــرا اخلـــتـــام بـــا
بــــحــــضـــور الــــفـــنــــان فـــاروق حــــســــنى وزيـــر
هرجان. الثقافة ود. أشرف زكى رئيس ا
وجـــاءت اجلــــوائـــز كـــالــــتـــالى حــــيث قـــررت
اللـجنـة منح شـهادة تـقديـر خاصـة للـممـثلة
دعـــاء حـــمـــزة عن عـــرض الـــدرس لـــفـــرقـــة
تــــواصل إضــــافــــة إلى  3جــــوائــــز خــــاصـــة
قــيـمــتــهـا  5آالف جــنـيه وشــعــارات تـقــديـر
ــــتـــمـــيـــزة لـــكل من لـــبـــعض االجـــتـــهـــادات ا
مــسـرحــيــة سـور الــصــ لـلــمــخـرج حــسـ
مــحـمــود إنــتــاج جــامـعــة الــقــاهــرة واخملـرج

االســتـعــراضــات مــنــاصــفــة بـ د. عــاطف
عوض عن "يـوليـوس قيـصر" ومـحمـد ميزو

عن "القرد كثيف الشعر".
ــوســـيــقى فـــفــاز بــهـــا الــفــنــان أمـــا جــائــزة ا
عـمرو شاكـر عن مسرحـية "حتت التـهديد"

إنتاج مركز الهناجر للفنون.
ـــثــــلـــة صـــاعـــدة وذهـــبـت جـــائـــزة أفــــضل 
لـلـمــمـثـلـة يـاسـمــ مـحـمـد عـادل (جـيـسى)
عن عرض "فانـتازيا اجلـنون" و"نظرة حب"
لــفــرقـــة مــســرح الــشــبـــاب وجــائــزة أفــضل
ـثل صـاعــد وقـدرهــا عـشــرة آالف جـنـيه
لــلـفــنـان مــحـمــد الــعـمــروسى عن "يـولــيـوس

ـــلـك لــيـــر جلـــامـــعـــة عــ تــامـــر كـــرم عن ا
ـمــثـلــة سـلــمى غــريب عن دورهـا شــمس وا
ـــيـالد" إنـــتــــاج مــــســـرح فى "لــــيــــلـــة عــــيــــد ا
الـشـبـاب - الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح  –وفـاز
الفـنـان صـبـحى الـسـيـد بـجـائـزتى الـديـكور
واإلضاءة عن عرض "الـقرد كثـيف الشعر"
لـفرقـة قـصر الـتذوق  –إنـتاج هـيـئة قـصور
الثقـافة بيـنما ذهـبت جائزة الـسينـوغرافيا
للـفنانـة هبة طـنطاوى عن عـرض "يوليوس
قـيـصـر" و"فـانتـازيـا اجلـنـون" إنـتـاج مـسرح

الشباب  –البيت الفنى للمسرح.
ومـــــنـــــحـت الـــــلـــــجـــــنـــــة جـــــائــــــزة تـــــصـــــمـــــيم

 جمال ياقوت: ليس بالضرورة أن تكون عروض
اإلسكندرية مرتبطة بالبحر والصيادين!!

✂✂

≈eƒ≤dG ≈a õFGƒ÷Gh QÉ¶fC’G ∞£îj الكتاب: الدراما
والزمن

ؤلف: خوسيه ا
لويس جارثيا
بارنيتوس

ترجمة: د. طلعت
شاه

الناشر: وزارة
صرية الثقافة ا

✂✂

سرحي جريدة كل ا

> الباحثة دينا رأفت
الهيلى حصلت مؤخرا
اجستير على درجة ا
عن رسالة بعنوان
"االستفادة من تكنيك
عزف موسيقى اجلاز فى
مؤلفات البيانو للويس
مورى جوتشاك لرفع
مستوى التكنيك لدارس
البيانو" وقد حصلت
الباحثة على الدرجة
بتقدير امتياز مع مرتبة
الشرف .

صرى ليواصل مسيرة عمله  سرح ا ركزية لشئون ا > ع رئيسًا لإلدارة ا
صرى عام 1992 سرح ا فى خدمة ا
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 محمود احللوانى

ـــســرحى: احملـــاكــاة الــتـــمــثــيـــلــيــة وفى ا
الفصل الثالث يعيد تعريف الدراما من
وجـهـة نـظــره فـيـنـاقش «مــعـنى الـدرامـا
ــكـــتــوب» ــســـرح «ا الــنـــسق الـــدرامى ا
التواصل الدرامى مفهوم الدراماتورج

الدراماتورجية».
اجلـــزء الــــثـــانى مـن الـــكـــتــــاب خـــصـــصه
ـؤلـف لـدراســة درامــيـة الــزمن أو كــمـا ا
أسـماه «درامـاتولـوجيـة الزمن» والـهدف
ـــؤلف - تــــنــــظـــيم مــــنه - كــــمـــا يــــقــــول ا
اإلطـــار الــتـــقــنى لـــلــعالقـــات بــ الــزمن
سرح فى مظـاهره اخملتلفة ويحتوى وا
اجلـــزء الـــثــانـى عــلـى ســتـــة فـــصــول هى
ــــــســـــرح» ويــــــنـــــاقش خـالله: «الـــــزمن وا
ـسرح واألزمـنة ـسرح ا احلـاضر فى ا
ــســرح الــزمن األزمــنــة الــشـــفــويــة فى ا
ــــســــرحى كــــزمن لـــغــــوى مــــســـتــــويـــات ا
زمنـية زمن كالمى زمن مشهدى زمن
درامى ويـستـعـرض فى فـصل «مـظـاهر
ـــســــرحـى» الـــزمـن الـــداخــــلى لــــلـــزمـن ا
ــنــظــور الــســعـة الــزمــنــيــة أمـا الــزمن ا
فـصل «البنـاء الزمنى لـلدراما» فـيناقش
ـؤلف خالله عـدداً مـن الـتـقـنـيـات مـثل ا
«الــــوقف تــــعـــلــــيق احلــــدث تــــلـــخــــيص
ــــؤلف حــــذف مـــشــــهــــد» ويــــســـتــــكــــمل ا
مــنـاقــشــة طــرق الــتـعــامل مع الــزمن فى
ــسـرحـى فى الـفــصل األخــيـر الـعــرض ا
من كــــتـــابه فــــيـــتـــوقف أمــــام مـــا أســـمـــاه
بـ«الـــزمن األفــــولى الـــتـــوقـف (الـــقـــطع)
االرتــداد الـزمـنى االســتـبـاق) وذلك فى
عـنـون بـ«الـتـرتـيب كـزمن» كـما الـفـصل ا
يــنــاقـش «الــتــكـــرار واإلعــادة» فى فــصل
«الــــتــــواتــــر الــــزمــــنـى» أمــــا فى الــــفــــصل
األخـــيــــر: «الـــدوام الـــزمــــنى» فـــيــــتـــنـــاول
ــــؤلف ظـــــواهــــر زمـــــنــــيــــة أخـــــرى مــــثل ا
«الـســرعـة اخلــارجـيــة تـهــدئـة تــسـريع
سـرعـة داخـلـيـة تـركـيـز تـأخـيـر إيـقاع

تشديد زمنى تراخى».

ضـــمن مـــطـــبـــوعـــات الـــدورة الـــعـــشـــرين
ـــهـــرجــان الـــقـــاهـــرة الــدولـى لــلـــمـــســرح
الـــــتــــجـــــريــــبـى صــــدر كـــــتــــاب «الـــــدرامــــا
ـــــؤلــــفـه الــــنـــــاقــــد األســـــبــــانى والـــــزمن» 
خــــوســـيه لـــويـس جـــارثـــيــــا بـــاريـــنـــتـــوس
والكـتاب يـستـهـدف وضع أسس للـكتـابة
ـــؤلف «مـــحـــاولـــة الـــدرامـــيـــة يـــعـــدهـــا ا
ـظــاهـر األقل اهـتــمـامـاً لـتــطـويـر أحــد ا
فى فــكــر أرســطــو والـــتى عــرضــهــا فى
كــتــابه «الــشــعــر» والــتى حــددهــا بــشــكل
«احملـاكــاة» ويـعــنى الـشــكل الـذى يــجـرى
ـــســرحـى ويــتـــخــذ من خـالله الـــعــرض ا
الكاتب من حتـليل جيرار جينت للرواية
«احلـــكــايـــة» مـــنــطـــلــقـــا ونــقـــطــة ارتـــكــاز
أسـاسية فى حتـليـله للشـكل غير أنه ال
يــفـصـل الـشــكل عن احملــتــوى «الـروائى»
ـــــمـــــكن عـــــلـى اعـــــتـــــبـــــار أنه لـــــيـس من ا
«دراســـــة شـــــكـل من أشـــــكـــــال الـــــعـــــرض
مـتـخــلـ تـمــامـا عن مــحـتـوى مــا يـجـرى
عــــرضه» كــــذلك يــــعــــرض الــــكــــتــــاب أو
يــــحــــاول الــــتــــوصل إلى تــــقــــد دراســــة
ـــســــرحى «طــــريــــقـــة تــــقــــد الـــعــــرض ا
ــســـافـــة (تـــخــيل لـــلــزمـن والــقـــضـــاء وا
ـــوضــــوعـــيـــة/ الـــواقـع) والـــتـــوجــــهـــات (ا

ــــســــرح ــــعــــنــــون بـ«ا الــــفــــصـل الــــثــــانى ا
كعـرض» حتديـد معـنى العـرض الكـتابة
ـســرح الـوضع والــتـمــثــيل: الـســيـنــمــا وا
ــثل/ جــمــهــور ثـم اإلقــنـاع ــســرحى:  ا

ــسـتــويــات الــدرامــيـة الــشــخـصــانــيــة) وا
(عالقات التواصل أو االنقطاع).

خــوسـيه لـويس جـارثــيـا قـسم كـتـابه إلى
جزأين خص اجلـزء األول منه لـلجانب
الـــنــظــرى وشــرح «وجــهـــة الــنــظــر» الــتى
يـنطـلق منـها إلى مـوضوعه انـطالقا من
ـــقـــولـــة «تـــودروف» أن «وجـــهــة ـــانه  إ
الــنــظـر اخملــتــارة حتــدد وتــعــيــد تـعــريف
الهدف» لـهذا فقد قام فى اجلزء األول
بـإعـادة تــعـريف «الــدرامـا» عـلى اعــتـبـار
أن الـدراما (من وجـهة الـنـظر اخملـتارة)
مـسرح/ اسـتعـراض وفرجـة يعـنى عدم
اعـــــتــــــبــــــارهـــــا نـص/ أدب عــــــلى عــــــكس
ـــســـيـــطـــرة عـــلى الـــتـــراث الـــتـــصـــورات ا
الـــنـــقـــدى مـــنـــذ أرســـطـــو وقـــد احـــتـــوى
اجلــــزء األول (قــــواعــــد عــــلم الــــدرامــــا)
ثـالثــــة فــــصـــــول هى «األدب والــــعــــرض
ومن خالله نـاقش خـمس نـقـاط تـأكـيدا
ــنـــهــجـــيــة وهى أسس لــوجـــهــة نــظـــره ا
الــــــدرامـــــا لــــــدى أفـالطـــــون وأرســــــطـــــو
ــشـــهــد مـــركــزيـــة الـــكــلـــمــة ومـــركــزيـــة ا
ـــــــســـــــرح واألنـــــــواع األدبـــــــيـــــــة الـــــــنص ا
الدرامى ونص الـعرض النص الدرامى
والـــــعــــــمل الــــــدرامـى كـــــمــــــا نـــــاقـش فى
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أظـنـهـا ظـاهـرة ال يـنـبـغى أن يـغـفـلـهـا الـنـقد
ــسـرحـيـة» ــوسـوعـة «ا والـنــقـاد هى تـلك ا
الضخمة التـى يعكف على كتابـتها الدكتور
عبد الرحمـن عبد احلميد على ويصدرها
بـشـكل مـتــتـابع وهـا هــو اإلصـدار اجلـديـد
له والــذى يــضم اجملــمــوعــتــ اجلــديــدتـ
«الـــســــابــــعــــة والـــثــــامــــنـــة والــــتــــســـعــــون» من
ـوسـوعــة الـتى حتـمل عــنـوان «مـصـر» فى ا

كل إصداراتها.
اجملـــــمــــوعـــــاتـــــان حتـــــتـــــويـــــاتـــــان عـــــلى أربع
ــعــدل مــســرحـــيــتــ فى كل مــســرحـــيــات 
مــجـمــوعـة وهــمـا: «دار الــكــتب والـبــولـيس»
ـــان فى اجلــــزء األول ثم «الـــدراويـش وبـــر
ــســـرحـــيــة الـــنــســـاء» فى اجلـــزء الـــثــانـى وا
األخـــيـــرة يـــذكــــرنـــا عـــنـــوانـــهـــا بـــكـــومـــيـــديـــا
أريـــســتــوفـــانــيس الـــتى قـــدمــهــا فـى الــقــرن
الــرابع ق.م غـــيــر أنــهــا تــخــتـــلف عــنــهــا فى
الـتـنـاول حـيث يـديـر كـاتـبـنـا أحـداثـهـا عـلى
ـسـتـقـبل سـنـة 3000 سـطح الـقـمــر فى ا
كــمـــا يــجــمع لــهـــا الــكــاتب شـــخــصــيــات من
ـصرى والـصـينى الـشرق والـغـرب فهـنـاك ا
واألمــــريــــكى فــــضال عن كــــائــــنــــات أخـــرى
«عـــفـــريـت من اجلن» وذلـك لـــيـــنــــاقش من
خاللــهــا عـدة قــضــايـا عــلى رأســهــا قـضــيـة
ــلــكــته احلــكم. حــيـث يــجــعل احلــكـم فى 
«فــوق األرضــيـــة» لــلـــنــســاء كـــذلك يــتـــمــيــز

الـــكـــاتـب فى مـــجــــمل مـــســــرحـــيـــاتـه بـــذلك
ـــده ســوى أن اخلـــيــال الـــطـــلــيق الـــذى ال 
يـــكــــشف عن أفــــكـــاره ومــــوضـــوعـــاتـه الـــتى
يختارها بعـناية ليناقش من خاللها الكثير
ــــطــــروحــــة عــــلى الــــعــــقل من الــــقــــضــــايــــا ا
ـصــرى اآلن والـكـاتب ال يـكـتـفى بـاحلـوار ا
ــســرحـيــة بل يــلــجـأ فى صــيــاغـة أعــمــاله ا
ـقــفى كـثــيـراً ــوزون وا أيــضـا إلى الــشــعـر ا
فى كـتابـة أغـنـيات تـغـنيـهـا الـشخـصـيات أو
الــــكــــورس فى حلــــظـــات مــــخــــصـــوصــــة من
احلــدث الــدرامى ولــكــثــرة هــذه األغــنــيــات
فى مـــســـرحــيـــات د. عـــبـــد الـــرحـــمن عـــبــد
ـثـابة ـكـنـنـا الـقـول إنـهـا تـعـتـبـر  احلـمـيـد 
عــنـصــراً رئــيــســيــا من عــنــاصــره الــبــنــائــيـة
ـســرحـيـة فــلم تـخل مــنـهــا مـســرحـيـة من ا
مـسـرحـيـاته األربع الـدكـتـور عـبـد الـرحمن
عـــــبــــد احلـــــمــــيــــد عـــــلى أصـــــدر حــــتى اآلن
(117) مـــائـــة وســبـــعـــة عـــشـــر مـــســـرحـــيــة
ضــمـتـهــا جـمـيــعـاً مـوســوعـته «مـصــر» لـهـذا
ــســرح ألن نــكــرر الـــدعــوة لــلـــســادة نــقـــاد ا
يلـتـفـتـوا إلـى هـذا اإلنتـاج الـغـزيـر الـضـخم
حــــتى ال يــــظل الـــــرجل يــــصــــرخ وحــــده فى
الــبـــريــة ولـــعــلــمـــهم يــكـــتــشــفـــون لــنــا نـــبــعــاً
ــسـرح كــمـا مـســرحـيــاً جـديــداً يــثـرى فن ا

سرحية. يثرى حياتنا ا

الكتاب: مصر
اجملموعة السابعة والثامنة
وسوعة والتسعون من ا

سرحية ا
ؤلف: أ. د. عبد الرحمن ا

عبد احلميد على
ؤلف الناشر: على نفقة ا

فاروق  حسنى  وأشرف زكى   أثناء تسليم السقا اجلائزة    جمال ياقوت  يتسلم اجلائزة

 د. أحمد مجاهد وعادل إمام يصفقان جلوائز القرد كثيف الشعر
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سرحي جريدة كل ا

نوع الضحك سرحيات التى قام بإخرجها : على ف يا دوسة  – البكاش  –  > من ا
منوع -  100 مسا  – خد الفلوس واجرى  –قسمتى  – الع احلمرا – الدخول فى ا

كشوف  –راجل مش من هنا.  –عنبر احلب  – سفاح رغم أنفه  – اللعب ع ا

> مكتبة البلد بشارع
محمد محمود أمام

اجلامعة األمريكية بوسط
القاهرة تشهد فى السابعة

والنصف مساء غد
الثالثاء  أمسية للحكى
شاركة القاص والشعر 
أحمد الفخرانى والذى
يحكى من مجموعته

القصيية األخيرة "أحمد
بيحب نوجا" والشاعر
أحمد كامل الذى يقرأ

قصائد من ديوانه اجلديد
"سكر فائت لنرجس ال

يفنى".
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اســتــشــهــدوا فـى احلــرب وقــد اســتــيــقظ من
ـــبــذولــة هــو مـــوته لــيـــســأل عن ثــمـن دمــائه ا
ورفـقــائه وكـانت الـفـكـرة الـرئـيـسـيـة لـلـصـراع
ـمثل عـن شاب يـبـحث عن قاتـل أبيه وكـان ا
الـذى يــلــعب دور الـقــاتل يــتـخــفى فى مالبس
غـــريــبـــة بــ اجلــمـــهــور يـــومــيًـــا إلى أن تــأتى
ـسرح الـلـحـظـة الـتى يـصـعـد فـيـهـا خلـشـبـة ا
وفى إحـدى الـليـالى وكـان الـعـرض يـقدم فى
إحــدى قــرى سـوهــاج قــبض األمن عــلى هـذا
ــمــثل بـحــجــة االشـتــبـاه فــيه وعــنـدمــا حـان ا
ــــســــرح لم دوره لــــلــــصــــعــــود عــــلى خــــشــــبــــة ا

جنده..!
واقـعة أخرى مـشابهـة حدثت فى عرض آخر
لــلــســامــرى عــنــدمــا كــان يـقــدم عــرض "أدهم
الــشــرقــاوى" فى ســاحــة وكـالــة الــغــورى كـان
مـثل الثـانوي ويدعى "رأفت" لـديه أحد ا
وكـانت والـدته ال تـرضى عن عـمـله بـالـتـمـثيل
فــكـانت تــأتى كل لــيـلــة إلى الـوكــالـة وتــخـتـرق
صــفـــوف اجلــمـــاهــيـــر حــتـى تــصل إلـــيه فــوق
ــســرح لــتــمــسـك به فى عــنف وهى خــشــبــة ا
تــكـــيّل له الــشــتــائـم ثم تــخــرج به وهى جتــره
من جـلــبـابه لــلـخـارج تــكـرر ذلك كـثــيـرًا حـتى
تـفـرجـون أن هذه الـواقـعـة هى جزء اعـتـقـد ا
من الـــعـــرض وفـى إحـــدى الـــلـــيـــالى لم تـــأت
ــتــفــرجـ "الــسـيــدة أم رأفت" فــذهب أحــد ا
إلى السامـرى وقال له: "هيه الست أم رأفت

شهد بتاعها النهارده?! مش ها تعمل ا
ــــا كـــان الــــتــــصــــاق هـــذا الــــنــــوع من الــــفن ر
بالناس وقربه الشـديد من قناعاتهم الفكرية
واجلـمــالـيـة هـو مـا تـسـبب فى مـواقف كـهـذه

ا كانت أيضًا التركيبة ر
 الـــشــعـــبـــيـــة الـــتى عـــرف ســـرهـــا الـــســـامــرى
واســتـخــدمــهـا بــذكــاء كــانت سـبــبًــا أيــضًـا فى
ذلك لــــقــــد قــــال الـــبــــعـض أنه اخــــتــــرع هـــذه
الـصـيـغة وأغـلـقـهـا عـلى نـفـسه لـذا فـهى غـير
قـــابــلـــة لـــلـــتـــداول لـــكن الـــســامـــرى لـم يــغـــلق
كن ـعرفـة على نـفسه كـما قـيل فالـفن ال  ا
علنة فى غالب األمر هى إخفاؤه فأسراره ا
نـــفـــســهـــا أســـراره اخلـــفـــيـــة أمـــا الـــتـــركـــيـــبــة
ــا تــكـــمن إلى جــانب احلب الــســامــريــة فــر
الـــــصـــــدق اإلخـالص فى أفـــــكـــــار تـــــشـــــكـــــيل
مـثـل هو ـمـثـلـ ا ـسـرحى عـبـر ا الـفـضـاء ا
الــــعـــنــــصـــر الـــرئــــيـــسـى ومن ثم تــــأتى بــــقـــيـــة
األشـيـاء اجملـامــيع لـهـا حتـركـاتــهـا اجلـمـالـيـة
واحملــــســـوبـــة بـــدقــــة حـــتى قـــال الــــبـــعض عن
الــــســـــامــــرى أنـه مــــخـــــرج مـــــجــــامـــــيع أيـــــضًــــا
.. كــلـهم ـطــربـون ــوسـيــقـون الــراقـصــون ا ا
سرحى ـشهـد ا عـناصـر مهـمة فى تشـكيل ا
وهــذا هــو مــا يـشــكل طــعــمًــا ومـذاقًــا خــاصًـا

للمشهد..
ـــطـــلــــوب فى مـــســـرح وهــــذا هـــو الـــنـــمــــوذج ا
ـــوذج تــمــاهى كل الـــثــقــافــة اجلــمـــاهــيــريــة 
ـســرحى فى بـنــيه فــكـريـة ــشـهــد ا عـنــاصـر ا
وجــمــالــيـــة تــنــاسب اجلــمـــهــور الــعــادى ألنــهــا
خـرجت مـنـهم لــذا فـقـد كـانت عـودتـهـا إلـيـهم

محببة ومقبولة.

بــــاحلـــرب وانــــدفــــاعـــهـم الـــوجــــدانى بــــاجتـــاه
ـا يـقـدم أيـضًـا وفـكرة أخـبـارهـا وتـأثـرهـم 
األزمة تـصنع دائـمًا هذا االلـتفاف بـعد هذا
الـعـرض جـاءت جتـارب أخـرى لـلـسـامـرى فى
نـــفس الــطـــريق الــذى اخــتـــطه لــنـــفــسه كــان
عــرض "حـكــاوى الـزمــان" الـذى كــتـبـه يـسـرى
اجلـــنــدى فى ثـــانى تــعـــاون بــيـــنــهــمـــا وكــانت
فـــــكــــرتـه تــــدور حــــول أحـــــد اجلــــنـــــود الــــذين

لـلــعــرض فـتــحـول اســمه تــدريـجــيًــا من "عـلى
الـزيبق" إلى "هنـا القاهرة" وظل عـبد العزيز
عــبـــد الــظــاهــر يـــكــتب وعــلى ســـعــد يــلــحن.
ونــقــدم عـــرضــنــا مـــرّة بــاســتـــخــدام اإلضــاءة

رّات األخرى فى الظالم.. وعشرات ا
ــــقــــاومــــة كــــان الــــعــــرض يــــقــــدم نــــوعًــــا من ا
احلقيقيـة وكان تقبل اجلمهور له يعنى عدّة
أشــــــيـــــاء فى وقـت واحـــــد يــــــعـــــنى تــــــأثـــــرهم

 سكة الفن الشعبى اللى بيروح فيها 
ما بيرجعش

هل بــالـفــعل كــمـا يــقـول الــســامـرى "إن ســكـة
الفـن الشـعبى إلـلى بيـروح فيـها مـا بيـرجعش
اذا عاد هناء عـبد الفتاح عبد العزيز "إذن 
مـخيون أحمد عـبد الهادى منـها لقد بدأوا
مــســـرحــهـم وسط الــنـــاس خــلـــعــوا بـــذالتــهم
وارتـدوا اجلـاللـيب بــدالً مـنــهـا وتـوجـه هـنـاء
عبـد الـفتـاح لدنـشواى لـيخـرج "ملك الـقطن"
وسط الفالح وعبد العزيز مخيون لعزبة
زكى أفـنــدى لـيــخـرج الــصـفــقـة أحــمـد عــبـد
الــــهـــــادى لــــكــــفــــر الــــشـــــيخ وبــــجــــوار إحــــدى
الــــســـــواقـى وأخــــرج "الـــــهالفـــــيـت" وفــــهـــــمى
اخلـــولى ذهـب هـــو اآلخـــر لـــكـــفـــر الـــشـــرفـــا
ـاذا عـاد  .. ـشـوار بـالـقـلـيـوبـيـة وأخـرج أول ا
كـل هـؤالء لــبـذالتــهم مــرّة أخـرى بــيــنـمــا بـقى
الـــســـامـــرى داخل جـــلـــبـــابه وعـــبـــاءته  –لـــقـــد
ـا أسـمـيـناه أسس هـذا اجلـيل أول مـعـرفتـنـا 
فـتوحـة وحفـروا بهذه بـعد ذلك بـالتـجارب ا

التجارب مسارات موشومة بالذاكرة.
ــا انـشــغل أحــد هــؤالء الــرواد بـالــتــمــثـيل ر
... ــــعــــهـــد واآلخـــر بــــالــــســـفــــر والــــثـــالـث بـــا
وأخـذتـهم مــشـاكل الـعــمل الـيـومـيــة وابـتـعـدوا
ـسـرحى الـشـعـبى فى األقـالـيم ـشـهـد ا عن ا

واستبدلوا به مشهدا آخر فى العاصمة..
ولـم تـــكن جــــوالت الـــســـامـــرى بــــعـــروضه فى
أقــالـيم مـصـر اخملـتـلــفـة إال إلقـتـنـاعه بـالـدور
الـتـنـويـرى للـمـسـرح وإلنـتمـائه لـهـؤالء الـناس
ولـــقــنــاعــته بـــأن الــنــمــوذج الـــذى يــقــدمه هــو
ـطلـوب فى الـثـقافـة اجلـماهـيـرية الـنمـوذج ا
إنه يــــرى أن وجـــود  200فــــرقـــة مــــســــرحــــيـــة
ـكن لــهـمـا كـفــرقـته فى هــذا الـتـوقــيت كـان 
ــصــرى جــمــيـــعًــا أن تــغــيــر ســلــوك الــشــعب ا
بــأكــمــله فــهـل تــرى مــازالت هــذه الــفــعــالــيــة

صاحله حتى اآلن..!
ـنــيــا اسـتــمـر فى بـعــد عــودة الـســامــرى من ا
تــــقــــد عـــــرضه "عــــلى الـــــزيــــبق" كــــان ذلك
مــــواكــــبًــــا حلــــرب أكــــتــــوبـــر 1973م. فــــكـــانت
الظروف غير مـستقرة على أى حال واتخذ
الـعـرض صــيـغـة عـدم االســتـقـرار هـو اآلخـر
وبـدالً من تـركـيـزه عـلى حـدوتـة عـلى الـزيبق
بـــدأ هــــذا الـــتـــركــــيـــز يــــقل واتـــخــــذ الـــعـــرض
خـاصــيـة جـديـدة عـلـيه وهى مـواكـبـة أحـداث
الـعـرض فـكـان كـل بـيـان يـصـدر عن اجلـيش
شهد جديـد يؤلفه عبد كـان العرض يتبـعه 
الـعزيـز عبد الـظاهر حلـظيًا عـلى هيئـة بيان
فـــنى بـــيـــان رســـمى فـى مــقـــابـل بــيـــان فـــنى
وعــلـيه لـم يـعــد اسم "عــلى الــزيـبـق" مـنــاســبًـا

سرحي جريدة كل ا

سرحى وأخرج عدة أعمال  > أقام مهرجان موليير ا
ات  – مريض الوهم –  منها البخيل  – مقالب سكابان  – طبيب رغم انفه  –نساء عا
الطبيب احلائر .
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> مكتبة مبارك العامة
ببورسعيد تقيم  فى
الثامنة مساء األربعاء
القادم  22يوليو حفل
توقيع كتاب "احلب
والسالم" ألحمد نبيل
والذى يقدم خالله رؤية
فلسفية حياتية يتم
تناولها بأسلوب وجدانى
يبتعد عن الواقع بهدف
رصد مشاهد من احلياة
مثيرة للجدل الكتاب
صادر عن دار مزايا للنشر
والتوزيع.
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إعداد: محمد احلنفى

z≥«°†dG ´ ∫ÉØàMG{ ÉfƒcQÉ°T ¿ƒ«Mô°ùe
اليوم تدخل "مسرحنا" عامها الثالث.

ثالثة أعوام مضت 105 أعداد صدرت بانتظام يقارب "االنضباط العسكرى"
وهـذه اجلــديـة هى مــفـتــاح مـا حــقـقــنــاه فى "مـســرحـنــا".. والـذى جتــلى فى كل هــذا احلب الـذى

سرحي والذين يتعاملون معنا وكأنها "جريدتهم" أما نحن فـ "ضيوف"!! يحيطنا من ا
سـرح وقـيل.. أين هو كـثيـرون راهـنـوا على صـعـوبة إصـدار صـحـيفـة أسـبوعـيـة مـتخـصـصة فـى ا

سرح لتكتبوا عنه كل أسبوع?! ا
وأثبتنا لهم من خالل 105 أعداد أن هنـاك مسرحًا وأن هناك حركة مسرحية حقيقية تستحق

أن يكون لها منبر إعالمى محترم.
وألنه يصعب علـينا أن نتكلم عن أنـفسنا قررنا أن نـحتفل بدخولنـا العام الثالث "ع الضيق" إال أن
سرحي الكبار الذين نحبهم ونحترمهم قرروا أن يشاركونا فيه  بكلمات حب صادقة عددًا من ا

سرحيون لـ "مسرحنا". .. فكانت هذه الشهادات التى رصدت كيف ينظر ا

د. أشرف زكى 

د. أشـرف زكى رئيس الـبيت الـفنى لـلـمسـرح أشاد بـقدرة "مـسرحـنا"
ـسـرحيـ جلـريدة عـلى "سد الـفـراغ" الـذى طال لـعـقـود ورى ظمـأ ا

تعبر عن واقعهم وآمالهم.
ـسـرحـي فى واعـتبـر زكى أن "مـسـرحـنـا" باتـت "موسـوعـة" ألحالم ا

سرحية. مصر والوطن العربى وتعبر عن واقع احلياة ا
ــفـتـوحـة عــلى صـفــحـات "مـسـرحــنـا" لـكل ــسـاحـات ا وقـال أشـرف: ا
اآلراء والـتى مــنـحـتــنـا فــرصـة االتـفــاق أو االخـتالف واجلـدل الــبـنـاء

ـسـاحـات بـاتت ـسـرحـيـة اخملـتــلـفـة هـذه ا حــول الـظـواهـر ا
بــوابــات ذهــبــيــة لــلـحــراك الــفــكــرى والــفــنى داخل الــســاحـة
سرح" ألن أى رأى سـتفيد فى الـنهايـة هو "ا سرحـية وا ا
مـهـما اخـتـلـفت مـعه أو حـوله يـصب فى الـنـهـاية فـى صالح
ـــــســـــرح. وطـــــالـب أشـــــرف زكى كل ـــــو واســـــتـــــمـــــرار فن ا
ـسـرحـيــ بـاالسـتـفـادة من اآلراء واألفـكــار الـتى يـطـرحـهـا ا
أصـحـابـهـا عـبـر مـنـبـر "مـسـرحـنـا" والـتى أتـاحت لـهم مـا لم
يـكن مـتـاحًا قـبل ظـهورهـا. وأضـاف: استـطـاعت "مسـرحـنا"
ـاضــيـ إضــافـة الـكــثـيــر سـواء من خالل خـالل الـعـامــ ا
ـتــابـعـات الـنـصــوص الـعـربــيـة واألجـنــبـيـة الــتى نـشـرتــهـا أو ا
النقدية لعروض احملتـرف والهواة أو التغطيات اإلخبارية
للمـهرجانـات والفعـاليات اخملـتلفـة وهو ما يحـسب بالـتأكيد
لــفـريق عــمـلــهـا. وتــمـنى أشــرف زكى عـلى أســرة اجلـريـدة أال

ـا يـنـتجه تـابـعـة اخملـلـصـة  يـتـوقـفـوا عن ابـتـكـار األبـواب اجلـديـدة وا
ـصريـون والـعـرب من أعـمال بـاعـتـبار "مـسـرحـنـا" باتت سـرحـيـون ا ا

سرحى فى الوطن العربي.  ذاكرة الفعل ا

أحمد عبد احلليم

بهيج إسماعيل

أبو العال السالمونى

 أحدثت تأثيرًا واضحًا
سرحية  على احلركة ا

اخملـــرج الــكــبـــيــر أحــمـــد عــبــد احلـــلــيم والـــذى ســبق وأشــاد
بـتــجـربـة جــريـدة "مـســرحـنـا" فى حــوار تـلـيــفـزيـونـى وصـفـهـا
خاللـه بـــأنـــهــا "جـــريـــدة جـــادة ســـدت فـــراغًـــا فـى الـــســـاحــة
ـسرحية" هنأنـا بالعدد األول في العـام الثالث وقال: تقدم ا
اجلـريـدة تـغـطيـات صـحـفـيـة مـتمـيـزة لألحـداث والـفـعـالـيات
ـســرحــيـة فى مــصــر والـوطـن الـعــربى وتــفـتح نــافــذة عـلى ا
ـختلف اجتـاهاتها. وأعـرب أحمد عبد ـسرحية  الساحة ا
احلـلـيم عـن أمـنـيـته بـتـخـصـيص مـيـزانـيـة مـرتـفـعـة لـلـجـريـدة
تــســاعــدهــا عــلى مــواصــلــة الــتــألق واالنــتــشــار وأن تــواصل
سرحية فى مصر والعالم العربى. متابعة وتغطية احلركة ا
ـبدعة من النقاد وأضاف: تـلفت نظرى بشدة تـلك الكتيبة ا
تلكون الشبان الذين أفرزتهم صفحات "مسرحنا" والذين 
ــســـرحــيـــة رؤيــة عـــصــريــة إلى جــانـب الــوعى والـــثــقـــافــة ا

ومذاقًا مختلفًا. 

خط الدفاع األول
سرحية  عن احلركة ا

سـرحى الـكـبيـر أبـو الـعال الـسالمونى وصف الـكاتـب ا
جريدة "مسرحنا" بأنها إجناز ثقافى كبير.

واعـتـبـر الـسالمـونى أن الـفـضـل فى هـذا اإلجنـاز يـعود
إلـى الــهـــيــئـــة الــعـــامـــة لــقـــصــور الـــثــقـــافــة مـــضــيـــفًــا أن
"مـــــســـــرحـــــنـــــا" هـى خط الـــــدفـــــاع األول عـن احلـــــركــــة
ـــشــهـــد الـــثـــقــافى ـــســـرحــيـــة ودلـــيل عـــلى "عـــافــيـــة" ا ا
ــصــرى. وقــال الــسالمــونى: الــشـاعــر يــســرى حــسـان ا
رئــيس حتـريــر "مـســرحــنـا" أراه أحــد أركـان جنــاح تـلك

سرحية. لم باحلركة ا التجربة باعتباره أحد ا
وأضــاف: مــا حــقــقـــته اجلــريــدة من جنــاح يــعــد إضــافــة
ـسرحـيـة وقد اسـتـطاعت أن حـقيـقـية وجـادة لـلحـركـة ا
حتقق الكثـير منذ انـطالقها قبل عـام ح كنـا نفتقد
قبـلها كـمسـرحي جـريدة نـشعر أنـها لنـا تخـصنا تـعبر
عـنا وتضـيف إليـنا. وتـوقف السالمـونى عنـد اخلطوات
ـتـد دور ــقـبـلـة لـ "مـسـرحـنـا" مـعــرًبـا عن امـنـيـاته بـأن  ا
"مــســرحــنــا" إلى مـــســاحــات أوسع حــول الــعــالم الــعــربى

سرح. ا العالم كله كمنارة لفن ا ور

ـسـرحى  الـكـبـيـر "بـهـيج إسـمـاعـيل" يـرى فى "مـسـرحـنـا" اجلـريـدة الـكـاتب ا
سرح فى القاهرة واألقاليم. الوحيدة التى تواكب وتناقش حركة ا

سـرحية واضح وقال بـهيج: الـتأثـير الـذى أحدثـته "مسـرحنـا" فى احلركـة ا
ـسـرحيـ عـلى اقـتـنـائهـا بـانـتـظام رغم ويـكـشف عـنه احلرص الـبـالغ لـدى ا

صعوبة ذلك بسبب عدم وجودها فى عدد كبير من منافذ التوزيع.
وطالب بـهيج بالـتوزيع العـادل لالهتمـام ب القـاهرة واألقالـيم واالستمرار
ــســتــمــر لألبــواب والـــصــفــحــات األمــر الــذى يــضــفى عــلى فـى الــتــطــويــر ا

علومات. زيد من احليوية بعيدًا عن التنظير واستعراض ا اجلريدة ا
ـسرحيـة معتـبرًا أن انتـقاء ونشر وتوقف بهـيج مطوالً عـند باب الـنصوص ا
نص مـسرحى كل أسبوع هو الـدور األهم الذي تلعبه "مـسرحنا" في مجال
ـســرحى وفــتح األبــواب والــنـوافــذ عــلى الــعـالـم لـيــدخل الــهـواء الـتــثــقــيف ا

النقى واألفكار اجلديدة.

ارفعوا ميزانيتها!

أصبحت «موسوعة»
سرحي العرب  ألحالم ا

حكايات للشباب قبل أن يناموا
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سرحي جريدة كل ا

> عمل مديرا للمسرح الكوميدى 1980 كما عمل وكيال لوزارة الثقافة
1996وعضوا للمجلس األعلى للثقافة 1992.

ة" > فيلم "كيكة بالكر
للمخرج الشاب أحمد
مجدى يعرض مساء
اخلميس القادم 23

يوليو بقاعة تنمية البيئة
قطم الفيلم إنتاج با

مدرسة السينما 2008
وسبق عرضه بأكثر من
مهرجان واحتفالية كان
آخرها مشاركته فى
مهرجان السينما
ستقلة ومهرجان ا

كورتوما بفرنسا وحصل
على جائزة جلنة

التحكيم اخلاصة من
مهرجان التاغيت

باجلزائر.
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سرحي جريدة كل ا

ركز الدولى للتنمية > ا
الثقافة بالدقى يشهد
حاليا فعاليات الدورة
التدريبية التى تنظمها
درسة الصيفية للفنون ا
حتى نهاية أغسطس
القادم للشباب من سن
 12إلى  18عاًما فى
مجاالت الرسم
والتصوير الفوتوغرافى
وازيك والنحت وأعمال ا
وذلك أيام االثن
والثالثاء واألربعاء
أسبوعيا من الساعة 11
صباحا وحتى الرابعة
والنصف عصرًا.

سرحية "الكوميدى شو" عام 1976  > ويذكر للسيد راضى أيضًا أنه أسس فرقته ا
وقدم بها كثيرًا من األعمال االستعراضية الكبيرة على مسرح األندلس .
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د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

عــرض مـــا حتــمـل مــعـــنى مــقـــصــودا ومــحــددا
يــرتـبط وهــذا الــسـيــاق  وعــنــدمـا يــقــوم نـفس
مـثل بـنـفس احلـركة فى سـيـاق عـرض آخر  ا
فـــســـوف حتـــمل حـــركـــتـه مـــعـــنى آخـــر يـــرتـــبط
والــســيــاق اجلــديــد  األمــر الــذى يــتــطــلب من
ـــــمــــثـل أن يــــتـــــحــــرر مـن لــــزمـــــاته احلـــــركــــيــــة ا
الـشــخــصــيــة أو الــتى اشـتــهــر بــهــا  وعــلـيه أن
ـاءات وإشــارات نـابـعـة من يـبــتـكـر حــركـات وإ
الـدور الـذى بـ يــديه  ال أن يـدخل بـحـركـات
ـاءات سـابــقـة الـتـجـهــيـز كـمـا هـو وإشـارات وإ
مـثل ثلـينا خـاصة ا األمـر عند الـكثيـر من 
الـكـومـيـديـ  وهـو مـايـزيـد مـتـطـلـبـات تـدريب
ـثل أن وتـهـيـئـة اجلــسـد بـحـيث يـسـتـطـيع كل 
يـجعل من جـسمه عـضوا مفـكرا بـحـيث يـكون
متـفتحا ومنـفتحا ومسـتعدا لكل االحـتماالت
الــتـعــبــيـريــة  وتــبـدأ تــهــيـئــة اجلــسم عــلى هـذا
الـنـحو بـالتـحـرر من جمـيع الـقيـود الفـيـزيقـية 
والــتـى تــتــمــثل فى الــوزن واجلــاذبــيــة  وكــذلك
ـعـوقـات الـنـفسـيـة والـتى تـتـمثل الـتخـلص من ا
فى االنـطـواء الــذى يـحـول دون تـفــجـر طـاقـاته
الــتـــعــبـــيـــريــة  وكـــذلك الـــتــخـــلص مـن الــقـــيــود
ـتـمــثـلـة فى الـعـادات والــتـقـالـيـد االجـتـمـاعــيـة ا
ـتعـلـقة بـوضعـيـة اجلسم اإلنـسانى واألعراف ا

والنظر إليه بصورة ما . 
ó°ù÷G Qƒ°†M

ــمــثل بــجـســده يــقــدم وجـودا مــحـســوسـا  إن ا
سرح فى نفس الـلحظة لـشخص يعيش عـلى ا
ــتـفـرج مـن خالل سـلــسـلـة من الــتى يـعــيـشــهـا ا
األفـعـال وردود األفـعـال الـتى يـعـتـمـد فـيـها أوال
عـلى جسده  وذلك هـو ما يسـمى باحلضور 
ـسرح لم مـثل عـلى خـشـبـة ا حـيث مع ظـهـور ا
يـعـد مـجـرد هـيـكل آدمى إلنـسـان يـتـحـرك على
سرح  وال هو أى جسد  ولكنه جسد مع ا
ـــــثـل مـــــركـــــز اجلــــــذب من خـالل طـــــاقــــــاته  
تـعلقة ـعانى ا التعـبيرية الـتى تبث الدالالت وا
ــتــلــقى  إن هــذا اجلــســد هــو بــالــعــرض إلى ا
ــثــابــة الــبـــنــاء الــرمــزى الــذى يـــتم إخــضــاعه
حلـالــة اجـتـمـاعــيـة مـحـددة بــالـعـرض  ولـرؤيـة
مــعـيــنــة لــلــعـالـم  تـقــوم هــذه الــرؤيـة بــتــحــديـد
تــعـــريف صــورة هــذا اجلــســـد  وهى الــنــقــطــة
احملـوريـة الـتى الـتـقت عـنـدهـا جـمـيع الـتـجارب
ـــــســــرحـــــيـــــة فى الـــــعـــــالم  والـــــتى حـــــاولت  ا
بـأسـلـوب أو بـآخـر  حتـقــيق  فـكـرة الـتـجـسـيـد
ـسرح  مـتـوسـلة فى الـتى تـمنح الـوجـود لـفن ا
ــا أســمــاه ــمــثل اجلــســدى  أو  ذلـك بــفــعل ا
"سـتـانـسالفـسـكى" الـتـجـسـيـد اإلبـداعى  ذلك
ــتـــلك تـــقــنـــيــة ــمـــثل أن  الــذى يـــتــطـــلب مـن ا
جــســـديــة خــاصــة  فـــهى الــتـى ســتــعــيـــنه عــلى
حتـويل الــقـوى الـطـبـيـعــيـة الـتى بـداخـله  وهى
ـــوهــبــة أو الـــغــريــزة الـــتــمــثـــيــلــيـــة  إلى عــمل ا
إبـداعى مـفـيـد يـتـضـمن رسـالـة مـحـددة حتدث
تـفـرج  وهـو األمـر الذى أثـرا حـسـيـا فى ا
ـــمـــثل عـــلـى الـــوعى بـــاالســـتـــخـــدامـــات يـــلـــزم ا
اخملـــتـــلــفـــة جلـــســـده مــثـل  امــتـــداد  وتـــنــوع 
وتباين مجاالت رؤيـة اجلسد  كشفه  تعريته
 تـغـطـيـته  حتـويل شكـله  طـريـقـة تـعـامله مع
الـــفــــضــــاء ومع عــــنــــاصــــر الــــعــــرض األخـــرى 
ـتـفـرجون  إن وأخـيرا البـعـد الـذى يراه مـنه ا
ـؤشرات ثـابة ا كل مجـاالت الوعى هـذه هى 
مـثل عـليـها ـرتكـزات التـى ينـبغى أن يـبـنى ا وا

تدريبه.

ـمثل بـحضوره اجلـسدى احلى عـندمـا يظـهر ا
ـقـام األول ذلك ـســرح هـو فى ا عــلى خـشـبـة ا
ادية اإلنـسان أو الشخص احلـقيقى بسـماته ا
 وثـانــيـا هــو الــشـخــصــيــة الـدرامــيــة أو الـدور
الـذى يتحول إلـيه بشكلٍ أو بآخـر ثم ثالثا هو
ذلك اخلـيــال الـذى يــدل عــلـيه  والــذى يـتــولـد
تفـرج الذى يشاهده فى الـنهاية بـداخل عقل ا
 إن هـذه احلالة الشـديدة التعـقيد من األبعاد
الــثالثــة الــســابــقــة هى الــتـى تــكــوّن قــدرة هـذا
ــعــبــر والـدال ــاء اجلــســدى ا ــمــثل عــلى اإل ا
مثل على معان مقـصودة ومحددة  وإذا كان ا
الــــــذى يــــــقــــــوم بــــــدورٍ مـــــــا هــــــو عالمـــــــة عــــــلى
الـشـخـصـيـة اخلـيـالـيـة الـتى يـؤديـها فـإنه يـظل
محتفظا بسماته احلقيقية إلى حدٍ كبير  إال
ــمــثـل اإلنــســان أن هــذا الــتـــوتــر الـــقــائم بـــ ا
احلـقـيـقى وب الـشـخـصيـة اخلـيـاليـة هـو أحد
أهم عــوامل اجلــاذبـيــة األســاسـيــة الــتى يــتـسم
ــتــفــرج ــســـرحى عــمــومــا  إذ أن ا بــهــا الــفن ا
ـمــثل هى الـتـظـاهـر اليـنــسى أبـدا أن وظـيـفـة ا
أمـامه بــأنه شــخـصــيـة أخــرى لـبــعض الـوقت 
ـؤقت أثرا حسـيا فى ويحـقق ذلك الـتظـاهر ا
ــــتـــــفــــرج  ومـن نــــاحـــــيــــة أخـــــرى فــــإن هـــــذا ا
هى مـثل  اجلـاذبـيـة اجملـردة الـتى يـتـمـتع بـهـا ا
فى حــد ذاتــهــا  تـقــوم بــدورٍ فــعّــال فى تــولــيـد
ـتـفـرجـ  وهـو مـا يـسـتـلـزم أن ـعـانـى أمـام ا ا
ــمـثـل عـددا ضــخــمــا من الــتــقــنــيـات ــتــلك ا
الـتـعـبيـريـة التـى تنـهض عـلى اسـتخـدام جـسمه
ــمـثل اتــخــذ جـســد ا لــهـذا الــغــرض  ومن ثم 
مــوقـــعــا مــتـــصــدرا فى جـــمـــيع مـــنـــاهج األداء
الـتــمــثـيــلى الــتى اتــفـقت جــمــيـعــهــا عـلى أن فن
ــمــثل هــو نــشــاط يـــحــيل إلى احلــضــورحــيــاة ا
إنــسـانــيــة مــتــخــيــلــة مــلــيــئــة بــالــرمــوز والــصـور
ــقـصــودة  وذلك عــنــدمــا يــتــعـرض الــداللــيــة ا
ـمــثل إلى عــمـلــيـة حتــوّل واع من كـونه جـســد ا
معـبرا بـالفـطـرة إلى التـعبـيـر من خالل الفن 
ـمـثل يـتـحـول إلى الـشـخـصـيـة الـتى تـخـتـلف فـا
عـنه تـمـاما  وتـسـتنـد عـملـيـة التـحـول تلك إلى
كن تدريبه على اعتبار اجلـسد دال مركب  
ـرغـوبـة من خالل ـشـاعـر ا المـح وا تـوصـيل ا
ــمــثل مــفــردات لــغــتـه  وعــلــيه  فــإن مـــهــمــة ا
التـقتصـر على بـناء الشـخصـية الدرامـية فقط
 بـل عـــلى إبـــراز مـــنـــظـــومـــة الـــدالالت  وذلك
عــلى اعـــتــبـــار أن عــمــلـه يــرتــكـــز عــلى مـــفــهــوم
ـا الــداللـة لــلـتــعـبــيـر عن هــذه الـشــخـصــيـة  
ـــــكـن مــــعـه الـــــقــــول إن دالالت اجلـــــســـــد هى
ثابة أفعـال وردود أفعال محددة  خالية من
الــتـفــاصـيل غــيـر ذات األهــمـيــة  والـتى غــالـبـا
مـانـراهـا فى السـلـوك اإلعـتـيـادى لإلنـسان فى
حــيــاته الـــيــومــيــة  كــمــا أن اجلــســد فى حــالــة
األداء يــعــتــبــر وحــدة التـتــجــزأ بــوصــفـه مــولـدا
لـــلــمـــعـــانى  ولـــذا فـــإن احلـــركـــات اجلـــســـديــة
سرح تدفـقة للمـمثل على خـشبة ا تتالـية وا ا
يـصعـب حتلـيـلـهـا بـعـزلـهـا عن بـعـضـهـا البـعض
ـسـتـوى الـفـعـلى تـفـكـيـكـهـا ـكن عـلى ا حـيث ال
ــكـن تــمــيــيــز وإعــادة تـــركــيــبــهـــا  ومن ثم  ال
ـعنى ـمـثل حتـمل ا مـنطـقـة مـعـيـنة فى جـسـد ا
ـلــقـاة ــســؤولـيــات ا ـا يــزيـد من ا ـقــصــود  ا
ــــمــــثل  حــــيث إن االســــتــــخـــدام عــــلى كــــاهل ا
ـمثل يتـطلب وعيا تدريـجيا ـسرحى جلسد ا ا
بــصـورته الــنـهــائـيــة  حـيث تــؤثـر تـلـك الـصـورة
عــلى أسـلــوب الـعـرض تــبـعـا ألسـلــوب الـتـقــنـيـة

ـكـان  وعن احملـتـوى الـقـصـصى من الـزمـان وا
خالل أدائه الـــصـــامت  واألهم من ذلـك كــله 
فـهو يـتفـاعل مع باقى عـناصـر العـرض األخرى

من سينوغرافيا  وصوتيات .
فـــعــــمل اجلــــســـد لــــيس فــــقط حملــــاكـــاة الــــفـــعل
اإلنــســانى لــلــشــخــصـــيــة  بل يــتــعــدى ذلك إلى
مـحــاكــاة عـواطــفــهــا الـداخــلــيـة  وذلك عــنــدمـا
ـاءاته وإشــاراته إلى رمـوز تـتــحـول حــركـاتـه وإ
دالـة مـرتـبـطــة بـسـيـاق درامى مــا  تـعـتـمل هـذه
ـــتــــلـــقى الـــذى الـــرمــــوز فى شـــعــــور والشـــعـــور ا
يـحــولـهـا بــدوره إلى مـعـان مــقـروءة  إال أنه من
قـام أنه لـيس كل ما اجلـدير بـالـذكر فى هـذا ا
ـمـثل يـحـمل هـدفا مـحددا يـصـدر عن جـسـد ا
ـتـفـرج الـذى غـالـبـا مـا ـكـن قـراءته من لـدن ا
يـــفــــقـــد تـــواصــــله واتـــصــــاله مع جــــزء من هـــذه
األفـعال اجلسديـة  ويتفـاوت حجم هذا اجلزء
من مـتـفـرج آلخـر  وفـقـا لـقـدرته عـلى مـراقـبـة
ـمــثل الـتى تـتــدفق كـنـســيج من الـرمـوز أفـعـال ا
غـــيـــر قـــابل لـــلـــتـــقـــســـيم عـــلى حـــد تـــعـــبـــيــر "آن
ـمـثل أوبـرســفـيـلــد"  وقـد تـكــون بـعض أفـعــال ا
نـــابـــعـــة من ضـــرورة فـــســـيـــولـــوجـــيـــة مـــثل ردود
كـتـسبـة اجـتمـاعـيا ومن األفـعـال الغـريـزيـة أو ا
ــمـثل بــالـثـراء الــرمـزى من هـنــا يـتــمـتع جــسـد ا
نـاحيـة وبـواقـعـيـة الـتـعـبـيـر اإلنـسـانى من نـاحـية
ــنــحه مــرونــة التــتــوفــر أخــرى   األمــر الــذى 
بنـفس الـقـدر ألىٍ من عـناصـر الـعـرض األخرى
 ولــــذا فـــــإن جــــمــــيـع الــــدالالت الـــــصــــادرة عن
ــتـعـددة تـتـمـركـز ــسـرحى بـعـنـاصـره ا الـعـرض ا
ـــمـــثل وجـــســـده  وفى ذات وتــتـــمـــحـــور حـــول ا
ـمـثل أن يكـون واعـيا بأنه ال الـوقت فـإن على ا
ـعزل عن تلك العناصر األخرى  عنى  ينتج ا
بـل عــــبــــر الــــعالقــــات اجلــــدلــــيــــة  أو عالقــــات
ـتـبــادل بـ جـسـده وبـ كل عـنـصـر الـتـأثـيـر ا
عـلى حــدة  وبـيــنــهـا جــمـيــعـا فى ذات الـوقت 
ـمثل فى سياق ومن اجلـدير بالذكـر إن حركة ا

الـــتــدريـــبــيـــة واألدائــيـــة الــتى تـــشــكـــله وتـــشــكل
وذجه .

وبــنـاء عــلى مـا ســبق فــإن هـنــاك أسـسًــا ثالثـة
ـعـبـر عن ـمـثل أن يـكـون هـو ا تـسـمح جلـسـد ا
ــعـــانى والــدالالت فى الــعــمل الــفــنى  أولــهــا ا
ــعـــرفى  عــنـــدمــا يـــكــتــسـب جــســد األســاس ا
ــمــثل مــعــارف اجــتــمــاعـيــة وجــمــالــيــة تــتـعــلق ا
بـــدراســـاتـه لإلنـــســـان  وذلك بـــاإلضـــافـــة إلى
هـارات والتقـنيات ضرورة اكتـسابه لـعدد من ا
الــتى تــهــيئ جــســده لـلــتــعــبــيــر بـوعى وإدراك 
وثـانيـها هـو األسـاس الفـيزيـقى  حـينـما يـكون
يكانيـكية وتشريحية اجلسم مثل واعيا ? ا
الـبـشـرى  أمـا األسـاس الـثـالث  فـهـو األساس
العاطفى  حينـما تكون حركة اجلسد مرتكزة
عـلى دافع نـفسى داخـلى مـرتـبط بـالشـخـصـية
فى مــوقـف درامى مـــا  وبــشـــكل عــام يـــعــتـــبــر
ــمــثل مــســؤوال عن إنــتــاج عالمــاته اخلــاصـة ا
ـســرحى  ســواء كـان يــعـمل من فى الـعــرض ا
خالل نــظـام يـســمح بـالــتـداعى احلــر لـلــجـسـد
وعــلى تــلــقــائــيــة الــتــعــبــيــر  أو كــان يــعــمل من
ـــصــمم  أو خالل إرادة آخــريـن كــاخملــرج أو ا
من خالل تــشـفــيـر حـركى مــصـمم ســلـفـا ومن
ـمــثل هـو هــنـا فــإن الـتــدريب اجلــسـدى لــدى ا
ثابـة االختـبار الذى يـتيح له أن يتـعرف على
حـــدوده اخلــاصـــة وجتــاوز جــســـده  بــوصــفه
يــشـكل الــنـواة الــدائـمــة لـلــمـقــاومـة الـتـى تـعـوق
ــعـــانى قـــدراته عـــلى الـــتــعـــبـــيـــر والـــدلّ عــلـى ا
ـمــثل فى ــقــصــودة   حــيث يـتــمــيــز جــســد ا ا
ــســـرح بــقـــدرته عـــلى تـــقــد كل مـــعـــقــد من ا
ــادى ـــعــانـى والـــرمــوز  بـــاعـــتـــبـــاره الـــرمـــز ا ا
الــــرئــــيــــسى  حـــــيث يــــقــــدم دالالتـه من خالل
مــظــهــره اخلــارجى  وأفــعــاله  وســلــوكــيــاته 
ـسـرح  فـضال عن وتـصـرفـاتـه عـلى خـشـبــة ا
أنه يــنم عن الــهــويــة اجلــنــســيــة الــعــرقــيـة  أو
ــقـــدوره الــتــعــبــيــر عن الــطـــائــفــيــة  كــمــا أن 

 عمل اجلسد ليس محاكاة
للشخصية بل يتعداها

للعواطف الداخلية العميقة

مثل يقدم وجوداَ محسوساً  ا
سرح فى لشخص يعيش على ا
تفرج نفس اللحظة التى يحياها ا
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موضوعية.. متوازنة
.. و"مصحصحة"

خالد جالل

روح الشباب سر تميزها
اخملرج "خالد جالل" مدير مركز اإلبداع قال:

ـيز جـورنال "مسـرحنـا" هو اعتـماده علـى مجمـوعة من الـشباب األمـر الذى خلق أهم ما 
ـســرحـيـة الـتى أصـبـحت حـالـة من الــتـقـارب الـفـكـرى واإلنـســانى بـ اجلـريـدة واحلـركـة ا

تعتمد حاليًا وبشكل أساسى على الكوادر الشابة.
ـسـرحـيــة فى مـصـر من خالل وأضـاف خــالـد: اسـتـطــاعت "مـسـرحـنــا" أن تـتـابع احلـركــة ا

تميزة خصوصًا مجموعة النقاد الشبان. متابعاتها النقدية ا
ـتـابعـات النـقديـة التى تـقدمـها "مـسرحـنا" حتت عـنوان "3 دقات" واعتـبر خـالد جالل أن ا
ـسرحـيـة وجتعل هى أهم أبواب اجلـريـدة; ألنهـا تـقـدم صورة بـانـوراميـة واسـعة لـلـحركـة ا
القـارىء يلم بـتفـاصيل تـلك احلركـة. وتوقف خـالد أيضًـا عنـد الصـفحـات التى تـخصـصها
ا ألنه مـنحاز بـطبـعه للشـباب ومولع اجلريـدة للمـواهب الشـابة حتت عنـوان "مشـاوير" ر

واهب اجلديدة. بتقد ا
ـصطلحات ـتابعات الـنقدية وتـخصيص باب لـشرح وتقد ا وطالب خـالد جالل بزيادة ا
ـتـخـصـص والـقـادر عـلى شـرح ـنـبــر اإلعالمى ا ـسـرحـيـة بــاعـتـبـار أن "مـســرحـنـا" هى ا ا

هتم بهذا اجملال. صطلحات للمسرحي الشبان وا وتقريب هذه ا

شريف عبد اللطيف

سـرحى شريف عـبد اللـطيف رئـيس قطـاع الفنـون الشـعبـية واالستـعراضـية قال: اخملـرج ا
حب الــعــامـلــ والــقــائــمــ عــلى "مــسـرحــنــا" لــعــمــلـهـم ولــلـمــســرح يــظــهــر جـلــيًــا من خالل
صفحـاتها. وأضـاف: اجملمـوعة التى ولـدت اجلريدة عـلى يديـهم والذين ال زالوا يـواصلون
ــبـتــكـرة يـكــشف عن حــرصـهم وتــفـانــيـهم عــلى خـروج تـقــد األفـكــار اجلـديــدة واألبـواب ا
مـطـبـوعـتـهم كل أسـبـوع فى أفضـل صورة. وتـابع عـبـد الـلـطـيف تـقـدم "مسـرحـنـا" مـتـابـعات
سـرحيـة بغض الـنظر عن كـون صنـاع العمل من نـقديـة وإخباريـة بكـافة تفـاصيل احلـركة ا
الـهواة أم من احملـترفـ وسواء كـان العـمل يقـدم على مـسرح اجلـامعـة أو فى الـكنـيسة أو
فى الـبــيت الـفـنى. شـريف عـبـد الـلـطـيف طـالـب مـسـئـولى الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة
ـســرحـيــون من تـلك ـضــاعـفــة صـفــحـات اجلـريــدة لـتــتـضــاعف الـفــائـدة الــتى يـجــنـيــهـا ا

نشورة بها. ادة ا الصفحات وا
" الـعـامـلـ فى "مـسـرحـنـا" بـأنـهـم "هواة ووصف عـبـد الـلـطـيف "كـتـيـبـة الـنـقـاد واإلعالمـيـ
يعـملون بـروح االحتـراف" األمر الذى يـنتج مطـبوعة عـلى مسـتوى محـترم يسـتحق الدعم

ؤازرة واالهتمام. وا

ـسـرحـى جـمـال يــاقـوت أشــاد بـالـدور اخملــرج ا
الذى لـعبـته "مـسرحـنا" مـنـذ صدورهـا وتوقف

عـنــدمـا وصـفـهـا بــالـتـوازن فى الــتـغـطـيـة
الــصــحــفــيــة بـ أعــمــال مــســرح الــهـواة

. واحملترف
يـــاقــــوت وصف شــــبـــاب الــــنـــقــــاد الـــذين
احـتضنت صفـحات "مسرحـنا" جتاربهم
ـــســرحـــيــ ــوضـــوعـــيــة" وطـــالب ا بـ "ا
عـــلى اخـــتـالف أجـــيـــالـــهم وتـــوجـــهـــاتـــهم
الـــفـــنــــيـــة والـــفـــكــــريـــة بـــالــــوقـــوف خـــلف
"مـســرحـنـا" ودعــمـهـا لــتـسـتــمـر فى لـعب

هذا الدور الهام.
وأضـاف جــمـال يـاقـوت: قـسـمـا األخـبـار
تابعات النقدية هما جناحا التميز فى وا

ـتـازا بـ "الـيـقـظـة" الـكـامـلـة "مـسـرحـنـا" حـيث 
ـســرحـيـة فى مـتــابـعــة األحـداث والــفـعــالـيــات ا

بامتداد محافظات مصر.
كـــمـــا أشــاد يـــاقـــوت بـــفـــكــرة نـــشـــر الـــنـــصــوص
ــسـرحــيـة بـانــتـظـام عــلى صـفـحــات اجلـريـدة ا
مــشـيــرًا إلى أن هـذه الــنــصـوص أثــرت بـالــفـعل
مـــــكـــــتـــــبـــــة كـل مـــــســـــرحى ووضـــــعـت مـــــروحــــة
االخــتــيـارات أمــامه عــنــد الـتــفــكـيــر فى تــقـد

عمل جديد.
وطـالب يـاقـوت أسـرة "مـسـرحـنـا" بـإقـامـة ورش
فى الـــنـــقــد الـــفـــنى تـــســـهم فى تـــقـــد أجـــيــال
جـديدة لـلـسـاحة كـمـا سبـق لهـا وأقـامت ورشة

فى التمثيل واإلخراج.

عاطف عوض

منبر كنا نفتقده ومفتاح
للتواصل مع احلركة

ــســـرح الــقــومى مــصـــمم االســتـــعــراضــات ومـــديــر ا
لـلطـفل د. عاطف عـوض شدد عـلى افتـقاد احلـركة
ـــنــــبـــر إعـالمى يــــجـــمـع بـــ اجلــــديـــة ــــســـرحــــيــــة  ا

صداقية قبل "مسرحنا". وا
وقــال عـوض: "مـســرحـنــا" هى أول مـطــبـوعـة
عـلى مـســتـوى الـوطن الـعــربى تـتـخـصص فى
ــــســــرح األمــــر الــــذى مــــنــــحــــهــــا "دورًا" فـن ا
وحـــمــلــهـــا مــســؤولـــيــة اســتـــطــاعت أن تـــلــعــبه

وتتحملها باقتدار يستحق اإلشادة.
وتـابع: من خالل "مـسرحـنـا" أتابع مـا يـحدث
ـــــــــســـــــــرحـى حـــــــــتـى فى ذروة فـى الـــــــــوسط ا
انشـغالى بـعـمل سواء كـمصـمم اسـتعـراضات
أو مـديـر مـســرح وبـذلك أبـقى طـوال الـوقت
"عـلى اتصال" بالـساحة األمر الـذي يفيدني

ويثرى خطواتى.
وطــالب عــاطف عـوض "مــســرحــنـا" بــأن تــمـنح

ـزيــد من اهـتــمـامــهـا لــفـنـون تــرتـبـط عـضـويًــا بـفن ا
سرح وتـعد جـزءًا منه مثل الـباليه واالسـتعراض ا
ثل هذا الدور. ؤهل  كان الوحيد ا وذلك ألنها ا
وتــــوقـف عـــادل عــــنــــد زاويـــة "حــــكــــايــــات من دفــــتـــر
الـذاكـرة" الـذى يـقـدم كل أسـبوع حـكـايـة أو حـكـايات
تـستـحق التـوثيـق والتـسجـيل علـى لسـان أحد فـنانى
ـــســـرح الـــكـــبـــار وهـــذه احلـــكـــايـــات تـــثـــرى مالمح ا
ـســرحــيــة الــتى يــحـتـل صـدارتــهــا دائــمًـا الــصــورة ا
ـقــاالت الـنـقــديـة الـتى أخـبــار الـعـروض اجلــديـدة وا

حتلل هذه األعمال وتقيمها.

رأفت الدويرى

وجودها يستفز األقزام
الـكاتب الكبير رأفت الدويرى قـال: "مسرحنا" هى الرئة الوحـيدة التى نتنفس منها
ـسـرحـيــة وجتـلـيــاتـهـا اخملــتـلـفــة. وأضـاف: الـنــصـوص والـدراسـات أخــبـار احلـركــة ا
والـتـغـطـيـات التـى تقـدمـهـا "مـسـرحـنـا" كل أسـبـوع تـبـرر اسـتـمـرارهـا حـتى لـو اسـتـفز

وجودها "األقزام"
الـدويرى دعـا وزير الثـقافـة إليقاف احلـروب التى يـشنـها من وصفـهم بأنـهم "أصحاب
مــصــلــحــة" فى اخــتــفــاء "مــســرحــنــا" من الــوجــود بــعــد أن كــشــفــتــهم وعــرت مــواقــفــهم
ــكـنــاً فى ظل الـوضع وعـجــزهم الـفــنى والـفــكـرى. وكـشـف الـدويـرى عـن أنه لم يـكن 
ـتـردى أن تـكـون هـنـاك فـرصـة لـوجـود إصدار مـسـرحى مـتـخـصص يـتـابع ـسـرحى ا ا
بـشـكـل أسـبـوعى مـا يـقـدمه الـهـواة وفـرق الــثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة إضـافـة إلى عـروض
ـســرح الــكـنــسى. وقــال الـدويــرى إن "مــسـرحــنـا" ــسـرح اجلــامــعى وا الــبـيـت الـفــنى وا
ـســرحى وتـمــنح األمل لـلــهـواة وتـفــتح أمـامــهم آفـاقًـا اســتـطـاعـت أن "تـنـشط" الــواقع ا

سرح بأنهم "يؤذنون فى مالطا". أوسع حتى ال يشعر عشاق ا
صـريـ بـدعم اجلـريدة وااللـتـفـاف حولـهـا بـاعتـبـارها سـرحـيـ ا  وطـالب الـدويـرى ا

صوتهم ومنبرهم اإلعالمى األول.

الشريف خاطر

سرح عرفة حول ا طورت ا
ـسـرحى الـكـبـيـر الـشـريف خـاطـر سـبــقـنـا إلى االحـتـفـال بـانـتـهـاء عـامـ من عـمـر اإلذاعى وا
ـسـرح" الـذى ــوضـوع من حـلـقـات بـرنــامـجه "دنـيـا ا "مـســرحـنـا" بـحـلـقــة خـصـصـهـا عن هـذا ا
يـقـدمه عــلى شـبـكـة الـبـرنــامج الـثـقـافى. ويـقــول خـاطـر: اسـتـطـاعت "مــسـرحـنـا" خالل هـذين
ــسـرح ســواء فى الـقــاهـرة أو األقــالـيم ــعـرفــة حـول ا الـعــامـ إحــداث "تـطــور" حـقــيـقى فى ا
وجنحت "خـبـرًيـا" بـامتـيـاز فى لـعب هـذا الدور. ويـضـيف: أضـاءت "مـسرحـنـا" عـلى األحداث
ـسـرحـيـ ـسـرحـيـة سـواء كـانـت عـروًضـا جـديـدة نـدوات ومـؤتـمـرات أو مــشـاكل تـخص ا ا
تميزين الذين أثروا بشـكل عام كما أتاحت اجلريدة الفـرصة جملموعة من النقاد والـشبان ا

صفحاتها إلى جانب الكبار الذين تضفى مقاالتهم ثقالً معتبًرا على أعداد اجلريدة.
ــســرحـــيــة الــتـى تــنــشــرهـــا اجلــريــدة بـــأنــهــا أهم مـــا تــقــدمه فـى حــ وصف الــنـــصــوص ا
سرحية وطالب بنشر "مسرحية" كبيرة خارج العدد كهدية ب احل "مسرحنا" للحركة ا
واآلخــر.خــتم الـشــريف خــاطــر شـهــادته بــتــقـد الــتــحـيــة لــلـعــامــلـ فـى "مـســرحــنـا" من
الـصحـفـيـ والـنقـاد ولـرئـيس حتـريـرها "يـسـرى حـسـان" متـمـنـيًـا أن يـشاركـنـا احـتـفاالت

قادمة وجناحات مستمرة.

كتيبة هواة تعمل بـروح احملترف
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سرحي جريدة كل ا

> عُ رئيسًا للجنتى البرامج والتجهيزات 
هرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى منذ عام 1991 كما عُ عضو مجلس إدارة
صرية عام  1992حتى عام 1995. األوبرا ا
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>  أوبريت "الدرافيل"
للكاتب والفنان خالد
الصاوى جترى حاليا
دينة بروفاته لعرضه 
اإلسكندرية من إخراج
رفعت عبد العليم خالد
الصاوى كتب وأخرج
للمسرح من قبل عددًا من
سرحية العامة األعمال ا
أبرزها "اللعب فى الدماغ"
" إضافة و"حفلة للمجان
إلى مشاركته كممثل فى
عدد من األعمال التى
قدمتها فرق الهواة
واجلامعة والهناجر.

«خيل احلكومة».. حلم إسكندرانى على مسرح الليسيه

عفت بركات 

ــثل مـوهـوب أن أواصل مـشــوارى بـاعـتــبـارى 
ولست "صنايعى تمثيل"!!

ــســرح ريــهــام عــبــد الــرازق الــتى وقــفت عــلى ا
ألول مرة وهى طفلة فى السادسة لتصبح بعد
سـنـوات قـلـيـلـة قـاسـمًـا مـشـتركًـا فـى كل أعـمال
قـصــر ثـقـافــة األنـفـوشى ومن خالل جتــربـتـهـا
الــوحـــيـــدة كــمـــخــرجـــة حــصـــلت عــلـى عــدد من
اجلـوائـز احملــلـيـة والـدولـيـة.. تـقـدم ريـهـام هـذه
ـرة دور "ناديـة" ابـنة أيـوب التـى تعـانى طويالً ا
فى الــــبــــحـث عن فــــرصـــــة عــــمل وال جتــــد إال
شــــركـــة لإلعـالنـــات وعــــنـــدمـــا يــــطـــلب مــــنـــهـــا
صـــاحب الـــشـــركـــة الـــزواج تــــقـــبل عـــلى الـــفـــور
مضحـية بابن عـمها الذى خـطبهـا قبل سنوات
وتــضـــرب عــرض احلــائط بـــنــصــيـــحــة والــدهــا

"أيوب"
تــقـــول ريــهــام: أشـــعــر بــالـــســعـــادة لــوجــودى مع
أعضـاء فرقـة "قـوميـة اإلسكـنـدرية" وأتـمنى أن
تـعـود الـفـرقــة الـسـابق عـهـدهــا وتـضىء لـيـالى
ـوقع ـمـيـزة وحتـتل ا اإلسـكـنـدريـة بـالـعـروض ا
صرى. سرحى ا شهد ا الذى تستحقه فى ا
واحلـــلم ذاته يـــتــــقـــاســـمه مع ريـــهـــام والـــعـــطـــار
دوح حـنـفى الـذى يـلـعب فى الـعرض الـفـنـان 
ًـا دور قـروى بــسـيط هـجــر أرضه وقـريــته حـا
ـــطـــاف بـــالــــثـــراء فى الـــقـــاهـــرة لـــيـــنــــتـــهى به ا
"مــــــاســـــــحًــــــا لـألحــــــذيــــــة" فـى أحــــــد مـــــــقــــــاهى

العاصمة!!

مبادرة من البيت الفنى للمسرح أحييت "فرقة
اإلســــكـــنـــدريــــة" الـــقــــومـــيــــة وأنـــتـــجـت عـــرضًـــا
مـسرحيًـا بعـنوان "فيل احلـكومـة" يعرض حـاليًا
على مـسرح "لـيـسيـة احلريـة" .. ويـحمل تـوقيع
مــجــمـوعــة من فـنــانى اإلســكـنــدريـة من أجــيـال
مــخــتـلــفــة حتت قــيـادة اخملــرج مــصـطــفى عــبـد
نصـور مكاوى يراوح اخلـالق الذى اختار نـصًا 
زج ب االسـتعراض ب الـواقع والفانـتازيـا و
ــواطن والــغــنـــاء والــغــوص فى هـــمــوم "أيــوب" ا
ـصـرى البـسـيط احملـاصـر ب الـطـامـع فى ا

قوته وأولئك الراغب فى تمزيقه بالكامل.
العـرض كـتب أشعـاره حـمـدى زيدان مـوسـيقى
وأحلـان مـحـمـد شـحـاته غـنـاء ولـيـد مصـطـفى
وسارة رشاد استعـراضات أحمد أم ديكور
ومـالبس جــمـــاالت عــبـــده كــاريـــكــتـــيــر ســـعــيــد
فـرماوى ونـفذ تـمـثال رمـسيس أشـرف غراب
تـمثـيل سـعـيد الـعـمروسـى سعـيـد عبـد الـنـعيم
مــحــمـد رمــزى أحــمــد خــلــيل عــزيـزة فــاضل
ـــان ريـــهــــام عــــبــــد الــــرازق رحــــاب عــــرفــــة إ
الـسيـد أنسى اجلنـدى أحمـد العـطار مـحمد
فــاروق أحــمــد حــسـنـى أمـيــرة يــوسف حــسن
ــدوح حــنــفى مــاجــد عــبــد الــرازق حـــافظ 
أحـمـد إسـمـاعــيل مـحـمـد زايــد مـحـمـد عـلى
كـر مـرجـان عـلى مـحـارب عالء إسـمـاعـيل

محمد عبد الغنى..
"مــســرحــنــا" الــتــقت ثالثــة مـن أبــطــال الــعـرض
الـذين بـدوا جـمـيــعًـا فى "لـيـاقـة فـنـيـة مـرتـفـعـة"
يـحـذوهم األمـل فى عـودة "قـومـيــة إسـكـنـدريـة"

شهد! ا إلى صدارة ا ليس للحياة فقط وإ
أحــــمـــــد الــــعـــــطــــار الــــذى يـــــلــــعـب دور "كــــمــــال"
االســــتـــغـاللى الــــذى يــــســــتـــغـل ظــــروف "أيـــوب"

مـسـرح قصـر ثـقـافة األنـفـوشى وعـنـدما أرسل
لى النص وجدته مكتمل العناصر.

ويـكـتـشف الـعـطـار عن انـتـهـاء حـلم "االحـتراف"
بــداخـلـه مـشــيــرًا إلى أن الــعــمل عــلى خــشــبـات
سـارح السـكنـدرية يـحـقق له اإلشبـاع كمـمثل ا
مـضيفًا: معـظم احملترف "صنـايعية" وأنا أريد

ويــضـغط عـلــيه من أجل "تــمـريـر" صــفـقـة زواج
ــسـتــثــمـر الــذى أشــتـرى نــاديــة ابـنــة أيــوب مع ا

الشركة التى كان أيوب عامالً فيها..
يـقــول الـعـطـار: اخملـرج مـصــطـفى عـبـد اخلـالق
هـو أسـتـاذى ومـعه بـدأت مـشـوارى كـمـمـثـل عام
 69عندما قدمت مسرحية "الغريب" على

 عرض يحمل توقيع عدة أجيال 
مسرحية سكندرية
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حمدى زيدانرحاب عرفة

 á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdG ¢ù∏WCG
ـأثورات الشعبـية بالهيـئة العامة لقـصور الثقافـة تشارك للعام اإلدارة العامة ألطلس ا
الثانـى على الـتوالى فى حـملـة "القـراءة للـجميـع" والتى انـطلـقت فعـاليـاتها حتـت شعار

"مصر السالم".
الـشــاعـر مـسـعـود شـومـان مـديـر عـام األطــلس قـال إن مـشـاركـة اإلدارة تـأتى فى إطـار

اسـتـراتـيــجـيـة الــهـيـئـة الــرامـيـة إلى اســتـثـمــار إمـكـانـات
الـبــاحــثـ فى تــقـد اخلــدمـة الــثـقــافـيــة عـبــر وسـيط

منهجى منضبط.
وأضاف: يـشـارك األطـلـس فى حـمـلـة الـقراءة لـلـجـمـيع
أثورات الشعبية" هذا العام بخمسة برامج هى "بنك ا
ــتـوجه إلى الــشـبــاب بـغـرض زيــادة وعـيــهم بـعــنـاصـر وا
صرية وبـرنامجى "فلكـلور الطفولة" الثـقافة الشعبـية ا
و"حكايات اجلدود واجلـدات" اللذين يستـهدفان قطاع
الــطــفــولــة بــعــرض تــكــريـس وإنــتــاج الــعــنــاصــر الــفــنــيـة
الـشـعـبـية مـن ألـعـاب وأغـانى وحـكـايـات شـعبـيـة قـاربت

الذاكرة اجلمعية للكبار على جتاهلها.
شـــومـــان أشــــار إلى أن األطــــلس يـــســــتـــكـــمـل من خالل
بـرنــامج "مــكــتـبــة الــدراسـات الــشــعـبــيــة" مـنــاقــشـة أهم
وحـــدات اإلصــــدارات فى هـــذا اجملــــال بـــيــــنـــمــــا يـــولى
برنـامج "راوى من بلدنا" اهـتمامه للـمبدع والـفنان

الشعبي ويوثق لتاريخهم وجتاربهم اإلبداعية.
وتـابع: من جـهـة أخـرى انتـهت اإلدارة من الـتـحـضـير إلصـدار "أطـلس الـفـخـار" وجارى

. والد األولياء والقديس العمل الستكمال قاعدة بيانات االحتفاالت الشعبية 
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ــسـرحى "الـصــ حـلـوة" من حـصـل الـعـرض ا
إنــتـاج فــرقـة كــاريـزمــا وإخـراج مــحـمــدى عـلى
ــهــرجـان ـركــز األول فى الــدورة اخلــامــســة  ا
الــســـاقــيــة لــلـــتــمــثــيـل الــصــامت والـــتى انــتــهت

فعالياتها مؤخرًا.
ـكـونـة من د. هـانى مـطـاوع ومـنـحت الـلـجـنــة ا
ود. نـهاد صـلـيحـة والـفنـان أحمـد نـبيل جـائزة
ـركـز الـثــانى لـعـرض "خـنــاقـة" الـذى أخـرجه ا
مــحــمــد عــبــد الــله الــفــرقــة إحــســاس بــيــنــمـا
ـركــز الـثــالث لـعــرض "فـيــديـو ذهــبت جـائــزة ا
كـليب" من إخـراج محـمد نـبيل لـفرقـة مدرسة
ــهــرجــان ـــثل فى ا احلـــيــاة. جــائــزة أحــسن 
نــــفــــسه ذهــــبـت ألحــــمـــد مــــجــــدى عـن عـــرض
"الــصـ حــلـوة" بــيـنــمـا ذهــبت جـائــزة أحـسن
ثلة لسارة البطراوى عن عرض "خناقة" .
ومنـحت الـلـجـنـة شهـادات تـتـقـدير لـلـتـمـيز فى
الــــتــــمـــثــــيـل لـ "مــــحــــمــــد عـــبــــد الــــلـه" وعــــمـــرو
الـعـمـروسى عن عـرض "كـله بـاحلب" ومـدحت

عربان عن عرض "حياة".
ــهـــرجــان فى حــفـــلــة اخلــتــامـى الــفــنــان كــرم ا
أحــمــد نــبــيل جنم الــبــانــتــومــا وقــدم أحــمــد
جنــــدى فــــقــــرة اســــتــــعــــراضــــيــــة عــــقب إعالن

اجلوائز. 

 د. هانى مطاوع

د. نهاد صليحة

نورهان عبد الله

> القاصة أميرة فكرى
صدر لها مؤخرا عن دار
الكتب للنشر اجملموعة
القصصية اجلديدة
"عروسة ماريونيت"

أميرة فكرة حاصلة على
ليسانس األداب فى علم

نفس من جامعة
نصورة إضافة إلى ا
حصولها على دبلوم

العالقات العامة من كلية
اإلعالم ودبلومة أخرى
فى التربية من جامعة

نصورة. ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحيات منها: البرنسيسة  دلع الهوا  الصعايدة وصلوا  > أخرج عدداً من ا
مهرجان احلرامية  انتهى الدرس يا غبى.
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صرى لفنون الطرب  تغير نظرة اجملتمع ا
والرقص والتمثيل يحتاج لتحليل دقيق

التمثيل حتى الشعبى منها.
ـــوالــد الــشـــعــبــيـــة بــ الــتـــحــلــيل فـــقــد تــنـــازع الــعــلـــمــاء أمــر ا
والــتــجـــر واإلنــكــار والــقــبــول عــلـى اســتــحــيــاء ولــوال الــشق
ـسيحي سلم وا ـرتبط باالعتقـاد الشعبى لـدى ا الدينى ا
حـول كـرامــات األولـيـاء والـقــديـسـ النـتـهـت تـلك االحـتـفـاالت

بهجة. ا
إن الـشق االحـتفـالى الـشعـبى هـو تعـبـير عن حـيـوية أبـنـاء هذا
الــشـعـب وحـبه لــلــحـيــاة وهـو اجلــانب الــذى يـهــمــنى هـنــا وأنـا

صرى.  أسأل عن مظاهر االحتفال والبهجة فى الشارع ا
فـقــد وصف الــشـيخ اجلــبـرتى مــولـد الــسـيــد الـبــدوى من تـلك

الزاوية إذ قال:
"مــولـد الــســيــد الــبــدوى عــيــد ســنــوى يــقـصــده الــنــاس من كل

صوب ابتغاء التجارة والبركة والتسلية".
إنــهــا تــلك احلــالـــة من الــســعــادة الــتى تـــعــبــر عن جــوهــر ذلك
ـتالحـقـة فى كل مـوالد ـوجـات ا الـشـعب احملب لـلـحـياة تـلك ا
أهل الـلـه مـوجـات مـن الـبـشــر تـصـنـع مـوجـات هــسـتــيـريـة من
الــفـرح والــبــهـجــة الــطـاغــيـة مــا بــ صـيــاح األطــفـال وإنــشـاد
احملـبـ وزغـاريـد الـنـسـاء وحـامـلى الـبـيـارق وقـارعى الـدفـوف

والصاجات وذلك الشعور العام بالفرحة والسالم.
ـسـيـحى فـقـد عـرف أقـبـاط مـصـر ـسـلم وا يـسـتـوى فى ذلك ا
يالدى وحتى اآلن تعبير "مولد" لالحتفال منذ القرن الثانى ا
بـذكـرى قديـس أو شهـيـد وعـادة ما تـكـون الـساحـة اخلـارجـية
ـولد االحـتـفالـية ـعظم مـظـاهر ا للـكنـيـسة أو الـدير مـسـرحًا 
فيقـيم الناس اخلـيام ويستـأجرون احلجرات ويـغنون األغانى
ــســيــحـــيــة هــجــومًــا من ـــوالــد ا ويــقــدمـــون الــنــذور وتــواجه ا
الــكــنــيــســة اإلجنــيــلــيــة الــتى ال تــعــتــرف بــالــقــديــســ بــخالف
الـكـنيـسـة األرثوذكـسـيـة والكـاثـولـيكـيـة وهـو اجلدل الـذى يـثور
عــنـد بــعض مــشـايخ اإلسالم الــذين يــرفـضــون ظــاهـرة مــوالـد

. أولياء الله الصاحل
وبـعـيـدًا عن الـنـقـاش الـديـنـى تـظل مـصـر والـقـاهـرة عـلى وجه
اخلـصـوص كمـا وصفـهـا يوسف إدريـس: "تفـيض بـها أضـرحة
ــشــايخ وأهـل الــبـيـت ورســائل احملــبــ إلــيــهم بــعــدد ســكـان ا
ــفـقـود الـذى يــبـغى الـعـثـور األرض وسـكـان مــصـر لـكل كـونه ا
ــشــتـهى ــثــابـة احلــلم ا عــلــيه.. تــبـدو حــيــاة هـؤالء اجملــاذيب 

تعب احليارى..." للمأزوم ا
: "قـبـة سـيـدنـا الـولى دوول نـوروهـا لـيـرد عـلـيـه صالح جـاهـ
مـحال الـبـيارق والـنـاس بـيزوروهـا قـبـة سيـدنـا الـولى فى اجلو
ا دوروها رحمهما الله فقد أحبا عفوية عالية محال البيارق 
ــصــرى وأدركــا ضــرورة الــبــهــجــة فى حــيــاته.. تــلك الــشــعب ا
الــبــهــجــة الــتى ذكــرنى بــهــا عم مــحــمـد العـب األراجـوز... وال
اذا تـذكـرت موسـيقى الـصبـاح االحـتفـاليـة فى باريس أعـرف 
ـــيــادين كـــصــوت اإلنــســـان احلــر وهــو الـــتى تــبـــدو فى بــعض ا
يـتذكر إنـسانيـته فيمـارس اللعب.. أين تـلك البهـجة? ال أعرف
ـشـهـد خـاطف لـم يـنـتـبه إلـيه ــاذا ذكـرنى عم مـحـمــد  أيـضًـا 
أحــد حـيـنـمـا قــررت الـسـيـدة الــفـاضـلـة سـوزان مــبـارك قـريـنـة
رئيس اجلـمهـورية فى ذكـرى احتـفاالت إنـشاء مـصر اجلـديدة
أن تـغـلق شـارع "الـكـوربـة" وهـو من أقـدم شـوارع احلى كل يـوم
جــمــعــة من الــعــاشــرة صــبــاحًــا حـتـى غــروب الـشــمـس لـيــرسم
األطـفـال على أسـفـلت الـشارع ولـيـمرح اجلـمـيع.. بـالتـأكـيد لم
ـة أن هـنـاك مـرحًــا وبـهـجـة كل صـبـاح من يـوم يـعـرف أبـو كـر

اجلمعة وإال كان قد ذهب هناك..
ـشـهـد اخلـافت ذكـرنـى بـالفـرق الـنـحـاسـيـة الـتى كـانت هـذا ا
ـيـادين الـعـامـة فى مـسـقط  رأسى بـأسـيـوط وال تـغـنى فى ا
أعـرف هل فـكـر أحــد فى جـعل يـوم اجلــمـعـة فى أحـد شـوارع
ـدن واألحــيـاء الــهـامــة فى مـصــر يـومًــا لـلــبـهــجـة عـواصـم ا

واللعب?
بالفعـل تغيرت نظـرة اجملتمع لصنـاعة البهجـة.. وبالفعل على
ــدنى أن تــدرك أن صــنــاعـة احلــكــومــة ومــنــظـمــات اجملــتــمع ا
ـصرى ضـرورة هامـة تتـناغم االحـتفـال والبـهجـة فى الـشارع ا
مع مشروع التنسـيق احلضارى الذى لم تظهر آثاره إال قليالً
ــوالــدهـا. وأكــشـاك فــشـارع يــســتـعــيــد جـمــاله وقــرى تـســعـد 
مـوسـيـقى فى حــدائق عـامـة كـفـيـلـة بـتــفـكـيك الـتـوتـر الـعـام فى
.. إنها الـقدرة على البـهجة باألعيـاد الدينية ـصري سلوك ا
ــصـنـوعــة كى يـصــرخ اإلنـسـان ويــلـهـو ويــبـتـسم واالحــتـفـاالت ا
ــرح إن الــبــهــجــة فى مــصــر وصــنــاعــتــهــا ضـرورة ــارس ا و

منسية فى دوامة ثقافة الزحام.
فـهل نستـطيع أن نفكـر حقًا فى مـشروع عام لصـناعة الـبهجة

صرى. ظاهر االحتفالية فى الشارع ا والستعادة ا

ال يا أستاذ أنت برضه قلت حاجة تزعل. 
طب ماليكش أى مطالب?

لو ضرورى يـبقى عايـز منكم عـربية بسـاللم وفيها دكك ألف
بيها مصر كلها أفرج العيال ع األراجوز.

صري حلمه فهل تهتم وزارة الثقـافة به هل يححقق أحد ا
ـا كـان هو ـصرى فـر فى عـربـة تـصنع الـبـهـجة فى الـشـارع ا
آخـر أراجــوز مـحـتـرف فـى مـصـر يـؤمـن بـأن بـضـاعــته طـازجـة
ويـثـق فى أن حـقه بــعـد الــعـرض أفــضل من قـبـل الـعــرض فـهـو
ـصـرى الذى ال يـخـشى هـتاف "سـيـمـا أونطـة عـايزين الـفـنان ا
ــة صـانع الـبـهـجـة فــلـوسـنـا" إنه عم مـحــمـد اجلـمـيل أبـو كـر
وحــقـيـقــة األمـر أنـنى الحــظت أن الـشـهــرة ال تـثـيــر خـيـاله إنه
سعـيـد بكـونه ذلك الـفنـان احلـر الطـلـيق الـذى يجـوب األسواق
قـاهى والـشـوارع لـيـصـنع الـبهـجـة ويـحـصل عـلى قـوت يومه وا
ــارسـته مــهــنــة الـفن خــارج نــطـاق بــكــده وتـعــبه إنــهــا حـريــة 
ـسرح األطـفال كـما أن بورصـة الـنجـوم أو القـواعـد التـربويـة 
ـهن التمـثيلـية ال تملـك أن حترر له محضـرًا ألنه يعمل نـقابة ا
بـدون إذن إنـه كـالــعـصــافـيــر حـ تــغـنى وال أحــد يـقــدر عـلى
إسـكـات غــنـاء الـعـصـافــيـر وهـو حـر مــثـلـهـا حــ تـطـيـر وحـ
تتخـير مكان الـهبوط وسط النـاس الذين حتبهم. إنـها احلرية
الـتى افـتـقـدهـا الـفـنان الـراحـل مـحـمـود شكـوكـو الـذى ولـد فى
أوائل القـرن العـشرين عـام ١٩١٢ وعمل "كـمالغى" وأراجوز.
ومـطرب شـعـبى إلى أن طـور فن األراجوز فى فـرقـة الـعرائس
الـتى أقـامهـا بـاسمه وقـدم فـيهـا مـسـرحيـات عـرائسـيـة شعـبـية
ـصـر محـمـد التـابعى ـناخ الـثقـافى والـفنى  متـطورة مـتـأثرًا بـا
وكـامل الـشنـاوى ومـحـمد عـبـد الوهـاب ومـحـمود رضـا ويـحيى
حـــقى حـــيث طــور هـــؤالء مــوهـــبــته الـــفــطـــريــة لـــتــقـــدم فــرقــة

األراجوزية مسرحيات منها:
السندباد البلدى والكونت دى مونت شكوكو.

ة فقد فضل حرية العصافير فهل له أما عم مـحمد أبو كر
من عربـة مجهزة تساعده على الـطيران احلر فى كافة أنحاء

مصر?
اذا لم يعد عم محمد يذهب للموالد? و

هل قلت ظاهرة فنون العرض الشعبية الدرامية بها?
بالـتأكـيد قـلت تـلك الظـاهرة لـصالـح اإلنشـاد الديـنى وحلـقات
ـراجــيح وغــيـرهــا من األلــعـاب فــقــد تـغــيـر ــدائح وا الـذكــر وا
ـصـرى فى نــظـرته لـفــنـون الـطــرب والـرقص وفـنـون اجملـتــمع ا

بتحب الناس يا عم محمد?
آه يا عم... الناس دى على راسى من فوق.

مفيش مرة حد ضايقك فى الشارع?
األراجوز هو اللى يوقفه عند حده.

بتحب تمثل للعيال وال الكبار أكثر?
العيال.. العيال دول كلهم حبايبى.

? ودلوقتى بتعرض فنك ف
فى أى حتة.

حافظ تمثيليات وال مألفها?
االثن زى حرامى الشنطة وحمودة األقرع.

ناقصك حاجة وأنت بتمثل?
الغى. أيوه.. ا

كان بيعمل معاك إيه?
كـان بــيـلـم الـنـاس ويــلم الــفـلــوس ويالغـيــهم. ويالغى األراجـوز

ويسخن الشغل ويلم الزبون بالقافيه لو عمل دوشة.
ودلوقت مش القى مالغى?
خالص أنا بقيت لوحدى.

طب ما حاولتش تعلم الصنعة حلد من والدك أو أحفادك?
ابنى مات.

الله يرحمه.
ة كلهم أراجوزات. بس والد بنتى كر

أنت اللى علمتهم?
أبــدًا كــانـوا بــيــشــوفـونى قــام عــمــلـوا أراجــوزات فى بــنــهـا وفى

والد اللى حواليها. ا
اسمهم إيه?

محمد وحسنى وسامية وعلى كلهم أراجوزات صغيرة.
كن تعلم الصنعة دى حلد? طب 

كن لو عايز يتعلم. آه 
ــعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون اقـتـرحت عـلـيه ورشــة تـدريـبـيـة لـطـلـبـة ا
ـــســرحـــيـــة فــظـــهـــرت عـــلــيه عـالمــات دهـــشـــة وارتـــيــاب فى ا

شخصى.
عايز تقول إيه تانى?

عـايـز أقول لك دى صـنـعتى وعـشت عـمـرى كله وربـيت عـيالى
مــنـهــا ومـحــدش قــدر وال حـاول مــرة إنه يــهـزأنى وأنــا بــأعـمل

أراجوز.
أنت زعلت منى?

 د. حسام عطا
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سرحي جريدة كل ا

هرجانات واالحتفاليات أقام السيد راضى احتفالية يوم > على صعيد ا
صرى سرح ا صرى وقدم أعماالً مسرحية لكبار الكتاب وجنوم ا سرح ا ا
سرح صري من عام  1991 حتى عام  1995 على ا بدع ا لتكر ا
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خالد حسونه 

مثل الشاب روبيرت >  ا
جرنيت الشهير بـ "رون
ويزمى" أحد أبطال

سلسلة أفالم "هارى بوتر"
الشهيرة أصيب مؤخرا

بفيروس أنفلونزا
اخلنازير أثناء قيامه

بتصوير اجلزء السادس
من هارى بوتر ونقل فورا
للمستشفى للعالج و
رض ويعد شفاؤه من ا
ثل فى بذلك أول 
العالم يصاب بهذا

رض. ا

عرض على هامش القومى كان
يجب أن يتصدر ا

ديـنـة فيـفـلس رجالـهـا ويبـيـعون  عنـدمـا يسـتـشرى الـفـساد فـى ا
خـيـر الـبالد لـلـخـارج ويـبـيـعون مـصـانـعـهم كـذلك لـلـخـارج يـتـحكم
هــذا اخلــارج فى أقــواتــهم ومن بــعــدهــا فى مــقــدرات أمــورهم 
وهذا بـالضـبط ما يحـدث فى مسرحـية ( زيارة الـسيدة الـعجوز
) تــألــيف / فــريــدريش دورنــيــمــات  والــتى قــدمــتــهــا اجلــمــعــيـة
الثقافـية للمـسرح احلر ( فريق تمـثيل كليـة التجارة ) من إعداد
وإخـــراج / مــحـــمـــد جـــبــر  والـــتى كـــنـــات لألسف عـــلى هـــامش
ـســرحـيـة وبــراعـة من ـهــرجـان الــقـومى لــلـمــسـرح رغم جــودة ا ا
ـســرحــيــة تـتــنــاول بــلــدة ( جـولــ ) وأهــلــهـا وهم قــدمــوهــا !! وا
ينـتظرون السيدة العـجوز ( كلير تسخانـسيان ) وهى إبنة البلدة
الـتى هجـرتـها مـنذ سـنـوات طويـلة حـيث إتـهمـها أهـلـها بـالفـجور
وادعى عـليهـا حبيـبها الـقد ( ألفـريد آن ) وجاء بـشاهدى زور
عـلى ذلك فرحلت السـيدة عن البلـدة وتزوجت من أحد األثرياء
وورثته ثم تزوجت بآخر وبفنان حتى وصل أزواجها سبعا ورثت
شـاريع فى اخلارج وتكبـر ثروتها بعضـهم وإستطاعت أن تـقيم ا
وتـتضـاعف حـتى تـغدو صـاحـبـة ملـيـارات  وها هـى تقـرر فـجأة
ـشاريع وحتـول دون سقوط أن تـعود إلى مـسقط رأسهـا لتـقيم ا
الـبـلدة فى بـئر الـفقـر .. فـيسـتعـد اجلمـيع بـدءا من العـمدة ومن
ة ب معه إلسـتقـبال الـسيدة الـعجـوز ويسـتغلـون العالقـة القـد
ألــفــريـد والــســيـدة والــتى ال يــعـرفــون أســرارهـا يــســتـغــلــوان تـلك
كـاسب فأهل ة كى يـحصـلوا عـلى أكبـر كم من ا العالقـة القـد
الـبـلـدة جمـيـعـا يـحـبـون ألفـريـد ويـقـدرونه وقـد أعـلن الـعـمدة أنه
ســوف يــنــصب ألــفــريــد مــكــانه عــقب زيــارة الــعــجــوز  وهــا هى
الـسـيدة تـعـود بـعد خـمـسـة وأربعـوين عـامـا  وقـد أصاب قـدمـها
حــادث حتــطم طــائــرة فى أفــغــانــســتــان والــتـى أضــافــهــا اخملـرج
لـلداللـة .. والـسـيـدة الـعـجـوز تـأتى الـبـلـدة وتكـشف كـل احلقـائق
ـوجــود فى الـبــلـدة وتـفــاجىء اجلـمـيـع بـأنـهـا وتـعــرى كل الـزيف ا
صـاحــبــة مــصـانع الــبــلــدة وصـاحــبــة كل شىء فى جــولــ وأنــهـا
الي بل مـلـيارا ولـكن بـشرط قـاسى وهو أن عـادت لتـمنـحـهم ا
ـنـحة دائـمـا مشـروطـة وليس يقـتل أى واحـد مـنهم ألـفـريد .. فـا
هـنـالك من عطـايـا ومـنح مجـانـية فـيـجب عـليـنـا أن نبـحث دائـما
ـقــابل فى جـولــ وعـنـد الــسـيـدة الــعـجـوز ـقــابل .. وكـان ا عن ا
يا جـديدا ال يتمتع بـطبيعة إنـسانية بقدر والتى تمثل نـظاما عا
مــا يــتـمــتع بــقــوة مــاديــة تــتــجـاوز كـل احلـدود ومـن ثم تــمـثـل قـوة
ــال األسـاس فى كل شىء وتـنــهـار إلى جـوراهـا وسـيـطـرة رأس ا
ة كل القيم اإلنسـانية .. السـيدة تريد إنـتقاما من ألـفريد جلر
ــا وتــريـد أن حتــقق عــدالـة لم خـاصــة إرتـكــبــهـا فـى حـقــهــا قـد
تــتــحـقـق فى حــيـنــهــا وهى بــذلك ال حتــاسب فــردا بل مــجــتــمــعـا
بـررات وتـستـخـدم كل الـوسائل بـأكمـله ونـظـاما كـامال وتـصـوغ ا
ـمكـنـة للـوصول إلى بـغيـتهـا وهدفـهـا مهـما تـرتب على ذلك من ا
ــــوجــــودة فـى اجملــــتــــمع تــــقــــطــــيـع كل الــــعـالقــــات اإلنــــســــانــــيــــة ا
ـــا هى تــصـــر عـــلى حتــطـــيم كل وبــإصـــرارهــا عـــلى اإلنـــتــقـــام إ
ـا وهـا هى جتـسـد الـروابط والـعالقـات الــتى حـرمت مـنـهــا قـد
رغبتهـا فى اإلنتقام عـبر إحدى جمل دوريـنمات العـبقرية والتى

وضــعــهــا عــلى لــســان كـلــيــر ( لــقــد جــعــلت مــنى الــدنــيــا عــاهـرة
فألجــعل مــنــهــا إذن دارا لــلــفــجــور). فــكــلــيــر تــنــتــقم مـن الــدنــيـا
بأسرهـا وتنـتقم من الـظروف الـتى جعلت مـنهـا إمرأة قـاسية ال
تـعرف الـرحـمة.. وال تـتـراجع كـليـرعن هـدفـها مـهـمـا حاول أهل
القرية ومعلمهـا فى إقناعها أن تنثنى عن الشرط الذى وضعته
للمـنحة  وها هى جتـرى بقوة نحـو هدفها  وتـنقلب األمور فى
الــبــلــدة رأســا عــلى عــقب ويــشــعــر ألــفــريــد آن أن كل من حــوله
يـتغـيرون ويـرى فى عيـونهم الـرغبـة فى الـقضـاء علـيه رغم أنهم
ــال أكــبــر وال ســيــمــا أن كــلــيـر يــحــبــونه ولــكن حــبــهم لــلــدنــيـا وا
ال وهـنا لن يـقدورا على جعـلتـهم يتـداينـون ويشـعرون بـسطـوة ا
اإلسـتـغنـاء عنه أبـدا وبـالتـالى فـلم يعـد أمامـهم إال الـقضـاء على
ألفـريـد والـذى يـتم فى الـنـهـايـة فيـصـرخ عـجـوز الـبـلـدة الرافض
ال جـعلـهم يـقتـلون احلب والـبراءة الـوحيـد وسط اجلمـوع بـأن ا
.. وبـأن السـيدة الـعـجوز هى من إنـتـصرت فى الـنـهايـة وحتولت
البلـدة كلها إلى عـرائس وعبيـد حتت يديها .. وتـنتهى األحداث
عــلى ذلك .. وقــد جنـح اخملــرج الــشــاب مــحــمـــد جــبــر وفــرقــته
الــرائـعــة والــتى تــصل خلــمــسـ فــردا أو يــزيــد أن يـقــدمــوا لــنـا
عرضا رائعا غازل العقول خالله فمن ينسى مشهده الرائع فى
إسـتـقـبال الـسـيـدة الـعجـوز والـتـشـكـيالت احلركـيـة الـتى كـونـها 
شاهد اإلنـسانية وكذلك مشـهد األغنيـة واإلستعراض وبـعض ا
ـشـهـد الـذى يـعـرف فـيه ألـفـريد داخل الـروايـة وال سـيـمـا ذلك ا
أن أهل مـــنــزله قــد بــاعــوه أيـــضــا  فــزوجــته وإبــنـــته قــد غــيــرتــا
لك ثمنها فقد مالمحهما وإشترى إبنـه سيارة جديدة وهو ال 
إســـتـــطـــاعـت الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز شـــراء اجلـــمـــيـع وحـــطـــمت كل
الــعالقـات األسـريـة واإلنـســانـيـة وقـد كـان مــشـهـد الـسـيـارة رغم
بسـاطـته عمـيقـا ويدل عـلى خـيال مـتفـجر لـصـانعـيه فى بسـاطة
سرحية التى إستخدمها فى ويسر  وتمكن جبر من مـفرداته ا
ــتـمــيـز الـذى نــفـذه مــحـمـد بـراعـة وســهـولــة بـدءا من الــديـكـور ا
فــتــحـى ومــصــطــفى عــبــد الــعــاطـى  و صــمــمه أحــمــد شــوقى 

ومـحمـود حبـشى .. والـلذان إسـتطـاعا من خـالله أن يقـدموا لـنا
بـلـدة كـبــيـرة من خالل خـلــفـيـة سـوداء مــبـطـنــة بـالـسـتــان وجـعـلـوا
حــدهـا الـشـرائط الالصـقـة الـبـيــضـاء والـتى مـثـلت حـدود الـبـلـدة
ـتــعـددة فى الــعـمـق  وعـبــر مـجـمــوعـة مـن الـدرجـات ومـبـانــيـهــا ا
ـتــنـوعـة وهـى هـيــاكل خـشــبـيــة بـســيـطـة ـســتـويــات ا والـسـاللم وا
ولـكــنـهـا صـنــعت لـنـا مــنـظـرا تـلــو اآلخـر فى بـسـاطــة وثـراء مـعـا 
سـاعــدهــا فى ذلك إضـاءة أبــو بـكــر الــشـريف  وتــمـيــزت األزيـاء
الـــتى صــمــمــتـــهــا مــروه عــوده  وكـــان من الــرائع أن نـــســتــمع إلى
مــوســيــقـى مــعــبــرة أعــدهــا مــصــطــفى الــوحش  وأخــرى مــؤلــفــة
لألحلــان واإليـقــاعــات والــتى قــام بــهـا عــمــاد كــمــال والـذى وضع
ـــاته راؤول  واألكــثـــر روعــة فى حلن اإلســـتــعــراض الـــذى وضع 
ـوســيـقى داخل الـعـرض هـو أن الـفـرقــة ومـسـئـولـيـهـا لم عـنـصـر ا
يـجنـحـوا إلى اإلسـتـسـهـال واإلتـيـان بـالـقـوالب اجلـاهـزة بل قـاموا
ـطلـوب فنـجد فى بتـدريب عـناصـر منـهم لتـنـفيـذ الشـكل الفـنى ا
الـبامـفـلت أن هنـاك تـدريبـا صـوتيـا عـلى مشـهـد الكـنـيسـة قام به
مـحــمـود وحــيـد .. كــمـا قــام بـتــعـلــيـمــهم الـكــمـان إسـالم خـلــيـفـة 
ودهب رفعت .. وتعـليم اجليـتار حسـام حسن  ولم تنـس الفرقة
مـصحح الـلـغة هـشـام اجلخ  والذى سـاعـد أفراد الـفـرقة فى أن
يسـترسلوا فى لغتهم الـعربية فى فصاحة وسـهولة فلم تكن اللغة
ــوجـودة  داخل ـمــيــزات ا عـبــئًــا عــلـيــهم وهــذا أصــبح من أكــثــر ا
مــسـرح اجلــامــعــة وخــريــجـيـه والـذيـن ال زالـوا يــتــعــامــلــون بـنــفس
مــنـطــقـهـم الـقــد وهـو روح الــفـريق وهـى الـروح الــتى وجـدنــاهـا
داخل أفـــراد هـــذا الـــعـــرض وأدت إلـى جنـــاحه فـــوجب شـــكـــرهم
ـمـثـل الـذين أمـتـعـونـا حـقـا بدءا من جـمـيـعا وخـصـوصـا هـؤالء ا
ياسم جمـال فى دور كلير  وحا صالح فى دور ألفريد آن 
وكـذلك خالـد كمال .. مـروة عاشـور .. أحمـد عادل .. نـهى نبيل
ــنــصف مــحــمــد .. .. مــحــمــود عالء .. إيــهــاب صــالح .. عــبــد ا
أحـمد درويش ... عـاصم رمضـان .. خلـود حسن .. مـحمـود أبو
الـيزيـد .. أسـمـاء حـسن .. دنيـا عـبـد الـكر .. فـتـحى أحـمد ..
مصـطـفى مـحـمـد .. محـمـد الـعـتـابى .. مـحمـد مـدكـور .. أحـمد
نـــور .. عــــمــــرو مــــصــــطـــفـى .. كــــر ســـامـى .. لــــبـــيـب عـــزت ..
إســمــاعــيـل الــســيــد .. عـــمــرو وحــيــد .. عـــمــرو درويش .. ولــيــد
يوسف .. ر دندش .. سلوى عـاطف .. مصطفى عز .. أحمد
حـمـدى .. أمـيــرة صـابـر .. عـلى ربـيع .. خــالـد أحـمـد .. مـحـمـد
زكى .. ومـحـمـد خـلـيـفة مـنـفـذا لـلـعـرض .. لـقـد إسـتـحق اجلـميع
الـشـكـر والــذكـر مـعـا وهـذا أقل مـا يـجـب أن يـتم لـهم وخـصـوصـا
ـهـرجان وقـد إسـتحـقـوا أن يكـونوا عـلى قـمته أنـهم عـلى هامش ا
فال أقـل من أن يـتم ذكـرهم فى مـقـالـة نـقـديـة  وأخـيرا يـجب أن
ـــســرحى الـــشـــاب وأن تــتم ــســـرحــيـــون هـــذا الــفـــريق ا يــتـــذكـــر ا
مسانـدته واإلعتنـاء به ألنهم إن إستـمروا علـى هذا الدرب وهذا
الـتـعــاون اجلـيـد فــلـسـوف يــكـونـون بال مــبـالـغــة بـعـضــا من صـنـاع

سرحية القادمة ..  احلركة ا

> البرنامج ساعة مسرح
مسرح يقدم فى حلقة
السبت القادم 1.45
بعد منتصف الليل على
شاشة القناة األولى
حلقة خاصة عن الفنان
سمير غا ورحلته فى
سرح منذ بداياته عالم ا
مع فرقة ثالثى أضواء
سرح حتى اآلن ا
يتحدث فى احللقة
مجموعة من الفنان
الذين شاركوا فى العمل
سرح منهم ندى على ا
بسيونى وغسان مطر
نتج ومحمد محمود وا
محيى زايد.

20 من يوليو 2009  العدد 106

áé¡ÑdG ™fÉ°U

سرحي جريدة كل ا

سرحيات التى القت > ساهم فى إثراء حركة مسرح الطفل وأخرج له عددا من ا
جناحا كبيرا نذكر منها: السيرك  مصنع الشيكوالتة  األمير الصغير  نعم وال 
كما أخرج أول عرض مسرحى ألطفال فلسط مسرحية "طاق طاق طاقية . 
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مدخل:
ـتـعـة (حـ تـفــقـد الـفـنـون قــدرتـهـا عـلى إشــاعـة الـبـهــجـة أو ا

يفقد اجملتمع قدرته على الدهشة والفرح)
ــدهش مـنـحـته ظـهـر فـجــأة بـعـيـنــيه الـكـبـيــرتـ وبـحـضـوره ا
ســنـوات عـمـره وجـهًـا مـنـحـوتًـا حــادًا ال يـتـنـاسب مع ابـتـسـامـته
الـعريضـة البدائـية حضـرت معه البـهجة وتـوقف صوت النرد

قهى. فى طاوالت ا
واســتــطــاع أن يــبــدد الــشــجن الــذى أحــاط بى عــنــدمــا ذهــبت
لـلـمـقــهى الـذى كـان كل رواده أصــدقـائى فـهل غــبت كـثـيـرًا أم
ـــقـــهـى هـــلل وغـــنى بـــصـــوت غـــابت رائــــحـــة األصـــدقـــاء عن ا
األراجــوز ورقص فــجـــذب احلــاضــرين من طــفـــولــتــهم فــخــرج
اجلـمـيع عن وقـار الـلـحـظـة ومـرحـوا مـعه ثم أخـرج آلـة "الـرق"
البـسـه وشـرع يـجـمع مـاالً من احلـضـور هـو من جـيب كـبـيـر 
حق له فــقــلت من يــحــفظ فــنــونــنــا الـشــعــبــيــة الــتــلــقــائـيــة من

االنقراض?
بعد أن انتهى من عرضه البسيط تقدمت نح

وه واتـــفـــقـــنـــا عـــلـى مـــوعـــد لـــلـــحـــوار وعـــرفت أن مـــعه ســـاتـــر
وعـرائس لألراجـوز وأحـضـرهـا معـه وذهبـنـا مـعًـا كـنت واثـقًا
من قدرته عـلى إعـادة البـهـجة لـلمـقـهى الصـامت الـذى تسـمر

حضوره أمام التليفزيون.
ـقهى مـا أن بدأ عـرضه وقـدم تـمـثـيـلـيـته حـتى أغـلق صـاحب ا
جهاز الـتليفـزيون ودبت حالة من الـنشاط والوحـدة اجلماعية
وتــبــادل احلـــضــور الــضــحــكــات وجــذب انــتـــبــاه اجلــمــيع حــتى
اسـتطاع أن يخلق حالـة البهجة اجلمـاعية لكل احلضور هذه
ال فـقد كـان يشـعر أنه رة لم يـخرج آلـة "الـرق" ولم يجـمع ا ا

فى مهمة خاصة.
لم يخـف دهشـته من شـخـصى لكـنه كـان طـبيـعـيًـا معـى للـغـاية
ـقــهى لـنــجـرى حــوارنـا هــذا سـألـته حــ جـلــسـنـا عــلى ذات ا
اسمك إيه بالـكامل يا عم مـحمد فـقال: محمـد محمود واسم

ة. الشهرة أبو كر
مواليد 1939 الدرب األحمر.

م علمك األراجوز?
محدش عـلمنى أنا كـنت غاوى وكنت بـأسرح مع كريكـاكو بتاع
األراجـوز فـى بـاب الــشــعـريــة وأنـا صــغــيـر أوى أوى ولــقــطـتــهـا

منه.
وسرحت مع م تانى?

راجيح عـداوى فى إسكـندرية ومع عم خـليل صـاحب ا مع ا
بس أنا أحب أكون براحتى. فبعد كده بقيت أسرح لوحدى.

وهما ف زمايلك بتوع األراجوز?
خلصوا باين كده

يا راجل..
والــله مــعــرف هــمــا فــ لــكن كــلــهم كــانــوا ســاكــنـ فـى شـارع
مـحــمــد عـلى والــلى افــتـكــره مــنـهم احلــاج عــروسى ومـحــمـد

الفسخانى ومحمد البربرى
. تعرفهم من

ولد. من ا
والد. ولسه بتروح ا

كان يا ما كان.
رحت موالد إيه.

.. شـيــلـله يـا ـوالـد.. بــحـرى وقــبـلى.. نــصـارى ومـســلـمــ كـل ا
سيدى أحمد يا بدوى.

طب وفى األعياد.
راجـيح وأكثـر واحد اشـتـغلت مـعاه بـتاع كـنت أسرح مع بـتـوع ا
مــراجـــيح هــو عـــزمى أصــلـه صــاحب مـــحل وعـــنــده عـــربــيــة..

عزمى بتاع سوق الظلط اللى فى باب الشعرية.
ما بتاخدش حقك غير فى اآلخر ليه?

ا كنت بتمسرح فى عربية? وليه ما فكرتش تعمل تذاكر 
ال يا أسـتـاذ فى شغـلتـنـا الدفع بـعـد الفـرجـة طب مفـيش مرة

حد ضايقك وعملت مشكلة وأنت بتمثل..
ـا يشـوفوا األراجوز ـكن الناس تـهيص شـوية لكن  عـمرى.. 

بيسكتوا.

 هل
يحقق
أحد
صري ا
حلمه
فى
عربة
تصنع
البهجة
فى

الشارع?

 تدريب جاد
 للعناصر الفنية
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> يصدر خالل أيام عن
غربية سلسلة الشروق ا
كتاب جديد للدكتور

جميل حمداوى بعنوان
"الريف ب العدوان

والتهميش والبحث عن
الذات" يتناول فيه
بالدرس والتحليل
منطقة الريف فى
تاريخها وأدائها

السياسى والثقافى عبر
مقاربة حذرة تتوسل فى
اشتغالها بثمرات العلوم

اإلنسانية.
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سرحي جريدة كل ا

> قام بالتمثيل فى عدة أفالم منها :  القبلة األخيرة  – العبيط  – مجرم مع
شهورة  – اغتيال  – البحث عن طريق افيا  –القضية ا مرتبة الشرف  – فتاة ا

نفى  – صانع النجوم. آخر  – جحيم حتت األرض  – أمهات فى ا
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نـوع من األلم لــلــمـبــدع الـذى يــوجه الـنــقـد إلى
جـــهــده(إيــجــابـــا وســلــبـــا) فال جــهــد يـــخــلــو من
إيـــجـــابـــيـــات وســـلــــبـــيـــات فى آن . وال عـــلم وال
جتويـد لـعمل حـقـيـقى إبداعى أو غـيـر إبداعى
بــدون مــعــانــاة قــد تــصل بــصــاحــبه إلى حــدود
ــا قـــال ســوفـــوكــلـــيس :( تــألم .. األلم . وقـــد
ـسرح تـعـلّم) وحديـثـا قـال يـوج أونـيل رائـد ا
األمـــريـــكـى: ( األلم أســـرع دابـــة تــــوصـــلك إلى
الــكـــمــال) واأللم  – فـى عــلم مـن يــعـــلم -  هــو
أهم فـلـسـفة فى الـثـقـافة الـهـنـدية وفى ثـقـافة
) . وإذا كنت قـد تسببت ـتصوفة اإلسالمـي ا
سرحية التى شهدتها بنقدى ألحد العـروض ا
 بـعد انتـهاء التـحكـيم فيهـا  من منـطلق كونى
ت بــنــقـدى نــاقــدا ال مـحــكــمــا  إن كــنت قــد آ
مــخـرجــهــا وفـنــانـيــهـا فــقـد كــان ذلك نــوعـا من
ـبــذول بـغض الــتـقــديـر أو الــتـفــضـيل لــلـجــهـد ا
الـنــظـر عن الـنــتـجـة . والــتـفـضــيل لـيس مــعـنـاه
ـا الــتـفـضـيل اســتـحـسـانــا له أو اسـتـهــجـانـا وإ
واقع على اجلـهد وعـلى االختـيار عـلى أساس
بـدع ومـجـمـوعة الـعـامـل أنـهمـا مـنـاط عـمل ا
مـعه. أمـا مـنـاط عـمـل الـنـاقـد فـقـائم عـلى دور
ـسـرحى اخملـرج فى تـفــعـيل مـفـردات إنــتـاجه ا
ـــلك فى اجتــــاه حتـــقـــيـق تـــصـــوره  – إن كـــان 
تــصــورا مــا مـوازيــا أو مــغـايــرا خلــطــاب الـنص
الـــذى وقع عــلــيـه اخــتــيــاره  –بــوصــفه صــاحب
ــــمـــثــــلـــ االخـــتــــيـــار األول لــــلــــنص ولـــطــــاقم ا

ـصممـ والفـنيـ ومكان الـعرض وتـوقيته. وا
ومـا الـنـاقـد إالّ مـحـلل أو مــفـكك لـكـيـفـيـة نـظم
ــــــفـــــــردات ذلك اإلنـــــــتــــــاج فـى شــــــكل اخملــــــرج 
تع ومقـنع وصوال إلى قيمة تعبيره مسرحى 
عن رؤيـــة مـــا قـــد تــتـــوحـــد مـع خــطـــاب الـــنص
الـذى يــخـرجه فـتـبــدو فـقـيـرة األثــر والـتـأثـيـر 
مـحـدودة اخلـيـال وقـد تـتـعـارض مـعه تـعـارضا
جـزئـيـا عـنـد إضـافـة مـفـردات الـعـرض فى ظل
رؤيـة مــفـسـرة تـعــمق خـطـابه وتــكـشف عن سـر
اإلبـــــداع فـــــيه  وعـن ســـــر الـــــتـــــشـــــويه فى آن.
ــبـدع  والــنــاقــد ال يــحل نــفــسه بــحــال مــحـل ا
ولـكنه يعطى القار أسـبابا مقنـعة الستمتاعه
ـا يـعـرض عـلـيه . وهـو فى مـسـيـرة عـمـله قد
كـأن يــقـول (خـرجـة يـنــحت تـعــريـفـات جــديـدة 
مـــســـرحــيـــة) بـــدال من ( تـــخـــريج) أو (إخــراج)
واخلــرجــة كــمــا يــعــلم من يــعــلم هى مــنــاط فن
ـوشــحـات األنـدلـسـيـة وبـدون مـوهـبـته شـاعـر ا
ــوشــحه ال يــحـسب فى وضـع خـرجــة مالئــمـة 
ــــوشـــحــــات.  فــــهى إذن مــــقـــدرة مـن شـــعــــراء ا
فـائقة على حـسن التخلص ودلـيل على تفوقه.
وخـــرجــة اخملـــرج فـى عــرض مـــســـرحى تـــعـــنى
هـــويــة فـــنه الــذى يـــتــفـــرد به دون غـــيــره فــإذا
اسـتــمــلــحت فى نــقــدى تــخـريــجــات  مــبــدع مـا
ــثال أو مــصـمــمـا .... مــؤلـفــا أو مـخــرجـا أو 
فـلـمـا يــسـتـهـجن من يــسـتـهـجن تــخـريـجـة نـاقـد
والـنـقـد هـو أبـو الـتــخـريـجـات وأبـو الـبـدع الـتى
تؤدى إلى جنة التـفن والتقن اإلبداع ال إلى
نــار الــتــلــقــ والــتــكـرار .فــالــنــقــد مــفــتــاح بـاب
اإلبــداع والـنــاقــد مـعــلم بــالــضـرورة وهــو مــعـلم
غــيـر مــحــبــوب بـالــضــرورة أيـضــا. ومع ذلك ال
يـكف عن الــتـعـلـيم وعن الـتـعـلم مـعـدال لـسـلـوكه
ـبــدعـ الــنــقـدى ومــعـدال لــســلـوك اإلبــداع وا

سـواء حـصّل علـمه عن  طـريق اإلسكـنـدرية أو
حـصــله عن طـريـق الـفــيـوم فــطـرائق الــعـلم بال
حــدود  والــعـــلم نــفـــسه ال وطن لـه. ورحم الــله
بــيــرم الــتــونـــسى الــذى قــال: ( رســالــة الــنــاقــد

امتداد لرسالة األنبياء) . 

" مـن تـعــطّــر يـعــرض نــفــسه"  أصـاب الــشــاعـر
ــــســـرحـى الـــفـــرنــــسى (بـــول فــــالـــيــــرى) كـــبـــد ا
بدع (الكاتب قولته تلك ; فإبداع ا احلقيقة 
وسيقى أو صمم أو ا مثـل أو ا أو اخملرج أو ا
الــراقص أو الــســيــنــمــائى) هــو عــطـره . وعــلى
قـدر نـفـاذ رائـحـة عـطـره يلـفـت إلـيه احملـيـط
بــدائــرة وجــوده; ومن ثمّ  يــجـذب أريـج إبـداعه
من يجـذب ويـنفـر مـنه من يـنفـر كل عـلى قدر
حــاســـته فى الــتـــلــقى الـــوجــدانى أو اإلدراكى 
بــاســتــثـــنــاء الــنــاقـــد الــذى يــتــلــقـى أريج الــعــمل
اإلبـــداعى عــلى مـــرحــلــتـــ يــطــرب فى األولى
مــحـبــذا أو نـابــذا وتـأتى فى الــثـانــيـة نــقـديـة ال
تقـديس فيهـا وال تنـفيث. ولـيس معنى ذلك أن
النقد بعيد عن الـتفضيل والتفصيل والتحميل
. لكنه بعيد بـالضرورة كل البعد عن التحامل.
. فــالــنـاقــد ال يـقــتـرب من عــمل ال يــسـتــهـويه 
عـنى أنه ميل ال لـكنه اسـتـهواء ولـيس هـوى ; 
ا انحـياز فـيه ; فالـقاضى ال يـنحـاز لقـضيـة 
بـ يـديـه عـلى حــسـاب قـضــايـا أخــرى. ولـكـنه
ــلف قـضــيـة يــكـون آخــر مـصــفـوفـة قـد يــبـدأ 
ـــلـــفـــات الـــتـى أمـــامه دون أن يـــعــــنى ذلك أنه ا
ا يـكون ـا ليس فـيـها ; بـل ر سـيفـصل فـيهـا 
ــلف راجع إلى صــغــر اخــتـــيــاره الــبــدء بــذلك ا
ـــلف نـــفـــسـه. والـــنـــاقـــد عــــنـــدمـــا يـــقع حـــجـم ا
اخـتياره عـلى عرض مسرحـى من ب عشرين
عـرضـا تـابـعــهـا  فى مـوسم مـا أو فــعـالـيـة مـا ;
فـــإن ذلك ال يـــعـــنـى أن يـــكـــون له حـــكم ســـلـــبى
غــيــبى عــلى الـــعــرض أو عــلى بــقــيــة الــعــروض
ـا كـان تـوجـهه نـحـو عرض الـتى شـاهـدها; وإ
بعينه نوعا من الـتفضيل والتقدير أو نوعا من
االهتـمـام بذلك الـعـرض محـموال عـلى أسـباب
مـنها ما قـد يكون اختالف مـنظور العرض فى
نص ذى حــيــثــيــة كــنص ألــفــريــد فــرج عــنه فى
عـرض آخر بـرؤيـة أخرى تـناولـت النص نـفسه
من قبل ; دون تسرع أحدهم بفهم أن فى مثل
ــــقــــارن تــــفــــضــــيال ذلـك الــــتــــنــــاول الــــنــــقـــــدى ا
ألحـدهـمــا عـلى اآلخـر. ودون أن يـعــنى الـنـاقـد
بــــالــــنص  ألن الــــنـص عـــنــــدمــــا يــــصــــبـح أحـــد
مـكونات نسجـية العرض ; فـإن احلكم النقدى
ــنــظـــومــة الــعــرض وأثــرهــا الــدرامى يــحــيط 
واجلـمــالى  دون الـنـظـر إلى مـكـونـات الـعـرض
منـفـردة . فكـوب اللـيـمونـادة مـزيج من ( ماء -
عــصـيــر لـيــمـون  – ســكــر فى إنـاء) اتــخـذ لــونـا
ــواد الــصـلــبــة هــيــئــة أخـرى  آخــر واتــخــذت ا
ـــزيج طـــعم له خـــصـــوصـــيـــته وأصـــبح لـــذلـك ا
ومـــذاقـه وأصـــبح لـه لـــون آخـــر مــــغـــايــــر تـــمـــام
ـــغـــايـــرة لـــلـــون كل مـــكـــون من مـــكـــونـــات ذلك ا
اخلـلـيط الـسـائل. وهـو غـيـر قـابل لـلـعـودة عـلى
ــادة كل مــكــون مـن مــكــونــاته .. الــنــحـــو األول 
ـــســرحى أو الـــســيــنـــمــائى أو وهــكــذا الـــعــمل ا
ــوسـيــقى . والـنــاقـد كـالــبـاحث الـتــشـكــيـلى أو ا
وكالهما قاض ينظـر فيما ب يديه; فيوصّفه
ويـقـيّـمه قـبل أن يــقـوّمه. فـإذا أخـذ عـلـيه كـائن
من كان مؤاخذة تـطعن على حكمه عدم رجوع
ؤلف الـذى قامت عليه عـملية نـقده إلى نص ا
ـســرحى; فـهـو مـأخـذ قـد وقع إنـتـاج الـعـرض ا
فى غــــيـــر مــــحل ; ألن الــــنـــاقــــد(واجـــد واصف
ـســرحى نـســجـيــة درامـيـة فــمـقــوّم) والـعــرض ا
جــمـالـيـة كـلـيـة; لـهـا عــنـوان مـصـطـلح عـلـيه هـو
ـسرحى. والـناقـد معـنى بنـقده حتت الـعرض ا
تـلـك الـهـويـة الــتى لـيـست بــالـضـرورة جـزءا من
هــــويـــة الــــنص بـل عـــلـى الـــعــــكس فــــإن الـــنص
مـعروض هو جزء من الـعرض باعتـباره إبداعا
ثابة اجلسد من غير مكتمل  حتى وإن كان 
الـــعــــرض; فــــإنه يــــظل جــــســــدا بال روح إذا لم
يـعــرض عـرضـا تــتـوحـد كـل عـنـاصــره وتـنـصـاع

ــســـرحى ـــأخــوذ عـن مـــســرحـــيـــة الـــشـــاعـــر ا ا
الــكالسـيـكـى كـورنى  بـتــعـريب وإخــراج (سـلـيم
الــنــقــاش- ابن شــقــيق مــارون الــنــقـاش  –رائـد
ــــســـرح الـــعـــربى) الــــتى قـــدمـت عـــلى مـــســـرح ا
زيــزيــنــيـــا الــشــتــوى  – مـــكــان الــنـــادى الــســورى
ــــحـــطــــة الـــرمل – اآلن) بــــدعم (ســــيـــر جـــون
أنــطــونـــيــادس- صــاحـب حــدائق أنــطـــونــيــادس
بــالـنــزهــة) . كــمــا ال يـجـب أن يـقــتــصــر مــخـرج
مـسرحـى حديث أو فى طـور الـهوايـة عـلى علم
ـا حفظ علمـاؤها ومؤرخو الفن اإلسـكندرية 
ـ من أدوارهــا فى الــتـأســيس اإلبـداعى الـعــا
لـصـنــاعـة الــسـيــنـمــا وفـنــونـهــا عـلـى يـد مــحـمـد
بيومى أو دورهـا فى التأسيس اإلعالمى حيث
نـشأت الـصـحـافـة وصـنـاعتـهـا فى اإلسـكـنـدرية
ـام بـدورهـا وال يـفـوتــهم اإل عـلى أيـدى الــشـوام
ـؤرخــون أنه قـد ــسـرحى الــقــد الـتى ذكــر ا ا
كان بـها  300ملـهى ودار عـرض مـسـرحى حتى
يـوم دخـلـهــا الـغـزو الـعــربى  قـبل أن حتـرق من
حرق مـكـتـبتـهـا العـامـرة ومتـحـفـها ويـتـسبب فى
انــتــقــال دورهـا الــريــادى وعـلــومــهــا إلى حـوران

بالشام ثم إلى جنديسابور ببالد فارس.
إن الفـنان بال دعم عـلمى دائم  وتـغذيـة راجعة
متـجددة لـثقـافته ولـفنه سـيصـبح كالـدودة التى
تأكل بـراعم أوراق شجـرة معـارفهـا أوال بأول 
حـتى ال يتـبقى لـها إال اجلـذع العـارى الضـامر.
وإنه ألمـر طـبيـعى وصـحى أن يؤدى الـنـقد إلى

لنـداء  روح األداء احلى . ومن ب األرواح ما
كان روحا باهتة أو روحا باردة أو روحا فجة.
ــبـــدع نـــفــسه; ومـــا روح اإلبـــداع إالّ من نـــفح ا
فإذا كـان لـروحه نـفح طـيب  جـاء فـوح إنـتاجه
طــيـــبــا ذكــيــا وإن لم يـــكن كــذلك (فـــمــا تــنــفع

اشطة)!! ا
 عــلـى أن فــصل الـــقــول فـى جــهـــد الــنـــاقــد أو
بـدع . وهى كذلك فى جهد مدرس أو جهد ا
عامل فى أى نـشاط نوعى ماثل فى إخالصه
وفى إتـــــقــــــانه وفـى خـــــيـــــالـه مع قـــــدرتـه عـــــلى
التـخـيل بعـنـاصـر عرضه فـضال عن جتـديده
ـعلـومـاته ومعـارفه ورفد جـهـده بالـعلم الدائم 
سعـيا وراءه  – كمـا أمـرنا حـتى حدود الـص
ـــهـــد إلى الـــلـــحـــد- دون أن يـــقـــتـــصــر أو من ا
ســعـيـه عــلى عــلم حــفــظــته اإلســكــنـدريــة قــبل
غـيرهـا منـذ عهـد (بطـلـميـوس سوتـير) مـنشئ
ـسرح مـكتـبـتـهـا الـتى حفـظت لـلـعـالم كـله فن ا
ــســـرحــيــ عــنـــدمــا اســـتــعـــار أعــمـــال كــبـــار ا
األغـارقة لـيسـتنـسـخهـا فى مقـابل سـتة تـالنت
ـة وهى مـبلغ ذهبـيـة بـالعـمـلة الـيـونانـيـة الـقد
ضخم  –آنذاك - واكتفى بـرد ما نسخه منها
ـسرحية . كذلك مـحتفظا بـأصل نصوصهم ا
ــســرح عـلـى عـلم ال يــجب أن يــقــتـصــر فــنـان ا
اإلسكندرية التى شهدت أول عرض مسرحى
فى مصر على مـسرحها الكبير  1870بتوجيه
د. أبو احلسن سالممـن اخلــــديــــو إســــمــــاعــــيـل هــــو عــــرض ( مى)

بدع  فصل القول فى جهد الناقد أو ا
يتمثل فى إخالصه وقدرته على التخيل

سرحي جريدة كل ا

> البيت الفنى للمسرح
قرر تأجيل افتتاح
االحتفال بالليلة
احملمدية للسادس من
وافق أغسطس القادم ا
نح  15شعبان وذلك 
الفرصة لفريق العمل
شارك فى األوبريت ا
لالنتهاء من إعداده
ا بالشكل الالئق 
يتناسب وأهمية
االحتفال.
األوبريت تأليف وأشعار
شريفة السيد وإخراج
حسام الدين صالح

> شارك فى بطولة عدة أفالم سينمائية وجسد فى أغلبها أدوارًا تراجيدية صعبة
ونذكر منها : احلاجز  –كيف تسرق مليونير  – صراع األحفاد  – بيتزا بيتزا -
اإلنس واجلن  – وراء الشمس – أبناء الصمت  – الذل  48 – ساعة فى إسرائيل .
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محمد زهدى

واألزرق الـــــبـــــارد فى نـــــعـــــومـــــة وحــــسـب مــــا
ساحـة الشـعورية لـلمشـهد.. وكان تقضـيه ا
ـا فــريق الــتـمــثـيل جــوقــة انـضــبـاط كــامل 
أضــفى عــلى الــعـــرض بــشــكل عــام جــوا من
الـــرصـــانـــة والــبـــهـــاء وقــد حتـــمل - حـــسب
مـــقـــتـــضــيـــات دوره - مـــحـــمــد غـــيث الـــعبء
ــلك لـيـر وكــان بـارعـا فى الـكــبـيـر فى دور ا
ــتــبــايــنــة الــتــنــقل من احلــاالت الــشــعــوريــة ا
ـتـناقـضـة فى نـعومـة ولـيـونة ويـسـر وكان وا
ـيـزا وعـطاؤه سـخـيـا بـالرغم من حضـوره 
ـــــا "عــــــيب" ال أدرى ســـــبـــــبـه فـى صـــــوته ر
خـشــونـة ســبـبــهـا الــبـرد أو الـتــدخـ أتــمـنى
ـواجــهــتــهـا?!.. كــمــا كـانت عـلــيه أن يــبــادر 
البهيـة "إسراء على" فى دور كورديـليا رائعة
فـى رقـــة مـــشــــاعـــرهــــا وحـــضـــورهــــا الـــبـــر
ـنسدل وقـدرتها وردائهـا األبيض وشـعرها ا
ـــمــيـــزة عــلـى الــتـــنــقـل من حــالـــة شــعـــوريــة ا
ألخرى فى صدق أدائى كـبير فى يسر وبال
تـــزيـــد.. وأيـــضـــا اجلـــمـــيــلـــة الـــبـــارعـــة الـــتى
جـعــلــتــنى أكـرهــهــا "ســهـا عــادل" العــبـة دور
جـونـريل.. لـقد قـدمـهـا تـامر كـرم وأخـرجـها
من بـ صفـحـات شكـسبـيـر!.. لدرجـة أننى
كــــدت أن أصـــدق أنــــهــــا ال تـــمــــثل مـن شـــدة
براعتهـا.. وقد كان "فـاروق محمد" فى دور
ـيزا  ومـتـمـكـنا وقـد بـذل "عـمرو أدمـونـد 
بهى" جهـدا وفيرا وبـراعة حـقيقـية لتـحقيق
ــــهــــرج" وكــــذلـك أجــــاد "إســــمــــاعــــيل دوره "ا
ــيـزا وأيـضـا مـحـمــد" فى دور كـنت وكـان 
كــــان كل من "حــــســــام الـــديـن إمـــام" فى دور
دوق كــورنـوال وأيــضـا "بـســام عـبــد الـله" فى
دور إدجــاد وتـــوم الــغــلـــبــان وأيــضـــا "ريــهــام
ســـامى" العـــبـــة دور "ريـــجـــان" الــتـى تـــبــارت
بـسـيف الـشـيش مـع اخـتـهـا فى بـراعـة ودقـة
لم أرها على مسارحنا منذ العصر الذهبى
ــنــعم مــدرب لــذلك أشــكــر مــحـــمــود عــبــد ا
الشيش..  وكـان مايـكل رفله فى دور فارس
وضـــــيـــــاء الـــــصـــــادق فـى دور دوق أولـــــبـــــانى
مـحـقــقـ لـدوريـهـمـا حــسب مـقـتـضـيـات كل
دور أيــضــا لـــعــبت اجلــوقــة كــمــا ذكــرت فى
دقــة وإحـــكــام وانــضـــبــاط حـــمــيــد وحـــقــقت
مـقــاصـد اخملـرج فى إظـهـار مــشـهـد بـصـرى
يتميز بـاجلمال واإلحكـام الكالسيكى لذلك
أقـول إنهـا مجـموعـة كانت الئـقة كل الـليـاقة
فى دورهـــا كـ "جـــوقــة" وهم بـــاإلضـــافــة إلى
زمالئـهـم الـذين قــامـوا بــتـشــخــيص وتـمــثـيل
ـسـمـاة فى الــعـمل: إبـراهـيم الـشـخـصـيــات ا
جـالل رامـــــز ســــامـى أحـــــمــــد دراهـم أيــــة
خميس يوسف عـلى كر حسـنى ابتسام
أبــــو الــــعـــز غــــادة عــــبــــد الــــسالم مــــحــــمـــد
سالمــة رضـا طــنــطــاوى.. حـقــا لــقــد أجـاد
اجلميع وألنه ال يـوجد أى شىء مهما صغر
ــنــظــر وكــان تــافـــهــا له وجـــود مــجــانى فـى ا
ــزة تــؤثـر فى ـســرحى وألن كـل هـمــســة و ا
تــكــوين اإليــقــاع اجلــزئى والــكــلى لــلــمــشــهـد
ولـلـعـمل كـكل.. لـذلك أشـكـر اجلـوقـة وأقـول
لهم هنيـئًا لكم عرضكم اجلميل الذى حقق
ــتــعــة وعــظــيم الــفــائـدة وأعــاد لى لى بــالغ ا

سرح احلقيقى. ذكريات ا

ــلك لــيــر" لــفــرقــة كــلــيـة شــاهــدت عــرض "ا
آداب جــــامــــعــــة عــــ شـــمـس عــــلى مــــســـرح
متروبول من تألـيف اخلالد وليام شكسبير
ــوهـــوب تــامـــر كــرم وإخــراج ودرامـــاتـــورج ا
الذى قـدم قراءة للـنص الشكسـبيرى تـعتمد
لـك كشـخص أحمق مـغرور على رؤيـة ليـر ا
طـلق وعلى فى عـالم كالسيـكى قائم عـلى ا
الـــثــنــائــيـــة خــيــر وشــر وعـــدل وظــلم حــمق

وذكاء حق وباطل شرف وخيانة.. إلخ .
لــــذلـك ألــــبس فــــريق تــــمــــثــــيــــلـه أو اجلــــوقـــة
جــمــيـعــهــا بــنــطــلــونًــا وتى شــيــرت من الــلـون
األســـود وأعـــطـى اجلـــمـــيع أقـــنـــعـــة بـــيـــضـــاء
واعــتـمـد عــلى فـكــرة تـمـثــيل الـتــمـثـيل فــعـنـد
ـمـثل بـتـمـثـيل الـشـخـصـيـة كـان يلـبس قـيام ا
أمـــام الـــنـــظــارة مـالبــســـهـــا وجـــعل اجلـــوقــة
تـشــرح وتـعـلق مـخــتـصـرا تـطــويال كـثـيـرا فى
الــنص األصــلى الـذى قــدم فى فــصل واحـد
نصة مـثل حاضرين على ا وجعل جميع ا
ـتــفــرجـ طــوال الـوقـت من الـبــدايـة أمــام ا
لــلـنـهــايـة وصـاغ مع مــصـمم ديـكــوره الـفـراغ
سرحى بأن أحاط هذا الفراغ من أقصى ا
العمـق واألجناب بـبانـوراما مـرسومـة بألوان
رمـــاديــة وصـــفــراء يـــشـــوبــهـــا بــعض الـــزرقــة
واألرجـوانـيـة فـى تـداخل لـونى يــحـيط بـهـذا
ـطـلق?!.. الـعـالم الـكالسـيـكـى الـقـائم عـلى ا
ووضع فى أقــصى الـعــمق أربـعــة مـســتـويـات
مــتـدرجــة حـتى الــصـفـر عــلى شـكـل مـتـوازى
مسـتـطـيالت أصـغـر فى األعـلى وأكـبـر حتى
الـصــفـر وهــبط بــرامب من كل جــانب حـتى
ــسـتـوى صــفـر أيـضــا حـيث وضع مـكــعـبـ ا
األول فى الــــــيـــــمـــــ وأمـــــامـه ســـــلم (مـــــدرج
صـاعد) ألعـلـى والثـانـى فى الـيـسار وأمـامه
كـذلك ســلم "مـدرج صـاعــد" ألعـلى.. هـكـذا
قــــام تـــصــــمـــيـم الـــديــــكـــور عــــلى الــــتـــشــــكـــيل
الــســيــمــتــرى أو الــتــمــاثل بــحــيـث إذا أخـذت
ـنظـرى سـتـجد خـطـا رأسيـا بـطـول الـرسم ا
اثل األيـسر تماما وهو ما ن  اجلانب األ
يـعـلل مــوضـوعـيــا فـكـرة الــعـالم الــكالسـيـكى
ــــطـــلق.. إذن هــــنـــاك قـــراءة الــــقـــائم عــــلى ا
ورؤية حسنة لـلم الشكسـبيرى الذى تمت
إعـــادة صـــيـــاغـــتـه مع احلـــفـــاظ الـــتـــام عـــلى
جــوهـــر وروح الــنص الـــشــكــســـبــيـــرى فــقــدم
خـالصـــة األحـــداث فى دقـــة وبـــراعـــة وكـــان
ـوســيـقى الـذى ظــلت مـنـتـخــبـاتـهـا يـفــصل بـا
ــصـاغـة واخملـتـارة بــعـنـايـة تـامـة.. ـيـة ا الـعـا
طــول الــعـرض مـن الـبــدايــة حـتـى الـنــهــايـة..
نـظـر وفاصل اسـتـخدمت كـفـاصل لـتغـيـيـر ا
نــفـسـى بـ احلــاالت الـشــعــوريـة اخملــتـلــفـة
قـطوعـات التى كـانت تعـتمد وخاصة تـلك ا
عـلى "اآلهـات" بـأصوات نـسـائـيـة منـخـفـضة
احلـدة رخــيـمـة الـنــبـرة فـكـان لــهـا أبـلغ األثـر
ـــطــلــوبـــة كــذلك فى اســتـــحــضـــار احلــالــة ا
كـانت مـقـطـوعات مـجـمـوعـة الفـيـولـيـنـا التى
ـقــصـود ـوهــوبـان أحــمــد عـبــد ا اخـتــارهــا ا
وإســمــاعـــيل مــحـــمــد عــمــيـــقــة الــتـــأثــيــر فى
اســـتــــحـــضـــار حـــاالت تـــراوحت بـــ الـــدقـــة
والــشـاعــريـة حــتى الـرومــانـســيـة الــصـرفـة..
وسيقى دورا مهمًا ومتميزًا فى لقد لعبت ا

إضافة بعد سينوجرافى جديد للمشهد!.
ـشـهد الـبـصـرى للـمـوهوب وكـانت صـياغـة ا

ــقـاصـده ومــقـاصـد مـحـمــد سـعــد مـحـقــقـة 
ــــا مـــحــــاصـــرًا فى اخملــــرج حـــيـث قـــدم عـــا
ــشـروعــة ونـزوعه رغــبـاتـه وأطـمــاعه غـيــر ا
احملـرم ونـزواتـه الـبـلــهـاء.. وظــلت الـسالسل
ـعـلــقـة فى سـمــاء الـعـرض مـنـذ احلـديــديـة ا
البداية عالمـة داللة فى بالغة عميقة على
ذلك حـيث  تقـييـد الرقـيقـة كورديـليـا قبل
شـــنــقــهــا.. لـــقــد حــافظ الـــدرامــاتــورج عــلى
احلكـاية بـل حافظ عـلى اإلطـار والتـأسيس
الـــــواقـــــعى لـــــهـــــا ولــــكـــــنـه وفى ذات الـــــوقت
اسـتـطـاع بــبـراعـة أن يـصـيـغـهـا وفـقـا لـرؤيـته
الــثـاقـبــة وأن يـضـيـف لـهـا بــعـدا حـداثــيـا هـو
"تمـثـيل الـتمـثـيل" وإن كان هـذا لـيس بـغريب
على شكـسبير الـذى كان أول من أدخله فى

"جـــونـــزا جــــو هـــامـــلت".. كــــذلك اســـتـــخـــدم
ــدرج الـــصــاعـــد" فى اخلــروج من الــســـلم "ا
ــشــهـــد وتــثــبـــيت الــكــادر فـى الــوقت الــذى ا
ــمـثــلـون فـى الـســاحـة الــوسـطى يــقـوم فــيه ا
حلــيـــز الــتـــمــثــيـل بــالـــفــعل والـــتــشـــخــيص ثم
الـــتـــمــثـــيـل ثم اخلـــروج والـــعــودة إلـى "حـــالــة
ــــواقف اجلــــوقــــة"!.. وكــــذلـك فى تــــبــــديـل ا
عــنـدمـا حتــركت بـهـم اجلـوقـة وبــدلت مـوقع
كل منهمـا من اليسار إلى اليم والعكس..
كـــمـــا لــعـــبت إضـــاءة تــامـــر كــرم الـــبـــســيـــطــة
ــؤديــة والـــتى تــعـــددت مــصــادرهـــا عــلــوى وا
وجـانـبـى وسـفـلى بـحـيـث تـتم وظـيـفـة اإلنـارة
وحتــقــيـق جــمــالـــيــات الــظل والـــنــور وكــذلك
الـتـنـوع اللـونى الـدقـيق من األحـمـر الـسـاخر

 قراءة
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راغى جمال ا

سرحي جريدة كل ا

> يقيم مركز إبداع
الطفل "بيت العينى"
التابع لصندوق التنمية
الثقافية بإشراف م.
شرف محمد أبو سعده ا
على الصندوق
مجموعة من األنشطة
الفنية والثقافية خالل
وسم الصيفى احلالى ا
لألطفال من سن حتى
 16سنة إضافة إلى
سرح ورش فى فنون ا
واحلكى ومسرح احلجرة
لألطفال وكيفية تصنيع
العروسة الشعبية.

سرح فقط لكنه شارك أيضًا فى عدة مسلسالت تليفزيونية > لم يقتصر تمثيله وإخراجه على ا
منها :   اجملان  – ألف ليلة وليلة  – رابعة تعود  – االبن الضال  – السيرة الهاللية  –العبقرى
قلوب  – اجلميلة  –رأفت الهجان  –ال إله إال الله  – حكيم رومانى حضرتك  – حب با
صرى.  الطى – حروف النصب  – الكومى  – جحا ا والبهلوان  – مقام ا
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م الـشــخــصـيــة دون أن يـخــطـر بــبــالـهم مــا قـد
تــسـبـبه فــعـلـتـهم تــلك والـضـحـايــا الـذين عـانـوا
ـتــعـاقـبـة مـن جـرائـهـا وال ومـا زالت أجـيــالـهم ا

عاناة ... نعرف متى ستتوقف تلك ا
ـسـرحـيـات ـيـزة من ا كـتب أيـضــا مـجـمـوعـة 
اإلذاعــيــة مـــنــهـــا " هــركــلـــيــز فى اإلســـطــبالت
الـــقــذرة "  " حـــادثــة فى الـــشــفق "  " مـــهــمــة
الــنــسـر األحــمــر" وغـيــرهــا خالل خــمـســيــنـات

اضى ... وستينات القرن ا
وفى رحالت نـشـاطه الـسـيـاسى .. لـغط كـبـيـر
.. وتــنـاقض بـ ادعـاءات اتـضـح مـا فـيـهـا من
ـــيــنى مـــتــطــرف افـــتــراء من أن هـــذا الــرجل 
لـرفضـه الـشيـوعـيـة والـنـازيـة .. بـيـنـمـا ابـتـعاده
حتى وفـاته عام  .. 1990وابـتـعاد إبـداعاته عن
الــضــوء خلــيـــر دلــيل عــلى اخـــتالفه مع الــقــوة
ـسيطرة التى تـدعو للحروب وتـقودها وقتما ا
تـــــشــــــاء من أجـل مـــــصـــــالـح بـــــعــــــضـــــهم .. وأن
إبـداعـاته ومـا بـهـا سـتـفـضح أمـرهم ال مـحـالـة
... ومن أسـفـاره الـسـيـاسـيـة الـبـارزة .. رحـلـته
ـتـحـدة األمريـكـيـة عام .. 1969 إلى الواليـات ا
والـتى وضح فـيـهـا أن مـسـانـدته إلسـرائـيل فى
حـرب األيـام الـست " حـرب  " 1967كــانت زلـة
له .. لــعــدم فــهــمه وإدراكه لــلــوضع احلــقـيــقى
والــتــاريــخى لــهــذه الــزمــرة الـبــشــريــة .. ولــكن
زيـــــارتـه إلســــــرائـــــيـل عـــــام  1967غــــــيــــــرت من
مــــفـــــاهــــيـــــمه اخلـــــاصــــة عـن هــــذه احلــــرب ..
وتـأكـدت تــلك الـنـظــرة اجلـديـدة عــنـدمـا عـاود

زيارته إلسرائيل عام ... 1974
وكــشـف عن رؤيــته بـــشــكـل أكــثــر وضـــوحــا فى
كـتابـاته التى تـلت زيارته لـفلـسطـ عام 1982
 ..وتكوينه لبعض الصداقات هناك .. وليس
أدل عــــلـى ذلك مـن وجــــود هــــؤالء األصــــدقــــاء
يـــومـى الـــعـــزاء والــــتـــأبــــ .. ثم كـــانـت زيـــارته
دة األخـيـرة لـبـولـنـدا عام  1990وقـبل وفـاتـه 
قـــصــيـــرة .. والــتى عـــارض فــيــهـــا احلــرب فى
ــتـــحــدة بـــشــكل الـــعــالم .. وتـــدخل الــواليـــات ا
خــاطئ  ومــسـانــدة حــمـلــة الــسالح فى أحــيـان
كـثـيـرة خلـدمة مـصـالح بـعض أفـراد حكـومـتـها
بــعـــيــدا عن مـــصــلــحـــة شــعـــبــهــا وضـــرب مــثال
ــــســــانــــدة إســـــرائــــيل رغـم مــــا تــــرتــــكـــــبه من

جتاوزات ...
غــطـت أعــمــال دورنــيـــمــات اخملــتـــلــفــة احلــرب
ــخــتــلف ــخــتــلف صـــورهــا وأشــكــالــهـــا .. و
أضـرارهـا اجلـسديـة والـنـفسـيـة علـى البـشـرية
كــافــة .. ومـن أعــمــاله األخـــرى والــتى كـــتــبــهــا
انـية وتـرجم بعـضهـا لإلجنلـيزية " جميـعا بـاأل
الـقــاضى وجالده " عـام  "  1952الــشك " عـام
 "  1953االنقالب " عام  1971و" العقد " عام

1986 ...
رصــد الـبــاحــثـون مــؤخـرا اخــتالفــا تـقــنـيــا بـ
بـــريــخت ودورنـــيــمـــات فــقـــد كــان بـــريــخت من
ـتــفـرجـ .. ـمــثـلــ وا أنـصــار الـتالحـم بـ ا
بـينما رأى دورنـيمات أنه يجب احملـافظة على
ـمثـلـ بـالـقـدر الذى مـسافـة بـ اجلـمـهـور وا
تتطلبه األحداث والشخصيات .. ولكل منهما
نطق .. وهذا هو وجـهة النظـر التى يؤيدهـا ا

مبتغى اخلالف البناء ...
صادر:  ا
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ـــنــحــنى " الــقـــصــة ال تــنـــتــهى .. حــتـى تــأخــذ ا
ــا األســـوأ .. كـــاحلــرب الـــتى ال تـــنـــتـــهى .. طـــا
غابت اإلنسانيـة .. فاأليسر أن تستمر احلرب
ويــــظـل الــــظالم يــــســــود .. فــــالــــعــــدل مــــروع ..
واحلريـة ليـست لـلجـميع .. وال تـمـنح مجـانا ..
ولـكـنـهــا طـريق طـويـل تـشـتـرط حتــرر الـعـقل ..
أوله صــرخـــة تــدوى .. فــتــجـــبــر اجلــمـــيع عــلى
سـماعهـا .. واالنصيـاع لهـا لو تبـعتهـا صرخات

أخرى أكثر قوة " ...
هــذه لـيــست كــلــمـات مــتــراصـة .. بـل هى جـزء
مـن فــكـــر كـــبـــيـــر وعـــمـــيق لـــلـــمـــفـــكــر والـــكـــاتب
الــسـويـســرى " فـريــدريك دورنـيــمـات " .. الـذى
قــضى نــصف قــرن من الــزمــان يــقــاوم احلـرب
فـى كـل بــــــقــــــاع األرض .. وإن زلـت قــــــدمـه فى
بعض األحيـان وجعـلته يسـاندها مـرة أو مرت
.. ولـــــكـــــنه مـــــا لـــــبث أن عـــــاد إلى رشـــــده وإلى
مـــــبـــــدئه .. فـــــقـــــد عـــــايش فـى شـــــبـــــابه ويالت
ية الـثانيـة ومآسيـها .. واتخذ من احلرب العـا
مـوهبـته فى الكـتابـة وسيـلة لـدرء هذه احلروب
ـــكـن أن تـــســــبـــبه .. وحتـــلــــيل وتــــفـــســــيـــر مــــا 
ـداخل كـثـيـرة وتعـقـيـدات أكـثر .. ولـهـذا فـقد
كــانت مــسـرحــيـاتـه شـديــدة اجلـدلــيـة وهــذا مـا

سرح العبثى ... ربطه با
وقد كـان لـفريـدريك دورنيـمات ((1990 -1921

ؤلف والكاتب الدرامى السويسرى ..  ..ا
تـقنيـة مسرحـية خاصـة مفـادها أن تلك الـفترة
ــيـة الــثـانــيـة ال تـتــحـمل الـتى تــلت احلـرب الــعـا
تـقــد أعـمـال تــراجـيـديــة بـحـتــة .. ولـهـذا راح
يـقـدم الـتـراجـيـدى فى قـالب كـومـيـدى .. ويـعـد
ـلـحمى .. ـسـرح ا فريـدريك من أهـم فرسـان ا
والـذى عكس الكثـير من اخلبرات الـتى مر بها
وأثـرت فيه خالل هـذه احلرب .. والـتى جعلت

منه مفكرا وفيلسوفا حقيقيا ...
ولم يـــكـــتـف دورنـــيـــمـــات بــالـــكـــتـــابـــة .. بـل كــان
ــــيــــزة صــــاحـب نــــشــــاط ســـــيــــاسى ورحـالت 
ـكــنـهــا أن تـخــبـرنـا عـن مـكــنـونـات نــفس هـذا
ـســرحى الـبــارز الـذى ظـل مـهــمال .. ولم تـنل ا
مـسرحياته مـا تستحق لـغرض فى نفس القوى

ية ... ؤثرة فى التوجهات العا احملركة وا
ــيـزا .. وحــمـلت كـان فــردريك أيـضــا روائــيـا 
روايـاته نفس الـفـكر وإن كـانت أكـثر رمـزية وله
رصيد من الروايات ذات الفـلسفة العميقة فى

روع منها ... ة وخاصة ا عالم اجلر
لم يــــكن الــــنــــشـــاط الــــســــيــــاسى غــــريــــبـــا عــــلى
" بريف فـريـدريك ابن مـقـاطعـة "كـونـولـفـيـنـجـ
ـانتـال.. ولكـنه مـيراث عـتيـد من األجداد .. إ
وخـاصــة الــنـشــاط الــكــبـيــر لــلـجــد أوريش كــمـا
كــانت الــكــتــابــة أيــضــا فــقــد كــان اجلــد أوريش
كــاتــبًــا صـــحــفــيــا وســاخــرا وجـــدلــيــا  حــتى أنه
ـــدة  15يــــومــــا بــــســـبـب قـــصــــيــــدة قـــام ســـجـن 
بـكتابتـها.. وقد انتـقل فريدريك مع أسرته إلى
بـــيـــرن فى عـــام  .. 1935وكـــانت نـــقـــطـــة حتـــول
اسـتوعبـها فـريدريك بـبراعـة مبـكرة من الريف
دينة .. والحظ بدقة الفروق ب احلياة إلى ا
هــنــا وهــنــاك .. وكــان لــذلك أثــره فى كــتــابــاته
وزادهـا ثـراء واخـتالفًـا .. فـكل جتـربـة صـغـيرة
ـثابة لـبنة أو كـبيرة .. بـسيـطة أو معـقدة هى 
ـتـلك القـدرة على ـبـدع شرط أن  فى جـسد ا

فهمها وإدراكها ...
وساهم فى زيادة مـساحة هذا الفهم واإلدراك
ـانــيـة ـ .. بـدايــة دراسـتـه لـلــفـلــسـفــة والــلـغــة األ

خالفا للغة الفرنسية السائدة بشكل كبير.
ولــكــنه تــرك الــدراســـة بــعــد عــامــ .. واتــخــذ
قــرارًا صـــعـــبــا بـــالـــتــفـــرغ لـــلــتـــألـــيف والـــكــتـــابــة
ــواجــهــة اجملــهــول .. الــدرامــيــة .. ولم يــعـــبــأ 

ويالت احلرب التى صنعت كاتبًا كبيرًا

ـــســرحـــيـــة "مــكـــتــوب" .. وكــانت أول أعـــمـــاله ا
والـتى كانت بـداية للـمقـاومة الـتى اشتـدت بعد
ذلك ضـد احلـرب وصـنـاعـهـا ورؤيـته أن جـمـيع
صـناع احلـرب وبادئـيهـا والتى كـانت اختـيارهم
األول .. كـان هـدفـهم شـخـصـيًـا والـفـائـدة تـعود
عليـهم دون غيرهم .. ولم يـهتمـوا بشئـون بقية

البشر ومن ستزهق أرواحهم ضحية لها ...
ولــعـل فــريــدريـك واحــد من الـــذين يــؤكــدون أن
اإلبــداع الــفــنى ال حـــدود له.. وأن الــتــخــصص
فـى اجملـال الــفــنى واالحــتـرافــيــة فـيه بــقــدر مـا
هـى ضـرورة مــلـحــة ومـطــلــوبـة .. بــقـدر حــاجـة
دنـيا الـفن إلى من يكـسر اجلـمود ويـتمـرد على

هنة فنية محددة . االكتفاء 
  كانت أولى جناحاته الكبرى مع مسرحية

"رومــــولــــوس الـــــعــــظـــــيم " عــــام  .. 1950وتــــدور
أحداثها حول ذكريـات اإلمبراطورية الرومانية
ومــــؤســـســــهـــا رومــــولــــوس واســـتــــعــــراضه أليـــام
اإلمــبــراطــوريـة األخــيــرة وعالقــة الـنــهــايـة
بــــالـــبــــدايـــة .. وكـــيـف تـــغــــلـــبت حــــكـــمـــة
اإلمبـراطـور عـلى عـاطـفـته وطمـعه فى
آن واحـد .. حيـنـما تـرك إمـبراطـوريته
الـــعــــظــــيــــمـــة تــــســــقط مـن أجل إنــــقـــاذ
ـــســــرحـــيـــة الـــبــــشـــريــــة .. وفى هــــذه ا
ـسـئولـيـة ومن يجب عـنى ا جتسـيـد 

أن يتحملها.
وكــــــــانـت ضــــــــربــــــــته
الــــــــــثـــــــــــانــــــــــيــــــــــة مـع
مسرحـية " الزيارة"
والــتى كـــتـــبــهـــا عــام

 1956وهو دمج غريب ب الكوميديا
والـتـراجـيـديـا خـلق انـطبـاعـا مـسـرحـيـا ودرامـيا
رائــعـا ..  ومن أشـهــر األعـمـال الــتى قـدمت له
فى أمـريـكـا وأوروبـا .. كـمـا قدم سـيـنـمـائـيا فى
عـدة مـرات وأهـمـهـا الـنـسـخـة الـفـرنـسـيـة  عـام

 .. 1971وهى تناقش الصراع ب احلب
واالنـتـقـام من خالل كـلـيـر الـتى تـعـرضت لـظـلم
ـديــنـة الــتى كـانت تــعـيش كــبـيــر من قـبل أهـل ا

فيها.
وكـــــانت عـالمـــــته الــــــثـــــالـــــثـــــة مـع مـــــســـــرحـــــيـــــة
"الــفــيـزيــائـيــون " عـام  .. 1962والـتى أكــد فـيــهـا
فـريـدريك على فـكـر أخـر أكـثر قـوة ونـضـجًا ..
نتـاج احتـاد وتالحم العـلم مع الـدرامـا  كونـهـما
جــزءًا من نــسـيـج احلــيـاة .. وحتــمـل فـريــدريك
سـرحـية مـسئـولـية عـرض الـتغـيرات فى هـذه ا
ــكن أن تـصــيب الـعـالم .. إذا اخلـطــيـرة الـتى 
لـم نــحــسن اســتــخــدام مــا تــوصل له الــعــلم من
تــطــور .. وأصـــر مــجــمـــوعــات اجملـــرمــ عــلى
تــطـــويع هـــذه الــعـــلم ودفـــعه جتــاه مـــا يـــحــقق
مــصــاحلــهم أو هــكــذا يــصــور لـهـم فـكــرهم
األحمق .. إيًا كانت نتيجة ذلك .. حتى لو
كـــان دمــــار الــــعـــالـم .. وســـحـق وتـــشــــويه
الـبشـرية .. وفى ذلك أيـضا رابط
ـيـة الـتى اسـتـخـدم بـاحلــرب الـعـا
فيهـا بعض االنتهازي
مـن األمـــــــــريـــــــــكـــــــــان
الـــقــنـــبــلــة الـــنــوويــة
بـحـثـا عن وجودهم
ومـصاحله

رومولوس العظيم.. أولى ضرباته
سرحية الناجحة ا

✂✂✂✂✂✂
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سرحي جريدة كل ا

سلسالت التى شارك فيها بالتمثيل نذكر :  األرملة  – دموع الغضب – > ومن ا
سلسل احلصان األسود  – األستاذ الفيلسوف  – سارة  – سلطان الغرام وهو ا
الذى أدى فيه دورًا جعله موضوعًا لقلم الكاتب الكبير أنيس منصور الذى وصفه

بأنه "بهلوان الغرام" .

> فرقة فانتازيا جترى
حاليا بروفات العرض
سرحى اجلديد "أسود ا
ملون" للمؤلف محمد
جبر وإخراج حسن
قرر البالسى ومن ا

عرضها خالل األسبوع
القادم.

اخملرج الشاب حسن
البالسى قدم من إخراجه
من قبل مجموعة من
سرحية إنتاج العروض ا
سرح بهيئة قصور نادى ا

الثقافة .
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شخـصيـة"بهـجت"كمـمثل لـلرأسمـاليـة الطـفيـلية
ـــــنـــــتـــــجــــــة فى الـــــوقـت نـــــفـــــسـه دعت وغــــــيـــــر ا
نظر عن معه"أحمد بشارة"للقفز فى تصميم ا
تـــــفــــــصـــــيـالت مـــــوضــــــوعــــــيـــــة هــــــامـــــة فــــــبـــــدا
ـلـوكيـة الـطراز قصـر"الـشهـبـندر"قـطـعة فـنـية 
فـرغ الـصنـاع من اجنـازها بـاألمس الـقريب أو
ـــقـــاولــون فـى مــشـــروع تـــرمـــيم اآلثــار أتـــمـــهــا ا
لــوزارة الـــثــقــافـــة وأعــدوهــا لـالفــتــتـــاح بــحــيث
أصـبـحت أخـيـلـة بـهـجت عن تـرمـيـمه وجتـديده
وإعـادة استثمـاره فى مشروع آخـر محض لغو
ال مــعـــنى له. وتــشـــكــيــلـــيــا مــنح اخلـط الــعــلــوى
ـــعـــمـــاريـــة "الـــعــــرانـــيس"ا ـــمـــتـــد بـــ األفــــقى ا
ـنـظـور الـقـوى بـكالســيـكـيـته الـواضـحـة الـتى وا
أكــســـبت الـــتـــصــمـــيم عـــمــقـــا بــحـــديـــقــة غـــنــاء
الـــعـالقـــات الـــدرامــيـــة ضـــربـــا مـن االســـتـــقــرار
واالتــزان الــزائـــفــ فــقــد كــان"بـــشــارة"مــعــنــيــا
بالثراء واجلمـال الظاهرى الذى تزيد اإلضاءة
ـــا أحـــبــطـــته مـــجــانـــيــة من اإلحــســـاس به ور
الــــعـــــمل أو إهـــــدائه اضــــطـــــراريــــا نـــــزوال عــــلى
مـــقـــتــضى ضـــوابط الـــتـــشـــغــيل بـــاعـــتـــبــاره من
موظـفى فرع الـثـقافـة عن إيجـاد صـيغـة تربط
تـوترة من ـنظـر بـجمـالـيات الـدرامـا ا جـمال ا
الــلــحـــظــة األولى ولــعـــله أراد أن يــزين بـــعــمــله

صوان الهدايا اجلديد فى"منف".
لـكن بـعـيـدا عن جـمـال الـصـور الـظـاهـرى الذى
لم يـــفــســده إال الــفـــقــر الــبــالـغ فى اســتــعــراض
البـس فـقـد أفـلح "غـنـيم"فى تـدعـيم الـفـرقـة ا
بـعدد من العناصـر اجلديدة بجـانب عناصرها
ــــألــــوفــــة فــــإلـى جــــانب "وجــــدى الـــــراســــخــــة ا
ــتــمــيــز و"ســمــاح بــديــر/بــشـــار"ذى احلــضــور ا
ة"التى بـلغت مرحلـة النضج الفنى زكـريا/كر
ــنح و"مــحـــمــد الـــبـــنــا/هالل"الـــذى حـــاول أن 
الـدور خــفـة الـظل واحلــيـويـة الــدافـئـة و"فـوزى
درويش/خــيـشــة" الــذى اجـتــهــد فى ردم فــجـوة
سـنــيــة هـائــلـة بــيـنه وبــ صــبى دون الـعــشـرين
ـــــــاكـــــــيــــــاج بـــــــرز"أحـــــــمــــــد بـــــــيــــــنـــــــمـــــــا خــــــانـه ا
الـقـسـطـاوى/رشـاد"الـذى يـنـقـصه الـتخـفف من
احلس اخلــــطـــابى و"هــــبـــة الـــعـــطــــار"مـــتـــعـــددة
ــــــان عـــــبـــــد الــــــطـــــاقــــــات األدائـــــيــــــة وبـــــدت"إ
الـــعــزيــز/حـــكــمت"إضـــافــة حـــقــيــقـــيــة لــلـــفــرقــة
واخـتـيـارا مـوفـقـا من قــومـيـة اإلسـكـنـدريـة مـنح
للـدور حضـورا قـويا رغم مـا يـنطـوى عـليه من
ـشـاهـدهـا- ـكن  تـعـقـيـد وقـبح داخـلى وكـان 
فى تقـديـرى- مع"بهـجت"أن تـطاول ذرى األداء
الــفــنى لـــو أن"نــاصــر الــشــنــاوى"عـــنى بــاغــتــنــاء
الشخصية من النـاحية الفنية وبجدلية احلوار
وما تـستـدعيه من تـركيـز وتلـوين ووعى بعـملـية
بـنـاء رد الـفـعل بـديـال آلليـة الـتـوافـق اجلـسدى
وتـعـلــيق الـسـيـجــار بـ أصـابـعه اعــتـمـادا فـقط
عــلـى أنه من أعـــضـــاء الـــفـــرقـــة اخملـــضـــرمــ

ــسـرح ال يــعـتــرف إال بـتــاريخ من يــعـطــيه يـا فــا
مــــــوالنــــــا و"بــــــهــــــجـت"لــــــيس وزيــــــرا فـى مــــــنف
احملـروسة وال مرشحا فى الـتغيير الـذى تتنبأ
ـة بـهــا صــحف رجــال األعـمــال فى زمن الــعــو
فـــالـــبالط اكــــتـــمل يـــا عـمّ! أو أنك ال تـــقـــرأ?  

إننا فى آخر إبريل وعمـل اللجنة امتد أسبوعا
ـا لـثـان بـيـنـمـا ثـمـة فـرق لم آخـر فى مـايــو ور
تــــتـــســـلـم بـــعـــد "شــــيك اإلنـــتــــاج" وقـــد تـــفــــتـــتح
ــعـلن لــبــدء فـعــالــيـات ـوعــد ا عــروضـهــا بــعــد ا
زمـع فى العـشـر األخـيرة ـهـرجان اإلقـلـيـمى ا ا
من مـايـو وبـعــد انـتـهـاء فـعــالـيـاته فـإن أصـرت
وعـد وضربت صفحا عن ظرف اإلدارة على ا
امـتـحان الـطالب من أعـضـاء الـفرق بـاعـتـباره
ـا يـوّلده أمـرا ال يعـنـيـها وال يـرمش لـهـا جفن 
من مشكالت  فكـيف تضرب صفحا عن فرق
لم تـشهـد عروضهـا جلان بـعد فـخرجت سـلفا
من التسابق ألسبـاب غير فنية? وأى مهرجان
ـعـنـيـة فـرصا هـذا الـذى ال يتـيح لـكـافـة فـرقه ا
مــتــكــافــئــة? هل تــؤذن اإلدارة لــصالة اجلــمــعـة
يـوم األربــعـاء بـعـد صالة الـنـاس اجلـمـعـة- فى
ــمـالــيك-  يـوم واقع الــنــكـتــة الـتــاريـخــيــة أيـام ا

ة?. األربعاء ليفلتوا من ضرائب اإلدارة الظا
كـنت أشـغَّل بـهـذه األسـئــلـة مـتـنـقال أحـيـانـا بـ
ـقرر عمـلى فى الـقاهـرة واإلسـكنـدرية ألنـهى ا
س عن كثب ما ينتاب طلبتى الدراسى بينمـا أ
وطـــلـــبـــة الـــفـــرق مـن قـــلق إزاء الـــظـــروف الـــتى
ـرون بها أو يقبـلون عليـها دون أن تبالى بهم
هرجان من اإلدارة رغم تـرحيبهم بـاستئنـاف ا
ــبـدئـيــة بـعـد أن أوقــفـته حــادثـة بـنى الـنــاحـيـة ا
ســـويف الــشــهــيــرة فى 2005وســوء جتـــهــيــزات
ـدنى للـتدخل ـا كان يـدعو الـدفاع ا ـسارح  ا
ـنع األنـشطـة فيـهـا خاصـة ذات الـكثـافة دائـما 
اجلماهيريـة.وعلى قلة ما تبادلت من حوار مع
زمـيـلى الـلـجـنـة إال ما تـعـلق بـالـشـئـون الـعـابرة
رأيـت فى حلــــــظــــــة أن أذيب جــــــبل اجلــــــلــــــيـــــد
وجتــــــاذبت فـى دمـــــنــــــهــــــور حـــــبـل احلـــــديـث مع
رفــيــقــنــا"حـسن الــوزيــرى" فــنــحــونـا إلـى بـعض
بــنـود الــضـوابط لــكن مــا لـبث أن انــضم إلـيــنـا
ـــضى فى األســـتـــاذ "حــمـــام" فـــكـــفــانـــا مـــغــبـــة ا
ـفتـاح شاتـما النـقاش إذ أغـلق بابه بـالضـبة وا
العـــنـــا الـــنـــقـــاد جـــمـــيـــعـــا فـــهم الـــذيـن أســاءوا
لــــلــــمــــســــرح وانـــــحــــدروا بــــحــــالـه وفــــرطــــوا فى
قــضـيـتـه..كـذا! وأدركت أن الـرجل- ال ُحــرمـنـا
مـن صـوته الـهــادر- من حـمـلــة ألـويـة اإلصالح
إن لـم يـــــكن وزيـــــره األوحـــــد فـى بالط"مـــــنف"
وأنه حـتما سيـكشر عن أنيـابه ويرد فى يوم ما

ثل آياته البينات!!.
ولكن فى الـسياق نـفسه ولـيس بعيـدا عنه بدا
الــفـــكــر الــبـــنــيـــوى آســرا يـــجــمـع بــ الـــســائــد
والثـانـوى ويربط  اخلاليـا الـكبـرى بـالصـغرى
سـتويات ويتيح اجملـال لرؤية رأسـية متـعددة ا
دامــــجـــــا اإلبــــداع الــــتـــــكــــويـــــنى فى األنـــــســــجــــة
ــكن أن تــعـد االجـتــمــاعـيــة والــفـلــســفـيــة فال 
إدارة مـــنف- فى ضـــوئه- مـــقـــصـــودة لـــذاتـــهــا
ولــكن بـــقــدر مـــا تــكــشـف بــنى أكـــبــر حتــتـــويــهــا
وتـتصل بها وتمـنحها مشـروعية الوجود وهى
الـبـنى الـتى تـعود وتـتـردد فى الـرؤى الـتـكـويـنـية
تـبـلورة فى خـيـارات اخملـرج من الـنـصوص ا
وإبــــــداعـــــــام. ومن ثـم لم يـــــــزل اخلــــــيط الــــــذى
ـتـد مع الـتـنـوع الـتـقـطه من"جـيـفـيـر/الـبـؤسـاء"
لكة"التى آثـرت الوجه القبيح فى "حكاية إلى"ا
حب"فـى بــرج الــعــرب وفى ظـــنى أنه يــتــواصل
مع"حـكــمت"فى"الــبـيـانــوال"الـتى كــتـبــهـا"مــحـمـود
دياب"فى أول السبعيـنيات غير مستبشر بوادر
ســطـوة الـرأســمـالـيـة وقــد أعـاد إنـتـاجــهـا"عـبـد
ـــــقـــــصــــود غـــــنـــــيم"فـى قــــومـــــيـــــة الــــبـــــحـــــيــــرة. ا
ف"حـكـمت"سـيـدة قـصـر الــشـهـبـنـدر واحلـاكـمـة
بـــأمــرهــا فـــيه ال تــخـــلــو من وجه"قـــبــيح" حتت

مـباغتة وسريـة فى الوقت نفسه ويبـتر مرحلة
الـتـحـول بـرمـتـهـا فـإذا بـهـا- ويـا سـبـحان الـله-
كــائـنــا آخــر غـيــر الـذى كــان يـســتــفـزهــا ضـعف
الفقـراء وقد مالـوا للتـفريط فى القـصر ولكن
ــقــصـود"لم يــكن- فى تــقــديـرى رغم أن"عـبــد ا
عـــلى األقل- بــصـــيــرا فـــيــمــا حـــذف من الــنص
وأضـاف من أغـنـيـات خـتـامـيـة بـيـنـمـا اسـتبـقى
قـدمـة- أصابت الـعرض أجـزاء- السيـمـا فى ا
لل إال أنـه بدا واعـيـا بـنـسـيج فنى بـالـترهـل وا
يـؤسس عـرضـا يــعـتـمـد عـلى لــغـة االسـتـعـراض
والـــغــــنـــاء الــــفـــردى واجلـــمــــاعى حــــتى كـــاد أن
يــكـون"أوبــريــتــا" خــاصـة فـى بـنــاء شــخــصــيـات
مـــــــثـل"مــــــحـــــــاسـن"و"هالل"العـب الـــــــبــــــيـــــــانــــــوال
ـــا اســــتـــقــــر فـــيه مـن مالمح وابــــنه"خــــيـــشــــة" 
حــركـــة"شــارلى شــابــلن" وفى تــصــويــر مــواقف
كــــامـــــلــــة كــــمــــوقف رد الــــفــــعـل اجلــــمــــاعى إزاء
هــــدايـــــا"بــــهـــــجت"مـن الــــثـــــيــــاب إلـى"حــــكـــــمت"
ومـــنــاجــيـــات"حــكــمـت"لــذكــريـــات طــفــولـــتــهــا أو
ــؤجـلــة بـوفــاة زوجــهـا أو ألحالمــهـا ألنـوثــتــهـا ا
الــــتـى تـــفــــجــــرت بــــظـــهــــور بــــهــــجت ثــــانـــيــــة فى
حـيــاتـهــا.وفى كل هــذا كـان االســتـعــراض الـذى
صـاغه"سعـيد فـتحى"رغم مـا فيه من تـقلـيدية
عبرة معا على أحلان"طارق مرير"الـبسيطة وا
ـا اكتـسبـته من سالسة " بـكلـمات"صالح غـا
آســـرة جــزءا ال يــتـــجــزأ من الـــعــمل وإن بــدت
مــفـصــلــيــاته خــشــنــة أحــيــانــا وبــطــيــئــة أحــيــانـا

أخرى.
ويــبــدو أن قـــفــزة"غــنـــيم"عــلى الـــدرامــا رغم مــا
ــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــيـالت اغـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــنـت بــه مــن تـ

مـسـحـة جـمـال بــاقـيـة من شـبـابـهـا الـبـاكـر قـبح
تسـتمده مـن عنـجهيـتهـا وتأفـفهـا الدائم من كل
مـــا يــحـــيط بـــهـــا فى الـــقـــصـــر فال تـــلــمـــسه أو
تتـفـاعل معه إال مـن خالل قفـاز عـلى أصابـعـها
وقـــد لــوت شــفـــتــيـــهــا فـى المــبـــاالة! رغم أنــهم
أهلـها وبـنى عـمومتـها فـتمـتد بـينـهم صـلة الدم
لـكـنـهم فقـراء يـألّـفـون تنـويـعـة علـى العـامـة غـير
وظف مـتـجـانـسـة وال مشـرّبـة بـالـريـاح مـن ا
إلـى"رشـاد"اجلـامـعـى الـذى ال يـتــردد عن الـعـمل
كــاتـــبـــا فى مــخـــبـــز لــيـــعــول نـــفـــسه مــســـتـــكــمال
ــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــر دراســـــــــــــــــــــــتــه إلـــى الـــــــــــــــــــــــســـــــــ
والعب"الـبــيـانـوال"وابــنه.واضـطــرت"حـكـمت"ألن
تـدعـو هـذه التـنـويـعة وتـؤجـر لهـم غرف الـقـصر
ــــنــــيف بــــطــــابــــعه األثــــرى لــــتــــعـــيـش ومــــعــــهـــا ا
ــا يــدفــعــونه من إيــجــار حــتى ــة" ابــنــتــهــا"كــر
السطـبل اخليل وبالـرغم من احتـياجـها لهم ال
يــفـارقـهــا الـتـصــور أنـهــا مـنت عـلــيـهم بــإيـوائـهم
مــــســـــتـــــنـــــكـــــرة طــــبـــــعـــــا أن تـــــولـــــد عالقـــــة حب
ـة" على نـحـو ما اسـتـنكـرتـها- "رشاد- كـر بـ
ــــــــلـــــــــكــــــــة"درة"بــــــــ أخــــــــتــــــــهــــــــا بــــــــالــــــــطــــــــبـع- ا
"نــور"والـفـتى"بــدر"فى"حـكــايـة حب" وإن أصـبح
الـقــصــر صـيــغــة مـركــزة جملــتـمـع طـبــقى يــعـانى

مأزق وجود ب طرفيه.
ولـــكـن يــبـــدو أن"ابـن غـــنــيـم"لم يـــدرك الـــقـــيـــمــة
ـــــــــســــــــــاحـــــــــة الـــــــــتـــــــــحــــــــــول فى الــــــــــدرامـــــــــيـــــــــة 
شـخصـيـة"حـكمـت"وما تـمـر به من تـطـهر تـتـقـيأ
ــا أفـســدت مـا بـيــنـهـا فـيه الــعـنـجــهـيــة الـتى طـا
وبــ أهـــلـــهــا وآثـــر فى"الــدرامـــاتـــورجــيـــة"الــتى
مارسهـا على النص أن يـبدلهـا بجراحـة جتميل

يوميات عضو جلنة حتكيم (7)

 تفاصيل غنية رغم القفزات 
على الدراما

 د.سيد اإلمام
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سرحي جريدة كل ا

> ورشة الزيتون عقدت
اضى لقاء اخلميس ا
مفتوًحا مع الدكتور
جابر عصفور رئيس
ركز القومى للترجمة ا
ناسبة حصوله على
جائزة الدولة التقديرية.
شارك فى حضور اللقاء
الذى أداره الشاعر حسن
توفيق عدد من النقاد
واألدباء واإلعالمي

وشهد مناقشة عدد من
القضايا األدبية
والثقافية البارزة على
الساحة خالل اللقاء.

> كانت له مواقف وطنية نبيلة إزاء قضايا األمة العربية فوقف "وقفة" اعتبرها
قدسات اإلسالمية "وقفة ال بد منها" ضد تهويد القدس واالعتداء على ا
دني فى جنوب لبنان. سيحية ووقف ضد مذابح ا وا
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 مجدى احلمزاوى

كــان فـي نــســيج واحــد يــكــمـل بــعــضه الــبــعض.
وبال شـك أن جــــلـــــســــات الــــعـــــمل بـــــ جــــمــــال
وصــبـــحي قــد أثــمــرت عــمـال مــتــســقــا مع ذاته
ويــبـدو كــوحـدة واحــدة فـاالنــسـيــابـيــة واجلـمـال
ـسـرحي مـع عدم ـنـظـر ا الـلـذين يـتـمـتع بـهـمـا ا
إغـفال الـتعـبيـر عنه قـد واكبه في نـفس الوقت
سـرحـية نـفس االنسـيـابـية سـواء في احلـركـة ا
ـــمــثــلــ أو الـــطــريــقــة الـــتي أدى بــهـــا مــعــظم ا
أدوارهم ; فــواضح أن هــنـاك تــعـاونــا تـامــا بـ
اجلــمـيع. وواضـح أن عـمـلــيـة الــتـثــبـيت لــلـفـريق
الـذي حتـدثـنـا عـنـهـا من قـبل قـد أتت ثـمـارهـا;
فــواضـح أن الـــتـــفــاهـم والـــعالقـــة اجلـــيـــدة بــ
ـا أعــضـاء الــفـريق  كــكل عــلى درجـة عــالـيــة 
أســـهـم في خـــروج عـــرض مـــســـرحي أكـــثـــر من
جــيـد ; ال تــسـتــطـيع مـن الـوهــلـة األولى وال في
مـقــال أن تــقـول أي عــنـصــر كـان مــتــفـوقــا عـلى
اآلخــر ; فـــهــذا شيء يـــخــرج مـن خالل دراســة
حتـلــيـلــيـة لــهـذا الــعـرض ال تـتــسع لــهـا مــسـاحـة
ــقـــال; ولــكـن دائــمـــا مــا يـــكـــون في مـــثل هــذه ا
الــــعــــروض ســــؤال أال وهــــو هل هــــذا الــــعــــرض
األكثـر من جـيـد ألم يـكن في مـقـدوره أن يـكون
أكـثـر روعـة وتـأثـيــرا? ولإلجـابـة عن هـذا نـقـول
ــــمــــكـن اخلـــروج ــــا كــــان من ا بــــالــــفــــعل إنـه ر
بنتيجة أكـثر من روعة لو كان هناك اتساق تام
ب مـا قدم وبـ القـنـاعات الـشخـصيـة ; فإذا
سرحي كان فريق العمل قـد قدم لنا العرض ا
ـتـفـرج ـا يــتـواكب مع حـلـم أونـيل بـأن يـقــدر ا
أن يــقــول أن يـــانك هــذا هــو أنـــا  وجــعــلــوا كل
ـشاهدين يركبـون نفس السفيـنة ; أي جهلهم ا
بــشــكل أو بــآخــر هــذا الـيــانـك - فـإن احلــديث
عـلى لسان اخملـرج في بامفـلت العرض لم يكن
يتحـدث عن هذا الـيانك بالـصفة الـتي أراد لنا
أن ندخل بـها عـمـله; ولكن حتـدث عن/ يانك/
همش ـتفرج/ عنا ; فـهو ينهي حديـثه عن ا ا
ـثـلـهم يـانك بـاالتي : إن احـتـواء هـؤالء الـذين 
ـنع كارثـة حتـولهم إلـى قوة هـدامة هـمشـ  ا
ــا كــان جلــمــال تــزلــزل كــيــان هــذا اجملــتــمع ر
ـــبـــرر لـــيـــقـــول هـــذه الـــكــلـــمـــات عـــلى يـــاقـــوت ا
سـتـوى الـشخـصي حـتى وان جـاء إلى حـد ما ا
مــنـاقـضـا لـلــثـيـمـة األسـاسـيــة في الـعـمل; وعـلـة
ــا كـــان يــجب عــلـــيه أن يــخــرج هــذا الـــنــحــو ر
الــصـف األول عــلى األقل; - صف الــصــفــوة -
ـتــفــرجــ من خـارج نــطــاق هـذه مـن مـقــاعــد ا
الــســفـيــنــة أم أنه يـقــول أن الــكل في الــسـفــيــنـة
ـهـمــشـ الـذيـن قـصـدهم أو ســواء كـانـوا مـن ا
ـترفـة الـتي تـمـلك الـصـلب ولـكـنـها ال الـطـبـقـة ا
ـا كــان يــقــصـد تـســتــطــيع أن تــتــعـامـل مـعـه? ر
فـعـال هـذا. وطــبــيــعي أن يــنــتـظــر الــبــعض مــنـا
احلـديث عن األداء التـمثـيـلي ; مع أننـا قلـنا أن
اجلودة شعار فوق جميع مفردات هذا العرض
ولـكن في عــجـالــة في نص مــثل هـذا تــنـحــصـر
فـيه الشخـصيـات احملوريـة ; فأحمـد السـعيد/
يانك قـد أدى دوره على أكـمل ما يـكون وأيـضا
ان رمضان/ معه محمـد فاروق/ بادي; أما إ
ـثـلـة تـمـلك تــعـبـيـرا جـيـدا ولـكن مـلـدرد فـهـي 
فــقط يــنــقــصــهــا أن يــكــون صـوتــهــا عــلى نــفس
ـــــلك إزاء هــــذا الــــعــــرض إال أن الــــقــــوة ; وال 
نــقـدم حتــيـة واجــبـة لــكل أفــراد فـريق الــعـمل ;
ونــتــسـاءل مــعــا هل في الــعــرض الــقــادم سـيــتم
االعـتماد على فـكرة تثبـيت نفس الفريق?أم أن

هناك نية للتغيير.

ـســرحي الـقــرد كـثــيف الـشــعـر الـذي الـعــرض ا
قـــام بـــأعــمـــال الـــدرامـــاتـــورج وأيـــضـــا اإلخــراج
جــمـال يــاقـوت لــفــريق الـتــمـثــيل بــقـصــر ثـقــافـة
الــتـذوق الــفـني بـســيـدي جـابــر بـاإلسـكــنـدريـة ;
نـلـمح مـنه أن جـمـال يـاقـوت مـازال يـسـيـر عـلى
نهـجه أو طريـقه الذي اخـتاره من عـدة سنوات
ـترجمـة التي كـتبت أال وهـو تقـد النـصوص ا
فـي أوائـل الـــــقــــــرن الـــــعـــــشــــــريـن فـــــبـــــدايــــــة من
ساحـرات سـالم مرورا بـاآلنـسـة جولـيـا ثم بيت
الـدميـة من الـواضـح من خالل هـذه الـتـجارب
ــسـرحي أن يــاقــوت قــد قــام بـتــثــبــيت فــريــقه ا
عـــلى غـــرار مـــا يــحـــدث في فـــرق الـــكــرة وذلك
ــرجــوة ; أمال في الـــوصــول ألفــضل الــنــتــائج ا
فـاألعمـال   األخـيـرة أخرجـهـا لـنفس الـفـرقة ;
كمـا أنه قـد حافظ عـلى وجـود الـفنـان صـبحي
الــــســــيــــد كــــســــيـــنــــوجــــراف أو صــــائـغ لــــلــــرؤيـــة
ـسـرحيـة مـحل احلديث الـتـشكـيـلـية لـلـعروض ا
كـمــا يـحب أن يــطـلق عــلى نــفـسه ; وواضح من
خالل هـــذا الــعـــرض والــعـــروض الـــســابـــقــة أن
جمال ياقوت كان يقوم بعمل الدراماتورج وفي
ذهــنه أن صــبــحي الــســيــد يــقف مــعه لــتــنــفــيـذ
وجــــهــــة الــــنــــظــــر الــــتي يــــخــــتــــارهــــا من الــــنص
األسـاسي أو يـركز عـلـيـها; بـل ال نبـالغ إذا قـلـنا
إن صـبـحي أيـضـا كـان مـشـاركـا في هـذا الدور
وذلـك من خـالل احلـــــوارات الــــــتي كــــــانت تــــــتم
بـينـهـمـا حملـاولة الـوصـول إلى الـفـكرة الـرئـيـسة

ها بالشكل اجليد. ومن ثم تأكيدها وتقد
ـتـلـق وإذا كان أونـيل من قـبل قـد أخـذ على ا
والـنقاد أنهم لم يـشيروا بـصراحة إلى أن يانك
ـثلهم ; فإن جـمال ياقوت  بـطل العرض هذا 
ومـعه صـبـحي الـسـيـد قـد أخـذا وجـهـة نـظـره ;
ورأيــــا أنـه البــــد لـــــكل مـــــتـــــلق لـــــهــــذا الـــــعــــرض
ـــســـرحي أن يـــشــــعـــر أنه يـــانـك هـــذا أو عـــلى ا
ـوجــودين مـعه ; فــالـرؤيـة األقل أحــد الـعــمـال ا
ا سرح وإ التشكيلية لم تقتصر على خشبة ا
امـتدت خلـارج هـذه اخلشـبـة ; ليـصـور لنـا أنـنا
تـفرجون والـعمال جـميعـا في سفـينة واحـدة; ا
ــرفــهــون ومن في خــدمـتــهم; وبــهـذا والــسـادة ا
ـسـتـخـدم فـإنه كـانت هـنـاك ثالثـة من الـشـكل ا
ـستوى األول وهو مـستوى صالة ـستويات ; ا ا
شاهدة وعدم الفعل ; سرح ; وهو مسـتوى ا ا
ـصـير ولـكـنه في نفـس الوقت مـسـتـوى توحـد ا
ألن كل مـا يحـدث علـى هذه الـسفـينـة  البد أن
ـستـوى الثاني يصيـبنـا ألننـا متـواجدون بـها; وا
هـو مــسـتـوى الــفـعل الـضــروري الـذي البـد مـنه
لـتسيير الـسفينة ; وهـو في نفس الوقت العمل
ـتعب ; والذي ال يراه اآلخرون ; وهو الشاق وا
مـسـتـوى يــانك ورفـاقه من الــعـمـال أمـام أفـران
السفينة بـكل ما فيها من لهب وحرارة ; وحياة
صـعبة تدعـو للجنون واخلـروج عن الشعور في
بـــعض األحــــيـــان ; وهـــذا مـــا حــــدث في بـــعض
ــســتـوى األعــلـى فــهـو نــقــاشــات الــعــمــال; أمــا ا
الك ومن يـخـدمـهم حـيث مـســتـوى الـصـفـوة وا
ـــتــمـــثل في هــذا هـــنــاك الـــفــعل الـــتــرفـــيــهي ; ا
الـــعـــازف الــذى يـــأخـــذ مـــكــانـه في الـــصــدارة ;
وحـسـنـا فـعل اخملـرج حـيـنـمـا لم يـقع فـي شرك
مـــحــاولـــة إيــصــال صـــوت هــذا الـــعــزف; ال إلى
شاهدة وال لـلمستوى الثاني العمالي ; صالة ا
في إشـــارة الـى أن هـــذا الـــفـــعل الـــتـــرفـــيـــهي ال
ــا كـل مــا يــصل هــو يــصل إلــيــنـــا مــطــلــقــا ـ وإ
صـوت الــصــفـيــر األمـر الــذي يـطــلــقه مـهــنـدس
ـــثل حـــلـــقــة الـــوصـل بــ الــســـفـــيـــنـــة ; الـــذي 
ــســـتـــوى األعــلى ومـــســتـــوى الـــعــمـــال فال هــو ا
يــنــتـــمي إلى هــنـــا وال هــنــاك ولــكـــنه فــقط أداة

كــان يـحــمل إشـارة بــانـتــمـاء الــسـجن/ الــقـانـون
لـــهـــذه الـــطـــبـــقـــة إال أنـه أيـــضـــا يـــحـــمل إشـــارة
ــســتـوى بـأفــضــلــيــة حــيــاة الــســجن عن حــيــاة ا
األول; بل إنــهـمـا أي جـمـال وصـبـحي قـد ذهـبـا
ألبــعـد من هــذا حـيــنـمــا جـعـال قـفص الــغـوريال
ـكــان الـذي كــانت به دفــة الـســفـيــنـة ; يــجــاور ا
حـيث كـانت لـلـغـوريال الـكـلـمـة األخـيـرة في هذا
احلـدث أال وهى قــتل يـانك ; ذاك الـذي حـاول
فــقط أن يــرد اإلهـانــة ; ولــكـنـه اصـطــدم بــهـذا
الـهـرم االجــتـمــاعي ; وإن كـان صــبـحي الــسـيـد
قــــد اســــتــــخــــدم هـــــذا األســــلــــوب من قـــــبل في
مــســرحــيـــة الــدكــتــور زعــتــر ; أال وهــو أســلــوب
ــســتـويــات   ; إال أنه كـان ســاعــتـهــا مـضــطـرا ا
السـتــخـدام مــفـردات مــكــان الـعــرض; حـيث لم
يـــكن مــســـرحــا بل مــســـاحــة من األرض جتــاور
مـــــبـــــنـى ; وجنح فـي إيــــصـــــال الـــــفـــــكـــــرة بـــــأقل
مـكنـة ; واخملرج أيـضا كـان جمال االمـكانـات ا
يـاقوت وال يظن أحدا بـأننا نأخـذ عليه هذا ;
فـــهـــو أســـلـــوبه هــــو; الـــذي طـــوره بـــاســـتـــخـــدام
مــفـــردات تــتـــسق مع عـــمــله اآلنـي ; الــذي جــاء
ـرة لم يكن أكـثـر ثراء وداللـة ; حـيث إنه هـذه ا
مـجبـرا على الـتعـامل مع مـكان مـا; بل كانت له
كانية التي تتفق الرغبة األولى في الصيـاغة ا
مع روح الــعــرض ورؤيـة اخملــرج بـاالتــفـاق مــعـا.
وفي عـرض كــهـذا ال تــسـتــطــيع أن تـفــصل بـ
ـنطـوقة ; فـالكل نـظر واحلـركة أو الـرسـالة ا ا

ــــكـــانـــيـــة مـــنـــفـــذة; وعــــلى مـــســــتـــوى الـــصـــورة ا
ثل الصالة هو مستوى ستوى األول الـذي  فا
ــتـد ومـتــسع ويـشــمل كل من يـشــاهـد فـقط ;
ـسـتـوى الـثـاني فـقـد غـلب عـلـيه االزدحـام أمـا ا
البشري والشعـور بالضيق لهذا التكدس ; فقد
ـكـان ; وكان أخـذت األفـران الـبخـاريـة مـعـظم ا
تنفيذها جيـدا بحيث أنها أعطت فعال الشعور
ـمـتـد ; كـمـا أن الـتـعـامل مـعـهـا بـألـسـنـة الـلـهب ا
في خـفـوت النـار أو شـدتـهـا كان تـعـامال جـيدا;
ـــســتـــوى شــيئ وبـــاخــتــصـــار لم يـــكن في هــذا ا
ســوى األفـران وألــســنــة الــلـهـب ; نـتــيــجــة جــهـد
هــؤالء الــعــمــال الــدال مــنــظـــرهم عــلى الــعــكس
ستوى ا أعـطوه هم لهذا األفران ; ثم ا تماما 
الــثـالث وو إن كـان أضـيق مــسـاحـة إال أنه أكـثـر
ـــثل قــــمـــة الـــهـــرم تـــنـــظــــيـــمـــا وراحـــة ; حــــيث 
ــتـمــلـكـة االجـتــمـاعي ; مـن حـيث قــلـة أألفـراد ا
احلـــاكـــمـــة والـــتي فـي نـــفس الـــوقت يـــخـــدمـــهـــا
الكثير ; مع أن هـؤالء اخلدم الذين ال يضيفون
ركب للـحيـاة ولـيس لهم فـعل في تـسيـير هـذا ا
ـسـتـوى عـلى صـورة أفـضل كـثــيـرا من قـاطـني ا
ـشــاهـد الــتي كـانت بــخـارج الـثــاني. حـتى فـي ا
ــكـاني هــذه الــسـفــيــنـة امــتــد هـذا االســتــغالل ا
ــثل دائــمــا ـــســتــوى األعــلى كـــان  ودالالته فــا
الـــصــفــوة ســـواء كــانــوا مـــتــشــدقـــ بــاحلــريــات
العامة أو برجـال السلطة ; بل إنه قد استخدم
ـكان في وجـود السـجن أيضـا ; وهذا إن هذا ا

سرح الرؤية التشكيلية امتدت إلى خارج ا
لتؤكد أننا جميعًا فى سفينة واحدة 

✂✂✂✂✂✂

سرحي جريدة كل ا

> ومن مواقفه الدعوة إلى وقف ضد تدمير منازل الفلسطيني ووقف ضد
احلصار والعقوبات اجلماعية ضد الفلسطيني ووقف ضد نشر ملصقات تسىء

إلى الدين اإلسالمى وإلى رسول اإلسالم محمد صلى الله عليه وسلم .
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فليس له                        
بعد أن يغمدا
وإيه ...إيه
وليسوا بغير

صليل السيوف
يجيبون صوتا     

لنا أو صدى 
وإيه ...إيه

يفدى حماك               
حماك الشباب

وجل الفدائى               
فتدى وا
وإيه ...إيه

طلعنا عليهم 
نون طلوع ا
 فطاروا هباء
وصاروا سدى

وإيه ...إيه 
يفدى حماك 
حماك الشباب

وجل الف دائى 
فتدى وا

ون  أخى جاوز الظا
دى  ون ا الظا

فحق اجلهاد 
وحق الفدا
 بس خالص

ـطرب وهم (ويـدخل الشـاب والفـتاة والـصعـيدى وا
قطع األول من األغـنية كـما يرددهـا عبد يـرددون ا

الوهاب)

ــحــاكــمــتـه بــتــهــمــة مــعـاداة شــارون ســتــون يــطــالب 
السامية .

ذيع :  ا
شارون ستون إيه..دا شارون بتاع إسرائيل.

ذيعة :  ا
ـحـاكـمـة الـشـاعـر ..بـتـهـمـة مـعـاداة شـارون يـطـالب 

السامية..ومناهضة البوشية.
ذيع  :  ا

الــبـوشــيـة..بــوشـيــة إيه يــا ولـيـة ..دامش كـده وبس..
وجتـريــد الــلـواء الــدكـتــور مــحـمــد عــبـد الــوهـاب من

رتبته العسكرية .
ذيعة :  ا

هو مش مات من 17سنة .
ذيع  :  ا

لـقـيــامه بـغـنـاء وتـلـحـ ثالث قـصـائـد لـلـشـاعـر عـلى
ـلــــــــــــــيـــــــــــــوبــــــــــــــاتـــــــــــــرة مــــــــــــــحـــــــــــــمــــــــــــــود طـه..وهـى كـــــــــــــ
..ومــصــادرة عــوده.. اجلــنــدول..وقــصــيــدة فـلــســطـ
ـوسيقية اخلاصة بالعمل..والقبض وحتريز النوت ا
عــلى أى شـخص يـردد تـلك األغــنـيـة احملـرضـة عـلى
اإلرهـــــــــاب..والـــــــــتــــــــــهـــــــــديــــــــــد بـــــــــدك الــــــــــقـــــــــنـــــــــوات

الفضائية..واإلذاعات التى تذيع األغنية .
ذيعة  :  ا

وفى تصريح ألحد الكالمنجية  .
ذيع : ا

األونطجية.
ذيعة :   ا

أكــــد أن الـــشــــاعــــر دأب عــــلى الــــدعــــوة لــــلــــقــــومــــيـــة
العربية..وهى من وجهة نظر الـكالمنجية تعتبر من

ة. اضى..وضارة ببيئة العو مخلفات ا
ذيع   :  ا

ــا تــســبـبه مـن إزعـاج دائـم لـســيــدهم  وتــاج راسـهم

الشاعر  : 
خذ راية احلق من قبضة                

اها الندى جالها الوغى و
وقبل شهيداً على أرضها                

دعا باسمها الله و استشهدا
فلسط . 
اجلميع :  

يا بالد العرب من احمليط للخليج . 
الشاعر : 

يفدى حماك الشباب                     
فتدى وجل الفدائى وا

الشاعر : 
فلسط

اجلميع :  
يا بالد العرب من احمليط للخليج .

الشاعر :
فلسط حتميك منـا الصدور         

فإما احلياة و إما الردى  
الفتاة والصعيدى  والشاب  : 

فإما احلياة و إما الردى ( 3 .مرات )
 ( مــــــوســــــيـــــقـى حــــــزيــــــنـــــة..صــــــوت خــــــطـــــوات
وصــيـحـاتـهم..تـتــعـالـى تـدريــجـيـا..وسط اجلــنـود..

دهشة  
وخـوف الشـباب..يـهرعـون نحـو الشـاعر الـذى يرقد
فـى قــــبـــره..والــــشــــبـــــاب يــــضــــربـــــون ) (ويــــظــــلم
ـسرح..وتـتـصـاعد مـوسـيـقى أهم األنـباء..ويـظـهر ا

مذيع ومذيعة )
ذيعة  :   ا

شاهدون الكرام . أيها ا
ذيع   :  ا

أسعد الله مساءكم بكل خير .
ذيعة  :  ا

مع موجز ألهم األنباء .
ذيع   :  ا

األخبار دى جديدة .
ذيعة  :  ا

أعلن مصدر أمنى مسؤول بقوات التحالف .
ذيع   :   ا

اللى ناوي لنا على نية سوده ومهببة.
ذيعة  :  ا

ايونيز. أن قوات من ا
ذيع :  ا

هو إحنا فى نشرة أخبار وال طبق اليوم.
ذيعة :  ا

ــــاريــــنـــز..قـــد داهــــمت عـــدة عــــفـــوا..أن قــــوات من ا
مــنــاطق عــشـوائــيــة فـكــريـة..فى أنــحــاء مـتــفــرقـة من
الـوطـن الـعـربى..إال أنــهـا فــشـلـت فى إعـتــقــال زعـيم
ـهـنـدس على الـتنـظـيم الـشعـرى اإلرهـابى الـقومى..ا
لـقب بـشـاعر اجلـنـدول لـوفاته فى17 مـحـمـود طه ا
نـــوفــمــبــر 1949.. أبى مــنــذ 59 عــامــاً..ورغـم كــده

بيطاردوه وعجبى.
ذيع   :  ا

وقــــد صـــــرح مــــصـــــدر مــــســـــؤل بــــال  CIA وكـــــالــــة
ـركـزيـة األمـريـكـيـة بـأن       مـصـادرها اخملـابـرات ا
أخــفـقت فـى اإليـقــاع بــالـشــاعـر..والــقــبض عــلـيه..إذ
أنه..شـاعـر منـشق وقـصـيـدته فلـسـطـ وراء أعـمال
وجــنــوب والــعــراق.. .. ـــقــاومــة فـى غــزة بــفـــلــســطــ ا

لبنان.
ذيعة  :  ا

الـشـاعر سـاهم بقـصيـدته فى تـطويـرأسلـحة الـدمار
ـــا       حتـــتـــويه من الـــشـــامل بـــالـــشـــرق األوسط.. 
مخصب للـقومية العربية..إيه اه..وترياق شاف ضد
مــخــطــطــات الـعـم ســام جـدا..جـدا..وذلك حملــاولــته
ـجد أجدادهم..والـيقـظة من الغـفلة تـذكيـر العرب 

َطينة       ( تنطقها خطأ ) ا
ذيع :  ا

طينة بط اللى إيه يا أستاذة..مطينة إيه..الغفلة ا
همه فيها  .

ذيعة :  ا

..القطب األوحد.
ذيعة :   ا

وقـــــد عــــقـــــدت اجلــــامـــــعــــة الـــــعــــربـــــيــــة اجـــــتــــمـــــاعــــا
طـارئا..اسـتنـكـرت وشـجبت..وأدانـت فيه مـا يـحدث
جـــمــلـــة وتــفـــصــيال..ويــعـــلــو..ويـــعــلـــو ويــعـــلــو..صـــوت
ـذيع فى غـفوة تـهزه الـشـخـير .. (وتـتثـاءب ويـبدو ا
لتوقظه وتتثاءب ) من مقر جامعة الدول العربية .

ذيع  :  ا
قدمنا لكم سيداتى سادتى..حدوتة قبل النوم.

ذيعة :  ا
إيه.

ذيع  :  ا
ذيعة. قصدى نشرة األخبار..كان معكم..اسم ا

ذيعة :  ا
ذيع. واسم ا

(صـوت عالى..هـأقـول يعـنى  هـأقول..بـراحتى..ثم
يغنى موال )

نعنى      هأقول وال حد يقدر 
وأغنى جلل الدنيا تسمعنى

عجب العجب يا زمن               
اتفرعن فيه األندال

بعد ما جرى اللى جرى    
فروض ينقال  راح أقول ا

طرب مقلدا شعبان عبد الرحيم ويغنى)  (يظهر ا
ون  أخى جاوز الظا

دى  ون ا الظا
فحق اجلهاد          

وحق الفدا
وإيه ...إيه

فجرد حسامك                      
من غمده
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سرحي جريدة كل ا

ادة (5) فقرة  (4) و (5)  وقد جنح االحتاد مع مجالس النقابات فى استبدال نص ا
ا أتاح للنقابة متابعة تنفيذ التعاقدات مكرر من القانون رقم  35لسنة 1978

وحظر التعاقد أو التشغيل لغير العامل بالنقابة

تشرد" ليونير ا > ا
الفيلم الفائز بجائزة
أوسكار  2009يتمر

عرضه فى السابعة مساء
ركز اليوم االثن 
اإلبداع الفنى التابع
لصندوق التنمية

الثقافية ويعقب عرضه
ناقشة الفيلم عقد ندوة 
يديرها الناقد الصحفى
عصام زكريا الفيلم
إنتاج بريطانى عام
 2008ويستعرض
مشكالت اجملتمع

الهندى الفقير.
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زخــرفـيــة مــجــانــيـة أو بـال هـويــة درامــيــة فــكـان
يــلــعب مـن داخل عــبــاءة الــتـــصــور الــذى وضــعه

شادى سرور.
أما موسـيقى ولـيد الـشهـاوى فإنـها تـبدو قـريبة
الـشبه مـن أعمـال مـوسـيقـيـة أنـدلـسيـة وعـربـية
ولـكنـهـا مـناسـبـة تـمامـا ألحـداث الـعرض وتـعـبر
بشكل الفت عن طبيعة الدراما وال تشعر معها

بأى زخرفة مجانية.
وكــــانت مالبس هــــبه عـــبـــد احلـــمــــيـــد مالئـــمـــة
لطبـيعـة التفـسيـر النفـسى لشـخصيـات العرض
ــعـنى أنك كــمـتـلــقى تالحظ أن كل شـخــصـيـة
البس التى تعبـر عن تكوينـها النفسى تـرتدى ا

واالجتماعى.
وقــد جـــاء األداء الـــتــمـــثــيـــلى كـــأحــد الـــعالمــات
ـــســـرحى خـــاصــة من ــضـــيــئـــة فى الـــعــرض ا ا
الـشخـصيـات الرئـيسـيـة فلـقد لـعب ياسـر على
ــة بــطــريــقــة جتــمـع بـ ــلك جــذ مــاهــر دور ا
الــدهـاء واحلـزن وتـراه فى مـنــاطق احلـلم يـبـدو
كـخـيـال يـحـاكم احلـكـام والـوزراء بـطـريـقـة تـتـيح
تصور الـشخصـية غيـر احلقيـقية فى األحداث

التى تدور فى الالوعى.
ــــان إمــــام فى رسـم صـــورة وأيـــضــــا جنــــحت إ
ـرأة زيــنب الـزبــاء بــطـريــقــة الفــتـة جتــمع بــ ا
ـرأة ــنـتــقـمــة وفى نــفس الـلــحـظــة ا الــشـرســة ا
ـشـاعـر احلب احلـقــيـقـيـة لـكن ال الـتى تـشـتــاق 

وقت عندها لذلك األمر.
أمـا وزيـرهــا طـارق شـرف فـقـد أدى دوره بـروح
مـهــزومـة تــشـتــاق لـلــمـلــكـة اإلنــسـانــة ولـكــنـهـا ال

نوط بها. تستطيع أن تخرج عن الدور ا
أما األخت (زبـيدة) والـتى لعـبت دورها (نـشوى
إسـمـاعــيل) فـقــد بـدت رقــيـقـة أكــثـر من الالزم
ـرأة يــبـدو لــكى تـبــرز الـنــقـيض من شــخـصــيـة ا
ـقـارنـة تـقـلـيـديـة ال بـد أن وهى طـريـقـة تـنـحـاز 
ــتــلــقـى فى ذهــنه بــ زيــنب الــزبــاء يــعــقــدهــا ا

وأختها.
أما  –خالـد النجدى  –والذى لـعب دور الوزير
قـصـير فـإنه يـتـقدم مـن عرض لـعـرض ويـفصح
بــقــوة عن تـكــويــنه كــمـمــثل مــتـنــوع يــلـعب أدواره
بدهاء وخبث يحـسبان له ففى الفترة األخيرة.
لــعب ثالث شـخـصــيـة مـخـتــلـفـة الـتــكـوين ولـكـنه
جنح فى صـياغتهـما بشـكل الفت فقد لعب فى
عرض الـبؤساء دور الـتاجـر اليـهودى وفى بازل
لــــعـب دور رئــــيس الـــــوزراء والــــيــــوم يـــــلــــعب دور
(قــصــيـر) الــذى تـتــغـيــر طـبــاعه وأشــكـاله أدائه

صلحة التى يجرى وراءها. وفق ا
أما شادى سـرور فيبدو لى أن أداءه فى عرض
إكـــــلـــــيل الـــــغــــــار كـــــان أفـــــضل مـن أدائه الـــــيـــــوم
لـشـخـصـيـة عــمـرو بن عـدى فـفى حـ كـان فى
إكـليل الغار يـبحث عن ملء اللحـظات الدرامية
ــتــوافــقــة مع الــشــخــصــيـة ــشــاعـر ا ــعــنى وا بــا

الدرامية.

ـســرحى "أرض ال تـنـبت بـعــد انـتـهــاء الـعـرض ا
الـــــزهــــــور" جـــــلـــــسـت أســـــأل نــــــفـــــسى عـن ذلك
اإلحـساس الطيب الـذى انتاب جمـهور العرض
مـثل اسـتقبـال الفاحت وجعـلهم يسـتقبـلون ا
سرحـية حلوالً فـهل قدم شادى سرور مـخرج ا
غـيــر مـنـتـظـرة أو أنـه قـدم رؤيـة غـيــر مـسـبـوقـة
ــمـثـلـ اجـتــهـدوا تـمـامًـا ـوضـوع قـد أم أن ا
وقـدموا الـشـخصـيـات الـتى يـحفـظـها مـتـلـقوهم
عن ظـهـر قـلب بـطريـقـة أدائـيـة غـيـر مـطـروقة
ـســرحى كــانت تــكـمن أم أن عــظـمــة الــعــرض ا
ــوســـيــقى واإلضــاءة فى جــمـــالــيــات الــشـــكل وا

واألزياء! 
احلق أقــول لـكم إن األسـبـاب كـنت كـثـيـرة فـقـد
اجـتهد اخملـرج شادى سرور فى صـناعة صورة
سرحى شهـد ا شبـه سينـمائيـة تهتم بـتقطـيع ا
ـــصــــائـــر واألحــــداث بـــحــــيث تــــبـــدو وتــــخـــلـط ا
متداخلة ومتـضادة تعبرعن تطور احلدث على
أكــــثـــــر من مـــــســـــار وفى نـــــفس الـــــوقت تـــــوحى
لـلـمــتـلـقى أن ثــمـة اهـتــمـامًـا غــيـر تـقــلـيـدى  قـد
ـشـهـد اعـتـنى به بـحـيث تـتـداخل فى صـنـاعـة ا
ـســرحى الـواحـد مــجـمـوعــة تـيـمــات قـد تـأتى ا
بــــــاحلــــــدث الـــــــقــــــد واجلــــــديــــــد مــــــعــــــا وهى
اهـتـمــامـات شــكالنـيــة حتـتـاج مــتـلــقـيـاً مــتـطـورًا
يـوافق عـلى الــلـعـبـة اخلــطـرة وفى نـفس الـوقت
يـــــــقــــــبـل تــــــداخـل الــــــذوات واألحــــــداث دون أى
تساؤل قـد يفسـد الترتيب والـتقد والـتأخير
ففى حلـظة واحدة كـان علـيك أن تتـابع حدث
ـا تـرد الـشـخـصـيـات عـلى بـعـضـهـا أو أكـثـر ور
الــبـعـض وكـأنــهـا فى مــكـان مــخــتـلف وحــديـثــهـا
يعـنى تطـورًا مـختـلفًـا لـنص احلدث فـفى ح
كـان  –عـمــرو بن عـدى  –يـتـابع وزيــره قـصـيـر
ويـرصد خطـته التى حتاول اخـتراق دهاء وقوة
زيــنب الــزبـاء كــانت تــلك األخــيـرة تــتــابع نـفس
احلــدث مـع وزيــرهــا الــذى يـــعــشــقـــهــا ويــخــاف

عليها.
وفى حــ كــانت الــزبــاء مــعــجــبــة بــصــورة ذلك
الـشاعر (بن عـدى) فى أوضاعه اخملتـلفة التى
صـورها لـهـا جـاسوسـهـا اخلـاص كان الـشـاعر
يـحاول أن يـشـغـلهم عن تـلك الـنـظرات الـكـاذبة
والالمـعــة فى صـورتـهـا أو طـلــعـتـهـا ويـحـاول أن
ـــراوغ الـــذى جــذبه يـــســـتــكـــشف ذلك الـــعـــالم ا
بـشـدة نـحـوهـا.. اخملــرج هـنـا يـلـعب مـعـنـا لـعـبـة
الــتـقــد والــتـأخــيـر بــصـورة الفــتـة تــلــعب عـلى
ـشـاهـد وتــؤكـد فك الـبـنـاء الــتـقـلـيـدى مـقـابـلــة ا
واستبداله ببناء آخر يعتمد على خلط الدراما
ومـواجــهـة مــشـاهــدهـا لــبـعـضــهـا الــبـعـض كـمـا

تضع احللم واحلقيقة فى بورة واحدة.
ولم يـحــرم هـذا الــتــكـوين احلــدث الـدرامى من
ـــنـــطـــقى لـــطـــبـــيـــعـــة احلـــدث بـــعض الـــتـــطـــور ا
الـدرامى فــفى الـنــهـايـة انــتـحـرت الــزبـاء بـيــنـمـا
وقف يبـكـيهـا عـمـرو بن عدى انـتـحرت ألن بن
عـدى غـيـر قـادر عـلى قـتـلـهـا وإكـمـال الـسـلـسـلة
ـتـبـادل بـ الـفـريـق الـتى ال تـنـتـهى بـالـقـتل ا

فهـو رجل مرهـف احلس وقد وقع فى جـمالـها
ــرأة مــرواغـة بــرغم أنـه يـعــلم تــمــامًــا أن تــلك ا

بـالــصـورة الـفــارغـة من أى مـعــنى حـقـيــقى هـنـا
تكـمن اخلطورة?! فـقد عـدت ألسأل نـفسى ما
أهــمـيــة ذلك فى مـقــابل عــرض الـقــضـيــة الـتى
قــدمــهــا مــحـمــود ديــاب?! وهل هــذه الــطــريــقـة
سـوف جترنا تـباعًـا لنـسيان الـدراما واالهـتمام
بـــالـــصــور الـالمــعـــة الــتـى تــخـــلـــو من أى مـــعــنى
حــــقـــيـــقـى?! الـــعـــرض هــــنـــا يــــدعـــو لالهــــتـــمـــام

بالصورة فقط?!
أعـــرف أن تـــنــــاولى هــــنـــا ســـوف يــــقـــابـل عـــنـــد
الـبــعض بــكــثـيــر من االســتـهــجــان ولـكـن تـعــالـوا
ــسـرحى مــعى نــراجع مـاذا قــدم لــنــا الـعــرض ا
ـتالحقة إن بـخالف تلك الصـور والفالشات ا
ـتحوالت الـدراميـة التى حـملهـا محـمود دياب ا
لــشـخــصـيــاته  اخـتــصـارهــا كـثـيــرًا وبـدت بال
أهميـة حقيـقية حـينـما كشـفت جنبـات تكويـنها
ــتـــقــابــلــة تــلـــوكــهــا بــكل وأصــبــحت الـــعالقــات ا

سهولة وكأنها ال تطرح شيئا جديدًا.
ـهندس (محمد سعد) وعلى جانب آخر لعب ا
مـهـنــدس الـديـكـور بــنـفس مـنــطق شـادى سـرور
ـــنــطق الــشــكـالنى لم يــقــدم وخـــرج من نــفس ا
ــشـاهـد بــالـطــريـقـة الــتـقــلـيـديــة ولـكــنه تـصـور ا
الــشــخــصـيــة الــرئــيــســيــة فى احلــدث الــدرامى
(زيـنب الــزبـاء) وبـدأ يــنـسج شــكـله فــبـدا وكـأنه
يراهـا فى صـورة أفـعى مـتغـيـرة األشـكال وضع
أكـثــر من صــورة لألفــعى وحــتى كـرسـى احلـكم
سـرحى بدا كأنه خارج ـشهد ا الـذى يتصدر ا
عـن نـــــفـس الـــــعـــــبـــــاءة (األفـــــعـى) فى صـــــورهـــــا
اخملتـلفـة والتى  وضع كل واحـدة منـها داخل
اسـطــوانـة من الــقـمـاش الــشـفـاف الــذى يـظـهـر
ـسرحى ـشـهد ا ويـخفى تـلك األفـاعى حسب ا
وكــــذا لــــعــــبـت الــــدرامــــا احلــــركــــيـــــة الــــتى قــــام
ـن مـصــطـفى) لــعـبــة الـتــأكـيـد بــتـصــمـيـمــهـا (أ
سرحى ـشهد ا والـنفى بصور متالحـقة تبرز ا
ـــقـــدم وتـــؤكـــده بل وتـــقـــدم حـــلـــوال ســـحـــريـــة ا
ــســرح فــالــشــخــصــيــة لــلــصــورة عــلى خــشـــبــة ا
ـاذج ــسـرحــيـة ســوف تـصــحـبــهـا مــجـمــوعـة  ا
قـولة الـدرامية تـابعة تـرسم وتزخـرف أهمـية ا
الـتـى تـقــولــهــا الــشـخــصــيــة وفى أحــيــان أخـرى
ـتــلـقى بــعـيـدًا عن تــلـعب عــلى وتـر آخــر يـشــد ا
ـعنى الـشكـلى لكـيان قـولـة الدرامـية لـتأكـيد ا ا
ـسرحى فـالـعرض بـداهة يـبحث فى الـعرض ا
ـؤدون ـســرح وهــؤالء ا الــشـكـل عـلـى خـشــبــة ا
كــان دورهم بـارزًا فى هــذا الـكـيــان الـعــام كـمـا
أنــهم يـــتــحــركــون كــمــجــمــوعــات تــفــيــد أهــمــيــة
ــسـرحى وقــد حـاول الــتــنـاول الــكـلى لــلــعـرض ا
ن مصـطفى أن ال يـظهـر تـصمـيمه بـطريـقة أ

وتـــســــتـــطـــيع الـــفــــتك به فى أى حلــــظـــة ولـــكـــنه
ـة أمام سلطان ـر بالهز اسـتسلم لإلحساس ا
جـــمــالـــهــا وأخـــذ يــتـــوسل لــهـــا أن تــنـــضم حلــبه
لـيكـتـبا مـعًا عـهدًا جـديدًا غـيـر مسـبوق ولـكنـها
نظرًا لتكوينهـا وقراءتها للمستقبل ترفض هذا
الـتصور الناعم والـرومانتيكى بل وتـعرف تمامًا
مـدى تــأثـيـر احلب الــبـاهت وكــيف أنه سـرعـان
ما سوف يـنقلب إلى عـداوة حتمـية ليـكون الدم
هو الـعنـوان الوحـيد لـهذه الـقصـة غيـر اجملدية
شاعر بداخلها ألنها وهى هنا تعبر عن موت ا
مــنـذ الـبـدايـة عــرفت طـريـقـهـا بــعـد مـوت أبـيـهـا
على يـد ملك احلـيرة والذى لـعب دوره بطـريقة

ملفتة ياسر على ماهر.
ـوضــوع بـرمــته كـان يــتـعـلـق بـالـشــكل عـلى إذن ا
ـمثل هنا كان عليه أن يجتهد سرح فا خشبة ا
تــمــامًــا فى صـنــاعــة مـعــادل أدائى قــد تــتـداخل
فــيـه مــجـــمــوعـــة صـــور إمــا مـــؤكــدة أو مـــضــادة
ولــيس عــلـــيه إال االهــتـــمــام بــصــورتـه هــو كــيف
ـزحوم بـكثـير من يبـدو فى هذا الـكيـان الـكلى ا
تقابـلة وقد اهتم اخملرج الـدوامات الدراميـة ا
بــأن يــصـيغ بــعض األحالم والــهــواجس ويــجـعل
ــصـــائــر وتــلــوين لــهــا دوراً مــهــمـــاً فى حتــديــد ا
ــسـرح بـحــيث تـبـدو فى الـصـورة عـلـى خـشـبـة ا
صور سـينمـائية مـليئة بـالتفـاصيل الكـثيرة وهو
شـهـد االفتـتاحى األمـر الذى يـشدنـا لـتفـسيـر ا
ــســرحى فــقــد والــتــحــيـــة فى نــهــايــة الــعـــرض ا
أعـطت الـبدايـة إحـسـاسًـا بـأننـا أمـام مـجـمـوعة
مـتـداخـلـة من الـصـور غـيـر الـثـابـتـة والـتى تـقدم
كـل الــثـــيــمــات فـى حلــظـــات مــتـــجــاورة وكـــأنــهــا
تـــعـــرض صــــورًا وفالشـــات مـن األحـــداث الـــتى
ـتـلـقى بـنـفس سـوف نـشـاهـدهـا الحـقـا وتـذكـر ا
ـشـاهـد ـنـطق الـسـيـنـمـائى فى عـرض بـعض ا ا
تلقى ألحداثه الدعائية للفيلم بحيث جتذب ا
ــسـرحــيــة والـعــامـلــ بـهــا كـان الحظ أن اسم ا
سرحى ويـؤكد بعضه شهـد ا يتصـدر جنبـات ا
ـســرحـيــة وصـانـعى بـعـضًــا بل إن تـقــد اسم ا
ـالبـس والــــــدرامــــــا احلــــــركــــــيــــــة الــــــديــــــكــــــور وا
ــوســيــقى كــان عـن طــريق الفــتــات مــحــمــولـة وا
ـشهد العام معلنة عن وتأخذ أماكن بارزة من ا
نــفـــســهــا وهى الـــطــريــقـــة الــتى وقع فـى فــخــهــا
ــســرحى الــشــكالنـى الــزائـد مــتــلــقـى الـعــرض ا
فـــشــــجـــعــــوهـــا بــــحــــرارة زائـــدة غــــيـــر مــــدركـــ
ــســتــقــبــلــيــة عـلـى الــعـروض الــتى خلــطــورتــهـا ا
ـنـهج الـفارغ من أى مـحـتوى سوف تـتـبع نفس ا
ذى داللـة قـويـة فـاحلـيلـة اجلـديـدة مـطـلـوبة بل
وال بــد مــنـهــا لـكن أن تــهـتـم هـذه احلــيـلــة فـقط

عنى االهتمام بالصورة اخلالية من ا
ثل خطورة شديدة على العرض

أحمد خميس

> دخل  فى معارك تشريعية من أجل تعديل
 القانون  35لسنة  1978 عندما صدر حكم احملكمة الدستورية العليا
صالح األعضاء. ا كاد يضر  سرحي  جريدة كل ا
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ــــرة جنـــرب األســـلـــحـــة عـــلـــيــــنـــا الـــبـــاقى ..وأهـــو بـــا
اجلـــديـــدة جلل مـــاتـــنـــتـــعش جتـــارة األســـلـــحـــة الـــلى

بتنتجها مصانعكم.
الفتاة : 

ـــقـــاومــة..لـــيه مـــنــكـم لــلـه يـــالــلـى شـــوهــتـــوا صـــورة ا
إحــنــا مـــابــنـــتــحـــدش حــتـى وإحــنـــا بــنـــقــاوم عـــدونــا..
مابـنتعـلمش ليه من الـلى بيجـرالنا..دا ربنـا واحد ..
ووطــــــنــــــا واحــــــد .. وهــــــمــــــنــــــا واحــــــد..ولــــــســــــانــــــنــــــا
واحـد..وعــدونــا واحــد..إمــتى يــاعـرب يــبــقى قــلــبــنـا

واحد. . وعزمنا واحد.
الشاب : 

قاومة مزايدة. وكله كوم واللى بيعتبروا ا
الصعيدى : 

ـــقــاومـــة هـــتــفـــنى أهـــلـــنــا مش وقـــال إيه إذا كـــانت ا
عـــايــــزنـــهـــا ..نـــاســـ إن دا هـــو تـــمـن احلـــريــة ..مـــا

اجلزائر قدمت تمن حريتها مليون شهيد.
الفتاة  : 

يـامــلـيـون حـسـرة عـلـى الـلى عـايـز يـحـكـم عـلـيـنـا إنـنـا
نـــتــجــرد من مـــقــاومــتــنــا..عــزتـــنــا..مـــنــكم لــلـه يــالــلى

قاومة. شوهتوا صورة ا
الصعيدى:

 واخليبة قال إيه بنقاوم حتت مليون راية.
الشاب   : 

متفرق حتى وإحنا بنقاوم.
الشاعر  : 

صبرنا على غدرهم قادرين    
وكـــنا لهم قدراً مرصـدا

نون      طلعنا عليهم طلوع ا
فصاروا هباء  وصاروا سدى

الفتاة    : 
ــــــــــاضى..كـــــــــلـــــــــمـــــــــنــــــــــا عن كـــــــــفــــــــــايـــــــــة كـالم عـن ا  

ر . احلاضر..الواقع ا
الصعيدى:

 كفاية كنا وكان .
العدو١:

الــدنـيـا بـتـتــقـدم من حـوالـيـهم ..وهـمـا لـسـه عـايـش
اضى. فى ا

العدو٢:
عـــامـــلــ زى الـــلى رقـــصــوا عـــلى الـــساللم الطـــالــوا

ماضى ..وال طالوا حاضر.
الشاب    :

ا للكأسِ والطاساتِ . بات ند
الفتاة     : 

أضحى مغيبا تائها ال توقظه آهاتى..وال أناتى.
الصعيدى : 

مابرح..ما انفك..أصبح فى عدادِ األموات .
الشاب  : 

ومازال يعاقرُ احلسرات..جرعاتٍ تلو جرعاتٍ . 
العدو ٢:

ؤتمراتِ . ثله تُسَمع شكاية فى احملافلِ وا ليس 
العدو١:

وهكذا أقيده بحصاراتى وعقوباتى وفيتوهاتى.
العدو١:

تعوس. وهكذا يتلم ا
العدو٢:

عـلـى خـايب احلـسـرات والـرجوات..تى تى تى تـربت
تت تت تى .

(ويرقص عدو ? 1وعدو 2)
الشاعر :

شرق أخى قم إلى قبلة ا
سجدا لنحمى الكنيسة وا

الصعيدى : 
..يـــا قـــدس..أقـــولك إيه..اعــذريـــنــا ــشــرقــ قــبــلـــة ا

..اعذرينى..اعذرينا.
الشاب  : 

ـــــســـــجــــــد األ قـــــصى..وبــــــيـــــحـــــفـــــروا ـــــا حـــــرقــــــوا ا
حتتيه..عملنا إيه .

الفتاة   : 
ــا اعــتــدوا وكــنـيــســة الـقــيــامـة..وكــنــيــسـة الــبــشـارة..

عليهم..عملنا إيه .
اجلميع : 

عملنا إيه..عملنا إيه..عملنا إيه.
الشاعر : 

أخى قم إليها نشق الغمار              
دما قانيا  ولظى مرعدا

أخى ظمئت للقتال السيوف              
صعدا فأورد شباها الدم ا

أخى إن جرى فى ثراها دمى              
وشب الضرام بها موقدا

ففتش على مهجة حرة                    
ر عليها العدا أبت أن 

الفتاة  : 
كــفــايــة تـأنــيب ومالم  ..إيـه الــهـوان الــلـى إحـنــا فــيه
ـارد األصــفـر..دعــوة بـنــيـة ده..ربـنــا يــحـيـل عـلــيـهـم ا
عـربــيـة..سـاعـة مــغـربـيـة (وتـغـنى واجملـمـوعـة ) الـله
ــــــارد األصــــــفـــــر جـى       شــــــنج حى..الــــــله حـى وا

هو..شنج هو جى جى بصوا شوفوه
      شنج هو..شنج هو     

يا خلق بصوا شوفوه           
بنج لى ..بنج لى       
فوقوا فوقوا واصحولى

الفتاة    :
 كفاية..كفاية..وإحنا دورنا إيه.

فعول . وبتمسخر..كال من الفاعل وا
 الفتاة   :  

واجلار واجملرور.
الشاب  : 

ضاف إليه . ضاف وا وا
الصعيدى :

بتدأ من اخلدمة..وبتنصب على اخلبر . وبترفع ا
الفتاة    :  

ألنها حال منيل بست نيلة .
الصعيدى: 

..دى مـــقـــاومـــة..وال ومـن الــعـــجب..إنـــهم مـــخــتـــلــفــ
إرهاب .
العدو١:

مـش قـــلــتـــلك..مـــاوراهـــمش غـــيـــر الـــكالم ..وأفـــعـــال
اجلعجعة.

العدو٢:
خليهم يتكلموا براحتهم ..وإحنا ورانا إيه.

الشاب   : 
وقـــــــــال إيه..بـــــــــيـــــــــفـــــــــتـــــــــوا فـى مـــــــــدى شـــــــــرعـــــــــيــــــــة

قاومة..وبيالقوا اللى بيفتى لهم . ا
الفتاة    : 

ومـقــاومـتــنـا واخلالصــة قـتــلــنـا عــلى إيــديـهم حالل..
ليهم حرام .

العدو١:
مقاومة إيه ..دا وهم وكالم فارغ.

العدو٢:
دول حتى مابيعرفوش يقاوموا صح .

العدو١:
تصور بيقتلونا إحنا اللى بنديهم احلرية .

عدو٢:
خـليـهم يـقـاوموا بـراحـتـهم ويقـتـلـوا فى بعض..وإحـنا

الشاعر  : 
أخى إن فى القدس أختا لنا        

دى أعد لها الذابحون ا
الشاب  : 

واجلدار العازل..والسالح النووى .
الصعيدى: 

واإلبادة اجلماعية . 
الفتاة   : 

والـــــتــــــشــــــريـــــد.. وهـــــد الــــــبــــــيـــــوت.. وقــــــلـع شــــــجـــــر
الـزيــتـون..وجتـريف األرض..مـابــقـاش قـدامــنـا غـيـر

وت يا إما باحلصار أو بالنار. ا
الصعيدى :

 وقال إيه إعادة إعمار ..يدفعوه العرب من جيوبهم
ومن دمهم ..يعنى من دمه وحلمه وافتل له.

الشاعر : 
صبرنا على غدرهم قادرين          

وكـــنا لهم قدراً مرصـدا
نون              طلعنا عليهم طلوع ا

فطاروا هباء  ,وصاروا سدى
الصعيدى :

 صبرنا صبر العاجز .
الفتاة    : 

ـقـاومـة والـلى مـا صـبـرش بـيقـاوم عـلى قـد جـهده..ا
الـــلـى لـــوالهــا ومـن غـــيـــرهــا .. قـــول عـــلـى األمـــة يــا

رحمن يا رحيم .
الشاب   : 

إحـنا وحلـ إشـعـار أخر..مـا قـدمـنـاش غـيـر أفـعال
.. ــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــة..شـــــــــــــــــــــــجــب..أدان االســــــــــــــــــــــتـــــــــ
استنكر..استكان..هان..ودى أفعال بتجزم الفعل .

العدو١:
يعنى بتدوسه باجلزمة..بالشوز يعنى .

الصعيدى : 
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سرحي جريدة كل ا

> سبعة عروض من إنتاج
الفرق القومية بهيئة
قصور الثقافة تقرر
هرجان مشاركتها فى ا
اخلتامى للفرق القومية
قرر عقده  2009وا
خالل الشهر اجلارى
اخملرج عصام السيد
سرح بالهيئة مدير عام ا
قال إنه سيتم اإلعالن
عن كل التفاصيل
هرجان نهاية تعلقة با ا
هذا األسبوع مع إعالن
شاركة أسماء الفرق ا
والتى  اختيارها
هرجان للمشاركة فى ا
بعد تميز عروضها.

> وللسيد راضى موقف صلب وحازم من قضية القرصنة الفنية فهو يقر بأن هناك
بدع وسارقى إبداعهم معركة حامية الوطيس ب األفكار ولصوص األفكار ب ا
ب الفنان وقراصنة فنهم وقد وضع السيد راضى يده على حتديات تلك القضية
ومخاطرها وأساليب التصدى لها . 
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د. محمد زعيمه

ـعــايـشــة والــصـدق الــفـنى إال أن ســرعـة عــلى ا
ـنـعـانه من تـدفق صـدقه الـتـحـول والـتـنـقل لم 
وقدراته الـصوتـية بـصوته األجش واسـتخدامه
جلــــســـده وتــــطـــويـــعـه لـــيــــقـــدم بـــعـض حلـــظـــات

ضحكة. السخرية ا
ــثـــلــة لـــديــهــا أمــا عـــديــلـــة مــيــرا ســـعــد فـــهى 
احلـضـور وخـفـة احلـركـة ورغم أنـهـا سـعت إلى
الـصـدق إال أن خــيـالـهــا يـحـتـاج لــتـنـمــيـة لـتـؤدى
ـستـوى خاصة أداء أكـثر من شـخصـية بـنفس ا
شـخـصيـة من طـبـقة دنـيـا كعـديـلة رغم قـدرتـها
ـــتـــفـــرج بــــالـــتـــلـــوين واإلحـــســـاس عـــلى جـــذب ا

الصادق.
أما عمر محمـد على فى يوميات عصفور فهو
ـوهــبـة واســتـطــاع الـتــعــبـيــر عن بـعض ــتـلـك ا
اللحـظات اخلـاصة بالـقهر واحلب ولـكن سعيه
مع اخملـرج لإلضــحـاك وتـســطـيح فــكـرة الـنص
أضــــاع مــــجـــــهــــوده كــــمـــــا كــــان فى حـــــاجــــة إلى
ـالحــظــة الــدقــيــقــة لــشـــخــصــيــات الــقــهــوجى ا

وحركاته ليكون أكثر اكتماالً.
ستوى لـتعبر عن كـذلك جاءت ديكورات هـذا ا
تـكــامل بــعض الـعــروض مـثـل كـالــيـجــوال لـعــمـاد
هاشم حيث تـميز بـالبسـاطة واالهتـمام بوجود
الـقـمـر مع اسـتـخـدام قـطع الـقـمـاش الـبـسـيـطـة
لـيــعـبــر عن تــكـويــنـات جــمـالــيــة رقـيــقـة خــاصـة
حــيـنـمــا يـسـتـخــدم مـعـهــا إضـاءة األلـتــرا لـتـزيـد
ـكان اجلو اجلـمـالى ابهـارا وتـعبـر عن وحـشة ا
كـتأكـيـد لـلـمـشـاعـر الداخـلـيـة أمـا أحـمـد عـياد
فى حتت األنـــقــاض فـــاهــتـم بــتـــحــقـــيق الـــرؤيــة
سرح خالى نهار وإن بقى ا البصرية للـمنزل ا
مـن أى أثـر سـوى احلــوائط لـكن هـذا االنــهـيـار
هـو نـفـسه االنـهـيـار الـنـفـسى لـلـبـطـلـة والـشروخ
الـتى أصـابـتهـا. بـيـنمـا سـعت أمـيمـة الـشال إلى
حتـقـيق الـواقعـيـة لـلـحـكـايـة وجنـحت فى إيـجاد

صياغة لتعدد األماكن.
وهـو مـا جلـأ إلـيه أشـرف الـبـنـا فى بـقـايـا رجل
ـــوســـيـــقـى فـــقـــد تـــمـــيـــزت فى مــــجـــنـــون أمـــا ا
نـعم عـبـاس بـتحـقـيق مـوائـمة كـالـيـجوال لـعـبـد ا
لألحـاسـيس الـنــفـسـيـة وإشـاعــة اجلـو الـنـفـسى
صرى فى حقوق القاهرة كذلك كان محمـود ا
مـعــبـرا عن الـلــحـظــة الـدرامـيــة ومـغـيــرا إليـقـاع
الـــعــرض أكـــثـــر من مـــرة ونـــفس احلـــال ولـــكن
بـصورة أقل نـسـبيـاً فى حتت األنـقاض حملـمود
نــصــار وعــمــرو ديــاب وحــســـام الــشــربــيــنى فى
بــقـــايــا رجل مــجـــنــون أمــا اإلخـــراج فــقــد جــاء
خالد العيسوى مـتمكنا سواء من حتقيق بطلته
ـسرح لـهارمـونيـة األداء أو حتريـكهـا فى فراغ ا
مـن خالل صــور جـمــالــيــة مــتــعـددة تــتــوافق مع
رؤيــته الــســاعــيــة إلى تــأكــيــد الــشــرخ الـنــفــسى

نزل. لديها كمعادل النهيار ا
كذلك جنـحت فاطمـة حسـ فى حتقيق مـتعة
بصـرية مـعتمـدة علـى التعـاطف مع الـشخـصية

ثلها. من قبل اجلمهور عبر براعة أداء 
وهو مـا ينـطـبق على أحـمد ثـابت فى كـاليـجوال
الــــذى اعـــتــــمـــد الــــبـــســـاطــــة وســـار مـع الـــرؤيـــة
الـفكريـة للـنص وهو مـا فعله أيـضا فى عـديلة
أمـا فى يـومـيـات عـصـفـور فـإن اخملـرج مـحـمود
ــزيــد من اخلــبــرة خـاصــة فى حــســ يـحــتــاج 
ونودرامـا والقراءة اجليدة للنص حيث مجال ا
إن اصــراره عـلى أن يــتم األداء بــشــكل إيــهـامى

أثر على العرض.
بـيـنـمـا جـاء إخـراج شـكــرى عـبـد الـله فى بـقـايـا
رجل مـجنـون مبـرزاً قـدرة اخملرج عـلى التـحكم

ثله. فى إيقاع العرض وإيقاع 

ـسـرح ـا اعــتـادت عـلـيه جـمـيـعـة هـواة ا خالفـا 
ســنـويــا من إقــامـة مــهـرجــان لــلـمــسـرح الــعـربى
أقــامت هـــذا الــعـــام مــهـــرجــانــا لـــلــمـــونــودرامــا
وكــــانـت اجلــــمــــعـــــيــــة قــــد قــــدمـت من قـــــبل فى
الثمانينيات ثالث مهرجانات للمونودراما كما
شـارك عـرضـان عـربــيـان هـمـا الــعـرض الـلـيـبى
ــونـالــيـزا» إخــراج شـرح الــبـال وبــطـولـة «بــكـاء ا
وفــاء  والـعـرض الــعـراقى «احلــاويـات» بــطـولـة

ى. وإخراج سيف الغا
وتكونت جلـنة التـحكيم بـرئاسة اخملـرج حمدى
مــجـاهــد وعــضــويــة د. وفــاء كـمــالــو ومــهــنـدس
الــديــكـور مــحـمــد هـاشـم واخملـرج الــلـيــبى فـرج
بـوفـاخـرة والكـاتـبـة الـعـراقـيـة سـارة سـهيل و د.

محمد زعيمة.
ـهــرجـان الـعـديـد مـن الـفـنـانـ وهم كـمـا كـرم ا
أحـمـد عـبــد الـوارث ومـحـمـد فـريـد وعـزة بـلـبع
إضـافـة لـلـمـخـرج الـكـبـيـر مـحـمـود األلفـى الذى
أدار كل فــرق الــبـيـت الـفــنى وفى عــهــوده حـقق
هرجـان التجريبى الـفوز بأكثر من جـائزة فى ا
ـــــهــــــرجــــــان وال أى من ومع ذلـك لم يــــــكــــــرمـه ا

مؤسسات الدولة.
هرجان عروض ا

هـرجان إلى مـستـويات ـكن تقـسيم عـروض ا
ثالث وهى:

ستـوى األول ويضم عروض «حتت األنقاض ا
وكاليـجوال وحقـوق القاهـرة وعديلـة ويوميات

عصفور وبقايا رجل مجنون».
وتـميـزت هـذه الـعروض بـدايـة بـنصـوصـها ذات
ـتـمـاسك ـتـرابط والــبـنـاء الـدرامى ا ـوضـوع ا ا
إضـافــة إلى اشـتـراكــهـا فى أنــهـا تـقــدم قـضـايـا
اإلنـسان البـسيط ومعانـاته ففى عرض «حتت
األنـــقـــاض» إخـــراج خـــالـــد الـــعـــيـــســـوى اخملـــرج
الـقــادم بـقــوة إلى عـالـم اإلخـراج حــيث اعـتــمـد
عــلى نص رجـب ســلـيـم الــذى يـدور فـى حلــظـة
ــنــزل عــلى أسـرة بــســيـطــة من خالل ســقـوط ا
األم الـتى يــعـيش مـعـهـا ابــنـهـا وزوجـته أو فـتـاته
ـنزل علـيهم لـتبقى وفى حلـظة إنسـانيـة يهدم ا
األم التى تصل إلى حلظة من حلظات اجلنون
يـخرج فـيهـا ال وعـيهـا وصدقـهـا حيـنمـا حتادث
ــوت بــيــنــمــا فى نــفس ابــنــهــا وتــرغب فى أال 
الـوقت ال يـهـمـهـا مـوت زوجـته/ عـشـيـقـته هذه
ؤثـرة هى مـفجـر األحداث اللـحظـة الـدراميـة ا
والــتـى جتــعل اجلــمــهــور يـــتــابع مــأســاة األســرة

ومشدودا لها.
وفـى عـرض «حــقــوق الــقــاهــرة» تــألـيـف فـتــحى
الـكـوفى إخــراج فـاطـمــة حـسـ يــقـدم الـعـرض
مأساة البطل خـريج حقوق القاهرة وأزمته مع
الــــعـــــمل ومع اجملـــــتــــمـع وعالقــــتـه ســــواء داخل
األسـرة أو خــارجـهــا كـصــورة مــأسـاويــة خلـريج
اجلامعة وإن كان النص غلفها بالتناقض الذى
يــؤدى إلـى إشــاعــة الــكــومـــيــديــا وإن أخــذ عــلى
الـــعـــرض وجــود أكـــثـــر من نـــهــايـــة مـــثل حلـــظــة
احلـكم بـإحـالـة أوراقـه لـلمـفـتـى أو كـلـمات األب
ؤلف من حقك تـعـيش وفى كـاليـجـوال يلـتـقط ا
السـورى فـرحان اخلـلـيل فـكرته من نص ألـبـير
ـــيـــزه اخــتـــيــاره كــامـى الــشـــهـــيــر وإن كـــان مــا 
لــلـــحـــظــة هـــامــة وهـى حلــظـــة مـــوت دوريــســـنــا
شـقـيـقـة وحبـيـبـة كـالـيجـوال وهى الـلـحـظـة التى
أدت إلى جـــــنــــونـه وبــــحــــثـه عن اخلـــــلــــود وهى
حلــظــة إنــســانــيــة مــرهــفــة ورغم أن كــالــيــجـوال
لـيس من الــبـسـطـاء كـمــا فى الـعـروض األخـرى

فهو ملك إال أن العرض قدمه كإنسان.
وفى عديلة الذى كتـبته الراحلة نهاد جاد نعود
إلى اإلنسان البسيط من خالل عديلة وحلمها
الـبـسـيط فى احلـيــاة والـتى تـتـوق إلى الـصـعـود
الطـبقى رغـم زواجهـا من حسن احملـامى الذى

ـتــفـرج وقــد جـاء أداء مـنى ــشـهـد وتــدهش ا ا
عـــبـــد الــرازق فـى حتت األنـــقــاض لـــتـــعــبـــر عن
أحــاسـيــســهـا الــداخـلــيـة جتــاه االبن وعــشـيــقـته
ونفـسهـا وماضـيهـا وحاضـرها وحلـظة اجلـنون
ـنـزل والتـنقل بـ الدمى واخلـوف من انهـيار ا
ـمثـلـة لالبن والـعـشـيـقة واسـتـخـدمت طـبـقات ا
صوت متـعددة منـاسبة مـا ب الهـمس واجلهر
لـتـعبـر عن احلق واحلب واخلـوف مع تعـبـيرات
ـعـايـشــة الـتى جـعـلـتـهـا تـهـتم بـنـظـرات الـوجه وا
العيون الزائغـة كما أنها اتخذت شكالً خارجياً
ـــكـــيـــاج نــهـــايـــة بـــالـــعــرج مـــشــوهـــا بـــدايـــة من ا
واســـتــــطـــاعت أن حتــــافظ عــــلى هـــذا الــــنـــمط
الــشــكــلى طــوال الــعــرض دون أن يــتـعــارض مع

اإلحساس الداخلى الصادق.
ـسـتـوى يـأتى حـازم الـصـواف فى وعـلى نـفس ا
كــالـــيــجــوال مــســتـــفــيــدا من هــيـــئــته اخلــارجــيــة
ومـالغـته لـلـشـخــصـيـة ومـعـتـمــداً عـلى مـعـايـشـة
الشـخصيـة ليقـدم مشاعـرها بصـدق مستـفيداً

من قدرات جسده ورشاقته طبقات صوته.
كـذلك كـان حـمـدى الـسـيـد فى حـقـوق الـقـاهرة
ــتـلك اخلــبـرة وهــو فـنــان راسخ وقــد حـيث 
وهـبـة واحلـضـور األمـر الـذى مكـنه من أداء وا
تـعددة ببساطة مـستخدما قطع الـشخصيات ا
اكسسوارات للتنقل ب الشخصيات فاستطاع
أن يـقدم االبن واألب والـضابط ورغم اعـتماده

قاالت ويرفض احملاماة ألنه من يعشق كتابة ا
ـمــكن أن يـسـاهم فـى إنـقـاذ مــجـرم أو احلـكم ا
على بـرىء إال أنهـا حتـلم فى حلظـة مـا بتـغيـير
احلــيــاة وبــالــفــعـل يــخــتــار زوجــهــا وزيــراً إال أن
احلــلم ال يـكــتـمل ألنــهـا حــيـنــمـا ذهـبـت إليـقـاظ
زوجــهـــا وجـــدته مـــتـــوفـــيـــا لــيـــضـــيع مـــعه حـــلم

الصعود الطبقى.
وفى عــرض «يــومــيـات عــصــفــور» ألمــ بــكــيـر
يـضيع حـلم الصعـود الطـبقى أيـضا لـكن بشكل
استسالمى حيث يستسلم عصفور لواقعه فهو
هـمشـ فى الواقع كـما هـو احلال عـند أحـد ا
عــديــلــة أو حتت األنــقــاض أو حــقــوق الــقــاهـرة
ــعـلــمـة ــقـهى الــذى يــعـشق ا فــعـصــفـور عــامل ا
جـماالت ويـرى فـيهـا خالصه من عـمله كـصبى
قـهــوة فــهى طــريق الــصــعــود الــطــبــقى لــطــبــقـة
عـلمة الـطبقة الـرأسمالـية بالنـسبة له لـينتقل ا
من واقـعه كـعـامل أو صـبى مـقـهى إلى صـاحب
ـقــهى لــكــنه يــكـتــشف فى الــنــهــايـة اســتــحــالـة ا

حتقيق احللم.
مـثـل كدور أسـاسى وفى هـذه الـعروض يـأتـى ا
فى الـــعـــرض وهـى ســـمـــة من ســــمـــات مـــســـرح
ـسـرح ــونـودرامـا لــعـدم وجــود شـخص عــلى ا ا
غيره وقد أتاحت هذه النصوص ألبطالها أداء
أكــثــر من شـخــصـيــة وأكــثـر من حلــظـة درامــيـة
حتـــمل أحــاســـيس مـــخــتـــلــفـــة تــغـــيــر من إيـــقــاع

هرجان كرم محمود األلفى  ا
نسى من التكر الرسمى ا

سرحي جريدة كل ا

هرجانات الدولية  شاركة فى ا صرية ا > رأس الوفود ا
غرب وفرنسا وقام بجوالت فنية لعروض فى تونس وا

 مسرحية من إخراجه فى أغلب الدول العربية .
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العدو٢:
واللى عامل فيها عنتر وعامل فيها مش محتاج.

العدو١:
نعرف ازاى نحوجه لينا.

الصعيدى: 
مــا هــو الـــلى يــأكل مـن حــلــة جــاره ..يـــســتــاهل الــلى

يجراله.
شاب :

عونة األول..وال اإلرادة . يعنى ا
الفتاة  : 

عونة  . عونة وال اإلرادة..اإلرادة وال ا ا
ـعـونـة وال (ويـردد اجلـمــيع فى اسـتـفــهـام وحـيــرة ا

عونة ) اإلرادة..اإلرادة وال ا
العدو١:

البيضة األول وال الفرخة.
العدو٢:

الفرخة األول وال البيضة.
الشاب  :

(فى لــهـجــة الـســاسـة) مــربط الـــفــرس..هــو الــعــلم
ــــدش إيـــديــــنـــا والــــعــــمل..واالنــــتـــاج..عـــلــــشــــان مـــا 

وساعتها تتحرر االرادة.
العدو١:

مـــــخـــــاطـــــبـــــا  take it easy..take it easy )
اجلــــمــــهـــور ) ومـــــســــــا الــــــتــــــمــــــاسى يــــــا مــــــســـــا    

التماسى..يا ورد قاعد على الكراسى.
العدو٢:

هات فيتو يابيبى .
العدو١:

عينى وراسى.

نَـفِـسـوا يـاحـبـايـبى نـفـسوا ..مـاحتـبـسـوش حـاجـة فى
قلبكم.

الشاب  : 
وقــــــــــــــــــال إيـه..بــــــــــــــــــوش غــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاهـج

قراطية..وهيطبقها علينا بالعافية .  الد
الصعيدى: 

أصل إحنا يا ولداه صعبنا عليه .
العدو١:

علشان تعرفوا حنية قلبنا .
الفتاة    : 

حنية الديابة . 
الصعيدى: 

أى والـــله..كــدا هــوه..فــتــونــة ..بـــلــطــجــة..والـــلى مش
عاجبه..هيبلعه .

الشاب   : 
ويال خليه يتعلم .        

الصعيدى: 
قـاومة هتورد قـراطية..وا قال إيه هـيصـدر لينـا د

له جتت عساكره .
الفتاة   :

مع إن الــــلى أتـــلــــسع مـن فـــيــــتـــنـــام..البـــد يــــنـــفخ فى
العراق..دى اتفاقية اسمها اجلات.

الشاب  :
اللى جات مات  ..واجلايات أكتر من الرايحات .

الفتاة   :
ـقــراطـيـة..بـيــقـتــلـوا بــإسـمــهـا الـلـه الـغـنـى عن دى د
قراطية منا  فينا يا إما بالش. عينى عينك..يا د

الشاعر : 
أخى أقبل الشرق فى أمة         

الشاب  : 
الـــــعــــربى األبى..فــــيــــهــــا كالم..بــــتــــوع الــــفــــرعــــونــــيــــة
والــكـلـدانـيـة..واآلشــوريـة  .. والــبـابـلـيـة..والــفـيـنــيـقـيـة

واألمازيغية.
الفتاة  : 

وغيرهم وغيرهم من البغبغانات ..الكالمنجية.
الصعيدى: 

اللى عامل زى السوس..يقوموا عليك الدنيا.
الشاب   : 

حــــــــــاكم ..صـــــــوتــــــــهـم عــــــــالى قــــــــوى .. الــــــــيــــــــومـــــــ
دول..بيخطرفوا عمال على بطال .

الصعيدى: 
لـــكـن هـــنــــدلك عـــلـى الـــعــــربى األبى..هـــو كـل عـــربى
بــيــقـاوم جلـل مـايــســتـرد أرضه .. مـن غـيــر مــا يــقـتل

أهله وناسه..وال يرهبهم .
الفتاة   : 

أو بــــيـــعــــارض وهـــو جــــوه بـــلـــده..ومـــا بـــيــــســـتـــقـــواش
بعدونا..ومصلحة الوطن عنده فوق كل إعتبار.

الشاعر : 
أخى أيها العربى األبى.

العدو١:
أنهى عربى تقصده بالظبط .

الشاب   :  
تقصد عرب عاربة..والعرب مستعربة .  

الصعيدى: 
وال عرب األرقام.. زى عرب   48

الشاب  : 
اللى اسمهم غصب عنهم بقى عرب إسرائيل.

الفتاة   : 
وال العرب األصلية..وال العرب التايوانى .

الصعيدى: 
دا غير عرب احلناجر .

الفتاة   : 
( سـاخـرة ) الــلى هــمه عــرب الــشـات ..والــيـو تــيـوب

والفيس بوك..وعرب سد احلنك .
العدو١:

وكله كوم وعرب الفضائيات كوم.
العدو٢:

كله طق حنك .
عدو١ ٢:

(يـتـقــدمـان أمـامــهم فى مـواجــهـة الـشــاب والـفـتـاة
والـصعيـدى وكأنهم يـرفعان الـسيف فى مواجـهتهم

وفى سخرية) قولولنا نتكلم مع م باسم العرب.
(حـالــة من احلــزن واحلــيــرة تــتــمـلـك الـثـالثـة فال

ينطقون بكلمة)
الشاعر : 

أخى أيها العربى األبى          
أرى اليوم موعدنا ال الغدا 

الصعيدى: 
موعدنا..موعد إيه..وماحدش بياخد بكالمى..يعنى
ا يكون لكالمى قيمة .. كل الدنيا هتعمللى حساب

.
العدو١:

ـقراطيـة عنـدنا نظـام حياة..بنـحرص ونحافظ الد
سه . نوع حد  عليه..و

العدو٢:
وإحنا كمان.

الفتاة   : 
أبــعـــبع  وأجـــعــجع ..ال أكـــتـــر و ال أقل..وبـــيــســـمــوهــا
قراطية..( تغنى ) اطبطب وأبعبع..يا يقوللى أنا د

اتغيرت عليه .
الشاب : 

يه الزايـدة بتاعة قراطـية الفايظ..الـلى بياخـد ا د
ا تبوظ العوامة ويتملى أكتر من طاقته . اخلزان..

الصعيدى:
 يعنى بيسبونا ننفس .

الفتاة    : 
قراطية..الفس..فس . ودى اسمها..د

العدو١:

ترد الضالل وحتيى الهدى
الصعيدى:

ـــــــا كــــــان الـــــــشـــــــرق فــــــايـق لـــــــنــــــفـــــــسه..ومـــــــالك  دا 
قراره..وثرواته..وإرادته .

الفتاة  : 
وكــان صف واحـد..وإيـد واحدة..وقــلب واحـد..وروح

واحدة.
الشاب :

 البترول حطوا ايديهم عليه..بالبلطجة السياسية .
العدو١:

الطاقة شغلنا الشاغل.
العدو٢:

وأهى عندهم عملوا بيها إيه.!?..
العدو١:

حتى القمح بنديهولهم معونة.
الفتاة  :

صانع بتعبى اللى بيبعتوه .  وا
الصعيدى:

 واحملالت بتبيع اللى هم بيصنعوه .
العدو١:

واللى يرفع رأسه .
العدو٢:

وال حتى يفكر يقول أل.
العدو ١:

نح..والقروض..والتكنولوجيا. عونة..وا نقطع عنه ا
العدو٢:

. واطعم الفم تستحى الع
العدو١:

وال نخزأها.
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سرحي جريدة كل ا

> دعا من خالل احتاد النقابات الفنية فى مصر إلى إنشاء دائرة قضائية تختص بحماية
لكية الفكرية  كما دعا إلى تشكيل جهاز مستقل للمراقبة والضبط تسهم فيه حقوق ا

النقابات الفنية بدور فعال .
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سرحي جريدة كل ا

شاركات فى مؤتمرات االحتاد الدولى > قام بتفعيل دور االحتاد من خالل ا
شتغل بالصحافة وهو االحتاد الذى عمل به السيد راضى مستشارًا للفنان وا
دوليًا للعامل بالفنون واإلعالم للدول الناطقة بالعربية. 
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وأمانى..والـلى يفكـر يلعـب معايا ..أو يقـف قصادى
هأعوره ..والباقى عليك طبعا .

العدو١: 
أوكيه.

الصعيدى:
آه فـهمت..بالـرغم من إننـا متخـصصـ فى اجلهاد

احلنجورى..والفضائيات
ليان . دوشة على الفاضى..وعلى ا

الفتاة    :
 مـاحدش بـيسأل فـينا..ما هى أمـريكا واخدة األ

تحدة..إيجار قد . ا
الشاب   : 

ـتـحـدة مابـتـتـنـفذش إال حلـد مـابقت قـرارت األ ا
على العرب وبس.

الفتاة    : 
ظلوم مش على الظالم . على ا

الصعيدى: 
ميزان العدل مايل .

الشاب  : 
ــنــطــقـة عــلـى كــيــفــهـا وأهى أمــريــكــا بــتــبــرطع فـى ا

ومعاها دلوعتها ومحاسيبها . .وأشى 
شرق أوسط كبير  ..وشرق أوسط متنخور فيه.

العدو١ :
ربوط يخاف السايب . اضرب ا

العدو٢: 
وال نوريه الع احلمرا.

الشاب: 
والـسيـوف أكلهـا الصدى..دا إحـنا حـتى بنسـتوردها

منهم .
الفتاة    : 

وتـتـحط فـى اخملازن ..ويـتعـمل بـيـهـا استـعـراضات..
ديكور يعنى.

العدو ٢:
 يـــعـــنى أهه ..عــداه الـــعــيب ..مـــابــيـــحــرمـــكــوش من

حاجة.
العدو١: 

إحـنا مابـنستخـدمش قوتنا..أد مابنـوظف غباء اللى
يعادينا ونعاديه .

الشاعر  : 
فجرد حسامك من غمـده   

فليس له بعد أن يغمــدا 
الشاب : 

الـــكالم ده نـــهـــايـــتـه خـــابـــور من اخلـــوابـــيـــر ســـابـــقــة
التجهيز .
العدو  : 

 كاجوال.. أول سايز.. تنفع للكل .
الفتاة  :

بــــــــــــــعــــــــــــــد مــــــــــــــا بــــــــــــــوش بــــــــــــــوش األنــــــــــــــظــــــــــــــمـــــــــــــة
الـعـربـيـة..الــبـال..وال..بــكـام..وفــرض عـلـيـنـا.. الـسى

خام..وصايته .
الشاب  : 

وسفيره فاكر نفسه مندوب سامى .
الفتاة    :

 وإيـه الـلى خـالك تـبــوش يــا بـوش..مـا لــقـاش راجل
يقف قصاده . 

الصعيدى: 
هــــــــــــــــــــــو دا الــــــــــــــــــــــواقــع..عـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــجــم والــــــــــــــــــــــلــه

علجم..رامسفيلد..رامسفيلد .
الفتاة   : 

أبو الوفا..أبو الوفا . 
( ويغنون ) 

جوللى وال تخبيش يازين..كل دا مستخبى ف
جــولـلى والتـخـشـاشى مالم..طـنـاش هـادا وال نـقص

عالم
جوللى وال تعرف اخلوف..وحط النقط ع احلروف

الشاعر : 
أخى أيها العربى األبى .

أنتركهم يغتصبون العروبة..مجد األبوة والسؤددا
الفتاة  : 

مجد األبوة والسؤددا..عليه العوض..ومنه العوض.
الشاب : 

( يـغـنى ) ودع هـواك وأنــسـاه وأنــسـانى..عـمــر الـلى
فـات ماهـيرجع تـانى كان حلم وراح..إنسـاه وارتاح..

ودع هواك ودع .
الفتاة  : 

ـقـاوم الـلـبـنانى فـ صالح الدين..ف قـطز..فـ ا
صـرى الـلى عـبر الـلى حرر أرضه ..فـ اجلـنـدى ا

فى أكتوبر . 73
الصعيدى :

احلل إيه..احلل إيه .
الصعيدى والفتاة والشاب  : 

( يصرخون ) احلل إيه..احلل إيه .
الشاعر : 

وليسوا بغير صليل السيوف   
يجيبون صوتا لنا أو صدى 

الفتاة   : 
كده يبقى حطيت إيدك على اجلرح .

العدو ٢ : 
سدس..يفرض قانونه . اللى ماسك ا

العدو١: 
 واحلـرب مابـقتش مـسدس وبس ..دا حـتى احلرب
ـة .دلــوقــتى االقــتــصـاد واإلعالم بــقت مــوضــة قــد

ة ..يعنى حرب  ..soft ناعمة وبالهداوة . والعو
العدو ٢:

عـــــمــــومـــــا ســـــيـــــبــــلـى أنــــا احلـــــرب عـــــلـــــشــــان أمـــــنى

ينهشوا حلمنا مفرومو
يادم اجرى ف عروقنا          

ونكونوا أو ال نكونوا
الصعيدى : 

شاكل ب البالد وبعضها . ..وا دا غير الف
العدو١:  

نــعــمل إيه..اســتــنـجــدوا بــيــنـا جلـل مـا نــحــمـيــهم من
بعض .

العدو ٢:
ناكرين للجميل.

العدو١:
لـــيك حق..رغـم إنى عــايـــز أنـــشــر مـــبــادىء احلـــريــة

قراطية..وأخلصهم من الظلم. والد
الشاب   : 

والـنــتـيـجـة بـلـد تـلـتـيــنـهـا قـواعـد عـسـكـريـة..والـتـانـيـة
احتلوها وفتتتوها .

الفتاة    : 
والسودان قطعوه.. شمال وجنوب..شرق وغرب.

الصعيدى: 
وال العمال اللى بيتكلموا بره..قال إيه..باسمنا .

العدو١:  
فرق..تسد.

العدو٢:
قصدك فتفت تسد.

العدو١:
إحنا بنعمل للخريطة نيو لوك . 

العدو٢:
إجبارى ..مش اختيارى.

الشاب  :
دا غـيـر الـفـسـاد الـلى..عـمـال يـنـخـر فى جـتة بـالدنا

زى السوس .
الصعيدى: 

والتـشكيك فى بعض..وبدل مانـستغل هامش حرية
الكلمة صح..بنهد بيه ..

     أكتر ما بنبنى .
الشاب  : 

ـــانع إنـــنـــا نـــقـــعــد مـع  كـــلـــنــا..نـــتـــكـــلم ونـــســـمع إيـه ا
شى على الكل. بعض..والرأى الصح 

الفتاة    :
بـدل ما نوزع االتهام بـاخليانة والعـمالة ونزايد على

بعض .
العدو١:

( مـخـاطبـا اجلمـهور) مـابـيـعـرفـوش يـسـمـعـوا بعض
كويس ..وما بيصدقوش بعض.

العدو٢:
الكل بيزعق فى وقت واحد.

العدو١:
big mouth

العدو٢:
فنجرية بق..زى مابتقولوا .

الفتاة  : 
احلرية مسئولية ياعالم..مش فوضى . 

الشاب :
انـعـة يـا إما  واتـشـتت رأيـنا..وبـقـيـنا يـا إمـا عـرب 

عرب معتدلة.
الشاعر: 
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سرحي جريدة كل ا

بى) نقل > تعرض ألزمة صحية أثناء تصوير مسلسله اجلديد (احلياة لونها 
ستشفى حيث أجريت له حتاليل طبية أثبتت وجود مياه على على أثرها إلى ا
الرئة وبعض األورام فى جسده. وتوفى فجر اجلمعة  10أبريل  2009عن عمر

. يناهز  74عاماً

20 من يوليو 2009 

> إن دوره الوطنى ال يقل قيمة عن تاريخه الفنى فقد أكدت أعماله حسه القومى
ة وغيرته الوطنية وانتماءه للوطن واألرض حيث رأى أن أبشع الهزائم هى الهز
الثقافية التى تسحب من الفنان مشاعر الكرامة والشهامة .

20 من يوليو 2009  العدد 106
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نيلك م اجلنة نهر الريان
يا أم احلضارة ونبع احلنان             

باحبك باحبك باحبك يا مصر
الشاعر : 

أنتركهم يغتصبون العروبة
الشاب   : 

مـابـقاش فى الـعـروبـة شىء يـغـتصب..بـعـد مـا جزأوا
قسم..وفتتوا اجملزأ . ا

الفتاة   : 
دى اسمها سياسة طحن العرب.

العدو١ ٢ : 
ومش ناقص غير ( يـنفخان فى يديهما ) هوف ف

ف .
الصعيدى : 

والعجب همه يتحدوا..وإحنا نتفرق.
الفتاة     :

همه يعملوا اليورو..وإحنا يقولولناغوروا .
(ويغنون)        

همه يعملوا اليورو         
وإحنا يقولولنا غوروا

أموالنا يا ناس ف بنوكهم       
يتبغددوا ونهونوا 

قرش العرب متسلسل         
تقولش عليه دلدولو

وب دوالر ويورو            
العربى ياعينى مطحونو

همه يعملوا اليورو             
وإحنا يقولولنا غوروا

<<<
غولة طايحة وغولو            

نهبوا مالك وما هولو
كالب طايحة ولولو             

الصعيدى: 
وإجنلترا وفرنسا عينهم على بالد الشام .

الفتاة    :
ـا ضربوها قبل كده..كنا  سوريا..هينهشوها..يعنى 

عملنا إيه .
الصعيدى : 

ة السودا . ولبنان فى البالك لست..القا
الشاب  : 

واالحتــــــاد األوروبـى عــــــيـــــــنه عـــــــلى دول الـــــــشــــــمــــــال
األفـــريـــقى..يـــعـــنى ســـايــكس بـــيـــكـــو مــوديل األلـــفـــيــة

اجلديدة .
العدو١ :

 نيو لوك .
العدو٢:  

 بس إجبارى.
(تغنى الفتاة  ..ويردد الشاب والصعيدى معها )

( أغنية الدور) 
شيخ محضر ياشيخ محضر     

ويا عينى م اللى بيحصل
شيخ محضر ياشيخ محضر     

ويا خوفى م اللى هيحصل
      والدور الدور الدور الدور       

ياخوفى يللى عليكى الدور                     
والدور الدور الدور الدور      

فيتو أمريكى وع البدروم
والدور الدور الدور الدور     

فوقوا ليييجى عليكو الدور 
والدور الدور الدور الدور

الصعيدى : 
يعنى من احملـيط للخليج  ..وحطوا الشرق األوسط

كله فى خانة اليك.
الشاب    : 

الشاعر   : 
أنتركهم يغتصبون العروبة  

الشاب    : 
العروبة .

الصعيدى: 
العروبة .

الفتاة    : 
الـعــروبـة..( تـغـنى الـفـتـاة ويـردد وراءهـا الـصـعـيدى

والشاب )
حـسرة عـليـهـا حسـرة عـليـها..مـاجت رجـليـهـا ماجت

رجليها..ماجت رجليها
 الشاب  : 

ما إحنا سبناهم..واللى كان كان .
الصعيدى: 

( يـتـحـسس قـفـاه ) ونـازلـ ضـرب..وطــرقـعــة عـلى
القفا .

العدو١  : 
وعملنا عليهم كماشة ..وعشرة هنا ..وعشرة هنا.

العدو٢ :
عشرة سن فى الشرق .

العدو:
 وأدينا بنشطب فيهم.

العدو٢:
 وعشرة فى الغرب.

العدو ١:
وبرضو إحنـا شغال فيهم ..يعنى بنـشتغل ليل نهار

..صدقنى تعبنا جدا.
العدو٢:

 مليار سالمة عليك يابيبى.
الشاب   : 

األمـريكـان عـيـنهم عـلى الـبـترول..يـعـنى دول اخلـليج
العربى .

وزرعــوا إسـرائـيل شـوكـة فى ضـهـرنـا..وعـيـنـهم عـلى
. حلمهم القد

العدو٢:
 من الفرات للنيل .

العدو١: 
  دا  promise وعد الزم نحققهلهم .

الصعيدى : 
يـــاخــوفى عــلــيـــكى يــا مــصــر..شــغـــالــيــنــلك عــلى نــار
هـــــــاديــــــة..مـــــــيـــــــة الـــــــنـــــــيـل من اجلـــــــنـــــــوب .. وإشى

إرهاب..وإشى ف طائفية .
الفتاة   : 

الزم نفوق..ياخوفى عليكى يامصر .
وتغنى واجلميع  ( أغنية بحبك يا مصر )

باحبك باحبك باحبك يا مصر
باحبك يا مصر يا ل حليب       
باحبك يا مصر ياهالل وصليب

واحملبة عنك شمس التغيب      
باحبك باحبك باحبك يا مصر

<<<
يا أحمد يا حنا يا كل لبيب         
شبكوا ايديكو وال فرصة لغريب

ولى رقيب             مصر أمانة وا
باحبك باحبك باحبك يا مصر

<<<
باحبك يا مصر يا عسلية              

من شمسك سمارى ولون عينيه
باحبك يا مصر يا عسلية           

من شمسك سمار فاطمة ومارية                   
وأنتى ف قلبى أغلى ما ليه        
باحبك باحبك باحبك يا مصر

×××
باحبك يا مصر يا عود ريحان           

عدو٢  : 
مع إن احلياة حلوة..بس نفهمها .

سحراتى ويغنى ..ويـتخلل غناءه صوت (ويـدخل ا
الطبلة) 

أنا اللى شايل روحى على كفى        
وضربة واحدة ع الراس تكفى

واأليام فضاحة بتظهر وال تخفى
ما كان وهيكون من والد العم سام    

مكايد يوم ورا يوم وعام ورا عام
      وياما دقت على راسى طبالت

فلسط شفطوها والعراق لهطوها     
حوالينا ضلمة خانقة وتوهة

عجز وقلة حيلة وليالى علينا طويلة    
وشخيركم حفر ف ودنى مطبات

بيب بيب يا أهلى              
وكالمى عن علم مش جلهلى
هرى               وكبدى أنا ا

وأحوالى شقلباظات
من كتر صحيانى   

وفنجلة عينى   
طرطقت ودانى

طناشكو بكانى   
ومنكو آه يا نى  
والعاقبة فيتوهات

مسحراتى عربى قطاع عام       
وحبك ياعروبة ف قلبى هام

وبأقول ماعندى ألخويا وولدى   
واحملبة فعل مش كتر كالم

اصحى يا نا ..يانا اصحى
الشاعر  : 

فحق اجلهاد وحق الفدا 
الشاب   : 

( مـقـاطـعاً ) أبــوس ايـدك..خـف شـويـة..لــيـعـتـبـروك
إرهابى .

الفتاة    : 
أمريكا لها عين وودان .

الصعيدى: 
اخـفض صوتك..ال..اكـتم صـوتك يـا أخى..إحـنا فى

عهد البوشية .
الفتاة   : 

ايه.ايه..البوشية .
الشاب  : 

..مع شـوية دى حاجـة ذى ما تـقولـى كده حـقد دف
نازية و تترية .

الصعيدى: 
( يشير بيديه ) استنجالينا وارد البيت األبيض .

الفتاة    : 
يـاخـوفى لـيـسـمعـوك فى الـسى..آى ..(يـقتـرب مـنـها
الــعــدو 1ويــضــربــهــا عــلى ظــهــر كــفــهــا كــأنـهــا طــفل

تضرب على يديها ) آه .
الصعيدى : 

آى..آى.( صـوت صـفـعـة قـفا..ثم يـضع الـصـعـيدى
يده على قفاه )

الفتاة     : 
إيه .

( ويتجه العدو  2إلى الشاب ويضربه بالشلوت)
الشاب   :

ا) ومن غير ليه .  (متأ
الفتاة    :

 هتودى نفسك جوانتانامو .
الشاب   : 

ال وأنتى الصادقة أبو غريب..مش هيعجزوا .
العدو١:

عارف بيتعمل إيه فى اللى بيدخلهم .
العدو٢ :

ــكن يــخــرجــوا ..لــكن يــابــيــبى الــلى الــلـى عــنــدك 
بيدخل عندى مابيخرجش إال .

(ويشير إلى ميت محمول على األكتاف)

الــقــادر مــداه غــيــر الــعــاجـز..وكل بــرغــوت عــلى قـد
دمه.

الفتاة    :
(ساخرة ) ده إذا كان لسه عنده دم .

الصعيدى: 
ـــثل اصـــبـــر عــلـى الـــظــالـم والـــســو.. يـال عــلـى رأى ا

ياتيجيله مصيبة يا يرحل.
الشاعر  : 

ـــدى..فـــحـق اجلـــهـــاد وحق ـــون ا أخى جـــاوز الــــظـــا
الفدا.

الصعيدى: 
هـس..وطـى صــــــــوتك..عـــــــدى يــــــــا لـــــــيــــــــلـــــــة..عـــــــدى

ياليلة..ماقلش حاجة..اللهم    
 اجعل كالمنا..خفيف ع البعدا.

الشاب   : 
جهاد!!..جهاد إيه?! .  

الفتاة    : 
دا كالم أولد فاشون..راحت عليه . 

الصعيدى: 
باينها ليلة مش فايتة..قصدى مش فاشون.

الشاب   : 
يلال..إحنا ورانا إيه..أهى كلها ليالى ليالء .

عدو١: 
ليه التشاؤم دا..ليه االكتئاب.

الشاب:  
كل ظـــالم وله نـــهــايــة..ولــو دامـت لــغـــيــره..مــاكـــنــتش

وصلت ليه .
الصعيدى:  

الظلم احلـقيقى يا إخوانا..هو ظلم اإلنـسان لنفسه
.

الشاب: 
ــرء هــان عــلـى نــفــسه..كـــان عــلى غــيــره يــعــنـى إذا ا

أهونا .
العدو١ :

ناقشة فى مهب الريح .
العدو٢ : 

لك فعل..وال رد فعل . ال 
( العدو 1 2 يضحكان ساخرين من الشباب)

الفتاة: 
(تــغــنى) أنـــا وأنـــتـم ريـــشـــة ف هــوا..طـــايـــرة بـــغـــيـــر

جناح
إحنا النهارده سوا..وبكرة هنكون ف

 ف الدنيا..ف الدنيا 
الشاعر  : 

دى . ون ا أخى جاوز الظا
الفتاة: 

دى شئ نسبى..بيختلف من واحد للتانى . ا
الشاب   : 

(غـارة جويـة.. صـوت انفـجـارات وقصف شـديد..مع
إضاءة مناسبة..يفتح الستار على

 قـبـر يــرقـد فـيه الـشـاعـر..اإلضـاءة خـافـتـة ..تـزداد
تـدريجيا..يـظهر ثالثـة شباب ..الـشاب الصـعيدى
والـفتاة..يـجرى كل مـنهم فى إجتاه..وهم فـى حالة
من الـــــهــــلع ..يــــجــــلـس كل مــــنــــهـم بــــعــــيــــدا عن

اآلخر..يتردد صوت الشاعر بصدى هائل)
الشاعر :

( مــــــــنــــــــاديـــــــا) أخـى.. أخـى.. أخـى (يــــــــنــــــــتــــــــبه
الــشــبـاب..ويــبــحــثــون عن مــصــدر الــصـوت..يــقف
الـشاعر وسط دائـرةضوئية.. يـلتفون حوله ..وتـبدأ
األحداث مع استخدام قصيدة فلسط ..من غناء
ـوسيـقار مـحـمد عـبد الـوهاب ..لـتـحل محل كالم ا

الشاعر فى عدة مواضع مناسبة)   
الشاب: 

وربـنـا عـارف و شايف.. والـلى مايـشـوفش م الغـربال
يبقى أعمى..ما هو كله عـلى عينك يا تاجر.. وعلى

وشك يبان يانضاغ اللبان.
الصعيدى: 

ــواجع..دى نــار قــايــدة فى لــيه يــا جــدعــان تــقـلــيب ا
جسمى .
الفتاة: 

دمـاغى..دمـاغـى يـا عـالم..دمـاغـى يـا هـووه..كــابـوس
ة..حد يقوللى . مزعج..هو أنا صاحية وال نا
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

بى) نقل > تعرض ألزمة صحية أثناء تصوير مسلسله اجلديد (احلياة لونها 
ستشفى حيث أجريت له حتاليل طبية أثبتت وجود مياه على على أثرها إلى ا
الرئة وبعض األورام فى جسده. وتوفى فجر اجلمعة  10أبريل  2009عن عمر

. يناهز  74عاماً

20 من يوليو 2009 

> إن دوره الوطنى ال يقل قيمة عن تاريخه الفنى فقد أكدت أعماله حسه القومى
ة وغيرته الوطنية وانتماءه للوطن واألرض حيث رأى أن أبشع الهزائم هى الهز
الثقافية التى تسحب من الفنان مشاعر الكرامة والشهامة .

20 من يوليو 2009  العدد 106
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نيلك م اجلنة نهر الريان
يا أم احلضارة ونبع احلنان             

باحبك باحبك باحبك يا مصر
الشاعر : 

أنتركهم يغتصبون العروبة
الشاب   : 

مـابـقاش فى الـعـروبـة شىء يـغـتصب..بـعـد مـا جزأوا
قسم..وفتتوا اجملزأ . ا

الفتاة   : 
دى اسمها سياسة طحن العرب.

العدو١ ٢ : 
ومش ناقص غير ( يـنفخان فى يديهما ) هوف ف

ف .
الصعيدى : 

والعجب همه يتحدوا..وإحنا نتفرق.
الفتاة     :

همه يعملوا اليورو..وإحنا يقولولناغوروا .
(ويغنون)        

همه يعملوا اليورو         
وإحنا يقولولنا غوروا

أموالنا يا ناس ف بنوكهم       
يتبغددوا ونهونوا 

قرش العرب متسلسل         
تقولش عليه دلدولو

وب دوالر ويورو            
العربى ياعينى مطحونو

همه يعملوا اليورو             
وإحنا يقولولنا غوروا

<<<
غولة طايحة وغولو            

نهبوا مالك وما هولو
كالب طايحة ولولو             

الصعيدى: 
وإجنلترا وفرنسا عينهم على بالد الشام .

الفتاة    :
ـا ضربوها قبل كده..كنا  سوريا..هينهشوها..يعنى 

عملنا إيه .
الصعيدى : 

ة السودا . ولبنان فى البالك لست..القا
الشاب  : 

واالحتــــــاد األوروبـى عــــــيـــــــنه عـــــــلى دول الـــــــشــــــمــــــال
األفـــريـــقى..يـــعـــنى ســـايــكس بـــيـــكـــو مــوديل األلـــفـــيــة

اجلديدة .
العدو١ :

 نيو لوك .
العدو٢:  

 بس إجبارى.
(تغنى الفتاة  ..ويردد الشاب والصعيدى معها )

( أغنية الدور) 
شيخ محضر ياشيخ محضر     

ويا عينى م اللى بيحصل
شيخ محضر ياشيخ محضر     

ويا خوفى م اللى هيحصل
      والدور الدور الدور الدور       

ياخوفى يللى عليكى الدور                     
والدور الدور الدور الدور      

فيتو أمريكى وع البدروم
والدور الدور الدور الدور     

فوقوا ليييجى عليكو الدور 
والدور الدور الدور الدور

الصعيدى : 
يعنى من احملـيط للخليج  ..وحطوا الشرق األوسط

كله فى خانة اليك.
الشاب    : 

الشاعر   : 
أنتركهم يغتصبون العروبة  

الشاب    : 
العروبة .

الصعيدى: 
العروبة .

الفتاة    : 
الـعــروبـة..( تـغـنى الـفـتـاة ويـردد وراءهـا الـصـعـيدى

والشاب )
حـسرة عـليـهـا حسـرة عـليـها..مـاجت رجـليـهـا ماجت

رجليها..ماجت رجليها
 الشاب  : 

ما إحنا سبناهم..واللى كان كان .
الصعيدى: 

( يـتـحـسس قـفـاه ) ونـازلـ ضـرب..وطــرقـعــة عـلى
القفا .

العدو١  : 
وعملنا عليهم كماشة ..وعشرة هنا ..وعشرة هنا.

العدو٢ :
عشرة سن فى الشرق .

العدو:
 وأدينا بنشطب فيهم.

العدو٢:
 وعشرة فى الغرب.

العدو ١:
وبرضو إحنـا شغال فيهم ..يعنى بنـشتغل ليل نهار

..صدقنى تعبنا جدا.
العدو٢:

 مليار سالمة عليك يابيبى.
الشاب   : 

األمـريكـان عـيـنهم عـلى الـبـترول..يـعـنى دول اخلـليج
العربى .

وزرعــوا إسـرائـيل شـوكـة فى ضـهـرنـا..وعـيـنـهم عـلى
. حلمهم القد

العدو٢:
 من الفرات للنيل .

العدو١: 
  دا  promise وعد الزم نحققهلهم .

الصعيدى : 
يـــاخــوفى عــلــيـــكى يــا مــصــر..شــغـــالــيــنــلك عــلى نــار
هـــــــاديــــــة..مـــــــيـــــــة الـــــــنـــــــيـل من اجلـــــــنـــــــوب .. وإشى

إرهاب..وإشى ف طائفية .
الفتاة   : 

الزم نفوق..ياخوفى عليكى يامصر .
وتغنى واجلميع  ( أغنية بحبك يا مصر )

باحبك باحبك باحبك يا مصر
باحبك يا مصر يا ل حليب       
باحبك يا مصر ياهالل وصليب

واحملبة عنك شمس التغيب      
باحبك باحبك باحبك يا مصر

<<<
يا أحمد يا حنا يا كل لبيب         
شبكوا ايديكو وال فرصة لغريب

ولى رقيب             مصر أمانة وا
باحبك باحبك باحبك يا مصر

<<<
باحبك يا مصر يا عسلية              

من شمسك سمارى ولون عينيه
باحبك يا مصر يا عسلية           

من شمسك سمار فاطمة ومارية                   
وأنتى ف قلبى أغلى ما ليه        
باحبك باحبك باحبك يا مصر

×××
باحبك يا مصر يا عود ريحان           

عدو٢  : 
مع إن احلياة حلوة..بس نفهمها .

سحراتى ويغنى ..ويـتخلل غناءه صوت (ويـدخل ا
الطبلة) 

أنا اللى شايل روحى على كفى        
وضربة واحدة ع الراس تكفى

واأليام فضاحة بتظهر وال تخفى
ما كان وهيكون من والد العم سام    

مكايد يوم ورا يوم وعام ورا عام
      وياما دقت على راسى طبالت

فلسط شفطوها والعراق لهطوها     
حوالينا ضلمة خانقة وتوهة

عجز وقلة حيلة وليالى علينا طويلة    
وشخيركم حفر ف ودنى مطبات

بيب بيب يا أهلى              
وكالمى عن علم مش جلهلى
هرى               وكبدى أنا ا

وأحوالى شقلباظات
من كتر صحيانى   

وفنجلة عينى   
طرطقت ودانى

طناشكو بكانى   
ومنكو آه يا نى  
والعاقبة فيتوهات

مسحراتى عربى قطاع عام       
وحبك ياعروبة ف قلبى هام

وبأقول ماعندى ألخويا وولدى   
واحملبة فعل مش كتر كالم

اصحى يا نا ..يانا اصحى
الشاعر  : 

فحق اجلهاد وحق الفدا 
الشاب   : 

( مـقـاطـعاً ) أبــوس ايـدك..خـف شـويـة..لــيـعـتـبـروك
إرهابى .

الفتاة    : 
أمريكا لها عين وودان .

الصعيدى: 
اخـفض صوتك..ال..اكـتم صـوتك يـا أخى..إحـنا فى

عهد البوشية .
الفتاة   : 

ايه.ايه..البوشية .
الشاب  : 

..مع شـوية دى حاجـة ذى ما تـقولـى كده حـقد دف
نازية و تترية .

الصعيدى: 
( يشير بيديه ) استنجالينا وارد البيت األبيض .

الفتاة    : 
يـاخـوفى لـيـسـمعـوك فى الـسى..آى ..(يـقتـرب مـنـها
الــعــدو 1ويــضــربــهــا عــلى ظــهــر كــفــهــا كــأنـهــا طــفل

تضرب على يديها ) آه .
الصعيدى : 

آى..آى.( صـوت صـفـعـة قـفا..ثم يـضع الـصـعـيدى
يده على قفاه )

الفتاة     : 
إيه .

( ويتجه العدو  2إلى الشاب ويضربه بالشلوت)
الشاب   :

ا) ومن غير ليه .  (متأ
الفتاة    :

 هتودى نفسك جوانتانامو .
الشاب   : 

ال وأنتى الصادقة أبو غريب..مش هيعجزوا .
العدو١:

عارف بيتعمل إيه فى اللى بيدخلهم .
العدو٢ :

ــكن يــخــرجــوا ..لــكن يــابــيــبى الــلى الــلـى عــنــدك 
بيدخل عندى مابيخرجش إال .

(ويشير إلى ميت محمول على األكتاف)

الــقــادر مــداه غــيــر الــعــاجـز..وكل بــرغــوت عــلى قـد
دمه.

الفتاة    :
(ساخرة ) ده إذا كان لسه عنده دم .

الصعيدى: 
ـــثل اصـــبـــر عــلـى الـــظــالـم والـــســو.. يـال عــلـى رأى ا

ياتيجيله مصيبة يا يرحل.
الشاعر  : 

ـــدى..فـــحـق اجلـــهـــاد وحق ـــون ا أخى جـــاوز الــــظـــا
الفدا.

الصعيدى: 
هـس..وطـى صــــــــوتك..عـــــــدى يــــــــا لـــــــيــــــــلـــــــة..عـــــــدى

ياليلة..ماقلش حاجة..اللهم    
 اجعل كالمنا..خفيف ع البعدا.

الشاب   : 
جهاد!!..جهاد إيه?! .  

الفتاة    : 
دا كالم أولد فاشون..راحت عليه . 

الصعيدى: 
باينها ليلة مش فايتة..قصدى مش فاشون.

الشاب   : 
يلال..إحنا ورانا إيه..أهى كلها ليالى ليالء .

عدو١: 
ليه التشاؤم دا..ليه االكتئاب.

الشاب:  
كل ظـــالم وله نـــهــايــة..ولــو دامـت لــغـــيــره..مــاكـــنــتش

وصلت ليه .
الصعيدى:  

الظلم احلـقيقى يا إخوانا..هو ظلم اإلنـسان لنفسه
.

الشاب: 
ــرء هــان عــلـى نــفــسه..كـــان عــلى غــيــره يــعــنـى إذا ا

أهونا .
العدو١ :

ناقشة فى مهب الريح .
العدو٢ : 

لك فعل..وال رد فعل . ال 
( العدو 1 2 يضحكان ساخرين من الشباب)

الفتاة: 
(تــغــنى) أنـــا وأنـــتـم ريـــشـــة ف هــوا..طـــايـــرة بـــغـــيـــر

جناح
إحنا النهارده سوا..وبكرة هنكون ف

 ف الدنيا..ف الدنيا 
الشاعر  : 

دى . ون ا أخى جاوز الظا
الفتاة: 

دى شئ نسبى..بيختلف من واحد للتانى . ا
الشاب   : 

(غـارة جويـة.. صـوت انفـجـارات وقصف شـديد..مع
إضاءة مناسبة..يفتح الستار على

 قـبـر يــرقـد فـيه الـشـاعـر..اإلضـاءة خـافـتـة ..تـزداد
تـدريجيا..يـظهر ثالثـة شباب ..الـشاب الصـعيدى
والـفتاة..يـجرى كل مـنهم فى إجتاه..وهم فـى حالة
من الـــــهــــلع ..يــــجــــلـس كل مــــنــــهـم بــــعــــيــــدا عن

اآلخر..يتردد صوت الشاعر بصدى هائل)
الشاعر :

( مــــــــنــــــــاديـــــــا) أخـى.. أخـى.. أخـى (يــــــــنــــــــتــــــــبه
الــشــبـاب..ويــبــحــثــون عن مــصــدر الــصـوت..يــقف
الـشاعر وسط دائـرةضوئية.. يـلتفون حوله ..وتـبدأ
األحداث مع استخدام قصيدة فلسط ..من غناء
ـوسيـقار مـحـمد عـبد الـوهاب ..لـتـحل محل كالم ا

الشاعر فى عدة مواضع مناسبة)   
الشاب: 

وربـنـا عـارف و شايف.. والـلى مايـشـوفش م الغـربال
يبقى أعمى..ما هو كله عـلى عينك يا تاجر.. وعلى

وشك يبان يانضاغ اللبان.
الصعيدى: 

ــواجع..دى نــار قــايــدة فى لــيه يــا جــدعــان تــقـلــيب ا
جسمى .
الفتاة: 

دمـاغى..دمـاغـى يـا عـالم..دمـاغـى يـا هـووه..كــابـوس
ة..حد يقوللى . مزعج..هو أنا صاحية وال نا
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سرحي جريدة كل ا

> دعا من خالل احتاد النقابات الفنية فى مصر إلى إنشاء دائرة قضائية تختص بحماية
لكية الفكرية  كما دعا إلى تشكيل جهاز مستقل للمراقبة والضبط تسهم فيه حقوق ا

النقابات الفنية بدور فعال .
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سرحي جريدة كل ا

شاركات فى مؤتمرات االحتاد الدولى > قام بتفعيل دور االحتاد من خالل ا
شتغل بالصحافة وهو االحتاد الذى عمل به السيد راضى مستشارًا للفنان وا
دوليًا للعامل بالفنون واإلعالم للدول الناطقة بالعربية. 
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وأمانى..والـلى يفكـر يلعـب معايا ..أو يقـف قصادى
هأعوره ..والباقى عليك طبعا .

العدو١: 
أوكيه.

الصعيدى:
آه فـهمت..بالـرغم من إننـا متخـصصـ فى اجلهاد

احلنجورى..والفضائيات
ليان . دوشة على الفاضى..وعلى ا

الفتاة    :
 مـاحدش بـيسأل فـينا..ما هى أمـريكا واخدة األ

تحدة..إيجار قد . ا
الشاب   : 

ـتـحـدة مابـتـتـنـفذش إال حلـد مـابقت قـرارت األ ا
على العرب وبس.

الفتاة    : 
ظلوم مش على الظالم . على ا

الصعيدى: 
ميزان العدل مايل .

الشاب  : 
ــنــطــقـة عــلـى كــيــفــهـا وأهى أمــريــكــا بــتــبــرطع فـى ا

ومعاها دلوعتها ومحاسيبها . .وأشى 
شرق أوسط كبير  ..وشرق أوسط متنخور فيه.

العدو١ :
ربوط يخاف السايب . اضرب ا

العدو٢: 
وال نوريه الع احلمرا.

الشاب: 
والـسيـوف أكلهـا الصدى..دا إحـنا حـتى بنسـتوردها

منهم .
الفتاة    : 

وتـتـحط فـى اخملازن ..ويـتعـمل بـيـهـا استـعـراضات..
ديكور يعنى.

العدو ٢:
 يـــعـــنى أهه ..عــداه الـــعــيب ..مـــابــيـــحــرمـــكــوش من

حاجة.
العدو١: 

إحـنا مابـنستخـدمش قوتنا..أد مابنـوظف غباء اللى
يعادينا ونعاديه .

الشاعر  : 
فجرد حسامك من غمـده   

فليس له بعد أن يغمــدا 
الشاب : 

الـــكالم ده نـــهـــايـــتـه خـــابـــور من اخلـــوابـــيـــر ســـابـــقــة
التجهيز .
العدو  : 

 كاجوال.. أول سايز.. تنفع للكل .
الفتاة  :

بــــــــــــــعــــــــــــــد مــــــــــــــا بــــــــــــــوش بــــــــــــــوش األنــــــــــــــظــــــــــــــمـــــــــــــة
الـعـربـيـة..الــبـال..وال..بــكـام..وفــرض عـلـيـنـا.. الـسى

خام..وصايته .
الشاب  : 

وسفيره فاكر نفسه مندوب سامى .
الفتاة    :

 وإيـه الـلى خـالك تـبــوش يــا بـوش..مـا لــقـاش راجل
يقف قصاده . 

الصعيدى: 
هــــــــــــــــــــــو دا الــــــــــــــــــــــواقــع..عـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــجــم والــــــــــــــــــــــلــه

علجم..رامسفيلد..رامسفيلد .
الفتاة   : 

أبو الوفا..أبو الوفا . 
( ويغنون ) 

جوللى وال تخبيش يازين..كل دا مستخبى ف
جــولـلى والتـخـشـاشى مالم..طـنـاش هـادا وال نـقص

عالم
جوللى وال تعرف اخلوف..وحط النقط ع احلروف

الشاعر : 
أخى أيها العربى األبى .

أنتركهم يغتصبون العروبة..مجد األبوة والسؤددا
الفتاة  : 

مجد األبوة والسؤددا..عليه العوض..ومنه العوض.
الشاب : 

( يـغـنى ) ودع هـواك وأنــسـاه وأنــسـانى..عـمــر الـلى
فـات ماهـيرجع تـانى كان حلم وراح..إنسـاه وارتاح..

ودع هواك ودع .
الفتاة  : 

ـقـاوم الـلـبـنانى فـ صالح الدين..ف قـطز..فـ ا
صـرى الـلى عـبر الـلى حرر أرضه ..فـ اجلـنـدى ا

فى أكتوبر . 73
الصعيدى :

احلل إيه..احلل إيه .
الصعيدى والفتاة والشاب  : 

( يصرخون ) احلل إيه..احلل إيه .
الشاعر : 

وليسوا بغير صليل السيوف   
يجيبون صوتا لنا أو صدى 

الفتاة   : 
كده يبقى حطيت إيدك على اجلرح .

العدو ٢ : 
سدس..يفرض قانونه . اللى ماسك ا

العدو١: 
 واحلـرب مابـقتش مـسدس وبس ..دا حـتى احلرب
ـة .دلــوقــتى االقــتــصـاد واإلعالم بــقت مــوضــة قــد

ة ..يعنى حرب  ..soft ناعمة وبالهداوة . والعو
العدو ٢:

عـــــمــــومـــــا ســـــيـــــبــــلـى أنــــا احلـــــرب عـــــلـــــشــــان أمـــــنى

ينهشوا حلمنا مفرومو
يادم اجرى ف عروقنا          

ونكونوا أو ال نكونوا
الصعيدى : 

شاكل ب البالد وبعضها . ..وا دا غير الف
العدو١:  

نــعــمل إيه..اســتــنـجــدوا بــيــنـا جلـل مـا نــحــمـيــهم من
بعض .

العدو ٢:
ناكرين للجميل.

العدو١:
لـــيك حق..رغـم إنى عــايـــز أنـــشــر مـــبــادىء احلـــريــة

قراطية..وأخلصهم من الظلم. والد
الشاب   : 

والـنــتـيـجـة بـلـد تـلـتـيــنـهـا قـواعـد عـسـكـريـة..والـتـانـيـة
احتلوها وفتتتوها .

الفتاة    : 
والسودان قطعوه.. شمال وجنوب..شرق وغرب.

الصعيدى: 
وال العمال اللى بيتكلموا بره..قال إيه..باسمنا .

العدو١:  
فرق..تسد.

العدو٢:
قصدك فتفت تسد.

العدو١:
إحنا بنعمل للخريطة نيو لوك . 

العدو٢:
إجبارى ..مش اختيارى.

الشاب  :
دا غـيـر الـفـسـاد الـلى..عـمـال يـنـخـر فى جـتة بـالدنا

زى السوس .
الصعيدى: 

والتـشكيك فى بعض..وبدل مانـستغل هامش حرية
الكلمة صح..بنهد بيه ..

     أكتر ما بنبنى .
الشاب  : 

ـــانع إنـــنـــا نـــقـــعــد مـع  كـــلـــنــا..نـــتـــكـــلم ونـــســـمع إيـه ا
شى على الكل. بعض..والرأى الصح 

الفتاة    :
بـدل ما نوزع االتهام بـاخليانة والعـمالة ونزايد على

بعض .
العدو١:

( مـخـاطبـا اجلمـهور) مـابـيـعـرفـوش يـسـمـعـوا بعض
كويس ..وما بيصدقوش بعض.

العدو٢:
الكل بيزعق فى وقت واحد.

العدو١:
big mouth

العدو٢:
فنجرية بق..زى مابتقولوا .

الفتاة  : 
احلرية مسئولية ياعالم..مش فوضى . 

الشاب :
انـعـة يـا إما  واتـشـتت رأيـنا..وبـقـيـنا يـا إمـا عـرب 

عرب معتدلة.
الشاعر: 
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سرحي جريدة كل ا

> سبعة عروض من إنتاج
الفرق القومية بهيئة
قصور الثقافة تقرر
هرجان مشاركتها فى ا
اخلتامى للفرق القومية
قرر عقده  2009وا
خالل الشهر اجلارى
اخملرج عصام السيد
سرح بالهيئة مدير عام ا
قال إنه سيتم اإلعالن
عن كل التفاصيل
هرجان نهاية تعلقة با ا
هذا األسبوع مع إعالن
شاركة أسماء الفرق ا
والتى  اختيارها
هرجان للمشاركة فى ا
بعد تميز عروضها.

> وللسيد راضى موقف صلب وحازم من قضية القرصنة الفنية فهو يقر بأن هناك
بدع وسارقى إبداعهم معركة حامية الوطيس ب األفكار ولصوص األفكار ب ا
ب الفنان وقراصنة فنهم وقد وضع السيد راضى يده على حتديات تلك القضية
ومخاطرها وأساليب التصدى لها . 
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د. محمد زعيمه

ـعــايـشــة والــصـدق الــفـنى إال أن ســرعـة عــلى ا
ـنـعـانه من تـدفق صـدقه الـتـحـول والـتـنـقل لم 
وقدراته الـصوتـية بـصوته األجش واسـتخدامه
جلــــســـده وتــــطـــويـــعـه لـــيــــقـــدم بـــعـض حلـــظـــات

ضحكة. السخرية ا
ــثـــلــة لـــديــهــا أمــا عـــديــلـــة مــيــرا ســـعــد فـــهى 
احلـضـور وخـفـة احلـركـة ورغم أنـهـا سـعت إلى
الـصـدق إال أن خــيـالـهــا يـحـتـاج لــتـنـمــيـة لـتـؤدى
ـستـوى خاصة أداء أكـثر من شـخصـية بـنفس ا
شـخـصيـة من طـبـقة دنـيـا كعـديـلة رغم قـدرتـها
ـــتـــفـــرج بــــالـــتـــلـــوين واإلحـــســـاس عـــلى جـــذب ا

الصادق.
أما عمر محمـد على فى يوميات عصفور فهو
ـوهــبـة واســتـطــاع الـتــعــبـيــر عن بـعض ــتـلـك ا
اللحـظات اخلـاصة بالـقهر واحلب ولـكن سعيه
مع اخملـرج لإلضــحـاك وتـســطـيح فــكـرة الـنص
أضــــاع مــــجـــــهــــوده كــــمـــــا كــــان فى حـــــاجــــة إلى
ـالحــظــة الــدقــيــقــة لــشـــخــصــيــات الــقــهــوجى ا

وحركاته ليكون أكثر اكتماالً.
ستوى لـتعبر عن كـذلك جاءت ديكورات هـذا ا
تـكــامل بــعض الـعــروض مـثـل كـالــيـجــوال لـعــمـاد
هاشم حيث تـميز بـالبسـاطة واالهتـمام بوجود
الـقـمـر مع اسـتـخـدام قـطع الـقـمـاش الـبـسـيـطـة
لـيــعـبــر عن تــكـويــنـات جــمـالــيــة رقـيــقـة خــاصـة
حــيـنـمــا يـسـتـخــدم مـعـهــا إضـاءة األلـتــرا لـتـزيـد
ـكان اجلو اجلـمـالى ابهـارا وتـعبـر عن وحـشة ا
كـتأكـيـد لـلـمـشـاعـر الداخـلـيـة أمـا أحـمـد عـياد
فى حتت األنـــقــاض فـــاهــتـم بــتـــحــقـــيق الـــرؤيــة
سرح خالى نهار وإن بقى ا البصرية للـمنزل ا
مـن أى أثـر سـوى احلــوائط لـكن هـذا االنــهـيـار
هـو نـفـسه االنـهـيـار الـنـفـسى لـلـبـطـلـة والـشروخ
الـتى أصـابـتهـا. بـيـنمـا سـعت أمـيمـة الـشال إلى
حتـقـيق الـواقعـيـة لـلـحـكـايـة وجنـحت فى إيـجاد

صياغة لتعدد األماكن.
وهـو مـا جلـأ إلـيه أشـرف الـبـنـا فى بـقـايـا رجل
ـــوســـيـــقـى فـــقـــد تـــمـــيـــزت فى مــــجـــنـــون أمـــا ا
نـعم عـبـاس بـتحـقـيق مـوائـمة كـالـيـجوال لـعـبـد ا
لألحـاسـيس الـنــفـسـيـة وإشـاعــة اجلـو الـنـفـسى
صرى فى حقوق القاهرة كذلك كان محمـود ا
مـعــبـرا عن الـلــحـظــة الـدرامـيــة ومـغـيــرا إليـقـاع
الـــعــرض أكـــثـــر من مـــرة ونـــفس احلـــال ولـــكن
بـصورة أقل نـسـبيـاً فى حتت األنـقاض حملـمود
نــصــار وعــمــرو ديــاب وحــســـام الــشــربــيــنى فى
بــقـــايــا رجل مــجـــنــون أمــا اإلخـــراج فــقــد جــاء
خالد العيسوى مـتمكنا سواء من حتقيق بطلته
ـسرح لـهارمـونيـة األداء أو حتريـكهـا فى فراغ ا
مـن خالل صــور جـمــالــيــة مــتــعـددة تــتــوافق مع
رؤيــته الــســاعــيــة إلى تــأكــيــد الــشــرخ الـنــفــسى

نزل. لديها كمعادل النهيار ا
كذلك جنـحت فاطمـة حسـ فى حتقيق مـتعة
بصـرية مـعتمـدة علـى التعـاطف مع الـشخـصية

ثلها. من قبل اجلمهور عبر براعة أداء 
وهو مـا ينـطـبق على أحـمد ثـابت فى كـاليـجوال
الــــذى اعـــتــــمـــد الــــبـــســـاطــــة وســـار مـع الـــرؤيـــة
الـفكريـة للـنص وهو مـا فعله أيـضا فى عـديلة
أمـا فى يـومـيـات عـصـفـور فـإن اخملـرج مـحـمود
ــزيــد من اخلــبــرة خـاصــة فى حــســ يـحــتــاج 
ونودرامـا والقراءة اجليدة للنص حيث مجال ا
إن اصــراره عـلى أن يــتم األداء بــشــكل إيــهـامى

أثر على العرض.
بـيـنـمـا جـاء إخـراج شـكــرى عـبـد الـله فى بـقـايـا
رجل مـجنـون مبـرزاً قـدرة اخملرج عـلى التـحكم

ثله. فى إيقاع العرض وإيقاع 

ـسـرح ـا اعــتـادت عـلـيه جـمـيـعـة هـواة ا خالفـا 
ســنـويــا من إقــامـة مــهـرجــان لــلـمــسـرح الــعـربى
أقــامت هـــذا الــعـــام مــهـــرجــانــا لـــلــمـــونــودرامــا
وكــــانـت اجلــــمــــعـــــيــــة قــــد قــــدمـت من قـــــبل فى
الثمانينيات ثالث مهرجانات للمونودراما كما
شـارك عـرضـان عـربــيـان هـمـا الــعـرض الـلـيـبى
ــونـالــيـزا» إخــراج شـرح الــبـال وبــطـولـة «بــكـاء ا
وفــاء  والـعـرض الــعـراقى «احلــاويـات» بــطـولـة

ى. وإخراج سيف الغا
وتكونت جلـنة التـحكيم بـرئاسة اخملـرج حمدى
مــجـاهــد وعــضــويــة د. وفــاء كـمــالــو ومــهــنـدس
الــديــكـور مــحـمــد هـاشـم واخملـرج الــلـيــبى فـرج
بـوفـاخـرة والكـاتـبـة الـعـراقـيـة سـارة سـهيل و د.

محمد زعيمة.
ـهــرجـان الـعـديـد مـن الـفـنـانـ وهم كـمـا كـرم ا
أحـمـد عـبــد الـوارث ومـحـمـد فـريـد وعـزة بـلـبع
إضـافـة لـلـمـخـرج الـكـبـيـر مـحـمـود األلفـى الذى
أدار كل فــرق الــبـيـت الـفــنى وفى عــهــوده حـقق
هرجـان التجريبى الـفوز بأكثر من جـائزة فى ا
ـــــهــــــرجــــــان وال أى من ومع ذلـك لم يــــــكــــــرمـه ا

مؤسسات الدولة.
هرجان عروض ا

هـرجان إلى مـستـويات ـكن تقـسيم عـروض ا
ثالث وهى:

ستـوى األول ويضم عروض «حتت األنقاض ا
وكاليـجوال وحقـوق القاهـرة وعديلـة ويوميات

عصفور وبقايا رجل مجنون».
وتـميـزت هـذه الـعروض بـدايـة بـنصـوصـها ذات
ـتـمـاسك ـتـرابط والــبـنـاء الـدرامى ا ـوضـوع ا ا
إضـافــة إلى اشـتـراكــهـا فى أنــهـا تـقــدم قـضـايـا
اإلنـسان البـسيط ومعانـاته ففى عرض «حتت
األنـــقـــاض» إخـــراج خـــالـــد الـــعـــيـــســـوى اخملـــرج
الـقــادم بـقــوة إلى عـالـم اإلخـراج حــيث اعـتــمـد
عــلى نص رجـب ســلـيـم الــذى يـدور فـى حلــظـة
ــنــزل عــلى أسـرة بــســيـطــة من خالل ســقـوط ا
األم الـتى يــعـيش مـعـهـا ابــنـهـا وزوجـته أو فـتـاته
ـنزل علـيهم لـتبقى وفى حلـظة إنسـانيـة يهدم ا
األم التى تصل إلى حلظة من حلظات اجلنون
يـخرج فـيهـا ال وعـيهـا وصدقـهـا حيـنمـا حتادث
ــوت بــيــنــمــا فى نــفس ابــنــهــا وتــرغب فى أال 
الـوقت ال يـهـمـهـا مـوت زوجـته/ عـشـيـقـته هذه
ؤثـرة هى مـفجـر األحداث اللـحظـة الـدراميـة ا
والــتـى جتــعل اجلــمــهــور يـــتــابع مــأســاة األســرة

ومشدودا لها.
وفـى عـرض «حــقــوق الــقــاهــرة» تــألـيـف فـتــحى
الـكـوفى إخــراج فـاطـمــة حـسـ يــقـدم الـعـرض
مأساة البطل خـريج حقوق القاهرة وأزمته مع
الــــعـــــمل ومع اجملـــــتــــمـع وعالقــــتـه ســــواء داخل
األسـرة أو خــارجـهــا كـصــورة مــأسـاويــة خلـريج
اجلامعة وإن كان النص غلفها بالتناقض الذى
يــؤدى إلـى إشــاعــة الــكــومـــيــديــا وإن أخــذ عــلى
الـــعـــرض وجــود أكـــثـــر من نـــهــايـــة مـــثل حلـــظــة
احلـكم بـإحـالـة أوراقـه لـلمـفـتـى أو كـلـمات األب
ؤلف من حقك تـعـيش وفى كـاليـجـوال يلـتـقط ا
السـورى فـرحان اخلـلـيل فـكرته من نص ألـبـير
ـــيـــزه اخــتـــيــاره كــامـى الــشـــهـــيــر وإن كـــان مــا 
لــلـــحـــظــة هـــامــة وهـى حلــظـــة مـــوت دوريــســـنــا
شـقـيـقـة وحبـيـبـة كـالـيجـوال وهى الـلـحـظـة التى
أدت إلى جـــــنــــونـه وبــــحــــثـه عن اخلـــــلــــود وهى
حلــظــة إنــســانــيــة مــرهــفــة ورغم أن كــالــيــجـوال
لـيس من الــبـسـطـاء كـمــا فى الـعـروض األخـرى

فهو ملك إال أن العرض قدمه كإنسان.
وفى عديلة الذى كتـبته الراحلة نهاد جاد نعود
إلى اإلنسان البسيط من خالل عديلة وحلمها
الـبـسـيط فى احلـيــاة والـتى تـتـوق إلى الـصـعـود
الطـبقى رغـم زواجهـا من حسن احملـامى الذى

ـتــفـرج وقــد جـاء أداء مـنى ــشـهـد وتــدهش ا ا
عـــبـــد الــرازق فـى حتت األنـــقــاض لـــتـــعــبـــر عن
أحــاسـيــســهـا الــداخـلــيـة جتــاه االبن وعــشـيــقـته
ونفـسهـا وماضـيهـا وحاضـرها وحلـظة اجلـنون
ـنـزل والتـنقل بـ الدمى واخلـوف من انهـيار ا
ـمثـلـة لالبن والـعـشـيـقة واسـتـخـدمت طـبـقات ا
صوت متـعددة منـاسبة مـا ب الهـمس واجلهر
لـتـعبـر عن احلق واحلب واخلـوف مع تعـبـيرات
ـعـايـشــة الـتى جـعـلـتـهـا تـهـتم بـنـظـرات الـوجه وا
العيون الزائغـة كما أنها اتخذت شكالً خارجياً
ـــكـــيـــاج نــهـــايـــة بـــالـــعــرج مـــشــوهـــا بـــدايـــة من ا
واســـتــــطـــاعت أن حتــــافظ عــــلى هـــذا الــــنـــمط
الــشــكــلى طــوال الــعــرض دون أن يــتـعــارض مع

اإلحساس الداخلى الصادق.
ـسـتـوى يـأتى حـازم الـصـواف فى وعـلى نـفس ا
كــالـــيــجــوال مــســتـــفــيــدا من هــيـــئــته اخلــارجــيــة
ومـالغـته لـلـشـخــصـيـة ومـعـتـمــداً عـلى مـعـايـشـة
الشـخصيـة ليقـدم مشاعـرها بصـدق مستـفيداً

من قدرات جسده ورشاقته طبقات صوته.
كـذلك كـان حـمـدى الـسـيـد فى حـقـوق الـقـاهرة
ــتـلك اخلــبـرة وهــو فـنــان راسخ وقــد حـيث 
وهـبـة واحلـضـور األمـر الـذى مكـنه من أداء وا
تـعددة ببساطة مـستخدما قطع الـشخصيات ا
اكسسوارات للتنقل ب الشخصيات فاستطاع
أن يـقدم االبن واألب والـضابط ورغم اعـتماده

قاالت ويرفض احملاماة ألنه من يعشق كتابة ا
ـمــكن أن يـسـاهم فـى إنـقـاذ مــجـرم أو احلـكم ا
على بـرىء إال أنهـا حتـلم فى حلظـة مـا بتـغيـير
احلــيــاة وبــالــفــعـل يــخــتــار زوجــهــا وزيــراً إال أن
احلــلم ال يـكــتـمل ألنــهـا حــيـنــمـا ذهـبـت إليـقـاظ
زوجــهـــا وجـــدته مـــتـــوفـــيـــا لــيـــضـــيع مـــعه حـــلم

الصعود الطبقى.
وفى عــرض «يــومــيـات عــصــفــور» ألمــ بــكــيـر
يـضيع حـلم الصعـود الطـبقى أيـضا لـكن بشكل
استسالمى حيث يستسلم عصفور لواقعه فهو
هـمشـ فى الواقع كـما هـو احلال عـند أحـد ا
عــديــلــة أو حتت األنــقــاض أو حــقــوق الــقــاهـرة
ــعـلــمـة ــقـهى الــذى يــعـشق ا فــعـصــفـور عــامل ا
جـماالت ويـرى فـيهـا خالصه من عـمله كـصبى
قـهــوة فــهى طــريق الــصــعــود الــطــبــقى لــطــبــقـة
عـلمة الـطبقة الـرأسمالـية بالنـسبة له لـينتقل ا
من واقـعه كـعـامل أو صـبى مـقـهى إلى صـاحب
ـقــهى لــكــنه يــكـتــشف فى الــنــهــايـة اســتــحــالـة ا

حتقيق احللم.
مـثـل كدور أسـاسى وفى هـذه الـعروض يـأتـى ا
فى الـــعـــرض وهـى ســـمـــة من ســــمـــات مـــســـرح
ـسـرح ــونـودرامـا لــعـدم وجــود شـخص عــلى ا ا
غيره وقد أتاحت هذه النصوص ألبطالها أداء
أكــثــر من شـخــصـيــة وأكــثـر من حلــظـة درامــيـة
حتـــمل أحــاســـيس مـــخــتـــلــفـــة تــغـــيــر من إيـــقــاع

هرجان كرم محمود األلفى  ا
نسى من التكر الرسمى ا

سرحي جريدة كل ا

هرجانات الدولية  شاركة فى ا صرية ا > رأس الوفود ا
غرب وفرنسا وقام بجوالت فنية لعروض فى تونس وا

 مسرحية من إخراجه فى أغلب الدول العربية .
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العدو٢:
واللى عامل فيها عنتر وعامل فيها مش محتاج.

العدو١:
نعرف ازاى نحوجه لينا.

الصعيدى: 
مــا هــو الـــلى يــأكل مـن حــلــة جــاره ..يـــســتــاهل الــلى

يجراله.
شاب :

عونة األول..وال اإلرادة . يعنى ا
الفتاة  : 

عونة  . عونة وال اإلرادة..اإلرادة وال ا ا
ـعـونـة وال (ويـردد اجلـمــيع فى اسـتـفــهـام وحـيــرة ا

عونة ) اإلرادة..اإلرادة وال ا
العدو١:

البيضة األول وال الفرخة.
العدو٢:

الفرخة األول وال البيضة.
الشاب  :

(فى لــهـجــة الـســاسـة) مــربط الـــفــرس..هــو الــعــلم
ــــدش إيـــديــــنـــا والــــعــــمل..واالنــــتـــاج..عـــلــــشــــان مـــا 

وساعتها تتحرر االرادة.
العدو١:

مـــــخـــــاطـــــبـــــا  take it easy..take it easy )
اجلــــمــــهـــور ) ومـــــســــــا الــــــتــــــمــــــاسى يــــــا مــــــســـــا    

التماسى..يا ورد قاعد على الكراسى.
العدو٢:

هات فيتو يابيبى .
العدو١:

عينى وراسى.

نَـفِـسـوا يـاحـبـايـبى نـفـسوا ..مـاحتـبـسـوش حـاجـة فى
قلبكم.

الشاب  : 
وقــــــــــــــــــال إيـه..بــــــــــــــــــوش غــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاهـج

قراطية..وهيطبقها علينا بالعافية .  الد
الصعيدى: 

أصل إحنا يا ولداه صعبنا عليه .
العدو١:

علشان تعرفوا حنية قلبنا .
الفتاة    : 

حنية الديابة . 
الصعيدى: 

أى والـــله..كــدا هــوه..فــتــونــة ..بـــلــطــجــة..والـــلى مش
عاجبه..هيبلعه .

الشاب   : 
ويال خليه يتعلم .        

الصعيدى: 
قـاومة هتورد قـراطية..وا قال إيه هـيصـدر لينـا د

له جتت عساكره .
الفتاة   :

مع إن الــــلى أتـــلــــسع مـن فـــيــــتـــنـــام..البـــد يــــنـــفخ فى
العراق..دى اتفاقية اسمها اجلات.

الشاب  :
اللى جات مات  ..واجلايات أكتر من الرايحات .

الفتاة   :
ـقــراطـيـة..بـيــقـتــلـوا بــإسـمــهـا الـلـه الـغـنـى عن دى د
قراطية منا  فينا يا إما بالش. عينى عينك..يا د

الشاعر : 
أخى أقبل الشرق فى أمة         

الشاب  : 
الـــــعــــربى األبى..فــــيــــهــــا كالم..بــــتــــوع الــــفــــرعــــونــــيــــة
والــكـلـدانـيـة..واآلشــوريـة  .. والــبـابـلـيـة..والــفـيـنــيـقـيـة

واألمازيغية.
الفتاة  : 

وغيرهم وغيرهم من البغبغانات ..الكالمنجية.
الصعيدى: 

اللى عامل زى السوس..يقوموا عليك الدنيا.
الشاب   : 

حــــــــــاكم ..صـــــــوتــــــــهـم عــــــــالى قــــــــوى .. الــــــــيــــــــومـــــــ
دول..بيخطرفوا عمال على بطال .

الصعيدى: 
لـــكـن هـــنــــدلك عـــلـى الـــعــــربى األبى..هـــو كـل عـــربى
بــيــقـاوم جلـل مـايــســتـرد أرضه .. مـن غـيــر مــا يــقـتل

أهله وناسه..وال يرهبهم .
الفتاة   : 

أو بــــيـــعــــارض وهـــو جــــوه بـــلـــده..ومـــا بـــيــــســـتـــقـــواش
بعدونا..ومصلحة الوطن عنده فوق كل إعتبار.

الشاعر : 
أخى أيها العربى األبى.

العدو١:
أنهى عربى تقصده بالظبط .

الشاب   :  
تقصد عرب عاربة..والعرب مستعربة .  

الصعيدى: 
وال عرب األرقام.. زى عرب   48

الشاب  : 
اللى اسمهم غصب عنهم بقى عرب إسرائيل.

الفتاة   : 
وال العرب األصلية..وال العرب التايوانى .

الصعيدى: 
دا غير عرب احلناجر .

الفتاة   : 
( سـاخـرة ) الــلى هــمه عــرب الــشـات ..والــيـو تــيـوب

والفيس بوك..وعرب سد احلنك .
العدو١:

وكله كوم وعرب الفضائيات كوم.
العدو٢:

كله طق حنك .
عدو١ ٢:

(يـتـقــدمـان أمـامــهم فى مـواجــهـة الـشــاب والـفـتـاة
والـصعيـدى وكأنهم يـرفعان الـسيف فى مواجـهتهم

وفى سخرية) قولولنا نتكلم مع م باسم العرب.
(حـالــة من احلــزن واحلــيــرة تــتــمـلـك الـثـالثـة فال

ينطقون بكلمة)
الشاعر : 

أخى أيها العربى األبى          
أرى اليوم موعدنا ال الغدا 

الصعيدى: 
موعدنا..موعد إيه..وماحدش بياخد بكالمى..يعنى
ا يكون لكالمى قيمة .. كل الدنيا هتعمللى حساب

.
العدو١:

ـقراطيـة عنـدنا نظـام حياة..بنـحرص ونحافظ الد
سه . نوع حد  عليه..و

العدو٢:
وإحنا كمان.

الفتاة   : 
أبــعـــبع  وأجـــعــجع ..ال أكـــتـــر و ال أقل..وبـــيــســـمــوهــا
قراطية..( تغنى ) اطبطب وأبعبع..يا يقوللى أنا د

اتغيرت عليه .
الشاب : 

يه الزايـدة بتاعة قراطـية الفايظ..الـلى بياخـد ا د
ا تبوظ العوامة ويتملى أكتر من طاقته . اخلزان..

الصعيدى:
 يعنى بيسبونا ننفس .

الفتاة    : 
قراطية..الفس..فس . ودى اسمها..د

العدو١:

ترد الضالل وحتيى الهدى
الصعيدى:

ـــــــا كــــــان الـــــــشـــــــرق فــــــايـق لـــــــنــــــفـــــــسه..ومـــــــالك  دا 
قراره..وثرواته..وإرادته .

الفتاة  : 
وكــان صف واحـد..وإيـد واحدة..وقــلب واحـد..وروح

واحدة.
الشاب :

 البترول حطوا ايديهم عليه..بالبلطجة السياسية .
العدو١:

الطاقة شغلنا الشاغل.
العدو٢:

وأهى عندهم عملوا بيها إيه.!?..
العدو١:

حتى القمح بنديهولهم معونة.
الفتاة  :

صانع بتعبى اللى بيبعتوه .  وا
الصعيدى:

 واحملالت بتبيع اللى هم بيصنعوه .
العدو١:

واللى يرفع رأسه .
العدو٢:

وال حتى يفكر يقول أل.
العدو ١:

نح..والقروض..والتكنولوجيا. عونة..وا نقطع عنه ا
العدو٢:

. واطعم الفم تستحى الع
العدو١:

وال نخزأها.
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سرحي جريدة كل ا

ادة (5) فقرة  (4) و (5)  وقد جنح االحتاد مع مجالس النقابات فى استبدال نص ا
ا أتاح للنقابة متابعة تنفيذ التعاقدات مكرر من القانون رقم  35لسنة 1978

وحظر التعاقد أو التشغيل لغير العامل بالنقابة

تشرد" ليونير ا > ا
الفيلم الفائز بجائزة
أوسكار  2009يتمر

عرضه فى السابعة مساء
ركز اليوم االثن 
اإلبداع الفنى التابع
لصندوق التنمية

الثقافية ويعقب عرضه
ناقشة الفيلم عقد ندوة 
يديرها الناقد الصحفى
عصام زكريا الفيلم
إنتاج بريطانى عام
 2008ويستعرض
مشكالت اجملتمع

الهندى الفقير.
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زخــرفـيــة مــجــانــيـة أو بـال هـويــة درامــيــة فــكـان
يــلــعب مـن داخل عــبــاءة الــتـــصــور الــذى وضــعه

شادى سرور.
أما موسـيقى ولـيد الـشهـاوى فإنـها تـبدو قـريبة
الـشبه مـن أعمـال مـوسـيقـيـة أنـدلـسيـة وعـربـية
ولـكنـهـا مـناسـبـة تـمامـا ألحـداث الـعرض وتـعـبر
بشكل الفت عن طبيعة الدراما وال تشعر معها

بأى زخرفة مجانية.
وكــــانت مالبس هــــبه عـــبـــد احلـــمــــيـــد مالئـــمـــة
لطبـيعـة التفـسيـر النفـسى لشـخصيـات العرض
ــعـنى أنك كــمـتـلــقى تالحظ أن كل شـخــصـيـة
البس التى تعبـر عن تكوينـها النفسى تـرتدى ا

واالجتماعى.
وقــد جـــاء األداء الـــتــمـــثــيـــلى كـــأحــد الـــعالمــات
ـــســـرحى خـــاصــة من ــضـــيــئـــة فى الـــعــرض ا ا
الـشخـصيـات الرئـيسـيـة فلـقد لـعب ياسـر على
ــة بــطــريــقــة جتــمـع بـ ــلك جــذ مــاهــر دور ا
الــدهـاء واحلـزن وتـراه فى مـنــاطق احلـلم يـبـدو
كـخـيـال يـحـاكم احلـكـام والـوزراء بـطـريـقـة تـتـيح
تصور الـشخصـية غيـر احلقيـقية فى األحداث

التى تدور فى الالوعى.
ــــان إمــــام فى رسـم صـــورة وأيـــضــــا جنــــحت إ
ـرأة زيــنب الـزبــاء بــطـريــقــة الفــتـة جتــمع بــ ا
ـرأة ــنـتــقـمــة وفى نــفس الـلــحـظــة ا الــشـرســة ا
ـشـاعـر احلب احلـقــيـقـيـة لـكن ال الـتى تـشـتــاق 

وقت عندها لذلك األمر.
أمـا وزيـرهــا طـارق شـرف فـقـد أدى دوره بـروح
مـهــزومـة تــشـتــاق لـلــمـلــكـة اإلنــسـانــة ولـكــنـهـا ال

نوط بها. تستطيع أن تخرج عن الدور ا
أما األخت (زبـيدة) والـتى لعـبت دورها (نـشوى
إسـمـاعــيل) فـقــد بـدت رقــيـقـة أكــثـر من الالزم
ـرأة يــبـدو لــكى تـبــرز الـنــقـيض من شــخـصــيـة ا
ـقـارنـة تـقـلـيـديـة ال بـد أن وهى طـريـقـة تـنـحـاز 
ــتــلــقـى فى ذهــنه بــ زيــنب الــزبــاء يــعــقــدهــا ا

وأختها.
أما  –خالـد النجدى  –والذى لـعب دور الوزير
قـصـير فـإنه يـتـقدم مـن عرض لـعـرض ويـفصح
بــقــوة عن تـكــويــنه كــمـمــثل مــتـنــوع يــلـعب أدواره
بدهاء وخبث يحـسبان له ففى الفترة األخيرة.
لــعب ثالث شـخـصــيـة مـخـتــلـفـة الـتــكـوين ولـكـنه
جنح فى صـياغتهـما بشـكل الفت فقد لعب فى
عرض الـبؤساء دور الـتاجـر اليـهودى وفى بازل
لــــعـب دور رئــــيس الـــــوزراء والــــيــــوم يـــــلــــعب دور
(قــصــيـر) الــذى تـتــغـيــر طـبــاعه وأشــكـاله أدائه

صلحة التى يجرى وراءها. وفق ا
أما شادى سـرور فيبدو لى أن أداءه فى عرض
إكـــــلـــــيل الـــــغــــــار كـــــان أفـــــضل مـن أدائه الـــــيـــــوم
لـشـخـصـيـة عــمـرو بن عـدى فـفى حـ كـان فى
إكـليل الغار يـبحث عن ملء اللحـظات الدرامية
ــتــوافــقــة مع الــشــخــصــيـة ــشــاعـر ا ــعــنى وا بــا

الدرامية.

ـســرحى "أرض ال تـنـبت بـعــد انـتـهــاء الـعـرض ا
الـــــزهــــــور" جـــــلـــــسـت أســـــأل نــــــفـــــسى عـن ذلك
اإلحـساس الطيب الـذى انتاب جمـهور العرض
مـثل اسـتقبـال الفاحت وجعـلهم يسـتقبـلون ا
سرحـية حلوالً فـهل قدم شادى سرور مـخرج ا
غـيــر مـنـتـظـرة أو أنـه قـدم رؤيـة غـيــر مـسـبـوقـة
ــمـثـلـ اجـتــهـدوا تـمـامًـا ـوضـوع قـد أم أن ا
وقـدموا الـشـخصـيـات الـتى يـحفـظـها مـتـلـقوهم
عن ظـهـر قـلب بـطريـقـة أدائـيـة غـيـر مـطـروقة
ـســرحى كــانت تــكـمن أم أن عــظـمــة الــعــرض ا
ــوســـيــقى واإلضــاءة فى جــمـــالــيــات الــشـــكل وا

واألزياء! 
احلق أقــول لـكم إن األسـبـاب كـنت كـثـيـرة فـقـد
اجـتهد اخملـرج شادى سرور فى صـناعة صورة
سرحى شهـد ا شبـه سينـمائيـة تهتم بـتقطـيع ا
ـــصــــائـــر واألحــــداث بـــحــــيث تــــبـــدو وتــــخـــلـط ا
متداخلة ومتـضادة تعبرعن تطور احلدث على
أكــــثـــــر من مـــــســـــار وفى نـــــفس الـــــوقت تـــــوحى
لـلـمــتـلـقى أن ثــمـة اهـتــمـامًـا غــيـر تـقــلـيـدى  قـد
ـشـهـد اعـتـنى به بـحـيث تـتـداخل فى صـنـاعـة ا
ـســرحى الـواحـد مــجـمـوعــة تـيـمــات قـد تـأتى ا
بــــــاحلــــــدث الـــــــقــــــد واجلــــــديــــــد مــــــعــــــا وهى
اهـتـمــامـات شــكالنـيــة حتـتـاج مــتـلــقـيـاً مــتـطـورًا
يـوافق عـلى الــلـعـبـة اخلــطـرة وفى نـفس الـوقت
يـــــــقــــــبـل تــــــداخـل الــــــذوات واألحــــــداث دون أى
تساؤل قـد يفسـد الترتيب والـتقد والـتأخير
ففى حلـظة واحدة كـان علـيك أن تتـابع حدث
ـا تـرد الـشـخـصـيـات عـلى بـعـضـهـا أو أكـثـر ور
الــبـعـض وكـأنــهـا فى مــكـان مــخــتـلف وحــديـثــهـا
يعـنى تطـورًا مـختـلفًـا لـنص احلدث فـفى ح
كـان  –عـمــرو بن عـدى  –يـتـابع وزيــره قـصـيـر
ويـرصد خطـته التى حتاول اخـتراق دهاء وقوة
زيــنب الــزبـاء كــانت تــلك األخــيـرة تــتــابع نـفس
احلــدث مـع وزيــرهــا الــذى يـــعــشــقـــهــا ويــخــاف

عليها.
وفى حــ كــانت الــزبــاء مــعــجــبــة بــصــورة ذلك
الـشاعر (بن عـدى) فى أوضاعه اخملتـلفة التى
صـورها لـهـا جـاسوسـهـا اخلـاص كان الـشـاعر
يـحاول أن يـشـغـلهم عن تـلك الـنـظرات الـكـاذبة
والالمـعــة فى صـورتـهـا أو طـلــعـتـهـا ويـحـاول أن
ـــراوغ الـــذى جــذبه يـــســـتــكـــشف ذلك الـــعـــالم ا
بـشـدة نـحـوهـا.. اخملــرج هـنـا يـلـعب مـعـنـا لـعـبـة
الــتـقــد والــتـأخــيـر بــصـورة الفــتـة تــلــعب عـلى
ـشـاهـد وتــؤكـد فك الـبـنـاء الــتـقـلـيـدى مـقـابـلــة ا
واستبداله ببناء آخر يعتمد على خلط الدراما
ومـواجــهـة مــشـاهــدهـا لــبـعـضــهـا الــبـعـض كـمـا

تضع احللم واحلقيقة فى بورة واحدة.
ولم يـحــرم هـذا الــتــكـوين احلــدث الـدرامى من
ـــنـــطـــقى لـــطـــبـــيـــعـــة احلـــدث بـــعض الـــتـــطـــور ا
الـدرامى فــفى الـنــهـايـة انــتـحـرت الــزبـاء بـيــنـمـا
وقف يبـكـيهـا عـمـرو بن عدى انـتـحرت ألن بن
عـدى غـيـر قـادر عـلى قـتـلـهـا وإكـمـال الـسـلـسـلة
ـتـبـادل بـ الـفـريـق الـتى ال تـنـتـهى بـالـقـتل ا

فهـو رجل مرهـف احلس وقد وقع فى جـمالـها
ــرأة مــرواغـة بــرغم أنـه يـعــلم تــمــامًــا أن تــلك ا

بـالــصـورة الـفــارغـة من أى مـعــنى حـقـيــقى هـنـا
تكـمن اخلطورة?! فـقد عـدت ألسأل نـفسى ما
أهــمـيــة ذلك فى مـقــابل عــرض الـقــضـيــة الـتى
قــدمــهــا مــحـمــود ديــاب?! وهل هــذه الــطــريــقـة
سـوف جترنا تـباعًـا لنـسيان الـدراما واالهـتمام
بـــالـــصــور الـالمــعـــة الــتـى تــخـــلـــو من أى مـــعــنى
حــــقـــيـــقـى?! الـــعـــرض هــــنـــا يــــدعـــو لالهــــتـــمـــام

بالصورة فقط?!
أعـــرف أن تـــنــــاولى هــــنـــا ســـوف يــــقـــابـل عـــنـــد
الـبــعض بــكــثـيــر من االســتـهــجــان ولـكـن تـعــالـوا
ــسـرحى مــعى نــراجع مـاذا قــدم لــنــا الـعــرض ا
ـتالحقة إن بـخالف تلك الصـور والفالشات ا
ـتحوالت الـدراميـة التى حـملهـا محـمود دياب ا
لــشـخــصـيــاته  اخـتــصـارهــا كـثـيــرًا وبـدت بال
أهميـة حقيـقية حـينـما كشـفت جنبـات تكويـنها
ــتـــقــابــلــة تــلـــوكــهــا بــكل وأصــبــحت الـــعالقــات ا

سهولة وكأنها ال تطرح شيئا جديدًا.
ـهندس (محمد سعد) وعلى جانب آخر لعب ا
مـهـنــدس الـديـكـور بــنـفس مـنــطق شـادى سـرور
ـــنــطق الــشــكـالنى لم يــقــدم وخـــرج من نــفس ا
ــشـاهـد بــالـطــريـقـة الــتـقــلـيـديــة ولـكــنه تـصـور ا
الــشــخــصـيــة الــرئــيــســيــة فى احلــدث الــدرامى
(زيـنب الــزبـاء) وبـدأ يــنـسج شــكـله فــبـدا وكـأنه
يراهـا فى صـورة أفـعى مـتغـيـرة األشـكال وضع
أكـثــر من صــورة لألفــعى وحــتى كـرسـى احلـكم
سـرحى بدا كأنه خارج ـشهد ا الـذى يتصدر ا
عـن نـــــفـس الـــــعـــــبـــــاءة (األفـــــعـى) فى صـــــورهـــــا
اخملتـلفـة والتى  وضع كل واحـدة منـها داخل
اسـطــوانـة من الــقـمـاش الــشـفـاف الــذى يـظـهـر
ـسرحى ـشـهد ا ويـخفى تـلك األفـاعى حسب ا
وكــــذا لــــعــــبـت الــــدرامــــا احلــــركــــيـــــة الــــتى قــــام
ـن مـصــطـفى) لــعـبــة الـتــأكـيـد بــتـصــمـيـمــهـا (أ
سرحى ـشهد ا والـنفى بصور متالحـقة تبرز ا
ـــقـــدم وتـــؤكـــده بل وتـــقـــدم حـــلـــوال ســـحـــريـــة ا
ــســرح فــالــشــخــصــيــة لــلــصــورة عــلى خــشـــبــة ا
ـاذج ــسـرحــيـة ســوف تـصــحـبــهـا مــجـمــوعـة  ا
قـولة الـدرامية تـابعة تـرسم وتزخـرف أهمـية ا
الـتـى تـقــولــهــا الــشـخــصــيــة وفى أحــيــان أخـرى
ـتــلـقى بــعـيـدًا عن تــلـعب عــلى وتـر آخــر يـشــد ا
ـعنى الـشكـلى لكـيان قـولـة الدرامـية لـتأكـيد ا ا
ـسرحى فـالـعرض بـداهة يـبحث فى الـعرض ا
ـؤدون ـســرح وهــؤالء ا الــشـكـل عـلـى خـشــبــة ا
كــان دورهم بـارزًا فى هــذا الـكـيــان الـعــام كـمـا
أنــهم يـــتــحــركــون كــمــجــمــوعــات تــفــيــد أهــمــيــة
ــسـرحى وقــد حـاول الــتــنـاول الــكـلى لــلــعـرض ا
ن مصـطفى أن ال يـظهـر تـصمـيمه بـطريـقة أ

وتـــســــتـــطـــيع الـــفــــتك به فى أى حلــــظـــة ولـــكـــنه
ـة أمام سلطان ـر بالهز اسـتسلم لإلحساس ا
جـــمــالـــهــا وأخـــذ يــتـــوسل لــهـــا أن تــنـــضم حلــبه
لـيكـتـبا مـعًا عـهدًا جـديدًا غـيـر مسـبوق ولـكنـها
نظرًا لتكوينهـا وقراءتها للمستقبل ترفض هذا
الـتصور الناعم والـرومانتيكى بل وتـعرف تمامًا
مـدى تــأثـيـر احلب الــبـاهت وكــيف أنه سـرعـان
ما سوف يـنقلب إلى عـداوة حتمـية ليـكون الدم
هو الـعنـوان الوحـيد لـهذه الـقصـة غيـر اجملدية
شاعر بداخلها ألنها وهى هنا تعبر عن موت ا
مــنـذ الـبـدايـة عــرفت طـريـقـهـا بــعـد مـوت أبـيـهـا
على يـد ملك احلـيرة والذى لـعب دوره بطـريقة

ملفتة ياسر على ماهر.
ـوضــوع بـرمــته كـان يــتـعـلـق بـالـشــكل عـلى إذن ا
ـمثل هنا كان عليه أن يجتهد سرح فا خشبة ا
تــمــامًــا فى صـنــاعــة مـعــادل أدائى قــد تــتـداخل
فــيـه مــجـــمــوعـــة صـــور إمــا مـــؤكــدة أو مـــضــادة
ولــيس عــلـــيه إال االهــتـــمــام بــصــورتـه هــو كــيف
ـزحوم بـكثـير من يبـدو فى هذا الـكيـان الـكلى ا
تقابـلة وقد اهتم اخملرج الـدوامات الدراميـة ا
بــأن يــصـيغ بــعض األحالم والــهــواجس ويــجـعل
ــصـــائــر وتــلــوين لــهــا دوراً مــهــمـــاً فى حتــديــد ا
ــسـرح بـحــيث تـبـدو فى الـصـورة عـلـى خـشـبـة ا
صور سـينمـائية مـليئة بـالتفـاصيل الكـثيرة وهو
شـهـد االفتـتاحى األمـر الذى يـشدنـا لـتفـسيـر ا
ــســرحى فــقــد والــتــحــيـــة فى نــهــايــة الــعـــرض ا
أعـطت الـبدايـة إحـسـاسًـا بـأننـا أمـام مـجـمـوعة
مـتـداخـلـة من الـصـور غـيـر الـثـابـتـة والـتى تـقدم
كـل الــثـــيــمــات فـى حلــظـــات مــتـــجــاورة وكـــأنــهــا
تـــعـــرض صــــورًا وفالشـــات مـن األحـــداث الـــتى
ـتـلـقى بـنـفس سـوف نـشـاهـدهـا الحـقـا وتـذكـر ا
ـشـاهـد ـنـطق الـسـيـنـمـائى فى عـرض بـعض ا ا
تلقى ألحداثه الدعائية للفيلم بحيث جتذب ا
ــسـرحــيــة والـعــامـلــ بـهــا كـان الحظ أن اسم ا
سرحى ويـؤكد بعضه شهـد ا يتصـدر جنبـات ا
ـســرحـيــة وصـانـعى بـعـضًــا بل إن تـقــد اسم ا
ـالبـس والــــــدرامــــــا احلــــــركــــــيــــــة الــــــديــــــكــــــور وا
ــوســيــقى كــان عـن طــريق الفــتــات مــحــمــولـة وا
ـشهد العام معلنة عن وتأخذ أماكن بارزة من ا
نــفـــســهــا وهى الـــطــريــقـــة الــتى وقع فـى فــخــهــا
ــســرحى الــشــكالنـى الــزائـد مــتــلــقـى الـعــرض ا
فـــشــــجـــعــــوهـــا بــــحــــرارة زائـــدة غــــيـــر مــــدركـــ
ــســتــقــبــلــيــة عـلـى الــعـروض الــتى خلــطــورتــهـا ا
ـنـهج الـفارغ من أى مـحـتوى سوف تـتـبع نفس ا
ذى داللـة قـويـة فـاحلـيلـة اجلـديـدة مـطـلـوبة بل
وال بــد مــنـهــا لـكن أن تــهـتـم هـذه احلــيـلــة فـقط

عنى االهتمام بالصورة اخلالية من ا
ثل خطورة شديدة على العرض

أحمد خميس

> دخل  فى معارك تشريعية من أجل تعديل
 القانون  35لسنة  1978 عندما صدر حكم احملكمة الدستورية العليا
صالح األعضاء. ا كاد يضر  سرحي  جريدة كل ا
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ــــرة جنـــرب األســـلـــحـــة عـــلـــيــــنـــا الـــبـــاقى ..وأهـــو بـــا
اجلـــديـــدة جلل مـــاتـــنـــتـــعش جتـــارة األســـلـــحـــة الـــلى

بتنتجها مصانعكم.
الفتاة : 

ـــقـــاومــة..لـــيه مـــنــكـم لــلـه يـــالــلـى شـــوهــتـــوا صـــورة ا
إحــنــا مـــابــنـــتــحـــدش حــتـى وإحــنـــا بــنـــقــاوم عـــدونــا..
مابـنتعـلمش ليه من الـلى بيجـرالنا..دا ربنـا واحد ..
ووطــــــنــــــا واحــــــد .. وهــــــمــــــنــــــا واحــــــد..ولــــــســــــانــــــنــــــا
واحـد..وعــدونــا واحــد..إمــتى يــاعـرب يــبــقى قــلــبــنـا

واحد. . وعزمنا واحد.
الشاب : 

قاومة مزايدة. وكله كوم واللى بيعتبروا ا
الصعيدى : 

ـــقــاومـــة هـــتــفـــنى أهـــلـــنــا مش وقـــال إيه إذا كـــانت ا
عـــايــــزنـــهـــا ..نـــاســـ إن دا هـــو تـــمـن احلـــريــة ..مـــا

اجلزائر قدمت تمن حريتها مليون شهيد.
الفتاة  : 

يـامــلـيـون حـسـرة عـلـى الـلى عـايـز يـحـكـم عـلـيـنـا إنـنـا
نـــتــجــرد من مـــقــاومــتــنــا..عــزتـــنــا..مـــنــكم لــلـه يــالــلى

قاومة. شوهتوا صورة ا
الصعيدى:

 واخليبة قال إيه بنقاوم حتت مليون راية.
الشاب   : 

متفرق حتى وإحنا بنقاوم.
الشاعر  : 

صبرنا على غدرهم قادرين    
وكـــنا لهم قدراً مرصـدا

نون      طلعنا عليهم طلوع ا
فصاروا هباء  وصاروا سدى

الفتاة    : 
ــــــــــاضى..كـــــــــلـــــــــمـــــــــنــــــــــا عن كـــــــــفــــــــــايـــــــــة كـالم عـن ا  

ر . احلاضر..الواقع ا
الصعيدى:

 كفاية كنا وكان .
العدو١:

الــدنـيـا بـتـتــقـدم من حـوالـيـهم ..وهـمـا لـسـه عـايـش
اضى. فى ا

العدو٢:
عـــامـــلــ زى الـــلى رقـــصــوا عـــلى الـــساللم الطـــالــوا

ماضى ..وال طالوا حاضر.
الشاب    :

ا للكأسِ والطاساتِ . بات ند
الفتاة     : 

أضحى مغيبا تائها ال توقظه آهاتى..وال أناتى.
الصعيدى : 

مابرح..ما انفك..أصبح فى عدادِ األموات .
الشاب  : 

ومازال يعاقرُ احلسرات..جرعاتٍ تلو جرعاتٍ . 
العدو ٢:

ؤتمراتِ . ثله تُسَمع شكاية فى احملافلِ وا ليس 
العدو١:

وهكذا أقيده بحصاراتى وعقوباتى وفيتوهاتى.
العدو١:

تعوس. وهكذا يتلم ا
العدو٢:

عـلـى خـايب احلـسـرات والـرجوات..تى تى تى تـربت
تت تت تى .

(ويرقص عدو ? 1وعدو 2)
الشاعر :

شرق أخى قم إلى قبلة ا
سجدا لنحمى الكنيسة وا

الصعيدى : 
..يـــا قـــدس..أقـــولك إيه..اعــذريـــنــا ــشــرقــ قــبــلـــة ا

..اعذرينى..اعذرينا.
الشاب  : 

ـــــســـــجــــــد األ قـــــصى..وبــــــيـــــحـــــفـــــروا ـــــا حـــــرقــــــوا ا
حتتيه..عملنا إيه .

الفتاة   : 
ــا اعــتــدوا وكــنـيــســة الـقــيــامـة..وكــنــيــسـة الــبــشـارة..

عليهم..عملنا إيه .
اجلميع : 

عملنا إيه..عملنا إيه..عملنا إيه.
الشاعر : 

أخى قم إليها نشق الغمار              
دما قانيا  ولظى مرعدا

أخى ظمئت للقتال السيوف              
صعدا فأورد شباها الدم ا

أخى إن جرى فى ثراها دمى              
وشب الضرام بها موقدا

ففتش على مهجة حرة                    
ر عليها العدا أبت أن 

الفتاة  : 
كــفــايــة تـأنــيب ومالم  ..إيـه الــهـوان الــلـى إحـنــا فــيه
ـارد األصــفـر..دعــوة بـنــيـة ده..ربـنــا يــحـيـل عـلــيـهـم ا
عـربــيـة..سـاعـة مــغـربـيـة (وتـغـنى واجملـمـوعـة ) الـله
ــــــارد األصــــــفـــــر جـى       شــــــنج حى..الــــــله حـى وا

هو..شنج هو جى جى بصوا شوفوه
      شنج هو..شنج هو     

يا خلق بصوا شوفوه           
بنج لى ..بنج لى       
فوقوا فوقوا واصحولى

الفتاة    :
 كفاية..كفاية..وإحنا دورنا إيه.

فعول . وبتمسخر..كال من الفاعل وا
 الفتاة   :  

واجلار واجملرور.
الشاب  : 

ضاف إليه . ضاف وا وا
الصعيدى :

بتدأ من اخلدمة..وبتنصب على اخلبر . وبترفع ا
الفتاة    :  

ألنها حال منيل بست نيلة .
الصعيدى: 

..دى مـــقـــاومـــة..وال ومـن الــعـــجب..إنـــهم مـــخــتـــلــفــ
إرهاب .
العدو١:

مـش قـــلــتـــلك..مـــاوراهـــمش غـــيـــر الـــكالم ..وأفـــعـــال
اجلعجعة.

العدو٢:
خليهم يتكلموا براحتهم ..وإحنا ورانا إيه.

الشاب   : 
وقـــــــــال إيه..بـــــــــيـــــــــفـــــــــتـــــــــوا فـى مـــــــــدى شـــــــــرعـــــــــيــــــــة

قاومة..وبيالقوا اللى بيفتى لهم . ا
الفتاة    : 

ومـقــاومـتــنـا واخلالصــة قـتــلــنـا عــلى إيــديـهم حالل..
ليهم حرام .

العدو١:
مقاومة إيه ..دا وهم وكالم فارغ.

العدو٢:
دول حتى مابيعرفوش يقاوموا صح .

العدو١:
تصور بيقتلونا إحنا اللى بنديهم احلرية .

عدو٢:
خـليـهم يـقـاوموا بـراحـتـهم ويقـتـلـوا فى بعض..وإحـنا

الشاعر  : 
أخى إن فى القدس أختا لنا        

دى أعد لها الذابحون ا
الشاب  : 

واجلدار العازل..والسالح النووى .
الصعيدى: 

واإلبادة اجلماعية . 
الفتاة   : 

والـــــتــــــشــــــريـــــد.. وهـــــد الــــــبــــــيـــــوت.. وقــــــلـع شــــــجـــــر
الـزيــتـون..وجتـريف األرض..مـابــقـاش قـدامــنـا غـيـر

وت يا إما باحلصار أو بالنار. ا
الصعيدى :

 وقال إيه إعادة إعمار ..يدفعوه العرب من جيوبهم
ومن دمهم ..يعنى من دمه وحلمه وافتل له.

الشاعر : 
صبرنا على غدرهم قادرين          

وكـــنا لهم قدراً مرصـدا
نون              طلعنا عليهم طلوع ا

فطاروا هباء  ,وصاروا سدى
الصعيدى :

 صبرنا صبر العاجز .
الفتاة    : 

ـقـاومـة والـلى مـا صـبـرش بـيقـاوم عـلى قـد جـهده..ا
الـــلـى لـــوالهــا ومـن غـــيـــرهــا .. قـــول عـــلـى األمـــة يــا

رحمن يا رحيم .
الشاب   : 

إحـنا وحلـ إشـعـار أخر..مـا قـدمـنـاش غـيـر أفـعال
.. ــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــة..شـــــــــــــــــــــــجــب..أدان االســــــــــــــــــــــتـــــــــ
استنكر..استكان..هان..ودى أفعال بتجزم الفعل .

العدو١:
يعنى بتدوسه باجلزمة..بالشوز يعنى .

الصعيدى : 

cyan magenta yellow black File: 13- 20 �fl�˙��Æ˝�”�1
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سرحي جريدة كل ا

> ورشة الزيتون عقدت
اضى لقاء اخلميس ا
مفتوًحا مع الدكتور
جابر عصفور رئيس
ركز القومى للترجمة ا
ناسبة حصوله على
جائزة الدولة التقديرية.
شارك فى حضور اللقاء
الذى أداره الشاعر حسن
توفيق عدد من النقاد
واألدباء واإلعالمي

وشهد مناقشة عدد من
القضايا األدبية
والثقافية البارزة على
الساحة خالل اللقاء.

> كانت له مواقف وطنية نبيلة إزاء قضايا األمة العربية فوقف "وقفة" اعتبرها
قدسات اإلسالمية "وقفة ال بد منها" ضد تهويد القدس واالعتداء على ا
دني فى جنوب لبنان. سيحية ووقف ضد مذابح ا وا
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القرد كثيف الشعر
ôNB’G ≈a Éª¡æe πc ≈gÉªàj ÉeóæY ±GôLƒæ«°ùdGh êôıG

 مجدى احلمزاوى

كــان فـي نــســيج واحــد يــكــمـل بــعــضه الــبــعض.
وبال شـك أن جــــلـــــســــات الــــعـــــمل بـــــ جــــمــــال
وصــبـــحي قــد أثــمــرت عــمـال مــتــســقــا مع ذاته
ويــبـدو كــوحـدة واحــدة فـاالنــسـيــابـيــة واجلـمـال
ـسـرحي مـع عدم ـنـظـر ا الـلـذين يـتـمـتع بـهـمـا ا
إغـفال الـتعـبيـر عنه قـد واكبه في نـفس الوقت
سـرحـية نـفس االنسـيـابـية سـواء في احلـركـة ا
ـــمــثــلــ أو الـــطــريــقــة الـــتي أدى بــهـــا مــعــظم ا
أدوارهم ; فــواضح أن هــنـاك تــعـاونــا تـامــا بـ
اجلــمـيع. وواضـح أن عـمـلــيـة الــتـثــبـيت لــلـفـريق
الـذي حتـدثـنـا عـنـهـا من قـبل قـد أتت ثـمـارهـا;
فــواضـح أن الـــتـــفــاهـم والـــعالقـــة اجلـــيـــدة بــ
ـا أعــضـاء الــفـريق  كــكل عــلى درجـة عــالـيــة 
أســـهـم في خـــروج عـــرض مـــســـرحي أكـــثـــر من
جــيـد ; ال تــسـتــطـيع مـن الـوهــلـة األولى وال في
مـقــال أن تــقـول أي عــنـصــر كـان مــتــفـوقــا عـلى
اآلخــر ; فـــهــذا شيء يـــخــرج مـن خالل دراســة
حتـلــيـلــيـة لــهـذا الــعـرض ال تـتــسع لــهـا مــسـاحـة
ــقـــال; ولــكـن دائــمـــا مــا يـــكـــون في مـــثل هــذه ا
الــــعــــروض ســــؤال أال وهــــو هل هــــذا الــــعــــرض
األكثـر من جـيـد ألم يـكن في مـقـدوره أن يـكون
أكـثـر روعـة وتـأثـيــرا? ولإلجـابـة عن هـذا نـقـول
ــــمــــكـن اخلـــروج ــــا كــــان من ا بــــالــــفــــعل إنـه ر
بنتيجة أكـثر من روعة لو كان هناك اتساق تام
ب مـا قدم وبـ القـنـاعات الـشخـصيـة ; فإذا
سرحي كان فريق العمل قـد قدم لنا العرض ا
ـتـفـرج ـا يــتـواكب مع حـلـم أونـيل بـأن يـقــدر ا
أن يــقــول أن يـــانك هــذا هــو أنـــا  وجــعــلــوا كل
ـشاهدين يركبـون نفس السفيـنة ; أي جهلهم ا
بــشــكل أو بــآخــر هــذا الـيــانـك - فـإن احلــديث
عـلى لسان اخملـرج في بامفـلت العرض لم يكن
يتحـدث عن هذا الـيانك بالـصفة الـتي أراد لنا
أن ندخل بـها عـمـله; ولكن حتـدث عن/ يانك/
همش ـتفرج/ عنا ; فـهو ينهي حديـثه عن ا ا
ـثـلـهم يـانك بـاالتي : إن احـتـواء هـؤالء الـذين 
ـنع كارثـة حتـولهم إلـى قوة هـدامة هـمشـ  ا
ــا كــان جلــمــال تــزلــزل كــيــان هــذا اجملــتــمع ر
ـــبـــرر لـــيـــقـــول هـــذه الـــكــلـــمـــات عـــلى يـــاقـــوت ا
سـتـوى الـشخـصي حـتى وان جـاء إلى حـد ما ا
مــنـاقـضـا لـلــثـيـمـة األسـاسـيــة في الـعـمل; وعـلـة
ــا كـــان يــجب عــلـــيه أن يــخــرج هــذا الـــنــحــو ر
الــصـف األول عــلى األقل; - صف الــصــفــوة -
ـتــفــرجــ من خـارج نــطــاق هـذه مـن مـقــاعــد ا
الــســفـيــنــة أم أنه يـقــول أن الــكل في الــسـفــيــنـة
ـهـمــشـ الـذيـن قـصـدهم أو ســواء كـانـوا مـن ا
ـترفـة الـتي تـمـلك الـصـلب ولـكـنـها ال الـطـبـقـة ا
ـا كــان يــقــصـد تـســتــطــيع أن تــتــعـامـل مـعـه? ر
فـعـال هـذا. وطــبــيــعي أن يــنــتـظــر الــبــعض مــنـا
احلـديث عن األداء التـمثـيـلي ; مع أننـا قلـنا أن
اجلودة شعار فوق جميع مفردات هذا العرض
ولـكن في عــجـالــة في نص مــثل هـذا تــنـحــصـر
فـيه الشخـصيـات احملوريـة ; فأحمـد السـعيد/
يانك قـد أدى دوره على أكـمل ما يـكون وأيـضا
ان رمضان/ معه محمـد فاروق/ بادي; أما إ
ـثـلـة تـمـلك تــعـبـيـرا جـيـدا ولـكن مـلـدرد فـهـي 
فــقط يــنــقــصــهــا أن يــكــون صـوتــهــا عــلى نــفس
ـــــلك إزاء هــــذا الــــعــــرض إال أن الــــقــــوة ; وال 
نــقـدم حتــيـة واجــبـة لــكل أفــراد فـريق الــعـمل ;
ونــتــسـاءل مــعــا هل في الــعــرض الــقــادم سـيــتم
االعـتماد على فـكرة تثبـيت نفس الفريق?أم أن

هناك نية للتغيير.

ـســرحي الـقــرد كـثــيف الـشــعـر الـذي الـعــرض ا
قـــام بـــأعــمـــال الـــدرامـــاتـــورج وأيـــضـــا اإلخــراج
جــمـال يــاقـوت لــفــريق الـتــمـثــيل بــقـصــر ثـقــافـة
الــتـذوق الــفـني بـســيـدي جـابــر بـاإلسـكــنـدريـة ;
نـلـمح مـنه أن جـمـال يـاقـوت مـازال يـسـيـر عـلى
نهـجه أو طريـقه الذي اخـتاره من عـدة سنوات
ـترجمـة التي كـتبت أال وهـو تقـد النـصوص ا
فـي أوائـل الـــــقــــــرن الـــــعـــــشــــــريـن فـــــبـــــدايــــــة من
ساحـرات سـالم مرورا بـاآلنـسـة جولـيـا ثم بيت
الـدميـة من الـواضـح من خالل هـذه الـتـجارب
ــسـرحي أن يــاقــوت قــد قــام بـتــثــبــيت فــريــقه ا
عـــلى غـــرار مـــا يــحـــدث في فـــرق الـــكــرة وذلك
ــرجــوة ; أمال في الـــوصــول ألفــضل الــنــتــائج ا
فـاألعمـال   األخـيـرة أخرجـهـا لـنفس الـفـرقة ;
كمـا أنه قـد حافظ عـلى وجـود الـفنـان صـبحي
الــــســــيــــد كــــســــيـــنــــوجــــراف أو صــــائـغ لــــلــــرؤيـــة
ـسـرحيـة مـحل احلديث الـتـشكـيـلـية لـلـعروض ا
كـمــا يـحب أن يــطـلق عــلى نــفـسه ; وواضح من
خالل هـــذا الــعـــرض والــعـــروض الـــســابـــقــة أن
جمال ياقوت كان يقوم بعمل الدراماتورج وفي
ذهــنه أن صــبــحي الــســيــد يــقف مــعه لــتــنــفــيـذ
وجــــهــــة الــــنــــظــــر الــــتي يــــخــــتــــارهــــا من الــــنص
األسـاسي أو يـركز عـلـيـها; بـل ال نبـالغ إذا قـلـنا
إن صـبـحي أيـضـا كـان مـشـاركـا في هـذا الدور
وذلـك من خـالل احلـــــوارات الــــــتي كــــــانت تــــــتم
بـينـهـمـا حملـاولة الـوصـول إلى الـفـكرة الـرئـيـسة

ها بالشكل اجليد. ومن ثم تأكيدها وتقد
ـتـلـق وإذا كان أونـيل من قـبل قـد أخـذ على ا
والـنقاد أنهم لم يـشيروا بـصراحة إلى أن يانك
ـثلهم ; فإن جـمال ياقوت  بـطل العرض هذا 
ومـعه صـبـحي الـسـيـد قـد أخـذا وجـهـة نـظـره ;
ورأيــــا أنـه البــــد لـــــكل مـــــتـــــلق لـــــهــــذا الـــــعــــرض
ـــســـرحي أن يـــشــــعـــر أنه يـــانـك هـــذا أو عـــلى ا
ـوجــودين مـعه ; فــالـرؤيـة األقل أحــد الـعــمـال ا
ا سرح وإ التشكيلية لم تقتصر على خشبة ا
امـتدت خلـارج هـذه اخلشـبـة ; ليـصـور لنـا أنـنا
تـفرجون والـعمال جـميعـا في سفـينة واحـدة; ا
ــرفــهــون ومن في خــدمـتــهم; وبــهـذا والــسـادة ا
ـسـتـخـدم فـإنه كـانت هـنـاك ثالثـة من الـشـكل ا
ـستوى األول وهو مـستوى صالة ـستويات ; ا ا
شاهدة وعدم الفعل ; سرح ; وهو مسـتوى ا ا
ـصـير ولـكـنه في نفـس الوقت مـسـتـوى توحـد ا
ألن كل مـا يحـدث علـى هذه الـسفـينـة  البد أن
ـستـوى الثاني يصيـبنـا ألننـا متـواجدون بـها; وا
هـو مــسـتـوى الــفـعل الـضــروري الـذي البـد مـنه
لـتسيير الـسفينة ; وهـو في نفس الوقت العمل
ـتعب ; والذي ال يراه اآلخرون ; وهو الشاق وا
مـسـتـوى يــانك ورفـاقه من الــعـمـال أمـام أفـران
السفينة بـكل ما فيها من لهب وحرارة ; وحياة
صـعبة تدعـو للجنون واخلـروج عن الشعور في
بـــعض األحــــيـــان ; وهـــذا مـــا حــــدث في بـــعض
ــســتـوى األعــلـى فــهـو نــقــاشــات الــعــمــال; أمــا ا
الك ومن يـخـدمـهم حـيث مـســتـوى الـصـفـوة وا
ـــتــمـــثل في هــذا هـــنــاك الـــفــعل الـــتــرفـــيــهي ; ا
الـــعـــازف الــذى يـــأخـــذ مـــكــانـه في الـــصــدارة ;
وحـسـنـا فـعل اخملـرج حـيـنـمـا لم يـقع فـي شرك
مـــحــاولـــة إيــصــال صـــوت هــذا الـــعــزف; ال إلى
شاهدة وال لـلمستوى الثاني العمالي ; صالة ا
في إشـــارة الـى أن هـــذا الـــفـــعل الـــتـــرفـــيـــهي ال
ــا كـل مــا يــصل هــو يــصل إلــيــنـــا مــطــلــقــا ـ وإ
صـوت الــصــفـيــر األمـر الــذي يـطــلــقه مـهــنـدس
ـــثل حـــلـــقــة الـــوصـل بــ الــســـفـــيـــنـــة ; الـــذي 
ــســـتـــوى األعــلى ومـــســتـــوى الـــعــمـــال فال هــو ا
يــنــتـــمي إلى هــنـــا وال هــنــاك ولــكـــنه فــقط أداة

كــان يـحــمل إشـارة بــانـتــمـاء الــسـجن/ الــقـانـون
لـــهـــذه الـــطـــبـــقـــة إال أنـه أيـــضـــا يـــحـــمل إشـــارة
ــســتـوى بـأفــضــلــيــة حــيــاة الــســجن عن حــيــاة ا
األول; بل إنــهـمـا أي جـمـال وصـبـحي قـد ذهـبـا
ألبــعـد من هــذا حـيــنـمــا جـعـال قـفص الــغـوريال
ـكــان الـذي كــانت به دفــة الـســفـيــنـة ; يــجــاور ا
حـيث كـانت لـلـغـوريال الـكـلـمـة األخـيـرة في هذا
احلـدث أال وهى قــتل يـانك ; ذاك الـذي حـاول
فــقط أن يــرد اإلهـانــة ; ولــكـنـه اصـطــدم بــهـذا
الـهـرم االجــتـمــاعي ; وإن كـان صــبـحي الــسـيـد
قــــد اســــتــــخــــدم هـــــذا األســــلــــوب من قـــــبل في
مــســرحــيـــة الــدكــتــور زعــتــر ; أال وهــو أســلــوب
ــســتـويــات   ; إال أنه كـان ســاعــتـهــا مـضــطـرا ا
السـتــخـدام مــفـردات مــكــان الـعــرض; حـيث لم
يـــكن مــســـرحــا بل مــســـاحــة من األرض جتــاور
مـــــبـــــنـى ; وجنح فـي إيــــصـــــال الـــــفـــــكـــــرة بـــــأقل
مـكنـة ; واخملرج أيـضا كـان جمال االمـكانـات ا
يـاقوت وال يظن أحدا بـأننا نأخـذ عليه هذا ;
فـــهـــو أســـلـــوبه هــــو; الـــذي طـــوره بـــاســـتـــخـــدام
مــفـــردات تــتـــسق مع عـــمــله اآلنـي ; الــذي جــاء
ـرة لم يكن أكـثـر ثراء وداللـة ; حـيث إنه هـذه ا
مـجبـرا على الـتعـامل مع مـكان مـا; بل كانت له
كانية التي تتفق الرغبة األولى في الصيـاغة ا
مع روح الــعــرض ورؤيـة اخملــرج بـاالتــفـاق مــعـا.
وفي عـرض كــهـذا ال تــسـتــطــيع أن تـفــصل بـ
ـنطـوقة ; فـالكل نـظر واحلـركة أو الـرسـالة ا ا

ــــكـــانـــيـــة مـــنـــفـــذة; وعــــلى مـــســــتـــوى الـــصـــورة ا
ثل الصالة هو مستوى ستوى األول الـذي  فا
ــتـد ومـتــسع ويـشــمل كل من يـشــاهـد فـقط ;
ـسـتـوى الـثـاني فـقـد غـلب عـلـيه االزدحـام أمـا ا
البشري والشعـور بالضيق لهذا التكدس ; فقد
ـكـان ; وكان أخـذت األفـران الـبخـاريـة مـعـظم ا
تنفيذها جيـدا بحيث أنها أعطت فعال الشعور
ـمـتـد ; كـمـا أن الـتـعـامل مـعـهـا بـألـسـنـة الـلـهب ا
في خـفـوت النـار أو شـدتـهـا كان تـعـامال جـيدا;
ـــســتـــوى شــيئ وبـــاخــتــصـــار لم يـــكن في هــذا ا
ســوى األفـران وألــســنــة الــلـهـب ; نـتــيــجــة جــهـد
هــؤالء الــعــمــال الــدال مــنــظـــرهم عــلى الــعــكس
ستوى ا أعـطوه هم لهذا األفران ; ثم ا تماما 
الــثـالث وو إن كـان أضـيق مــسـاحـة إال أنه أكـثـر
ـــثل قــــمـــة الـــهـــرم تـــنـــظــــيـــمـــا وراحـــة ; حــــيث 
ــتـمــلـكـة االجـتــمـاعي ; مـن حـيث قــلـة أألفـراد ا
احلـــاكـــمـــة والـــتي فـي نـــفس الـــوقت يـــخـــدمـــهـــا
الكثير ; مع أن هـؤالء اخلدم الذين ال يضيفون
ركب للـحيـاة ولـيس لهم فـعل في تـسيـير هـذا ا
ـسـتـوى عـلى صـورة أفـضل كـثــيـرا من قـاطـني ا
ـشــاهـد الــتي كـانت بــخـارج الـثــاني. حـتى فـي ا
ــكـاني هــذه الــسـفــيــنـة امــتــد هـذا االســتــغالل ا
ــثل دائــمــا ـــســتــوى األعــلى كـــان  ودالالته فــا
الـــصــفــوة ســـواء كــانــوا مـــتــشــدقـــ بــاحلــريــات
العامة أو برجـال السلطة ; بل إنه قد استخدم
ـكان في وجـود السـجن أيضـا ; وهذا إن هذا ا

سرح الرؤية التشكيلية امتدت إلى خارج ا
لتؤكد أننا جميعًا فى سفينة واحدة 

✂✂✂✂✂✂

سرحي جريدة كل ا

> ومن مواقفه الدعوة إلى وقف ضد تدمير منازل الفلسطيني ووقف ضد
احلصار والعقوبات اجلماعية ضد الفلسطيني ووقف ضد نشر ملصقات تسىء

إلى الدين اإلسالمى وإلى رسول اإلسالم محمد صلى الله عليه وسلم .
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فليس له                        
بعد أن يغمدا
وإيه ...إيه
وليسوا بغير

صليل السيوف
يجيبون صوتا     

لنا أو صدى 
وإيه ...إيه

يفدى حماك               
حماك الشباب

وجل الفدائى               
فتدى وا
وإيه ...إيه

طلعنا عليهم 
نون طلوع ا
 فطاروا هباء
وصاروا سدى

وإيه ...إيه 
يفدى حماك 
حماك الشباب

وجل الف دائى 
فتدى وا

ون  أخى جاوز الظا
دى  ون ا الظا

فحق اجلهاد 
وحق الفدا
 بس خالص

ـطرب وهم (ويـدخل الشـاب والفـتاة والـصعـيدى وا
قطع األول من األغـنية كـما يرددهـا عبد يـرددون ا

الوهاب)

ــحــاكــمــتـه بــتــهــمــة مــعـاداة شــارون ســتــون يــطــالب 
السامية .

ذيع :  ا
شارون ستون إيه..دا شارون بتاع إسرائيل.

ذيعة :  ا
ـحـاكـمـة الـشـاعـر ..بـتـهـمـة مـعـاداة شـارون يـطـالب 

السامية..ومناهضة البوشية.
ذيع  :  ا

الــبـوشــيـة..بــوشـيــة إيه يــا ولـيـة ..دامش كـده وبس..
وجتـريــد الــلـواء الــدكـتــور مــحـمــد عــبـد الــوهـاب من

رتبته العسكرية .
ذيعة :  ا

هو مش مات من 17سنة .
ذيع  :  ا

لـقـيــامه بـغـنـاء وتـلـحـ ثالث قـصـائـد لـلـشـاعـر عـلى
ـلــــــــــــــيـــــــــــــوبــــــــــــــاتـــــــــــــرة مــــــــــــــحـــــــــــــمــــــــــــــود طـه..وهـى كـــــــــــــ
..ومــصــادرة عــوده.. اجلــنــدول..وقــصــيــدة فـلــســطـ
ـوسيقية اخلاصة بالعمل..والقبض وحتريز النوت ا
عــلى أى شـخص يـردد تـلك األغــنـيـة احملـرضـة عـلى
اإلرهـــــــــاب..والـــــــــتــــــــــهـــــــــديــــــــــد بـــــــــدك الــــــــــقـــــــــنـــــــــوات

الفضائية..واإلذاعات التى تذيع األغنية .
ذيعة  :  ا

وفى تصريح ألحد الكالمنجية  .
ذيع : ا

األونطجية.
ذيعة :   ا

أكــــد أن الـــشــــاعــــر دأب عــــلى الــــدعــــوة لــــلــــقــــومــــيـــة
العربية..وهى من وجهة نظر الـكالمنجية تعتبر من

ة. اضى..وضارة ببيئة العو مخلفات ا
ذيع   :  ا

ــا تــســبـبه مـن إزعـاج دائـم لـســيــدهم  وتــاج راسـهم

الشاعر  : 
خذ راية احلق من قبضة                

اها الندى جالها الوغى و
وقبل شهيداً على أرضها                

دعا باسمها الله و استشهدا
فلسط . 
اجلميع :  

يا بالد العرب من احمليط للخليج . 
الشاعر : 

يفدى حماك الشباب                     
فتدى وجل الفدائى وا

الشاعر : 
فلسط

اجلميع :  
يا بالد العرب من احمليط للخليج .

الشاعر :
فلسط حتميك منـا الصدور         

فإما احلياة و إما الردى  
الفتاة والصعيدى  والشاب  : 

فإما احلياة و إما الردى ( 3 .مرات )
 ( مــــــوســــــيـــــقـى حــــــزيــــــنـــــة..صــــــوت خــــــطـــــوات
وصــيـحـاتـهم..تـتــعـالـى تـدريــجـيـا..وسط اجلــنـود..

دهشة  
وخـوف الشـباب..يـهرعـون نحـو الشـاعر الـذى يرقد
فـى قــــبـــره..والــــشــــبـــــاب يــــضــــربـــــون ) (ويــــظــــلم
ـسرح..وتـتـصـاعد مـوسـيـقى أهم األنـباء..ويـظـهر ا

مذيع ومذيعة )
ذيعة  :   ا

شاهدون الكرام . أيها ا
ذيع   :  ا

أسعد الله مساءكم بكل خير .
ذيعة  :  ا

مع موجز ألهم األنباء .
ذيع   :  ا

األخبار دى جديدة .
ذيعة  :  ا

أعلن مصدر أمنى مسؤول بقوات التحالف .
ذيع   :   ا

اللى ناوي لنا على نية سوده ومهببة.
ذيعة  :  ا

ايونيز. أن قوات من ا
ذيع :  ا

هو إحنا فى نشرة أخبار وال طبق اليوم.
ذيعة :  ا

ــــاريــــنـــز..قـــد داهــــمت عـــدة عــــفـــوا..أن قــــوات من ا
مــنــاطق عــشـوائــيــة فـكــريـة..فى أنــحــاء مـتــفــرقـة من
الـوطـن الـعـربى..إال أنــهـا فــشـلـت فى إعـتــقــال زعـيم
ـهـنـدس على الـتنـظـيم الـشعـرى اإلرهـابى الـقومى..ا
لـقب بـشـاعر اجلـنـدول لـوفاته فى17 مـحـمـود طه ا
نـــوفــمــبــر 1949.. أبى مــنــذ 59 عــامــاً..ورغـم كــده

بيطاردوه وعجبى.
ذيع   :  ا

وقــــد صـــــرح مــــصـــــدر مــــســـــؤل بــــال  CIA وكـــــالــــة
ـركـزيـة األمـريـكـيـة بـأن       مـصـادرها اخملـابـرات ا
أخــفـقت فـى اإليـقــاع بــالـشــاعـر..والــقــبض عــلـيه..إذ
أنه..شـاعـر منـشق وقـصـيـدته فلـسـطـ وراء أعـمال
وجــنــوب والــعــراق.. .. ـــقــاومــة فـى غــزة بــفـــلــســطــ ا

لبنان.
ذيعة  :  ا

الـشـاعر سـاهم بقـصيـدته فى تـطويـرأسلـحة الـدمار
ـــا       حتـــتـــويه من الـــشـــامل بـــالـــشـــرق األوسط.. 
مخصب للـقومية العربية..إيه اه..وترياق شاف ضد
مــخــطــطــات الـعـم ســام جـدا..جـدا..وذلك حملــاولــته
ـجد أجدادهم..والـيقـظة من الغـفلة تـذكيـر العرب 

َطينة       ( تنطقها خطأ ) ا
ذيع :  ا

طينة بط اللى إيه يا أستاذة..مطينة إيه..الغفلة ا
همه فيها  .

ذيعة :  ا

..القطب األوحد.
ذيعة :   ا

وقـــــد عــــقـــــدت اجلــــامـــــعــــة الـــــعــــربـــــيــــة اجـــــتــــمـــــاعــــا
طـارئا..اسـتنـكـرت وشـجبت..وأدانـت فيه مـا يـحدث
جـــمــلـــة وتــفـــصــيال..ويــعـــلــو..ويـــعــلـــو ويــعـــلــو..صـــوت
ـذيع فى غـفوة تـهزه الـشـخـير .. (وتـتثـاءب ويـبدو ا
لتوقظه وتتثاءب ) من مقر جامعة الدول العربية .

ذيع  :  ا
قدمنا لكم سيداتى سادتى..حدوتة قبل النوم.

ذيعة :  ا
إيه.

ذيع  :  ا
ذيعة. قصدى نشرة األخبار..كان معكم..اسم ا

ذيعة :  ا
ذيع. واسم ا

(صـوت عالى..هـأقـول يعـنى  هـأقول..بـراحتى..ثم
يغنى موال )

نعنى      هأقول وال حد يقدر 
وأغنى جلل الدنيا تسمعنى

عجب العجب يا زمن               
اتفرعن فيه األندال

بعد ما جرى اللى جرى    
فروض ينقال  راح أقول ا

طرب مقلدا شعبان عبد الرحيم ويغنى)  (يظهر ا
ون  أخى جاوز الظا

دى  ون ا الظا
فحق اجلهاد          

وحق الفدا
وإيه ...إيه

فجرد حسامك                      
من غمده
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راغى جمال ا

سرحي جريدة كل ا

> يقيم مركز إبداع
الطفل "بيت العينى"
التابع لصندوق التنمية
الثقافية بإشراف م.
شرف محمد أبو سعده ا
على الصندوق
مجموعة من األنشطة
الفنية والثقافية خالل
وسم الصيفى احلالى ا
لألطفال من سن حتى
 16سنة إضافة إلى
سرح ورش فى فنون ا
واحلكى ومسرح احلجرة
لألطفال وكيفية تصنيع
العروسة الشعبية.

سرح فقط لكنه شارك أيضًا فى عدة مسلسالت تليفزيونية > لم يقتصر تمثيله وإخراجه على ا
منها :   اجملان  – ألف ليلة وليلة  – رابعة تعود  – االبن الضال  – السيرة الهاللية  –العبقرى
قلوب  – اجلميلة  –رأفت الهجان  –ال إله إال الله  – حكيم رومانى حضرتك  – حب با
صرى.  الطى – حروف النصب  – الكومى  – جحا ا والبهلوان  – مقام ا
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¿ƒeôÛG É¡ªàc áNô°U ..äÉª«fQhO 

م الـشــخــصـيــة دون أن يـخــطـر بــبــالـهم مــا قـد
تــسـبـبه فــعـلـتـهم تــلك والـضـحـايــا الـذين عـانـوا
ـتــعـاقـبـة مـن جـرائـهـا وال ومـا زالت أجـيــالـهم ا

عاناة ... نعرف متى ستتوقف تلك ا
ـسـرحـيـات ـيـزة من ا كـتب أيـضــا مـجـمـوعـة 
اإلذاعــيــة مـــنــهـــا " هــركــلـــيــز فى اإلســـطــبالت
الـــقــذرة "  " حـــادثــة فى الـــشــفق "  " مـــهــمــة
الــنــسـر األحــمــر" وغـيــرهــا خالل خــمـســيــنـات

اضى ... وستينات القرن ا
وفى رحالت نـشـاطه الـسـيـاسى .. لـغط كـبـيـر
.. وتــنـاقض بـ ادعـاءات اتـضـح مـا فـيـهـا من
ـــيــنى مـــتــطــرف افـــتــراء من أن هـــذا الــرجل 
لـرفضـه الـشيـوعـيـة والـنـازيـة .. بـيـنـمـا ابـتـعاده
حتى وفـاته عام  .. 1990وابـتـعاد إبـداعاته عن
الــضــوء خلــيـــر دلــيل عــلى اخـــتالفه مع الــقــوة
ـسيطرة التى تـدعو للحروب وتـقودها وقتما ا
تـــــشــــــاء من أجـل مـــــصـــــالـح بـــــعــــــضـــــهم .. وأن
إبـداعـاته ومـا بـهـا سـتـفـضح أمـرهم ال مـحـالـة
... ومن أسـفـاره الـسـيـاسـيـة الـبـارزة .. رحـلـته
ـتـحـدة األمريـكـيـة عام .. 1969 إلى الواليـات ا
والـتى وضح فـيـهـا أن مـسـانـدته إلسـرائـيل فى
حـرب األيـام الـست " حـرب  " 1967كــانت زلـة
له .. لــعــدم فــهــمه وإدراكه لــلــوضع احلــقـيــقى
والــتــاريــخى لــهــذه الــزمــرة الـبــشــريــة .. ولــكن
زيـــــارتـه إلســــــرائـــــيـل عـــــام  1967غــــــيــــــرت من
مــــفـــــاهــــيـــــمه اخلـــــاصــــة عـن هــــذه احلــــرب ..
وتـأكـدت تــلك الـنـظــرة اجلـديـدة عــنـدمـا عـاود

زيارته إلسرائيل عام ... 1974
وكــشـف عن رؤيــته بـــشــكـل أكــثــر وضـــوحــا فى
كـتابـاته التى تـلت زيارته لـفلـسطـ عام 1982
 ..وتكوينه لبعض الصداقات هناك .. وليس
أدل عــــلـى ذلك مـن وجــــود هــــؤالء األصــــدقــــاء
يـــومـى الـــعـــزاء والــــتـــأبــــ .. ثم كـــانـت زيـــارته
دة األخـيـرة لـبـولـنـدا عام  1990وقـبل وفـاتـه 
قـــصــيـــرة .. والــتى عـــارض فــيــهـــا احلــرب فى
ــتـــحــدة بـــشــكل الـــعــالم .. وتـــدخل الــواليـــات ا
خــاطئ  ومــسـانــدة حــمـلــة الــسالح فى أحــيـان
كـثـيـرة خلـدمة مـصـالح بـعض أفـراد حكـومـتـها
بــعـــيــدا عن مـــصــلــحـــة شــعـــبــهــا وضـــرب مــثال
ــــســــانــــدة إســـــرائــــيل رغـم مــــا تــــرتــــكـــــبه من

جتاوزات ...
غــطـت أعــمــال دورنــيـــمــات اخملــتـــلــفــة احلــرب
ــخــتــلف ــخــتــلف صـــورهــا وأشــكــالــهـــا .. و
أضـرارهـا اجلـسديـة والـنـفسـيـة علـى البـشـرية
كــافــة .. ومـن أعــمــاله األخـــرى والــتى كـــتــبــهــا
انـية وتـرجم بعـضهـا لإلجنلـيزية " جميـعا بـاأل
الـقــاضى وجالده " عـام  "  1952الــشك " عـام
 "  1953االنقالب " عام  1971و" العقد " عام

1986 ...
رصــد الـبــاحــثـون مــؤخـرا اخــتالفــا تـقــنـيــا بـ
بـــريــخت ودورنـــيــمـــات فــقـــد كــان بـــريــخت من
ـتــفـرجـ .. ـمــثـلــ وا أنـصــار الـتالحـم بـ ا
بـينما رأى دورنـيمات أنه يجب احملـافظة على
ـمثـلـ بـالـقـدر الذى مـسافـة بـ اجلـمـهـور وا
تتطلبه األحداث والشخصيات .. ولكل منهما
نطق .. وهذا هو وجـهة النظـر التى يؤيدهـا ا

مبتغى اخلالف البناء ...
صادر:  ا
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ـــنــحــنى " الــقـــصــة ال تــنـــتــهى .. حــتـى تــأخــذ ا
ــا األســـوأ .. كـــاحلــرب الـــتى ال تـــنـــتـــهى .. طـــا
غابت اإلنسانيـة .. فاأليسر أن تستمر احلرب
ويــــظـل الــــظالم يــــســــود .. فــــالــــعــــدل مــــروع ..
واحلريـة ليـست لـلجـميع .. وال تـمـنح مجـانا ..
ولـكـنـهــا طـريق طـويـل تـشـتـرط حتــرر الـعـقل ..
أوله صــرخـــة تــدوى .. فــتــجـــبــر اجلــمـــيع عــلى
سـماعهـا .. واالنصيـاع لهـا لو تبـعتهـا صرخات

أخرى أكثر قوة " ...
هــذه لـيــست كــلــمـات مــتــراصـة .. بـل هى جـزء
مـن فــكـــر كـــبـــيـــر وعـــمـــيق لـــلـــمـــفـــكــر والـــكـــاتب
الــسـويـســرى " فـريــدريك دورنـيــمـات " .. الـذى
قــضى نــصف قــرن من الــزمــان يــقــاوم احلـرب
فـى كـل بــــــقــــــاع األرض .. وإن زلـت قــــــدمـه فى
بعض األحيـان وجعـلته يسـاندها مـرة أو مرت
.. ولـــــكـــــنه مـــــا لـــــبث أن عـــــاد إلى رشـــــده وإلى
مـــــبـــــدئه .. فـــــقـــــد عـــــايش فـى شـــــبـــــابه ويالت
ية الـثانيـة ومآسيـها .. واتخذ من احلرب العـا
مـوهبـته فى الكـتابـة وسيـلة لـدرء هذه احلروب
ـــكـن أن تـــســــبـــبه .. وحتـــلــــيل وتــــفـــســــيـــر مــــا 
ـداخل كـثـيـرة وتعـقـيـدات أكـثر .. ولـهـذا فـقد
كــانت مــسـرحــيـاتـه شـديــدة اجلـدلــيـة وهــذا مـا

سرح العبثى ... ربطه با
وقد كـان لـفريـدريك دورنيـمات ((1990 -1921

ؤلف والكاتب الدرامى السويسرى ..  ..ا
تـقنيـة مسرحـية خاصـة مفـادها أن تلك الـفترة
ــيـة الــثـانــيـة ال تـتــحـمل الـتى تــلت احلـرب الــعـا
تـقــد أعـمـال تــراجـيـديــة بـحـتــة .. ولـهـذا راح
يـقـدم الـتـراجـيـدى فى قـالب كـومـيـدى .. ويـعـد
ـلـحمى .. ـسـرح ا فريـدريك من أهـم فرسـان ا
والـذى عكس الكثـير من اخلبرات الـتى مر بها
وأثـرت فيه خالل هـذه احلرب .. والـتى جعلت

منه مفكرا وفيلسوفا حقيقيا ...
ولم يـــكـــتـف دورنـــيـــمـــات بــالـــكـــتـــابـــة .. بـل كــان
ــــيــــزة صــــاحـب نــــشــــاط ســـــيــــاسى ورحـالت 
ـكــنـهــا أن تـخــبـرنـا عـن مـكــنـونـات نــفس هـذا
ـســرحى الـبــارز الـذى ظـل مـهــمال .. ولم تـنل ا
مـسرحياته مـا تستحق لـغرض فى نفس القوى

ية ... ؤثرة فى التوجهات العا احملركة وا
ــيـزا .. وحــمـلت كـان فــردريك أيـضــا روائــيـا 
روايـاته نفس الـفـكر وإن كـانت أكـثر رمـزية وله
رصيد من الروايات ذات الفـلسفة العميقة فى

روع منها ... ة وخاصة ا عالم اجلر
لم يــــكن الــــنــــشـــاط الــــســــيــــاسى غــــريــــبـــا عــــلى
" بريف فـريـدريك ابن مـقـاطعـة "كـونـولـفـيـنـجـ
ـانتـال.. ولكـنه مـيراث عـتيـد من األجداد .. إ
وخـاصــة الــنـشــاط الــكــبـيــر لــلـجــد أوريش كــمـا
كــانت الــكــتــابــة أيــضــا فــقــد كــان اجلــد أوريش
كــاتــبًــا صـــحــفــيــا وســاخــرا وجـــدلــيــا  حــتى أنه
ـــدة  15يــــومــــا بــــســـبـب قـــصــــيــــدة قـــام ســـجـن 
بـكتابتـها.. وقد انتـقل فريدريك مع أسرته إلى
بـــيـــرن فى عـــام  .. 1935وكـــانت نـــقـــطـــة حتـــول
اسـتوعبـها فـريدريك بـبراعـة مبـكرة من الريف
دينة .. والحظ بدقة الفروق ب احلياة إلى ا
هــنــا وهــنــاك .. وكــان لــذلك أثــره فى كــتــابــاته
وزادهـا ثـراء واخـتالفًـا .. فـكل جتـربـة صـغـيرة
ـثابة لـبنة أو كـبيرة .. بـسيـطة أو معـقدة هى 
ـتـلك القـدرة على ـبـدع شرط أن  فى جـسد ا

فهمها وإدراكها ...
وساهم فى زيادة مـساحة هذا الفهم واإلدراك
ـانــيـة ـ .. بـدايــة دراسـتـه لـلــفـلــسـفــة والــلـغــة األ

خالفا للغة الفرنسية السائدة بشكل كبير.
ولــكــنه تــرك الــدراســـة بــعــد عــامــ .. واتــخــذ
قــرارًا صـــعـــبــا بـــالـــتــفـــرغ لـــلــتـــألـــيف والـــكــتـــابــة
ــواجــهــة اجملــهــول .. الــدرامــيــة .. ولم يــعـــبــأ 

ويالت احلرب التى صنعت كاتبًا كبيرًا

ـــســرحـــيـــة "مــكـــتــوب" .. وكــانت أول أعـــمـــاله ا
والـتى كانت بـداية للـمقـاومة الـتى اشتـدت بعد
ذلك ضـد احلـرب وصـنـاعـهـا ورؤيـته أن جـمـيع
صـناع احلـرب وبادئـيهـا والتى كـانت اختـيارهم
األول .. كـان هـدفـهم شـخـصـيًـا والـفـائـدة تـعود
عليـهم دون غيرهم .. ولم يـهتمـوا بشئـون بقية

البشر ومن ستزهق أرواحهم ضحية لها ...
ولــعـل فــريــدريـك واحــد من الـــذين يــؤكــدون أن
اإلبــداع الــفــنى ال حـــدود له.. وأن الــتــخــصص
فـى اجملـال الــفــنى واالحــتـرافــيــة فـيه بــقــدر مـا
هـى ضـرورة مــلـحــة ومـطــلــوبـة .. بــقـدر حــاجـة
دنـيا الـفن إلى من يكـسر اجلـمود ويـتمـرد على

هنة فنية محددة . االكتفاء 
  كانت أولى جناحاته الكبرى مع مسرحية

"رومــــولــــوس الـــــعــــظـــــيم " عــــام  .. 1950وتــــدور
أحداثها حول ذكريـات اإلمبراطورية الرومانية
ومــــؤســـســــهـــا رومــــولــــوس واســـتــــعــــراضه أليـــام
اإلمــبــراطــوريـة األخــيــرة وعالقــة الـنــهــايـة
بــــالـــبــــدايـــة .. وكـــيـف تـــغــــلـــبت حــــكـــمـــة
اإلمبـراطـور عـلى عـاطـفـته وطمـعه فى
آن واحـد .. حيـنـما تـرك إمـبراطـوريته
الـــعــــظــــيــــمـــة تــــســــقط مـن أجل إنــــقـــاذ
ـــســــرحـــيـــة الـــبــــشـــريــــة .. وفى هــــذه ا
ـسـئولـيـة ومن يجب عـنى ا جتسـيـد 

أن يتحملها.
وكــــــــانـت ضــــــــربــــــــته
الــــــــــثـــــــــــانــــــــــيــــــــــة مـع
مسرحـية " الزيارة"
والــتى كـــتـــبــهـــا عــام

 1956وهو دمج غريب ب الكوميديا
والـتـراجـيـديـا خـلق انـطبـاعـا مـسـرحـيـا ودرامـيا
رائــعـا ..  ومن أشـهــر األعـمـال الــتى قـدمت له
فى أمـريـكـا وأوروبـا .. كـمـا قدم سـيـنـمـائـيا فى
عـدة مـرات وأهـمـهـا الـنـسـخـة الـفـرنـسـيـة  عـام

 .. 1971وهى تناقش الصراع ب احلب
واالنـتـقـام من خالل كـلـيـر الـتى تـعـرضت لـظـلم
ـديــنـة الــتى كـانت تــعـيش كــبـيــر من قـبل أهـل ا

فيها.
وكـــــانت عـالمـــــته الــــــثـــــالـــــثـــــة مـع مـــــســـــرحـــــيـــــة
"الــفــيـزيــائـيــون " عـام  .. 1962والـتى أكــد فـيــهـا
فـريـدريك على فـكـر أخـر أكـثر قـوة ونـضـجًا ..
نتـاج احتـاد وتالحم العـلم مع الـدرامـا  كونـهـما
جــزءًا من نــسـيـج احلــيـاة .. وحتــمـل فـريــدريك
سـرحـية مـسئـولـية عـرض الـتغـيرات فى هـذه ا
ــكن أن تـصــيب الـعـالم .. إذا اخلـطــيـرة الـتى 
لـم نــحــسن اســتــخــدام مــا تــوصل له الــعــلم من
تــطــور .. وأصـــر مــجــمـــوعــات اجملـــرمــ عــلى
تــطـــويع هـــذه الــعـــلم ودفـــعه جتــاه مـــا يـــحــقق
مــصــاحلــهم أو هــكــذا يــصــور لـهـم فـكــرهم
األحمق .. إيًا كانت نتيجة ذلك .. حتى لو
كـــان دمــــار الــــعـــالـم .. وســـحـق وتـــشــــويه
الـبشـرية .. وفى ذلك أيـضا رابط
ـيـة الـتى اسـتـخـدم بـاحلــرب الـعـا
فيهـا بعض االنتهازي
مـن األمـــــــــريـــــــــكـــــــــان
الـــقــنـــبــلــة الـــنــوويــة
بـحـثـا عن وجودهم
ومـصاحله

رومولوس العظيم.. أولى ضرباته
سرحية الناجحة ا

✂✂✂✂✂✂
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سرحي جريدة كل ا

سلسالت التى شارك فيها بالتمثيل نذكر :  األرملة  – دموع الغضب – > ومن ا
سلسل احلصان األسود  – األستاذ الفيلسوف  – سارة  – سلطان الغرام وهو ا
الذى أدى فيه دورًا جعله موضوعًا لقلم الكاتب الكبير أنيس منصور الذى وصفه

بأنه "بهلوان الغرام" .

> فرقة فانتازيا جترى
حاليا بروفات العرض
سرحى اجلديد "أسود ا
ملون" للمؤلف محمد
جبر وإخراج حسن
قرر البالسى ومن ا

عرضها خالل األسبوع
القادم.

اخملرج الشاب حسن
البالسى قدم من إخراجه
من قبل مجموعة من
سرحية إنتاج العروض ا
سرح بهيئة قصور نادى ا

الثقافة .
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شخـصيـة"بهـجت"كمـمثل لـلرأسمـاليـة الطـفيـلية
ـــــنـــــتـــــجــــــة فى الـــــوقـت نـــــفـــــسـه دعت وغــــــيـــــر ا
نظر عن معه"أحمد بشارة"للقفز فى تصميم ا
تـــــفــــــصـــــيـالت مـــــوضــــــوعــــــيـــــة هــــــامـــــة فــــــبـــــدا
ـلـوكيـة الـطراز قصـر"الـشهـبـندر"قـطـعة فـنـية 
فـرغ الـصنـاع من اجنـازها بـاألمس الـقريب أو
ـــقـــاولــون فـى مــشـــروع تـــرمـــيم اآلثــار أتـــمـــهــا ا
لــوزارة الـــثــقــافـــة وأعــدوهــا لـالفــتــتـــاح بــحــيث
أصـبـحت أخـيـلـة بـهـجت عن تـرمـيـمه وجتـديده
وإعـادة استثمـاره فى مشروع آخـر محض لغو
ال مــعـــنى له. وتــشـــكــيــلـــيــا مــنح اخلـط الــعــلــوى
ـــعـــمـــاريـــة "الـــعــــرانـــيس"ا ـــمـــتـــد بـــ األفــــقى ا
ـنـظـور الـقـوى بـكالســيـكـيـته الـواضـحـة الـتى وا
أكــســـبت الـــتـــصــمـــيم عـــمــقـــا بــحـــديـــقــة غـــنــاء
الـــعـالقـــات الـــدرامــيـــة ضـــربـــا مـن االســـتـــقــرار
واالتــزان الــزائـــفــ فــقــد كــان"بـــشــارة"مــعــنــيــا
بالثراء واجلمـال الظاهرى الذى تزيد اإلضاءة
ـــا أحـــبــطـــته مـــجــانـــيــة من اإلحــســـاس به ور
الــــعـــــمل أو إهـــــدائه اضــــطـــــراريــــا نـــــزوال عــــلى
مـــقـــتــضى ضـــوابط الـــتـــشـــغــيل بـــاعـــتـــبــاره من
موظـفى فرع الـثـقافـة عن إيجـاد صـيغـة تربط
تـوترة من ـنظـر بـجمـالـيات الـدرامـا ا جـمال ا
الــلــحـــظــة األولى ولــعـــله أراد أن يــزين بـــعــمــله

صوان الهدايا اجلديد فى"منف".
لـكن بـعـيـدا عن جـمـال الـصـور الـظـاهـرى الذى
لم يـــفــســده إال الــفـــقــر الــبــالـغ فى اســتــعــراض
البـس فـقـد أفـلح "غـنـيم"فى تـدعـيم الـفـرقـة ا
بـعدد من العناصـر اجلديدة بجـانب عناصرها
ــــألــــوفــــة فــــإلـى جــــانب "وجــــدى الـــــراســــخــــة ا
ــتــمــيــز و"ســمــاح بــديــر/بــشـــار"ذى احلــضــور ا
ة"التى بـلغت مرحلـة النضج الفنى زكـريا/كر
ــنح و"مــحـــمــد الـــبـــنــا/هالل"الـــذى حـــاول أن 
الـدور خــفـة الـظل واحلــيـويـة الــدافـئـة و"فـوزى
درويش/خــيـشــة" الــذى اجـتــهــد فى ردم فــجـوة
سـنــيــة هـائــلـة بــيـنه وبــ صــبى دون الـعــشـرين
ـــــــاكـــــــيــــــاج بـــــــرز"أحـــــــمــــــد بـــــــيــــــنـــــــمـــــــا خــــــانـه ا
الـقـسـطـاوى/رشـاد"الـذى يـنـقـصه الـتخـفف من
احلس اخلــــطـــابى و"هــــبـــة الـــعـــطــــار"مـــتـــعـــددة
ــــــان عـــــبـــــد الــــــطـــــاقــــــات األدائـــــيــــــة وبـــــدت"إ
الـــعــزيــز/حـــكــمت"إضـــافــة حـــقــيــقـــيــة لــلـــفــرقــة
واخـتـيـارا مـوفـقـا من قــومـيـة اإلسـكـنـدريـة مـنح
للـدور حضـورا قـويا رغم مـا يـنطـوى عـليه من
ـشـاهـدهـا- ـكن  تـعـقـيـد وقـبح داخـلى وكـان 
فى تقـديـرى- مع"بهـجت"أن تـطاول ذرى األداء
الــفــنى لـــو أن"نــاصــر الــشــنــاوى"عـــنى بــاغــتــنــاء
الشخصية من النـاحية الفنية وبجدلية احلوار
وما تـستـدعيه من تـركيـز وتلـوين ووعى بعـملـية
بـنـاء رد الـفـعل بـديـال آلليـة الـتـوافـق اجلـسدى
وتـعـلــيق الـسـيـجــار بـ أصـابـعه اعــتـمـادا فـقط
عــلـى أنه من أعـــضـــاء الـــفـــرقـــة اخملـــضـــرمــ

ــسـرح ال يــعـتــرف إال بـتــاريخ من يــعـطــيه يـا فــا
مــــــوالنــــــا و"بــــــهــــــجـت"لــــــيس وزيــــــرا فـى مــــــنف
احملـروسة وال مرشحا فى الـتغيير الـذى تتنبأ
ـة بـهــا صــحف رجــال األعـمــال فى زمن الــعــو
فـــالـــبالط اكــــتـــمل يـــا عـمّ! أو أنك ال تـــقـــرأ?  

إننا فى آخر إبريل وعمـل اللجنة امتد أسبوعا
ـا لـثـان بـيـنـمـا ثـمـة فـرق لم آخـر فى مـايــو ور
تــــتـــســـلـم بـــعـــد "شــــيك اإلنـــتــــاج" وقـــد تـــفــــتـــتح
ــعـلن لــبــدء فـعــالــيـات ـوعــد ا عــروضـهــا بــعــد ا
زمـع فى العـشـر األخـيرة ـهـرجان اإلقـلـيـمى ا ا
من مـايـو وبـعــد انـتـهـاء فـعــالـيـاته فـإن أصـرت
وعـد وضربت صفحا عن ظرف اإلدارة على ا
امـتـحان الـطالب من أعـضـاء الـفرق بـاعـتـباره
ـا يـوّلده أمـرا ال يعـنـيـها وال يـرمش لـهـا جفن 
من مشكالت  فكـيف تضرب صفحا عن فرق
لم تـشهـد عروضهـا جلان بـعد فـخرجت سـلفا
من التسابق ألسبـاب غير فنية? وأى مهرجان
ـعـنـيـة فـرصا هـذا الـذى ال يتـيح لـكـافـة فـرقه ا
مــتــكــافــئــة? هل تــؤذن اإلدارة لــصالة اجلــمــعـة
يـوم األربــعـاء بـعـد صالة الـنـاس اجلـمـعـة- فى
ــمـالــيك-  يـوم واقع الــنــكـتــة الـتــاريـخــيــة أيـام ا

ة?. األربعاء ليفلتوا من ضرائب اإلدارة الظا
كـنت أشـغَّل بـهـذه األسـئــلـة مـتـنـقال أحـيـانـا بـ
ـقرر عمـلى فى الـقاهـرة واإلسـكنـدرية ألنـهى ا
س عن كثب ما ينتاب طلبتى الدراسى بينمـا أ
وطـــلـــبـــة الـــفـــرق مـن قـــلق إزاء الـــظـــروف الـــتى
ـرون بها أو يقبـلون عليـها دون أن تبالى بهم
هرجان من اإلدارة رغم تـرحيبهم بـاستئنـاف ا
ــبـدئـيــة بـعـد أن أوقــفـته حــادثـة بـنى الـنــاحـيـة ا
ســـويف الــشــهــيــرة فى 2005وســوء جتـــهــيــزات
ـدنى للـتدخل ـا كان يـدعو الـدفاع ا ـسارح  ا
ـنع األنـشطـة فيـهـا خاصـة ذات الـكثـافة دائـما 
اجلماهيريـة.وعلى قلة ما تبادلت من حوار مع
زمـيـلى الـلـجـنـة إال ما تـعـلق بـالـشـئـون الـعـابرة
رأيـت فى حلــــــظــــــة أن أذيب جــــــبل اجلــــــلــــــيـــــد
وجتــــــاذبت فـى دمـــــنــــــهــــــور حـــــبـل احلـــــديـث مع
رفــيــقــنــا"حـسن الــوزيــرى" فــنــحــونـا إلـى بـعض
بــنـود الــضـوابط لــكن مــا لـبث أن انــضم إلـيــنـا
ـــضى فى األســـتـــاذ "حــمـــام" فـــكـــفــانـــا مـــغــبـــة ا
ـفتـاح شاتـما النـقاش إذ أغـلق بابه بـالضـبة وا
العـــنـــا الـــنـــقـــاد جـــمـــيـــعـــا فـــهم الـــذيـن أســاءوا
لــــلــــمــــســــرح وانـــــحــــدروا بــــحــــالـه وفــــرطــــوا فى
قــضـيـتـه..كـذا! وأدركت أن الـرجل- ال ُحــرمـنـا
مـن صـوته الـهــادر- من حـمـلــة ألـويـة اإلصالح
إن لـم يـــــكن وزيـــــره األوحـــــد فـى بالط"مـــــنف"
وأنه حـتما سيـكشر عن أنيـابه ويرد فى يوم ما

ثل آياته البينات!!.
ولكن فى الـسياق نـفسه ولـيس بعيـدا عنه بدا
الــفـــكــر الــبـــنــيـــوى آســرا يـــجــمـع بــ الـــســائــد
والثـانـوى ويربط  اخلاليـا الـكبـرى بـالصـغرى
سـتويات ويتيح اجملـال لرؤية رأسـية متـعددة ا
دامــــجـــــا اإلبــــداع الــــتـــــكــــويـــــنى فى األنـــــســــجــــة
ــكن أن تــعـد االجـتــمــاعـيــة والــفـلــســفـيــة فال 
إدارة مـــنف- فى ضـــوئه- مـــقـــصـــودة لـــذاتـــهــا
ولــكن بـــقــدر مـــا تــكــشـف بــنى أكـــبــر حتــتـــويــهــا
وتـتصل بها وتمـنحها مشـروعية الوجود وهى
الـبـنى الـتى تـعود وتـتـردد فى الـرؤى الـتـكـويـنـية
تـبـلورة فى خـيـارات اخملـرج من الـنـصوص ا
وإبــــــداعـــــــام. ومن ثـم لم يـــــــزل اخلــــــيط الــــــذى
ـتـد مع الـتـنـوع الـتـقـطه من"جـيـفـيـر/الـبـؤسـاء"
لكة"التى آثـرت الوجه القبيح فى "حكاية إلى"ا
حب"فـى بــرج الــعــرب وفى ظـــنى أنه يــتــواصل
مع"حـكــمت"فى"الــبـيـانــوال"الـتى كــتـبــهـا"مــحـمـود
دياب"فى أول السبعيـنيات غير مستبشر بوادر
ســطـوة الـرأســمـالـيـة وقــد أعـاد إنـتـاجــهـا"عـبـد
ـــــقـــــصــــود غـــــنـــــيم"فـى قــــومـــــيـــــة الــــبـــــحـــــيــــرة. ا
ف"حـكـمت"سـيـدة قـصـر الــشـهـبـنـدر واحلـاكـمـة
بـــأمــرهــا فـــيه ال تــخـــلــو من وجه"قـــبــيح" حتت

مـباغتة وسريـة فى الوقت نفسه ويبـتر مرحلة
الـتـحـول بـرمـتـهـا فـإذا بـهـا- ويـا سـبـحان الـله-
كــائـنــا آخــر غـيــر الـذى كــان يـســتــفـزهــا ضـعف
الفقـراء وقد مالـوا للتـفريط فى القـصر ولكن
ــقــصـود"لم يــكن- فى تــقــديـرى رغم أن"عـبــد ا
عـــلى األقل- بــصـــيــرا فـــيــمــا حـــذف من الــنص
وأضـاف من أغـنـيـات خـتـامـيـة بـيـنـمـا اسـتبـقى
قـدمـة- أصابت الـعرض أجـزاء- السيـمـا فى ا
لل إال أنـه بدا واعـيـا بـنـسـيج فنى بـالـترهـل وا
يـؤسس عـرضـا يــعـتـمـد عـلى لــغـة االسـتـعـراض
والـــغــــنـــاء الــــفـــردى واجلـــمــــاعى حــــتى كـــاد أن
يــكـون"أوبــريــتــا" خــاصـة فـى بـنــاء شــخــصــيـات
مـــــــثـل"مــــــحـــــــاسـن"و"هالل"العـب الـــــــبــــــيـــــــانــــــوال
ـــا اســــتـــقــــر فـــيه مـن مالمح وابــــنه"خــــيـــشــــة" 
حــركـــة"شــارلى شــابــلن" وفى تــصــويــر مــواقف
كــــامـــــلــــة كــــمــــوقف رد الــــفــــعـل اجلــــمــــاعى إزاء
هــــدايـــــا"بــــهـــــجت"مـن الــــثـــــيــــاب إلـى"حــــكـــــمت"
ومـــنــاجــيـــات"حــكــمـت"لــذكــريـــات طــفــولـــتــهــا أو
ــؤجـلــة بـوفــاة زوجــهـا أو ألحالمــهـا ألنـوثــتــهـا ا
الــــتـى تـــفــــجــــرت بــــظـــهــــور بــــهــــجت ثــــانـــيــــة فى
حـيــاتـهــا.وفى كل هــذا كـان االســتـعــراض الـذى
صـاغه"سعـيد فـتحى"رغم مـا فيه من تـقلـيدية
عبرة معا على أحلان"طارق مرير"الـبسيطة وا
ـا اكتـسبـته من سالسة " بـكلـمات"صالح غـا
آســـرة جــزءا ال يــتـــجــزأ من الـــعــمل وإن بــدت
مــفـصــلــيــاته خــشــنــة أحــيــانــا وبــطــيــئــة أحــيــانـا

أخرى.
ويــبــدو أن قـــفــزة"غــنـــيم"عــلى الـــدرامــا رغم مــا
ــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــيـالت اغـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــنـت بــه مــن تـ

مـسـحـة جـمـال بــاقـيـة من شـبـابـهـا الـبـاكـر قـبح
تسـتمده مـن عنـجهيـتهـا وتأفـفهـا الدائم من كل
مـــا يــحـــيط بـــهـــا فى الـــقـــصـــر فال تـــلــمـــسه أو
تتـفـاعل معه إال مـن خالل قفـاز عـلى أصابـعـها
وقـــد لــوت شــفـــتــيـــهــا فـى المــبـــاالة! رغم أنــهم
أهلـها وبـنى عـمومتـها فـتمـتد بـينـهم صـلة الدم
لـكـنـهم فقـراء يـألّـفـون تنـويـعـة علـى العـامـة غـير
وظف مـتـجـانـسـة وال مشـرّبـة بـالـريـاح مـن ا
إلـى"رشـاد"اجلـامـعـى الـذى ال يـتــردد عن الـعـمل
كــاتـــبـــا فى مــخـــبـــز لــيـــعــول نـــفـــسه مــســـتـــكــمال
ــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــر دراســـــــــــــــــــــــتــه إلـــى الـــــــــــــــــــــــســـــــــ
والعب"الـبــيـانـوال"وابــنه.واضـطــرت"حـكـمت"ألن
تـدعـو هـذه التـنـويـعة وتـؤجـر لهـم غرف الـقـصر
ــــنــــيف بــــطــــابــــعه األثــــرى لــــتــــعـــيـش ومــــعــــهـــا ا
ــا يــدفــعــونه من إيــجــار حــتى ــة" ابــنــتــهــا"كــر
السطـبل اخليل وبالـرغم من احتـياجـها لهم ال
يــفـارقـهــا الـتـصــور أنـهــا مـنت عـلــيـهم بــإيـوائـهم
مــــســـــتـــــنـــــكـــــرة طــــبـــــعـــــا أن تـــــولـــــد عالقـــــة حب
ـة" على نـحـو ما اسـتـنكـرتـها- "رشاد- كـر بـ
ــــــــلـــــــــكــــــــة"درة"بــــــــ أخــــــــتــــــــهــــــــا بــــــــالــــــــطــــــــبـع- ا
"نــور"والـفـتى"بــدر"فى"حـكــايـة حب" وإن أصـبح
الـقــصــر صـيــغــة مـركــزة جملــتـمـع طـبــقى يــعـانى

مأزق وجود ب طرفيه.
ولـــكـن يــبـــدو أن"ابـن غـــنــيـم"لم يـــدرك الـــقـــيـــمــة
ـــــــــســــــــــاحـــــــــة الـــــــــتـــــــــحــــــــــول فى الــــــــــدرامـــــــــيـــــــــة 
شـخصـيـة"حـكمـت"وما تـمـر به من تـطـهر تـتـقـيأ
ــا أفـســدت مـا بـيــنـهـا فـيه الــعـنـجــهـيــة الـتى طـا
وبــ أهـــلـــهــا وآثـــر فى"الــدرامـــاتـــورجــيـــة"الــتى
مارسهـا على النص أن يـبدلهـا بجراحـة جتميل

يوميات عضو جلنة حتكيم (7)

 تفاصيل غنية رغم القفزات 
على الدراما

 د.سيد اإلمام
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> يصدر خالل أيام عن
غربية سلسلة الشروق ا
كتاب جديد للدكتور

جميل حمداوى بعنوان
"الريف ب العدوان

والتهميش والبحث عن
الذات" يتناول فيه
بالدرس والتحليل
منطقة الريف فى
تاريخها وأدائها

السياسى والثقافى عبر
مقاربة حذرة تتوسل فى
اشتغالها بثمرات العلوم

اإلنسانية.
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سرحي جريدة كل ا

> قام بالتمثيل فى عدة أفالم منها :  القبلة األخيرة  – العبيط  – مجرم مع
شهورة  – اغتيال  – البحث عن طريق افيا  –القضية ا مرتبة الشرف  – فتاة ا

نفى  – صانع النجوم. آخر  – جحيم حتت األرض  – أمهات فى ا
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نـوع من األلم لــلــمـبــدع الـذى يــوجه الـنــقـد إلى
جـــهــده(إيــجــابـــا وســلــبـــا) فال جــهــد يـــخــلــو من
إيـــجـــابـــيـــات وســـلــــبـــيـــات فى آن . وال عـــلم وال
جتويـد لـعمل حـقـيـقى إبداعى أو غـيـر إبداعى
بــدون مــعــانــاة قــد تــصل بــصــاحــبه إلى حــدود
ــا قـــال ســوفـــوكــلـــيس :( تــألم .. األلم . وقـــد
ـسرح تـعـلّم) وحديـثـا قـال يـوج أونـيل رائـد ا
األمـــريـــكـى: ( األلم أســـرع دابـــة تــــوصـــلك إلى
الــكـــمــال) واأللم  – فـى عــلم مـن يــعـــلم -  هــو
أهم فـلـسـفة فى الـثـقـافة الـهـنـدية وفى ثـقـافة
) . وإذا كنت قـد تسببت ـتصوفة اإلسالمـي ا
سرحية التى شهدتها بنقدى ألحد العـروض ا
 بـعد انتـهاء التـحكـيم فيهـا  من منـطلق كونى
ت بــنــقـدى نــاقــدا ال مـحــكــمــا  إن كــنت قــد آ
مــخـرجــهــا وفـنــانـيــهـا فــقـد كــان ذلك نــوعـا من
ـبــذول بـغض الــتـقــديـر أو الــتـفــضـيل لــلـجــهـد ا
الـنــظـر عن الـنــتـجـة . والــتـفـضــيل لـيس مــعـنـاه
ـا الــتـفـضـيل اســتـحـسـانــا له أو اسـتـهــجـانـا وإ
واقع على اجلـهد وعـلى االختـيار عـلى أساس
بـدع ومـجـمـوعة الـعـامـل أنـهمـا مـنـاط عـمل ا
مـعه. أمـا مـنـاط عـمـل الـنـاقـد فـقـائم عـلى دور
ـسـرحى اخملـرج فى تـفــعـيل مـفـردات إنــتـاجه ا
ـــلك فى اجتــــاه حتـــقـــيـق تـــصـــوره  – إن كـــان 
تــصــورا مــا مـوازيــا أو مــغـايــرا خلــطــاب الـنص
الـــذى وقع عــلــيـه اخــتــيــاره  –بــوصــفه صــاحب
ــــمـــثــــلـــ االخـــتــــيـــار األول لــــلــــنص ولـــطــــاقم ا

ـصممـ والفـنيـ ومكان الـعرض وتـوقيته. وا
ومـا الـنـاقـد إالّ مـحـلل أو مــفـكك لـكـيـفـيـة نـظم
ــــــفـــــــردات ذلك اإلنـــــــتــــــاج فـى شــــــكل اخملــــــرج 
تع ومقـنع وصوال إلى قيمة تعبيره مسرحى 
عن رؤيـــة مـــا قـــد تــتـــوحـــد مـع خــطـــاب الـــنص
الـذى يــخـرجه فـتـبــدو فـقـيـرة األثــر والـتـأثـيـر 
مـحـدودة اخلـيـال وقـد تـتـعـارض مـعه تـعـارضا
جـزئـيـا عـنـد إضـافـة مـفـردات الـعـرض فى ظل
رؤيـة مــفـسـرة تـعــمق خـطـابه وتــكـشف عن سـر
اإلبـــــداع فـــــيه  وعـن ســـــر الـــــتـــــشـــــويه فى آن.
ــبـدع  والــنــاقــد ال يــحل نــفــسه بــحــال مــحـل ا
ولـكنه يعطى القار أسـبابا مقنـعة الستمتاعه
ـا يـعـرض عـلـيه . وهـو فى مـسـيـرة عـمـله قد
كـأن يــقـول (خـرجـة يـنــحت تـعــريـفـات جــديـدة 
مـــســـرحــيـــة) بـــدال من ( تـــخـــريج) أو (إخــراج)
واخلــرجــة كــمــا يــعــلم من يــعــلم هى مــنــاط فن
ـوشــحـات األنـدلـسـيـة وبـدون مـوهـبـته شـاعـر ا
ــوشــحه ال يــحـسب فى وضـع خـرجــة مالئــمـة 
ــــوشـــحــــات.  فــــهى إذن مــــقـــدرة مـن شـــعــــراء ا
فـائقة على حـسن التخلص ودلـيل على تفوقه.
وخـــرجــة اخملـــرج فـى عــرض مـــســـرحى تـــعـــنى
هـــويــة فـــنه الــذى يـــتــفـــرد به دون غـــيــره فــإذا
اسـتــمــلــحت فى نــقــدى تــخـريــجــات  مــبــدع مـا
ــثال أو مــصـمــمـا .... مــؤلـفــا أو مـخــرجـا أو 
فـلـمـا يــسـتـهـجن من يــسـتـهـجن تــخـريـجـة نـاقـد
والـنـقـد هـو أبـو الـتــخـريـجـات وأبـو الـبـدع الـتى
تؤدى إلى جنة التـفن والتقن اإلبداع ال إلى
نــار الــتــلــقــ والــتــكـرار .فــالــنــقــد مــفــتــاح بـاب
اإلبــداع والـنــاقــد مـعــلم بــالــضـرورة وهــو مــعـلم
غــيـر مــحــبــوب بـالــضــرورة أيـضــا. ومع ذلك ال
يـكف عن الــتـعـلـيم وعن الـتـعـلم مـعـدال لـسـلـوكه
ـبــدعـ الــنــقـدى ومــعـدال لــســلـوك اإلبــداع وا

سـواء حـصّل علـمه عن  طـريق اإلسكـنـدرية أو
حـصــله عن طـريـق الـفــيـوم فــطـرائق الــعـلم بال
حــدود  والــعـــلم نــفـــسه ال وطن لـه. ورحم الــله
بــيــرم الــتــونـــسى الــذى قــال: ( رســالــة الــنــاقــد

امتداد لرسالة األنبياء) . 

" مـن تـعــطّــر يـعــرض نــفــسه"  أصـاب الــشــاعـر
ــــســـرحـى الـــفـــرنــــسى (بـــول فــــالـــيــــرى) كـــبـــد ا
بدع (الكاتب قولته تلك ; فإبداع ا احلقيقة 
وسيقى أو صمم أو ا مثـل أو ا أو اخملرج أو ا
الــراقص أو الــســيــنــمــائى) هــو عــطـره . وعــلى
قـدر نـفـاذ رائـحـة عـطـره يلـفـت إلـيه احملـيـط
بــدائــرة وجــوده; ومن ثمّ  يــجـذب أريـج إبـداعه
من يجـذب ويـنفـر مـنه من يـنفـر كل عـلى قدر
حــاســـته فى الــتـــلــقى الـــوجــدانى أو اإلدراكى 
بــاســتــثـــنــاء الــنــاقـــد الــذى يــتــلــقـى أريج الــعــمل
اإلبـــداعى عــلى مـــرحــلــتـــ يــطــرب فى األولى
مــحـبــذا أو نـابــذا وتـأتى فى الــثـانــيـة نــقـديـة ال
تقـديس فيهـا وال تنـفيث. ولـيس معنى ذلك أن
النقد بعيد عن الـتفضيل والتفصيل والتحميل
. لكنه بعيد بـالضرورة كل البعد عن التحامل.
. فــالــنـاقــد ال يـقــتـرب من عــمل ال يــسـتــهـويه 
عـنى أنه ميل ال لـكنه اسـتـهواء ولـيس هـوى ; 
ا انحـياز فـيه ; فالـقاضى ال يـنحـاز لقـضيـة 
بـ يـديـه عـلى حــسـاب قـضــايـا أخــرى. ولـكـنه
ــلف قـضــيـة يــكـون آخــر مـصــفـوفـة قـد يــبـدأ 
ـــلـــفـــات الـــتـى أمـــامه دون أن يـــعــــنى ذلك أنه ا
ا يـكون ـا ليس فـيـها ; بـل ر سـيفـصل فـيهـا 
ــلف راجع إلى صــغــر اخــتـــيــاره الــبــدء بــذلك ا
ـــلف نـــفـــسـه. والـــنـــاقـــد عــــنـــدمـــا يـــقع حـــجـم ا
اخـتياره عـلى عرض مسرحـى من ب عشرين
عـرضـا تـابـعــهـا  فى مـوسم مـا أو فــعـالـيـة مـا ;
فـــإن ذلك ال يـــعـــنـى أن يـــكـــون له حـــكم ســـلـــبى
غــيــبى عــلى الـــعــرض أو عــلى بــقــيــة الــعــروض
ـا كـان تـوجـهه نـحـو عرض الـتى شـاهـدها; وإ
بعينه نوعا من الـتفضيل والتقدير أو نوعا من
االهتـمـام بذلك الـعـرض محـموال عـلى أسـباب
مـنها ما قـد يكون اختالف مـنظور العرض فى
نص ذى حــيــثــيــة كــنص ألــفــريــد فــرج عــنه فى
عـرض آخر بـرؤيـة أخرى تـناولـت النص نـفسه
من قبل ; دون تسرع أحدهم بفهم أن فى مثل
ــــقــــارن تــــفــــضــــيال ذلـك الــــتــــنــــاول الــــنــــقـــــدى ا
ألحـدهـمــا عـلى اآلخـر. ودون أن يـعــنى الـنـاقـد
بــــالــــنص  ألن الــــنـص عـــنــــدمــــا يــــصــــبـح أحـــد
مـكونات نسجـية العرض ; فـإن احلكم النقدى
ــنــظـــومــة الــعــرض وأثــرهــا الــدرامى يــحــيط 
واجلـمــالى  دون الـنـظـر إلى مـكـونـات الـعـرض
منـفـردة . فكـوب اللـيـمونـادة مـزيج من ( ماء -
عــصـيــر لـيــمـون  – ســكــر فى إنـاء) اتــخـذ لــونـا
ــواد الــصـلــبــة هــيــئــة أخـرى  آخــر واتــخــذت ا
ـــزيج طـــعم له خـــصـــوصـــيـــته وأصـــبح لـــذلـك ا
ومـــذاقـه وأصـــبح لـه لـــون آخـــر مــــغـــايــــر تـــمـــام
ـــغـــايـــرة لـــلـــون كل مـــكـــون من مـــكـــونـــات ذلك ا
اخلـلـيط الـسـائل. وهـو غـيـر قـابل لـلـعـودة عـلى
ــادة كل مــكــون مـن مــكــونــاته .. الــنــحـــو األول 
ـــســرحى أو الـــســيــنـــمــائى أو وهــكــذا الـــعــمل ا
ــوسـيــقى . والـنــاقـد كـالــبـاحث الـتــشـكــيـلى أو ا
وكالهما قاض ينظـر فيما ب يديه; فيوصّفه
ويـقـيّـمه قـبل أن يــقـوّمه. فـإذا أخـذ عـلـيه كـائن
من كان مؤاخذة تـطعن على حكمه عدم رجوع
ؤلف الـذى قامت عليه عـملية نـقده إلى نص ا
ـســرحى; فـهـو مـأخـذ قـد وقع إنـتـاج الـعـرض ا
فى غــــيـــر مــــحل ; ألن الــــنـــاقــــد(واجـــد واصف
ـســرحى نـســجـيــة درامـيـة فــمـقــوّم) والـعــرض ا
جــمـالـيـة كـلـيـة; لـهـا عــنـوان مـصـطـلح عـلـيه هـو
ـسرحى. والـناقـد معـنى بنـقده حتت الـعرض ا
تـلـك الـهـويـة الــتى لـيـست بــالـضـرورة جـزءا من
هــــويـــة الــــنص بـل عـــلـى الـــعــــكس فــــإن الـــنص
مـعروض هو جزء من الـعرض باعتـباره إبداعا
ثابة اجلسد من غير مكتمل  حتى وإن كان 
الـــعــــرض; فــــإنه يــــظل جــــســــدا بال روح إذا لم
يـعــرض عـرضـا تــتـوحـد كـل عـنـاصــره وتـنـصـاع

ــســـرحى ـــأخــوذ عـن مـــســرحـــيـــة الـــشـــاعـــر ا ا
الــكالسـيـكـى كـورنى  بـتــعـريب وإخــراج (سـلـيم
الــنــقــاش- ابن شــقــيق مــارون الــنــقـاش  –رائـد
ــــســـرح الـــعـــربى) الــــتى قـــدمـت عـــلى مـــســـرح ا
زيــزيــنــيـــا الــشــتــوى  – مـــكــان الــنـــادى الــســورى
ــــحـــطــــة الـــرمل – اآلن) بــــدعم (ســــيـــر جـــون
أنــطــونـــيــادس- صــاحـب حــدائق أنــطـــونــيــادس
بــالـنــزهــة) . كــمــا ال يـجـب أن يـقــتــصــر مــخـرج
مـسرحـى حديث أو فى طـور الـهوايـة عـلى علم
ـا حفظ علمـاؤها ومؤرخو الفن اإلسـكندرية 
ـ من أدوارهــا فى الــتـأســيس اإلبـداعى الـعــا
لـصـنــاعـة الــسـيــنـمــا وفـنــونـهــا عـلـى يـد مــحـمـد
بيومى أو دورهـا فى التأسيس اإلعالمى حيث
نـشأت الـصـحـافـة وصـنـاعتـهـا فى اإلسـكـنـدرية
ـام بـدورهـا وال يـفـوتــهم اإل عـلى أيـدى الــشـوام
ـؤرخــون أنه قـد ــسـرحى الــقــد الـتى ذكــر ا ا
كان بـها  300ملـهى ودار عـرض مـسـرحى حتى
يـوم دخـلـهــا الـغـزو الـعــربى  قـبل أن حتـرق من
حرق مـكـتـبتـهـا العـامـرة ومتـحـفـها ويـتـسبب فى
انــتــقــال دورهـا الــريــادى وعـلــومــهــا إلى حـوران

بالشام ثم إلى جنديسابور ببالد فارس.
إن الفـنان بال دعم عـلمى دائم  وتـغذيـة راجعة
متـجددة لـثقـافته ولـفنه سـيصـبح كالـدودة التى
تأكل بـراعم أوراق شجـرة معـارفهـا أوال بأول 
حـتى ال يتـبقى لـها إال اجلـذع العـارى الضـامر.
وإنه ألمـر طـبيـعى وصـحى أن يؤدى الـنـقد إلى

لنـداء  روح األداء احلى . ومن ب األرواح ما
كان روحا باهتة أو روحا باردة أو روحا فجة.
ــبـــدع نـــفــسه; ومـــا روح اإلبـــداع إالّ من نـــفح ا
فإذا كـان لـروحه نـفح طـيب  جـاء فـوح إنـتاجه
طــيـــبــا ذكــيــا وإن لم يـــكن كــذلك (فـــمــا تــنــفع

اشطة)!! ا
 عــلـى أن فــصل الـــقــول فـى جــهـــد الــنـــاقــد أو
بـدع . وهى كذلك فى جهد مدرس أو جهد ا
عامل فى أى نـشاط نوعى ماثل فى إخالصه
وفى إتـــــقــــــانه وفـى خـــــيـــــالـه مع قـــــدرتـه عـــــلى
التـخـيل بعـنـاصـر عرضه فـضال عن جتـديده
ـعلـومـاته ومعـارفه ورفد جـهـده بالـعلم الدائم 
سعـيا وراءه  – كمـا أمـرنا حـتى حدود الـص
ـــهـــد إلى الـــلـــحـــد- دون أن يـــقـــتـــصــر أو من ا
ســعـيـه عــلى عــلم حــفــظــته اإلســكــنـدريــة قــبل
غـيرهـا منـذ عهـد (بطـلـميـوس سوتـير) مـنشئ
ـسرح مـكتـبـتـهـا الـتى حفـظت لـلـعـالم كـله فن ا
ــســـرحــيــ عــنـــدمــا اســـتــعـــار أعــمـــال كــبـــار ا
األغـارقة لـيسـتنـسـخهـا فى مقـابل سـتة تـالنت
ـة وهى مـبلغ ذهبـيـة بـالعـمـلة الـيـونانـيـة الـقد
ضخم  –آنذاك - واكتفى بـرد ما نسخه منها
ـسرحية . كذلك مـحتفظا بـأصل نصوصهم ا
ــســرح عـلـى عـلم ال يــجب أن يــقــتـصــر فــنـان ا
اإلسكندرية التى شهدت أول عرض مسرحى
فى مصر على مـسرحها الكبير  1870بتوجيه
د. أبو احلسن سالممـن اخلــــديــــو إســــمــــاعــــيـل هــــو عــــرض ( مى)

بدع  فصل القول فى جهد الناقد أو ا
يتمثل فى إخالصه وقدرته على التخيل

سرحي جريدة كل ا

> البيت الفنى للمسرح
قرر تأجيل افتتاح
االحتفال بالليلة
احملمدية للسادس من
وافق أغسطس القادم ا
نح  15شعبان وذلك 
الفرصة لفريق العمل
شارك فى األوبريت ا
لالنتهاء من إعداده
ا بالشكل الالئق 
يتناسب وأهمية
االحتفال.
األوبريت تأليف وأشعار
شريفة السيد وإخراج
حسام الدين صالح

> شارك فى بطولة عدة أفالم سينمائية وجسد فى أغلبها أدوارًا تراجيدية صعبة
ونذكر منها : احلاجز  –كيف تسرق مليونير  – صراع األحفاد  – بيتزا بيتزا -
اإلنس واجلن  – وراء الشمس – أبناء الصمت  – الذل  48 – ساعة فى إسرائيل .
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محمد زهدى

واألزرق الـــــبـــــارد فى نـــــعـــــومـــــة وحــــسـب مــــا
ساحـة الشـعورية لـلمشـهد.. وكان تقضـيه ا
ـا فــريق الــتـمــثـيل جــوقــة انـضــبـاط كــامل 
أضــفى عــلى الــعـــرض بــشــكل عــام جــوا من
الـــرصـــانـــة والــبـــهـــاء وقــد حتـــمل - حـــسب
مـــقـــتـــضــيـــات دوره - مـــحـــمــد غـــيث الـــعبء
ــلك لـيـر وكــان بـارعـا فى الـكــبـيـر فى دور ا
ــتــبــايــنــة الــتــنــقل من احلــاالت الــشــعــوريــة ا
ـتـناقـضـة فى نـعومـة ولـيـونة ويـسـر وكان وا
ـيـزا وعـطاؤه سـخـيـا بـالرغم من حضـوره 
ـــــا "عــــــيب" ال أدرى ســـــبـــــبـه فـى صـــــوته ر
خـشــونـة ســبـبــهـا الــبـرد أو الـتــدخـ أتــمـنى
ـواجــهــتــهـا?!.. كــمــا كـانت عـلــيه أن يــبــادر 
البهيـة "إسراء على" فى دور كورديـليا رائعة
فـى رقـــة مـــشــــاعـــرهــــا وحـــضـــورهــــا الـــبـــر
ـنسدل وقـدرتها وردائهـا األبيض وشـعرها ا
ـــمــيـــزة عــلـى الــتـــنــقـل من حــالـــة شــعـــوريــة ا
ألخرى فى صدق أدائى كـبير فى يسر وبال
تـــزيـــد.. وأيـــضـــا اجلـــمـــيــلـــة الـــبـــارعـــة الـــتى
جـعــلــتــنى أكـرهــهــا "ســهـا عــادل" العــبـة دور
جـونـريل.. لـقد قـدمـهـا تـامر كـرم وأخـرجـها
من بـ صفـحـات شكـسبـيـر!.. لدرجـة أننى
كــــدت أن أصـــدق أنــــهــــا ال تـــمــــثل مـن شـــدة
براعتهـا.. وقد كان "فـاروق محمد" فى دور
ـيزا  ومـتـمـكـنا وقـد بـذل "عـمرو أدمـونـد 
بهى" جهـدا وفيرا وبـراعة حـقيقـية لتـحقيق
ــــهــــرج" وكــــذلـك أجــــاد "إســــمــــاعــــيل دوره "ا
ــيـزا وأيـضـا مـحـمــد" فى دور كـنت وكـان 
كــــان كل من "حــــســــام الـــديـن إمـــام" فى دور
دوق كــورنـوال وأيــضـا "بـســام عـبــد الـله" فى
دور إدجــاد وتـــوم الــغــلـــبــان وأيــضـــا "ريــهــام
ســـامى" العـــبـــة دور "ريـــجـــان" الــتـى تـــبــارت
بـسـيف الـشـيش مـع اخـتـهـا فى بـراعـة ودقـة
لم أرها على مسارحنا منذ العصر الذهبى
ــنــعم مــدرب لــذلك أشــكــر مــحـــمــود عــبــد ا
الشيش..  وكـان مايـكل رفله فى دور فارس
وضـــــيـــــاء الـــــصـــــادق فـى دور دوق أولـــــبـــــانى
مـحـقــقـ لـدوريـهـمـا حــسب مـقـتـضـيـات كل
دور أيــضــا لـــعــبت اجلــوقــة كــمــا ذكــرت فى
دقــة وإحـــكــام وانــضـــبــاط حـــمــيــد وحـــقــقت
مـقــاصـد اخملـرج فى إظـهـار مــشـهـد بـصـرى
يتميز بـاجلمال واإلحكـام الكالسيكى لذلك
أقـول إنهـا مجـموعـة كانت الئـقة كل الـليـاقة
فى دورهـــا كـ "جـــوقــة" وهم بـــاإلضـــافــة إلى
زمالئـهـم الـذين قــامـوا بــتـشــخــيص وتـمــثـيل
ـسـمـاة فى الــعـمل: إبـراهـيم الـشـخـصـيــات ا
جـالل رامـــــز ســــامـى أحـــــمــــد دراهـم أيــــة
خميس يوسف عـلى كر حسـنى ابتسام
أبــــو الــــعـــز غــــادة عــــبــــد الــــسالم مــــحــــمـــد
سالمــة رضـا طــنــطــاوى.. حـقــا لــقــد أجـاد
اجلميع وألنه ال يـوجد أى شىء مهما صغر
ــنــظــر وكــان تــافـــهــا له وجـــود مــجــانى فـى ا
ــزة تــؤثـر فى ـســرحى وألن كـل هـمــســة و ا
تــكــوين اإليــقــاع اجلــزئى والــكــلى لــلــمــشــهـد
ولـلـعـمل كـكل.. لـذلك أشـكـر اجلـوقـة وأقـول
لهم هنيـئًا لكم عرضكم اجلميل الذى حقق
ــتــعــة وعــظــيم الــفــائـدة وأعــاد لى لى بــالغ ا

سرح احلقيقى. ذكريات ا

ــلك لــيــر" لــفــرقــة كــلــيـة شــاهــدت عــرض "ا
آداب جــــامــــعــــة عــــ شـــمـس عــــلى مــــســـرح
متروبول من تألـيف اخلالد وليام شكسبير
ــوهـــوب تــامـــر كــرم وإخــراج ودرامـــاتـــورج ا
الذى قـدم قراءة للـنص الشكسـبيرى تـعتمد
لـك كشـخص أحمق مـغرور على رؤيـة ليـر ا
طـلق وعلى فى عـالم كالسيـكى قائم عـلى ا
الـــثــنــائــيـــة خــيــر وشــر وعـــدل وظــلم حــمق

وذكاء حق وباطل شرف وخيانة.. إلخ .
لــــذلـك ألــــبس فــــريق تــــمــــثــــيــــلـه أو اجلــــوقـــة
جــمــيـعــهــا بــنــطــلــونًــا وتى شــيــرت من الــلـون
األســـود وأعـــطـى اجلـــمـــيع أقـــنـــعـــة بـــيـــضـــاء
واعــتـمـد عــلى فـكــرة تـمـثــيل الـتــمـثـيل فــعـنـد
ـمـثل بـتـمـثـيل الـشـخـصـيـة كـان يلـبس قـيام ا
أمـــام الـــنـــظــارة مـالبــســـهـــا وجـــعل اجلـــوقــة
تـشــرح وتـعـلق مـخــتـصـرا تـطــويال كـثـيـرا فى
الــنص األصــلى الـذى قــدم فى فــصل واحـد
نصة مـثل حاضرين على ا وجعل جميع ا
ـتــفــرجـ طــوال الـوقـت من الـبــدايـة أمــام ا
لــلـنـهــايـة وصـاغ مع مــصـمم ديـكــوره الـفـراغ
سرحى بأن أحاط هذا الفراغ من أقصى ا
العمـق واألجناب بـبانـوراما مـرسومـة بألوان
رمـــاديــة وصـــفــراء يـــشـــوبــهـــا بــعض الـــزرقــة
واألرجـوانـيـة فـى تـداخل لـونى يــحـيط بـهـذا
ـطـلق?!.. الـعـالم الـكالسـيـكـى الـقـائم عـلى ا
ووضع فى أقــصى الـعــمق أربـعــة مـســتـويـات
مــتـدرجــة حـتى الــصـفـر عــلى شـكـل مـتـوازى
مسـتـطـيالت أصـغـر فى األعـلى وأكـبـر حتى
الـصــفـر وهــبط بــرامب من كل جــانب حـتى
ــسـتـوى صــفـر أيـضــا حـيث وضع مـكــعـبـ ا
األول فى الــــــيـــــمـــــ وأمـــــامـه ســـــلم (مـــــدرج
صـاعد) ألعـلـى والثـانـى فى الـيـسار وأمـامه
كـذلك ســلم "مـدرج صـاعــد" ألعـلى.. هـكـذا
قــــام تـــصــــمـــيـم الـــديــــكـــور عــــلى الــــتـــشــــكـــيل
الــســيــمــتــرى أو الــتــمــاثل بــحــيـث إذا أخـذت
ـنظـرى سـتـجد خـطـا رأسيـا بـطـول الـرسم ا
اثل األيـسر تماما وهو ما ن  اجلانب األ
يـعـلل مــوضـوعـيــا فـكـرة الــعـالم الــكالسـيـكى
ــــطـــلق.. إذن هــــنـــاك قـــراءة الــــقـــائم عــــلى ا
ورؤية حسنة لـلم الشكسـبيرى الذى تمت
إعـــادة صـــيـــاغـــتـه مع احلـــفـــاظ الـــتـــام عـــلى
جــوهـــر وروح الــنص الـــشــكــســـبــيـــرى فــقــدم
خـالصـــة األحـــداث فى دقـــة وبـــراعـــة وكـــان
ـوســيـقى الـذى ظــلت مـنـتـخــبـاتـهـا يـفــصل بـا
ــصـاغـة واخملـتـارة بــعـنـايـة تـامـة.. ـيـة ا الـعـا
طــول الــعـرض مـن الـبــدايــة حـتـى الـنــهــايـة..
نـظـر وفاصل اسـتـخدمت كـفـاصل لـتغـيـيـر ا
نــفـسـى بـ احلــاالت الـشــعــوريـة اخملــتـلــفـة
قـطوعـات التى كـانت تعـتمد وخاصة تـلك ا
عـلى "اآلهـات" بـأصوات نـسـائـيـة منـخـفـضة
احلـدة رخــيـمـة الـنــبـرة فـكـان لــهـا أبـلغ األثـر
ـــطــلــوبـــة كــذلك فى اســتـــحــضـــار احلــالــة ا
كـانت مـقـطـوعات مـجـمـوعـة الفـيـولـيـنـا التى
ـقــصـود ـوهــوبـان أحــمــد عـبــد ا اخـتــارهــا ا
وإســمــاعـــيل مــحـــمــد عــمــيـــقــة الــتـــأثــيــر فى
اســـتــــحـــضـــار حـــاالت تـــراوحت بـــ الـــدقـــة
والــشـاعــريـة حــتى الـرومــانـســيـة الــصـرفـة..
وسيقى دورا مهمًا ومتميزًا فى لقد لعبت ا

إضافة بعد سينوجرافى جديد للمشهد!.
ـشـهد الـبـصـرى للـمـوهوب وكـانت صـياغـة ا

ــقـاصـده ومــقـاصـد مـحـمــد سـعــد مـحـقــقـة 
ــــا مـــحــــاصـــرًا فى اخملــــرج حـــيـث قـــدم عـــا
ــشـروعــة ونـزوعه رغــبـاتـه وأطـمــاعه غـيــر ا
احملـرم ونـزواتـه الـبـلــهـاء.. وظــلت الـسالسل
ـعـلــقـة فى سـمــاء الـعـرض مـنـذ احلـديــديـة ا
البداية عالمـة داللة فى بالغة عميقة على
ذلك حـيث  تقـييـد الرقـيقـة كورديـليـا قبل
شـــنــقــهــا.. لـــقــد حــافظ الـــدرامــاتــورج عــلى
احلكـاية بـل حافظ عـلى اإلطـار والتـأسيس
الـــــواقـــــعى لـــــهـــــا ولــــكـــــنـه وفى ذات الـــــوقت
اسـتـطـاع بــبـراعـة أن يـصـيـغـهـا وفـقـا لـرؤيـته
الــثـاقـبــة وأن يـضـيـف لـهـا بــعـدا حـداثــيـا هـو
"تمـثـيل الـتمـثـيل" وإن كان هـذا لـيس بـغريب
على شكـسبير الـذى كان أول من أدخله فى

"جـــونـــزا جــــو هـــامـــلت".. كــــذلك اســـتـــخـــدم
ــدرج الـــصــاعـــد" فى اخلــروج من الــســـلم "ا
ــشــهـــد وتــثــبـــيت الــكــادر فـى الــوقت الــذى ا
ــمـثــلـون فـى الـســاحـة الــوسـطى يــقـوم فــيه ا
حلــيـــز الــتـــمــثــيـل بــالـــفــعل والـــتــشـــخــيص ثم
الـــتـــمــثـــيـل ثم اخلـــروج والـــعــودة إلـى "حـــالــة
ــــواقف اجلــــوقــــة"!.. وكــــذلـك فى تــــبــــديـل ا
عــنـدمـا حتــركت بـهـم اجلـوقـة وبــدلت مـوقع
كل منهمـا من اليسار إلى اليم والعكس..
كـــمـــا لــعـــبت إضـــاءة تــامـــر كــرم الـــبـــســيـــطــة
ــؤديــة والـــتى تــعـــددت مــصــادرهـــا عــلــوى وا
وجـانـبـى وسـفـلى بـحـيـث تـتم وظـيـفـة اإلنـارة
وحتــقــيـق جــمــالـــيــات الــظل والـــنــور وكــذلك
الـتـنـوع اللـونى الـدقـيق من األحـمـر الـسـاخر
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سرحي جريدة كل ا

هرجانات واالحتفاليات أقام السيد راضى احتفالية يوم > على صعيد ا
صرى سرح ا صرى وقدم أعماالً مسرحية لكبار الكتاب وجنوم ا سرح ا ا
سرح صري من عام  1991 حتى عام  1995 على ا بدع ا لتكر ا

القومى .
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انتبهوا للحلول التى تأتى من اخلارج
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خالد حسونه 

مثل الشاب روبيرت >  ا
جرنيت الشهير بـ "رون
ويزمى" أحد أبطال

سلسلة أفالم "هارى بوتر"
الشهيرة أصيب مؤخرا

بفيروس أنفلونزا
اخلنازير أثناء قيامه

بتصوير اجلزء السادس
من هارى بوتر ونقل فورا
للمستشفى للعالج و
رض ويعد شفاؤه من ا
ثل فى بذلك أول 
العالم يصاب بهذا

رض. ا

عرض على هامش القومى كان
يجب أن يتصدر ا

ديـنـة فيـفـلس رجالـهـا ويبـيـعون  عنـدمـا يسـتـشرى الـفـساد فـى ا
خـيـر الـبالد لـلـخـارج ويـبـيـعون مـصـانـعـهم كـذلك لـلـخـارج يـتـحكم
هــذا اخلــارج فى أقــواتــهم ومن بــعــدهــا فى مــقــدرات أمــورهم 
وهذا بـالضـبط ما يحـدث فى مسرحـية ( زيارة الـسيدة الـعجوز
) تــألــيف / فــريــدريش دورنــيــمــات  والــتى قــدمــتــهــا اجلــمــعــيـة
الثقافـية للمـسرح احلر ( فريق تمـثيل كليـة التجارة ) من إعداد
وإخـــراج / مــحـــمـــد جـــبــر  والـــتى كـــنـــات لألسف عـــلى هـــامش
ـســرحـيـة وبــراعـة من ـهــرجـان الــقـومى لــلـمــسـرح رغم جــودة ا ا
ـســرحــيــة تـتــنــاول بــلــدة ( جـولــ ) وأهــلــهـا وهم قــدمــوهــا !! وا
ينـتظرون السيدة العـجوز ( كلير تسخانـسيان ) وهى إبنة البلدة
الـتى هجـرتـها مـنذ سـنـوات طويـلة حـيث إتـهمـها أهـلـها بـالفـجور
وادعى عـليهـا حبيـبها الـقد ( ألفـريد آن ) وجاء بـشاهدى زور
عـلى ذلك فرحلت السـيدة عن البلـدة وتزوجت من أحد األثرياء
وورثته ثم تزوجت بآخر وبفنان حتى وصل أزواجها سبعا ورثت
شـاريع فى اخلارج وتكبـر ثروتها بعضـهم وإستطاعت أن تـقيم ا
وتـتضـاعف حـتى تـغدو صـاحـبـة ملـيـارات  وها هـى تقـرر فـجأة
ـشاريع وحتـول دون سقوط أن تـعود إلى مـسقط رأسهـا لتـقيم ا
الـبـلدة فى بـئر الـفقـر .. فـيسـتعـد اجلمـيع بـدءا من العـمدة ومن
ة ب معه إلسـتقـبال الـسيدة الـعجـوز ويسـتغلـون العالقـة القـد
ألــفــريـد والــســيـدة والــتى ال يــعـرفــون أســرارهـا يــســتـغــلــوان تـلك
كـاسب فأهل ة كى يـحصـلوا عـلى أكبـر كم من ا العالقـة القـد
الـبـلـدة جمـيـعـا يـحـبـون ألفـريـد ويـقـدرونه وقـد أعـلن الـعـمدة أنه
ســوف يــنــصب ألــفــريــد مــكــانه عــقب زيــارة الــعــجــوز  وهــا هى
الـسـيدة تـعـود بـعد خـمـسـة وأربعـوين عـامـا  وقـد أصاب قـدمـها
حــادث حتــطم طــائــرة فى أفــغــانــســتــان والــتـى أضــافــهــا اخملـرج
لـلداللـة .. والـسـيـدة الـعـجـوز تـأتى الـبـلـدة وتكـشف كـل احلقـائق
ـوجــود فى الـبــلـدة وتـفــاجىء اجلـمـيـع بـأنـهـا وتـعــرى كل الـزيف ا
صـاحــبــة مــصـانع الــبــلــدة وصـاحــبــة كل شىء فى جــولــ وأنــهـا
الي بل مـلـيارا ولـكن بـشرط قـاسى وهو أن عـادت لتـمنـحـهم ا
ـنـحة دائـمـا مشـروطـة وليس يقـتل أى واحـد مـنهم ألـفـريد .. فـا
هـنـالك من عطـايـا ومـنح مجـانـية فـيـجب عـليـنـا أن نبـحث دائـما
ـقــابل فى جـولــ وعـنـد الــسـيـدة الــعـجـوز ـقــابل .. وكـان ا عن ا
يا جـديدا ال يتمتع بـطبيعة إنـسانية بقدر والتى تمثل نـظاما عا
مــا يــتـمــتع بــقــوة مــاديــة تــتــجـاوز كـل احلـدود ومـن ثم تــمـثـل قـوة
ــال األسـاس فى كل شىء وتـنــهـار إلى جـوراهـا وسـيـطـرة رأس ا
ة كل القيم اإلنسـانية .. السـيدة تريد إنـتقاما من ألـفريد جلر
ــا وتــريـد أن حتــقق عــدالـة لم خـاصــة إرتـكــبــهـا فـى حـقــهــا قـد
تــتــحـقـق فى حــيـنــهــا وهى بــذلك ال حتــاسب فــردا بل مــجــتــمــعـا
بـررات وتـستـخـدم كل الـوسائل بـأكمـله ونـظـاما كـامال وتـصـوغ ا
ـمكـنـة للـوصول إلى بـغيـتهـا وهدفـهـا مهـما تـرتب على ذلك من ا
ــــوجــــودة فـى اجملــــتــــمع تــــقــــطــــيـع كل الــــعـالقــــات اإلنــــســــانــــيــــة ا
ـــا هى تــصـــر عـــلى حتــطـــيم كل وبــإصـــرارهــا عـــلى اإلنـــتــقـــام إ
ـا وهـا هى جتـسـد الـروابط والـعالقـات الــتى حـرمت مـنـهــا قـد
رغبتهـا فى اإلنتقام عـبر إحدى جمل دوريـنمات العـبقرية والتى

وضــعــهــا عــلى لــســان كـلــيــر ( لــقــد جــعــلت مــنى الــدنــيــا عــاهـرة
فألجــعل مــنــهــا إذن دارا لــلــفــجــور). فــكــلــيــر تــنــتــقم مـن الــدنــيـا
بأسرهـا وتنـتقم من الـظروف الـتى جعلت مـنهـا إمرأة قـاسية ال
تـعرف الـرحـمة.. وال تـتـراجع كـليـرعن هـدفـها مـهـمـا حاول أهل
القرية ومعلمهـا فى إقناعها أن تنثنى عن الشرط الذى وضعته
للمـنحة  وها هى جتـرى بقوة نحـو هدفها  وتـنقلب األمور فى
الــبــلــدة رأســا عــلى عــقب ويــشــعــر ألــفــريــد آن أن كل من حــوله
يـتغـيرون ويـرى فى عيـونهم الـرغبـة فى الـقضـاء علـيه رغم أنهم
ــال أكــبــر وال ســيــمــا أن كــلــيـر يــحــبــونه ولــكن حــبــهم لــلــدنــيـا وا
ال وهـنا لن يـقدورا على جعـلتـهم يتـداينـون ويشـعرون بـسطـوة ا
اإلسـتـغنـاء عنه أبـدا وبـالتـالى فـلم يعـد أمامـهم إال الـقضـاء على
ألفـريـد والـذى يـتم فى الـنـهـايـة فيـصـرخ عـجـوز الـبـلـدة الرافض
ال جـعلـهم يـقتـلون احلب والـبراءة الـوحيـد وسط اجلمـوع بـأن ا
.. وبـأن السـيدة الـعـجوز هى من إنـتـصرت فى الـنـهايـة وحتولت
البلـدة كلها إلى عـرائس وعبيـد حتت يديها .. وتـنتهى األحداث
عــلى ذلك .. وقــد جنـح اخملــرج الــشــاب مــحــمـــد جــبــر وفــرقــته
الــرائـعــة والــتى تــصل خلــمــسـ فــردا أو يــزيــد أن يـقــدمــوا لــنـا
عرضا رائعا غازل العقول خالله فمن ينسى مشهده الرائع فى
إسـتـقـبال الـسـيـدة الـعجـوز والـتـشـكـيالت احلركـيـة الـتى كـونـها 
شاهد اإلنـسانية وكذلك مشـهد األغنيـة واإلستعراض وبـعض ا
ـشـهـد الـذى يـعـرف فـيه ألـفـريد داخل الـروايـة وال سـيـمـا ذلك ا
أن أهل مـــنــزله قــد بــاعــوه أيـــضــا  فــزوجــته وإبــنـــته قــد غــيــرتــا
لك ثمنها فقد مالمحهما وإشترى إبنـه سيارة جديدة وهو ال 
إســـتـــطـــاعـت الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز شـــراء اجلـــمـــيـع وحـــطـــمت كل
الــعالقـات األسـريـة واإلنـســانـيـة وقـد كـان مــشـهـد الـسـيـارة رغم
بسـاطـته عمـيقـا ويدل عـلى خـيال مـتفـجر لـصـانعـيه فى بسـاطة
سرحية التى إستخدمها فى ويسر  وتمكن جبر من مـفرداته ا
ــتـمــيـز الـذى نــفـذه مــحـمـد بـراعـة وســهـولــة بـدءا من الــديـكـور ا
فــتــحـى ومــصــطــفى عــبــد الــعــاطـى  و صــمــمه أحــمــد شــوقى 

ومـحمـود حبـشى .. والـلذان إسـتطـاعا من خـالله أن يقـدموا لـنا
بـلـدة كـبــيـرة من خالل خـلــفـيـة سـوداء مــبـطـنــة بـالـسـتــان وجـعـلـوا
حــدهـا الـشـرائط الالصـقـة الـبـيــضـاء والـتى مـثـلت حـدود الـبـلـدة
ـتــعـددة فى الــعـمـق  وعـبــر مـجـمــوعـة مـن الـدرجـات ومـبـانــيـهــا ا
ـتــنـوعـة وهـى هـيــاكل خـشــبـيــة بـســيـطـة ـســتـويــات ا والـسـاللم وا
ولـكــنـهـا صـنــعت لـنـا مــنـظـرا تـلــو اآلخـر فى بـسـاطــة وثـراء مـعـا 
سـاعــدهــا فى ذلك إضـاءة أبــو بـكــر الــشـريف  وتــمـيــزت األزيـاء
الـــتى صــمــمــتـــهــا مــروه عــوده  وكـــان من الــرائع أن نـــســتــمع إلى
مــوســيــقـى مــعــبــرة أعــدهــا مــصــطــفى الــوحش  وأخــرى مــؤلــفــة
لألحلــان واإليـقــاعــات والــتى قــام بــهـا عــمــاد كــمــال والـذى وضع
ـــاته راؤول  واألكــثـــر روعــة فى حلن اإلســـتــعــراض الـــذى وضع 
ـوســيـقى داخل الـعـرض هـو أن الـفـرقــة ومـسـئـولـيـهـا لم عـنـصـر ا
يـجنـحـوا إلى اإلسـتـسـهـال واإلتـيـان بـالـقـوالب اجلـاهـزة بل قـاموا
ـطلـوب فنـجد فى بتـدريب عـناصـر منـهم لتـنـفيـذ الشـكل الفـنى ا
الـبامـفـلت أن هنـاك تـدريبـا صـوتيـا عـلى مشـهـد الكـنـيسـة قام به
مـحــمـود وحــيـد .. كــمـا قــام بـتــعـلــيـمــهم الـكــمـان إسـالم خـلــيـفـة 
ودهب رفعت .. وتعـليم اجليـتار حسـام حسن  ولم تنـس الفرقة
مـصحح الـلـغة هـشـام اجلخ  والذى سـاعـد أفراد الـفـرقة فى أن
يسـترسلوا فى لغتهم الـعربية فى فصاحة وسـهولة فلم تكن اللغة
ــوجـودة  داخل ـمــيــزات ا عـبــئًــا عــلـيــهم وهــذا أصــبح من أكــثــر ا
مــسـرح اجلــامــعــة وخــريــجـيـه والـذيـن ال زالـوا يــتــعــامــلــون بـنــفس
مــنـطــقـهـم الـقــد وهـو روح الــفـريق وهـى الـروح الــتى وجـدنــاهـا
داخل أفـــراد هـــذا الـــعـــرض وأدت إلـى جنـــاحه فـــوجب شـــكـــرهم
ـمـثـل الـذين أمـتـعـونـا حـقـا بدءا من جـمـيـعا وخـصـوصـا هـؤالء ا
ياسم جمـال فى دور كلير  وحا صالح فى دور ألفريد آن 
وكـذلك خالـد كمال .. مـروة عاشـور .. أحمـد عادل .. نـهى نبيل
ــنــصف مــحــمــد .. .. مــحــمــود عالء .. إيــهــاب صــالح .. عــبــد ا
أحـمد درويش ... عـاصم رمضـان .. خلـود حسن .. مـحمـود أبو
الـيزيـد .. أسـمـاء حـسن .. دنيـا عـبـد الـكر .. فـتـحى أحـمد ..
مصـطـفى مـحـمـد .. محـمـد الـعـتـابى .. مـحمـد مـدكـور .. أحـمد
نـــور .. عــــمــــرو مــــصــــطـــفـى .. كــــر ســـامـى .. لــــبـــيـب عـــزت ..
إســمــاعــيـل الــســيــد .. عـــمــرو وحــيــد .. عـــمــرو درويش .. ولــيــد
يوسف .. ر دندش .. سلوى عـاطف .. مصطفى عز .. أحمد
حـمـدى .. أمـيــرة صـابـر .. عـلى ربـيع .. خــالـد أحـمـد .. مـحـمـد
زكى .. ومـحـمـد خـلـيـفة مـنـفـذا لـلـعـرض .. لـقـد إسـتـحق اجلـميع
الـشـكـر والــذكـر مـعـا وهـذا أقل مـا يـجـب أن يـتم لـهم وخـصـوصـا
ـهـرجان وقـد إسـتحـقـوا أن يكـونوا عـلى قـمته أنـهم عـلى هامش ا
فال أقـل من أن يـتم ذكـرهم فى مـقـالـة نـقـديـة  وأخـيرا يـجب أن
ـــســرحى الـــشـــاب وأن تــتم ــســـرحــيـــون هـــذا الــفـــريق ا يــتـــذكـــر ا
مسانـدته واإلعتنـاء به ألنهم إن إستـمروا علـى هذا الدرب وهذا
الـتـعــاون اجلـيـد فــلـسـوف يــكـونـون بال مــبـالـغــة بـعـضــا من صـنـاع

سرحية القادمة ..  احلركة ا

> البرنامج ساعة مسرح
مسرح يقدم فى حلقة
السبت القادم 1.45
بعد منتصف الليل على
شاشة القناة األولى
حلقة خاصة عن الفنان
سمير غا ورحلته فى
سرح منذ بداياته عالم ا
مع فرقة ثالثى أضواء
سرح حتى اآلن ا
يتحدث فى احللقة
مجموعة من الفنان
الذين شاركوا فى العمل
سرح منهم ندى على ا
بسيونى وغسان مطر
نتج ومحمد محمود وا
محيى زايد.
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سرحيات التى القت > ساهم فى إثراء حركة مسرح الطفل وأخرج له عددا من ا
جناحا كبيرا نذكر منها: السيرك  مصنع الشيكوالتة  األمير الصغير  نعم وال 
كما أخرج أول عرض مسرحى ألطفال فلسط مسرحية "طاق طاق طاقية . 
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مدخل:
ـتـعـة (حـ تـفــقـد الـفـنـون قــدرتـهـا عـلى إشــاعـة الـبـهــجـة أو ا

يفقد اجملتمع قدرته على الدهشة والفرح)
ــدهش مـنـحـته ظـهـر فـجــأة بـعـيـنــيه الـكـبـيــرتـ وبـحـضـوره ا
ســنـوات عـمـره وجـهًـا مـنـحـوتًـا حــادًا ال يـتـنـاسب مع ابـتـسـامـته
الـعريضـة البدائـية حضـرت معه البـهجة وتـوقف صوت النرد

قهى. فى طاوالت ا
واســتــطــاع أن يــبــدد الــشــجن الــذى أحــاط بى عــنــدمــا ذهــبت
لـلـمـقــهى الـذى كـان كل رواده أصــدقـائى فـهل غــبت كـثـيـرًا أم
ـــقـــهـى هـــلل وغـــنى بـــصـــوت غـــابت رائــــحـــة األصـــدقـــاء عن ا
األراجــوز ورقص فــجـــذب احلــاضــرين من طــفـــولــتــهم فــخــرج
اجلـمـيع عن وقـار الـلـحـظـة ومـرحـوا مـعه ثم أخـرج آلـة "الـرق"
البـسـه وشـرع يـجـمع مـاالً من احلـضـور هـو من جـيب كـبـيـر 
حق له فــقــلت من يــحــفظ فــنــونــنــا الـشــعــبــيــة الــتــلــقــائـيــة من

االنقراض?
بعد أن انتهى من عرضه البسيط تقدمت نح

وه واتـــفـــقـــنـــا عـــلـى مـــوعـــد لـــلـــحـــوار وعـــرفت أن مـــعه ســـاتـــر
وعـرائس لألراجـوز وأحـضـرهـا معـه وذهبـنـا مـعًـا كـنت واثـقًا
من قدرته عـلى إعـادة البـهـجة لـلمـقـهى الصـامت الـذى تسـمر

حضوره أمام التليفزيون.
ـقهى مـا أن بدأ عـرضه وقـدم تـمـثـيـلـيـته حـتى أغـلق صـاحب ا
جهاز الـتليفـزيون ودبت حالة من الـنشاط والوحـدة اجلماعية
وتــبــادل احلـــضــور الــضــحــكــات وجــذب انــتـــبــاه اجلــمــيع حــتى
اسـتطاع أن يخلق حالـة البهجة اجلمـاعية لكل احلضور هذه
ال فـقد كـان يشـعر أنه رة لم يـخرج آلـة "الـرق" ولم يجـمع ا ا

فى مهمة خاصة.
لم يخـف دهشـته من شـخـصى لكـنه كـان طـبيـعـيًـا معـى للـغـاية
ـقــهى لـنــجـرى حــوارنـا هــذا سـألـته حــ جـلــسـنـا عــلى ذات ا
اسمك إيه بالـكامل يا عم مـحمد فـقال: محمـد محمود واسم

ة. الشهرة أبو كر
مواليد 1939 الدرب األحمر.

م علمك األراجوز?
محدش عـلمنى أنا كـنت غاوى وكنت بـأسرح مع كريكـاكو بتاع
األراجـوز فـى بـاب الــشــعـريــة وأنـا صــغــيـر أوى أوى ولــقــطـتــهـا

منه.
وسرحت مع م تانى?

راجيح عـداوى فى إسكـندرية ومع عم خـليل صـاحب ا مع ا
بس أنا أحب أكون براحتى. فبعد كده بقيت أسرح لوحدى.

وهما ف زمايلك بتوع األراجوز?
خلصوا باين كده

يا راجل..
والــله مــعــرف هــمــا فــ لــكن كــلــهم كــانــوا ســاكــنـ فـى شـارع
مـحــمــد عـلى والــلى افــتـكــره مــنـهم احلــاج عــروسى ومـحــمـد

الفسخانى ومحمد البربرى
. تعرفهم من

ولد. من ا
والد. ولسه بتروح ا

كان يا ما كان.
رحت موالد إيه.

.. شـيــلـله يـا ـوالـد.. بــحـرى وقــبـلى.. نــصـارى ومـســلـمــ كـل ا
سيدى أحمد يا بدوى.

طب وفى األعياد.
راجـيح وأكثـر واحد اشـتـغلت مـعاه بـتاع كـنت أسرح مع بـتـوع ا
مــراجـــيح هــو عـــزمى أصــلـه صــاحب مـــحل وعـــنــده عـــربــيــة..

عزمى بتاع سوق الظلط اللى فى باب الشعرية.
ما بتاخدش حقك غير فى اآلخر ليه?

ا كنت بتمسرح فى عربية? وليه ما فكرتش تعمل تذاكر 
ال يا أسـتـاذ فى شغـلتـنـا الدفع بـعـد الفـرجـة طب مفـيش مرة

حد ضايقك وعملت مشكلة وأنت بتمثل..
ـا يشـوفوا األراجوز ـكن الناس تـهيص شـوية لكن  عـمرى.. 

بيسكتوا.

 هل
يحقق
أحد
صري ا
حلمه
فى
عربة
تصنع
البهجة
فى

الشارع?

 تدريب جاد
 للعناصر الفنية
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> عُ رئيسًا للجنتى البرامج والتجهيزات 
هرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى منذ عام 1991 كما عُ عضو مجلس إدارة
صرية عام  1992حتى عام 1995. األوبرا ا
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>  أوبريت "الدرافيل"
للكاتب والفنان خالد
الصاوى جترى حاليا
دينة بروفاته لعرضه 
اإلسكندرية من إخراج
رفعت عبد العليم خالد
الصاوى كتب وأخرج
للمسرح من قبل عددًا من
سرحية العامة األعمال ا
أبرزها "اللعب فى الدماغ"
" إضافة و"حفلة للمجان
إلى مشاركته كممثل فى
عدد من األعمال التى
قدمتها فرق الهواة
واجلامعة والهناجر.

«خيل احلكومة».. حلم إسكندرانى على مسرح الليسيه

عفت بركات 

ــثل مـوهـوب أن أواصل مـشــوارى بـاعـتــبـارى 
ولست "صنايعى تمثيل"!!

ــســرح ريــهــام عــبــد الــرازق الــتى وقــفت عــلى ا
ألول مرة وهى طفلة فى السادسة لتصبح بعد
سـنـوات قـلـيـلـة قـاسـمًـا مـشـتركًـا فـى كل أعـمال
قـصــر ثـقـافــة األنـفـوشى ومن خالل جتــربـتـهـا
الــوحـــيـــدة كــمـــخــرجـــة حــصـــلت عــلـى عــدد من
اجلـوائـز احملــلـيـة والـدولـيـة.. تـقـدم ريـهـام هـذه
ـرة دور "ناديـة" ابـنة أيـوب التـى تعـانى طويالً ا
فى الــــبــــحـث عن فــــرصـــــة عــــمل وال جتــــد إال
شــــركـــة لإلعـالنـــات وعــــنـــدمـــا يــــطـــلب مــــنـــهـــا
صـــاحب الـــشـــركـــة الـــزواج تــــقـــبل عـــلى الـــفـــور
مضحـية بابن عـمها الذى خـطبهـا قبل سنوات
وتــضـــرب عــرض احلــائط بـــنــصــيـــحــة والــدهــا

"أيوب"
تــقـــول ريــهــام: أشـــعــر بــالـــســعـــادة لــوجــودى مع
أعضـاء فرقـة "قـوميـة اإلسكـنـدرية" وأتـمنى أن
تـعـود الـفـرقــة الـسـابق عـهـدهــا وتـضىء لـيـالى
ـوقع ـمـيـزة وحتـتل ا اإلسـكـنـدريـة بـالـعـروض ا
صرى. سرحى ا شهد ا الذى تستحقه فى ا
واحلـــلم ذاته يـــتــــقـــاســـمه مع ريـــهـــام والـــعـــطـــار
دوح حـنـفى الـذى يـلـعب فى الـعرض الـفـنـان 
ًـا دور قـروى بــسـيط هـجــر أرضه وقـريــته حـا
ـــطـــاف بـــالــــثـــراء فى الـــقـــاهـــرة لـــيـــنــــتـــهى به ا
"مــــــاســـــــحًــــــا لـألحــــــذيــــــة" فـى أحــــــد مـــــــقــــــاهى

العاصمة!!

مبادرة من البيت الفنى للمسرح أحييت "فرقة
اإلســــكـــنـــدريــــة" الـــقــــومـــيــــة وأنـــتـــجـت عـــرضًـــا
مـسرحيًـا بعـنوان "فيل احلـكومـة" يعرض حـاليًا
على مـسرح "لـيـسيـة احلريـة" .. ويـحمل تـوقيع
مــجــمـوعــة من فـنــانى اإلســكـنــدريـة من أجــيـال
مــخــتـلــفــة حتت قــيـادة اخملــرج مــصـطــفى عــبـد
نصـور مكاوى يراوح اخلـالق الذى اختار نـصًا 
زج ب االسـتعراض ب الـواقع والفانـتازيـا و
ــواطن والــغــنـــاء والــغــوص فى هـــمــوم "أيــوب" ا
ـصـرى البـسـيط احملـاصـر ب الـطـامـع فى ا

قوته وأولئك الراغب فى تمزيقه بالكامل.
العـرض كـتب أشعـاره حـمـدى زيدان مـوسـيقى
وأحلـان مـحـمـد شـحـاته غـنـاء ولـيـد مصـطـفى
وسارة رشاد استعـراضات أحمد أم ديكور
ومـالبس جــمـــاالت عــبـــده كــاريـــكــتـــيــر ســـعــيــد
فـرماوى ونـفذ تـمـثال رمـسيس أشـرف غراب
تـمثـيل سـعـيد الـعـمروسـى سعـيـد عبـد الـنـعيم
مــحــمـد رمــزى أحــمــد خــلــيل عــزيـزة فــاضل
ـــان ريـــهــــام عــــبــــد الــــرازق رحــــاب عــــرفــــة إ
الـسيـد أنسى اجلنـدى أحمـد العـطار مـحمد
فــاروق أحــمــد حــسـنـى أمـيــرة يــوسف حــسن
ــدوح حــنــفى مــاجــد عــبــد الــرازق حـــافظ 
أحـمـد إسـمـاعــيل مـحـمـد زايــد مـحـمـد عـلى
كـر مـرجـان عـلى مـحـارب عالء إسـمـاعـيل

محمد عبد الغنى..
"مــســرحــنــا" الــتــقت ثالثــة مـن أبــطــال الــعـرض
الـذين بـدوا جـمـيــعًـا فى "لـيـاقـة فـنـيـة مـرتـفـعـة"
يـحـذوهم األمـل فى عـودة "قـومـيــة إسـكـنـدريـة"

شهد! ا إلى صدارة ا ليس للحياة فقط وإ
أحــــمـــــد الــــعـــــطــــار الــــذى يـــــلــــعـب دور "كــــمــــال"
االســــتـــغـاللى الــــذى يــــســــتـــغـل ظــــروف "أيـــوب"

مـسـرح قصـر ثـقـافة األنـفـوشى وعـنـدما أرسل
لى النص وجدته مكتمل العناصر.

ويـكـتـشف الـعـطـار عن انـتـهـاء حـلم "االحـتراف"
بــداخـلـه مـشــيــرًا إلى أن الــعــمل عــلى خــشــبـات
سـارح السـكنـدرية يـحـقق له اإلشبـاع كمـمثل ا
مـضيفًا: معـظم احملترف "صنـايعية" وأنا أريد

ويــضـغط عـلــيه من أجل "تــمـريـر" صــفـقـة زواج
ــسـتــثــمـر الــذى أشــتـرى نــاديــة ابـنــة أيــوب مع ا

الشركة التى كان أيوب عامالً فيها..
يـقــول الـعـطـار: اخملـرج مـصــطـفى عـبـد اخلـالق
هـو أسـتـاذى ومـعه بـدأت مـشـوارى كـمـمـثـل عام
 69عندما قدمت مسرحية "الغريب" على

 عرض يحمل توقيع عدة أجيال 
مسرحية سكندرية

 ™bGƒdGh ÉjRÉàæØdG ÚH ìhGôj

حمدى زيدانرحاب عرفة

 á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdG ¢ù∏WCG
ـأثورات الشعبـية بالهيـئة العامة لقـصور الثقافـة تشارك للعام اإلدارة العامة ألطلس ا
الثانـى على الـتوالى فى حـملـة "القـراءة للـجميـع" والتى انـطلـقت فعـاليـاتها حتـت شعار

"مصر السالم".
الـشــاعـر مـسـعـود شـومـان مـديـر عـام األطــلس قـال إن مـشـاركـة اإلدارة تـأتى فى إطـار

اسـتـراتـيــجـيـة الــهـيـئـة الــرامـيـة إلى اســتـثـمــار إمـكـانـات
الـبــاحــثـ فى تــقـد اخلــدمـة الــثـقــافـيــة عـبــر وسـيط

منهجى منضبط.
وأضاف: يـشـارك األطـلـس فى حـمـلـة الـقراءة لـلـجـمـيع
أثورات الشعبية" هذا العام بخمسة برامج هى "بنك ا
ــتـوجه إلى الــشـبــاب بـغـرض زيــادة وعـيــهم بـعــنـاصـر وا
صرية وبـرنامجى "فلكـلور الطفولة" الثـقافة الشعبـية ا
و"حكايات اجلدود واجلـدات" اللذين يستـهدفان قطاع
الــطــفــولــة بــعــرض تــكــريـس وإنــتــاج الــعــنــاصــر الــفــنــيـة
الـشـعـبـية مـن ألـعـاب وأغـانى وحـكـايـات شـعبـيـة قـاربت

الذاكرة اجلمعية للكبار على جتاهلها.
شـــومـــان أشــــار إلى أن األطــــلس يـــســــتـــكـــمـل من خالل
بـرنــامج "مــكــتـبــة الــدراسـات الــشــعـبــيــة" مـنــاقــشـة أهم
وحـــدات اإلصــــدارات فى هـــذا اجملــــال بـــيــــنـــمــــا يـــولى
برنـامج "راوى من بلدنا" اهـتمامه للـمبدع والـفنان

الشعبي ويوثق لتاريخهم وجتاربهم اإلبداعية.
وتـابع: من جـهـة أخـرى انتـهت اإلدارة من الـتـحـضـير إلصـدار "أطـلس الـفـخـار" وجارى

. والد األولياء والقديس العمل الستكمال قاعدة بيانات االحتفاالت الشعبية 
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مسعود شومان

نهلة إيهاب
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âeÉ°üdG π«ãªà∏d á«bÉ°ùdG

ــسـرحى "الـصــ حـلـوة" من حـصـل الـعـرض ا
إنــتـاج فــرقـة كــاريـزمــا وإخـراج مــحـمــدى عـلى
ــهــرجـان ـركــز األول فى الــدورة اخلــامــســة  ا
الــســـاقــيــة لــلـــتــمــثــيـل الــصــامت والـــتى انــتــهت

فعالياتها مؤخرًا.
ـكـونـة من د. هـانى مـطـاوع ومـنـحت الـلـجـنــة ا
ود. نـهاد صـلـيحـة والـفنـان أحمـد نـبيل جـائزة
ـركـز الـثــانى لـعـرض "خـنــاقـة" الـذى أخـرجه ا
مــحــمــد عــبــد الــله الــفــرقــة إحــســاس بــيــنــمـا
ـركــز الـثــالث لـعــرض "فـيــديـو ذهــبت جـائــزة ا
كـليب" من إخـراج محـمد نـبيل لـفرقـة مدرسة
ــهــرجــان ـــثل فى ا احلـــيــاة. جــائــزة أحــسن 
نــــفــــسه ذهــــبـت ألحــــمـــد مــــجــــدى عـن عـــرض
"الــصـ حــلـوة" بــيـنــمـا ذهــبت جـائــزة أحـسن
ثلة لسارة البطراوى عن عرض "خناقة" .
ومنـحت الـلـجـنـة شهـادات تـتـقـدير لـلـتـمـيز فى
الــــتــــمـــثــــيـل لـ "مــــحــــمــــد عـــبــــد الــــلـه" وعــــمـــرو
الـعـمـروسى عن عـرض "كـله بـاحلب" ومـدحت

عربان عن عرض "حياة".
ــهـــرجــان فى حــفـــلــة اخلــتــامـى الــفــنــان كــرم ا
أحــمــد نــبــيل جنم الــبــانــتــومــا وقــدم أحــمــد
جنــــدى فــــقــــرة اســــتــــعــــراضــــيــــة عــــقب إعالن

اجلوائز. 

 د. هانى مطاوع

د. نهاد صليحة

نورهان عبد الله

> القاصة أميرة فكرى
صدر لها مؤخرا عن دار
الكتب للنشر اجملموعة
القصصية اجلديدة
"عروسة ماريونيت"

أميرة فكرة حاصلة على
ليسانس األداب فى علم

نفس من جامعة
نصورة إضافة إلى ا
حصولها على دبلوم

العالقات العامة من كلية
اإلعالم ودبلومة أخرى
فى التربية من جامعة

نصورة. ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحيات منها: البرنسيسة  دلع الهوا  الصعايدة وصلوا  > أخرج عدداً من ا
مهرجان احلرامية  انتهى الدرس يا غبى.

25 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc  Úd ¿hCG ÉæMô°ùe äÉbO 3 ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG áÑ£°üŸG 

صرى لفنون الطرب  تغير نظرة اجملتمع ا
والرقص والتمثيل يحتاج لتحليل دقيق

التمثيل حتى الشعبى منها.
ـــوالــد الــشـــعــبــيـــة بــ الــتـــحــلــيل فـــقــد تــنـــازع الــعــلـــمــاء أمــر ا
والــتــجـــر واإلنــكــار والــقــبــول عــلـى اســتــحــيــاء ولــوال الــشق
ـسيحي سلم وا ـرتبط باالعتقـاد الشعبى لـدى ا الدينى ا
حـول كـرامــات األولـيـاء والـقــديـسـ النـتـهـت تـلك االحـتـفـاالت

بهجة. ا
إن الـشق االحـتفـالى الـشعـبى هـو تعـبـير عن حـيـوية أبـنـاء هذا
الــشـعـب وحـبه لــلــحـيــاة وهـو اجلــانب الــذى يـهــمــنى هـنــا وأنـا

صرى.  أسأل عن مظاهر االحتفال والبهجة فى الشارع ا
فـقــد وصف الــشـيخ اجلــبـرتى مــولـد الــسـيــد الـبــدوى من تـلك

الزاوية إذ قال:
"مــولـد الــســيــد الــبــدوى عــيــد ســنــوى يــقـصــده الــنــاس من كل

صوب ابتغاء التجارة والبركة والتسلية".
إنــهــا تــلك احلــالـــة من الــســعــادة الــتى تـــعــبــر عن جــوهــر ذلك
ـتالحـقـة فى كل مـوالد ـوجـات ا الـشـعب احملب لـلـحـياة تـلك ا
أهل الـلـه مـوجـات مـن الـبـشــر تـصـنـع مـوجـات هــسـتــيـريـة من
الــفـرح والــبــهـجــة الــطـاغــيـة مــا بــ صـيــاح األطــفـال وإنــشـاد
احملـبـ وزغـاريـد الـنـسـاء وحـامـلى الـبـيـارق وقـارعى الـدفـوف

والصاجات وذلك الشعور العام بالفرحة والسالم.
ـسـيـحى فـقـد عـرف أقـبـاط مـصـر ـسـلم وا يـسـتـوى فى ذلك ا
يالدى وحتى اآلن تعبير "مولد" لالحتفال منذ القرن الثانى ا
بـذكـرى قديـس أو شهـيـد وعـادة ما تـكـون الـساحـة اخلـارجـية
ـولد االحـتـفالـية ـعظم مـظـاهر ا للـكنـيـسة أو الـدير مـسـرحًا 
فيقـيم الناس اخلـيام ويستـأجرون احلجرات ويـغنون األغانى
ــســيــحـــيــة هــجــومًــا من ـــوالــد ا ويــقــدمـــون الــنــذور وتــواجه ا
الــكــنــيــســة اإلجنــيــلــيــة الــتى ال تــعــتــرف بــالــقــديــســ بــخالف
الـكـنيـسـة األرثوذكـسـيـة والكـاثـولـيكـيـة وهـو اجلدل الـذى يـثور
عــنـد بــعض مــشـايخ اإلسالم الــذين يــرفـضــون ظــاهـرة مــوالـد

. أولياء الله الصاحل
وبـعـيـدًا عن الـنـقـاش الـديـنـى تـظل مـصـر والـقـاهـرة عـلى وجه
اخلـصـوص كمـا وصفـهـا يوسف إدريـس: "تفـيض بـها أضـرحة
ــشــايخ وأهـل الــبـيـت ورســائل احملــبــ إلــيــهم بــعــدد ســكـان ا
ــفـقـود الـذى يــبـغى الـعـثـور األرض وسـكـان مــصـر لـكل كـونه ا
ــشــتـهى ــثــابـة احلــلم ا عــلــيه.. تــبـدو حــيــاة هـؤالء اجملــاذيب 

تعب احليارى..." للمأزوم ا
: "قـبـة سـيـدنـا الـولى دوول نـوروهـا لـيـرد عـلـيـه صالح جـاهـ
مـحال الـبـيارق والـنـاس بـيزوروهـا قـبـة سيـدنـا الـولى فى اجلو
ا دوروها رحمهما الله فقد أحبا عفوية عالية محال البيارق 
ــصــرى وأدركــا ضــرورة الــبــهــجــة فى حــيــاته.. تــلك الــشــعب ا
الــبــهــجــة الــتى ذكــرنى بــهــا عم مــحــمـد العـب األراجـوز... وال
اذا تـذكـرت موسـيقى الـصبـاح االحـتفـاليـة فى باريس أعـرف 
ـــيــادين كـــصــوت اإلنــســـان احلــر وهــو الـــتى تــبـــدو فى بــعض ا
يـتذكر إنـسانيـته فيمـارس اللعب.. أين تـلك البهـجة? ال أعرف
ـشـهـد خـاطف لـم يـنـتـبه إلـيه ــاذا ذكـرنى عم مـحـمــد  أيـضًـا 
أحــد حـيـنـمـا قــررت الـسـيـدة الــفـاضـلـة سـوزان مــبـارك قـريـنـة
رئيس اجلـمهـورية فى ذكـرى احتـفاالت إنـشاء مـصر اجلـديدة
أن تـغـلق شـارع "الـكـوربـة" وهـو من أقـدم شـوارع احلى كل يـوم
جــمــعــة من الــعــاشــرة صــبــاحًــا حـتـى غــروب الـشــمـس لـيــرسم
األطـفـال على أسـفـلت الـشارع ولـيـمرح اجلـمـيع.. بـالتـأكـيد لم
ـة أن هـنـاك مـرحًــا وبـهـجـة كل صـبـاح من يـوم يـعـرف أبـو كـر

اجلمعة وإال كان قد ذهب هناك..
ـشـهـد اخلـافت ذكـرنـى بـالفـرق الـنـحـاسـيـة الـتى كـانت هـذا ا
ـيـادين الـعـامـة فى مـسـقط  رأسى بـأسـيـوط وال تـغـنى فى ا
أعـرف هل فـكـر أحــد فى جـعل يـوم اجلــمـعـة فى أحـد شـوارع
ـدن واألحــيـاء الــهـامــة فى مـصــر يـومًــا لـلــبـهــجـة عـواصـم ا

واللعب?
بالفعـل تغيرت نظـرة اجملتمع لصنـاعة البهجـة.. وبالفعل على
ــدنى أن تــدرك أن صــنــاعـة احلــكــومــة ومــنــظـمــات اجملــتــمع ا
ـصرى ضـرورة هامـة تتـناغم االحـتفـال والبـهجـة فى الـشارع ا
مع مشروع التنسـيق احلضارى الذى لم تظهر آثاره إال قليالً
ــوالــدهـا. وأكــشـاك فــشـارع يــســتـعــيــد جـمــاله وقــرى تـســعـد 
مـوسـيـقى فى حــدائق عـامـة كـفـيـلـة بـتــفـكـيك الـتـوتـر الـعـام فى
.. إنها الـقدرة على البـهجة باألعيـاد الدينية ـصري سلوك ا
ــصـنـوعــة كى يـصــرخ اإلنـسـان ويــلـهـو ويــبـتـسم واالحــتـفـاالت ا
ــرح إن الــبــهــجــة فى مــصــر وصــنــاعــتــهــا ضـرورة ــارس ا و

منسية فى دوامة ثقافة الزحام.
فـهل نستـطيع أن نفكـر حقًا فى مـشروع عام لصـناعة الـبهجة

صرى. ظاهر االحتفالية فى الشارع ا والستعادة ا

ال يا أستاذ أنت برضه قلت حاجة تزعل. 
طب ماليكش أى مطالب?

لو ضرورى يـبقى عايـز منكم عـربية بسـاللم وفيها دكك ألف
بيها مصر كلها أفرج العيال ع األراجوز.

صري حلمه فهل تهتم وزارة الثقـافة به هل يححقق أحد ا
ـا كـان هو ـصرى فـر فى عـربـة تـصنع الـبـهـجة فى الـشـارع ا
آخـر أراجــوز مـحـتـرف فـى مـصـر يـؤمـن بـأن بـضـاعــته طـازجـة
ويـثـق فى أن حـقه بــعـد الــعـرض أفــضل من قـبـل الـعــرض فـهـو
ـصـرى الذى ال يـخـشى هـتاف "سـيـمـا أونطـة عـايزين الـفـنان ا
ــة صـانع الـبـهـجـة فــلـوسـنـا" إنه عم مـحــمـد اجلـمـيل أبـو كـر
وحــقـيـقــة األمـر أنـنى الحــظت أن الـشـهــرة ال تـثـيــر خـيـاله إنه
سعـيـد بكـونه ذلك الـفنـان احلـر الطـلـيق الـذى يجـوب األسواق
قـاهى والـشـوارع لـيـصـنع الـبهـجـة ويـحـصل عـلى قـوت يومه وا
ــارسـته مــهــنــة الـفن خــارج نــطـاق بــكــده وتـعــبه إنــهــا حـريــة 
ـسرح األطـفال كـما أن بورصـة الـنجـوم أو القـواعـد التـربويـة 
ـهن التمـثيلـية ال تملـك أن حترر له محضـرًا ألنه يعمل نـقابة ا
بـدون إذن إنـه كـالــعـصــافـيــر حـ تــغـنى وال أحــد يـقــدر عـلى
إسـكـات غــنـاء الـعـصـافــيـر وهـو حـر مــثـلـهـا حــ تـطـيـر وحـ
تتخـير مكان الـهبوط وسط النـاس الذين حتبهم. إنـها احلرية
الـتى افـتـقـدهـا الـفـنان الـراحـل مـحـمـود شكـوكـو الـذى ولـد فى
أوائل القـرن العـشرين عـام ١٩١٢ وعمل "كـمالغى" وأراجوز.
ومـطرب شـعـبى إلى أن طـور فن األراجوز فى فـرقـة الـعرائس
الـتى أقـامهـا بـاسمه وقـدم فـيهـا مـسـرحيـات عـرائسـيـة شعـبـية
ـصـر محـمـد التـابعى ـناخ الـثقـافى والـفنى  متـطورة مـتـأثرًا بـا
وكـامل الـشنـاوى ومـحـمد عـبـد الوهـاب ومـحـمود رضـا ويـحيى
حـــقى حـــيث طــور هـــؤالء مــوهـــبــته الـــفــطـــريــة لـــتــقـــدم فــرقــة

األراجوزية مسرحيات منها:
السندباد البلدى والكونت دى مونت شكوكو.

ة فقد فضل حرية العصافير فهل له أما عم مـحمد أبو كر
من عربـة مجهزة تساعده على الـطيران احلر فى كافة أنحاء

مصر?
اذا لم يعد عم محمد يذهب للموالد? و

هل قلت ظاهرة فنون العرض الشعبية الدرامية بها?
بالـتأكـيد قـلت تـلك الظـاهرة لـصالـح اإلنشـاد الديـنى وحلـقات
ـراجــيح وغــيـرهــا من األلــعـاب فــقــد تـغــيـر ــدائح وا الـذكــر وا
ـصـرى فى نــظـرته لـفــنـون الـطــرب والـرقص وفـنـون اجملـتــمع ا

بتحب الناس يا عم محمد?
آه يا عم... الناس دى على راسى من فوق.

مفيش مرة حد ضايقك فى الشارع?
األراجوز هو اللى يوقفه عند حده.

بتحب تمثل للعيال وال الكبار أكثر?
العيال.. العيال دول كلهم حبايبى.

? ودلوقتى بتعرض فنك ف
فى أى حتة.

حافظ تمثيليات وال مألفها?
االثن زى حرامى الشنطة وحمودة األقرع.

ناقصك حاجة وأنت بتمثل?
الغى. أيوه.. ا

كان بيعمل معاك إيه?
كـان بــيـلـم الـنـاس ويــلم الــفـلــوس ويالغـيــهم. ويالغى األراجـوز

ويسخن الشغل ويلم الزبون بالقافيه لو عمل دوشة.
ودلوقت مش القى مالغى?
خالص أنا بقيت لوحدى.

طب ما حاولتش تعلم الصنعة حلد من والدك أو أحفادك?
ابنى مات.

الله يرحمه.
ة كلهم أراجوزات. بس والد بنتى كر

أنت اللى علمتهم?
أبــدًا كــانـوا بــيــشــوفـونى قــام عــمــلـوا أراجــوزات فى بــنــهـا وفى

والد اللى حواليها. ا
اسمهم إيه?

محمد وحسنى وسامية وعلى كلهم أراجوزات صغيرة.
كن تعلم الصنعة دى حلد? طب 

كن لو عايز يتعلم. آه 
ــعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون اقـتـرحت عـلـيه ورشــة تـدريـبـيـة لـطـلـبـة ا
ـــســرحـــيـــة فــظـــهـــرت عـــلــيه عـالمــات دهـــشـــة وارتـــيــاب فى ا

شخصى.
عايز تقول إيه تانى?

عـايـز أقول لك دى صـنـعتى وعـشت عـمـرى كله وربـيت عـيالى
مــنـهــا ومـحــدش قــدر وال حـاول مــرة إنه يــهـزأنى وأنــا بــأعـمل

أراجوز.
أنت زعلت منى?

 د. حسام عطا
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سرحي جريدة كل ا

> عمل مديرا للمسرح الكوميدى 1980 كما عمل وكيال لوزارة الثقافة
1996وعضوا للمجلس األعلى للثقافة 1992.

ة" > فيلم "كيكة بالكر
للمخرج الشاب أحمد
مجدى يعرض مساء
اخلميس القادم 23

يوليو بقاعة تنمية البيئة
قطم الفيلم إنتاج با

مدرسة السينما 2008
وسبق عرضه بأكثر من
مهرجان واحتفالية كان
آخرها مشاركته فى
مهرجان السينما
ستقلة ومهرجان ا

كورتوما بفرنسا وحصل
على جائزة جلنة

التحكيم اخلاصة من
مهرجان التاغيت

باجلزائر.
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سرحي جريدة كل ا

ركز الدولى للتنمية > ا
الثقافة بالدقى يشهد
حاليا فعاليات الدورة
التدريبية التى تنظمها
درسة الصيفية للفنون ا
حتى نهاية أغسطس
القادم للشباب من سن
 12إلى  18عاًما فى
مجاالت الرسم
والتصوير الفوتوغرافى
وازيك والنحت وأعمال ا
وذلك أيام االثن
والثالثاء واألربعاء
أسبوعيا من الساعة 11
صباحا وحتى الرابعة
والنصف عصرًا.

سرحية "الكوميدى شو" عام 1976  > ويذكر للسيد راضى أيضًا أنه أسس فرقته ا
وقدم بها كثيرًا من األعمال االستعراضية الكبيرة على مسرح األندلس .
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د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

عــرض مـــا حتــمـل مــعـــنى مــقـــصــودا ومــحــددا
يــرتـبط وهــذا الــسـيــاق  وعــنــدمـا يــقــوم نـفس
مـثل بـنـفس احلـركة فى سـيـاق عـرض آخر  ا
فـــســـوف حتـــمل حـــركـــتـه مـــعـــنى آخـــر يـــرتـــبط
والــســيــاق اجلــديــد  األمــر الــذى يــتــطــلب من
ـــــمــــثـل أن يــــتـــــحــــرر مـن لــــزمـــــاته احلـــــركــــيــــة ا
الـشــخــصــيــة أو الــتى اشـتــهــر بــهــا  وعــلـيه أن
ـاءات وإشــارات نـابـعـة من يـبــتـكـر حــركـات وإ
الـدور الـذى بـ يــديه  ال أن يـدخل بـحـركـات
ـاءات سـابــقـة الـتـجـهــيـز كـمـا هـو وإشـارات وإ
مـثل ثلـينا خـاصة ا األمـر عند الـكثيـر من 
الـكـومـيـديـ  وهـو مـايـزيـد مـتـطـلـبـات تـدريب
ـثل أن وتـهـيـئـة اجلــسـد بـحـيث يـسـتـطـيع كل 
يـجعل من جـسمه عـضوا مفـكرا بـحـيث يـكون
متـفتحا ومنـفتحا ومسـتعدا لكل االحـتماالت
الــتـعــبــيـريــة  وتــبـدأ تــهــيـئــة اجلــسم عــلى هـذا
الـنـحو بـالتـحـرر من جمـيع الـقيـود الفـيـزيقـية 
والــتـى تــتــمــثل فى الــوزن واجلــاذبــيــة  وكــذلك
ـعـوقـات الـنـفسـيـة والـتى تـتـمثل الـتخـلص من ا
فى االنـطـواء الــذى يـحـول دون تـفــجـر طـاقـاته
الــتـــعــبـــيـــريــة  وكـــذلك الـــتــخـــلص مـن الــقـــيــود
ـتـمــثـلـة فى الـعـادات والــتـقـالـيـد االجـتـمـاعــيـة ا
ـتعـلـقة بـوضعـيـة اجلسم اإلنـسانى واألعراف ا

والنظر إليه بصورة ما . 
ó°ù÷G Qƒ°†M

ــمــثل بــجـســده يــقــدم وجـودا مــحـســوسـا  إن ا
سرح فى نفس الـلحظة لـشخص يعيش عـلى ا
ــتـفـرج مـن خالل سـلــسـلـة من الــتى يـعــيـشــهـا ا
األفـعـال وردود األفـعـال الـتى يـعـتـمـد فـيـها أوال
عـلى جسده  وذلك هـو ما يسـمى باحلضور 
ـسرح لم مـثل عـلى خـشـبـة ا حـيث مع ظـهـور ا
يـعـد مـجـرد هـيـكل آدمى إلنـسـان يـتـحـرك على
سرح  وال هو أى جسد  ولكنه جسد مع ا
ـــــثـل مـــــركـــــز اجلــــــذب من خـالل طـــــاقــــــاته  
تـعلقة ـعانى ا التعـبيرية الـتى تبث الدالالت وا
ــتــلــقى  إن هــذا اجلــســد هــو بــالــعــرض إلى ا
ــثــابــة الــبـــنــاء الــرمــزى الــذى يـــتم إخــضــاعه
حلـالــة اجـتـمـاعــيـة مـحـددة بــالـعـرض  ولـرؤيـة
مــعـيــنــة لــلــعـالـم  تـقــوم هــذه الــرؤيـة بــتــحــديـد
تــعـــريف صــورة هــذا اجلــســـد  وهى الــنــقــطــة
احملـوريـة الـتى الـتـقت عـنـدهـا جـمـيع الـتـجارب
ـــــســــرحـــــيـــــة فى الـــــعـــــالم  والـــــتى حـــــاولت  ا
بـأسـلـوب أو بـآخـر  حتـقــيق  فـكـرة الـتـجـسـيـد
ـسرح  مـتـوسـلة فى الـتى تـمنح الـوجـود لـفن ا
ــا أســمــاه ــمــثل اجلــســدى  أو  ذلـك بــفــعل ا
"سـتـانـسالفـسـكى" الـتـجـسـيـد اإلبـداعى  ذلك
ــتـــلك تـــقــنـــيــة ــمـــثل أن  الــذى يـــتــطـــلب مـن ا
جــســـديــة خــاصــة  فـــهى الــتـى ســتــعــيـــنه عــلى
حتـويل الــقـوى الـطـبـيـعــيـة الـتى بـداخـله  وهى
ـــوهــبــة أو الـــغــريــزة الـــتــمــثـــيــلــيـــة  إلى عــمل ا
إبـداعى مـفـيـد يـتـضـمن رسـالـة مـحـددة حتدث
تـفـرج  وهـو األمـر الذى أثـرا حـسـيـا فى ا
ـــمـــثل عـــلـى الـــوعى بـــاالســـتـــخـــدامـــات يـــلـــزم ا
اخملـــتـــلــفـــة جلـــســـده مــثـل  امــتـــداد  وتـــنــوع 
وتباين مجاالت رؤيـة اجلسد  كشفه  تعريته
 تـغـطـيـته  حتـويل شكـله  طـريـقـة تـعـامله مع
الـــفــــضــــاء ومع عــــنــــاصــــر الــــعــــرض األخـــرى 
ـتـفـرجون  إن وأخـيرا البـعـد الـذى يراه مـنه ا
ـؤشرات ثـابة ا كل مجـاالت الوعى هـذه هى 
مـثل عـليـها ـرتكـزات التـى ينـبغى أن يـبـنى ا وا

تدريبه.

ـمثل بـحضوره اجلـسدى احلى عـندمـا يظـهر ا
ـقـام األول ذلك ـســرح هـو فى ا عــلى خـشـبـة ا
ادية اإلنـسان أو الشخص احلـقيقى بسـماته ا
 وثـانــيـا هــو الــشـخــصــيــة الـدرامــيــة أو الـدور
الـذى يتحول إلـيه بشكلٍ أو بآخـر ثم ثالثا هو
ذلك اخلـيــال الـذى يــدل عــلـيه  والــذى يـتــولـد
تفـرج الذى يشاهده فى الـنهاية بـداخل عقل ا
 إن هـذه احلالة الشـديدة التعـقيد من األبعاد
الــثالثــة الــســابــقــة هى الــتـى تــكــوّن قــدرة هـذا
ــعــبــر والـدال ــاء اجلــســدى ا ــمــثل عــلى اإل ا
مثل على معان مقـصودة ومحددة  وإذا كان ا
الــــــذى يــــــقــــــوم بــــــدورٍ مـــــــا هــــــو عالمـــــــة عــــــلى
الـشـخـصـيـة اخلـيـالـيـة الـتى يـؤديـها فـإنه يـظل
محتفظا بسماته احلقيقية إلى حدٍ كبير  إال
ــمــثـل اإلنــســان أن هــذا الــتـــوتــر الـــقــائم بـــ ا
احلـقـيـقى وب الـشـخـصيـة اخلـيـاليـة هـو أحد
أهم عــوامل اجلــاذبـيــة األســاسـيــة الــتى يــتـسم
ــتــفــرج ــســـرحى عــمــومــا  إذ أن ا بــهــا الــفن ا
ـمــثل هى الـتـظـاهـر اليـنــسى أبـدا أن وظـيـفـة ا
أمـامه بــأنه شــخـصــيـة أخــرى لـبــعض الـوقت 
ـؤقت أثرا حسـيا فى ويحـقق ذلك الـتظـاهر ا
ــــتـــــفــــرج  ومـن نــــاحـــــيــــة أخـــــرى فــــإن هـــــذا ا
هى مـثل  اجلـاذبـيـة اجملـردة الـتى يـتـمـتع بـهـا ا
فى حــد ذاتــهــا  تـقــوم بــدورٍ فــعّــال فى تــولــيـد
ـتـفـرجـ  وهـو مـا يـسـتـلـزم أن ـعـانـى أمـام ا ا
ــمـثـل عـددا ضــخــمــا من الــتــقــنــيـات ــتــلك ا
الـتـعـبيـريـة التـى تنـهض عـلى اسـتخـدام جـسمه
ــمـثل اتــخــذ جـســد ا لــهـذا الــغــرض  ومن ثم 
مــوقـــعــا مــتـــصــدرا فى جـــمـــيع مـــنـــاهج األداء
الـتــمــثـيــلى الــتى اتــفـقت جــمــيـعــهــا عـلى أن فن
ــمــثل هــو نــشــاط يـــحــيل إلى احلــضــورحــيــاة ا
إنــسـانــيــة مــتــخــيــلــة مــلــيــئــة بــالــرمــوز والــصـور
ــقـصــودة  وذلك عــنــدمــا يــتــعـرض الــداللــيــة ا
ـمــثل إلى عــمـلــيـة حتــوّل واع من كـونه جـســد ا
معـبرا بـالفـطـرة إلى التـعبـيـر من خالل الفن 
ـمـثل يـتـحـول إلى الـشـخـصـيـة الـتى تـخـتـلف فـا
عـنه تـمـاما  وتـسـتنـد عـملـيـة التـحـول تلك إلى
كن تدريبه على اعتبار اجلـسد دال مركب  
ـرغـوبـة من خالل ـشـاعـر ا المـح وا تـوصـيل ا
ــمــثل مــفــردات لــغــتـه  وعــلــيه  فــإن مـــهــمــة ا
التـقتصـر على بـناء الشـخصـية الدرامـية فقط
 بـل عـــلى إبـــراز مـــنـــظـــومـــة الـــدالالت  وذلك
عــلى اعـــتــبـــار أن عــمــلـه يــرتــكـــز عــلى مـــفــهــوم
ـا الــداللـة لــلـتــعـبــيـر عن هــذه الـشــخـصــيـة  
ـــــكـن مــــعـه الـــــقــــول إن دالالت اجلـــــســـــد هى
ثابة أفعـال وردود أفعال محددة  خالية من
الــتـفــاصـيل غــيـر ذات األهــمـيــة  والـتى غــالـبـا
مـانـراهـا فى السـلـوك اإلعـتـيـادى لإلنـسان فى
حــيــاته الـــيــومــيــة  كــمــا أن اجلــســد فى حــالــة
األداء يــعــتــبــر وحــدة التـتــجــزأ بــوصــفـه مــولـدا
لـــلــمـــعـــانى  ولـــذا فـــإن احلـــركـــات اجلـــســـديــة
سرح تدفـقة للمـمثل على خـشبة ا تتالـية وا ا
يـصعـب حتلـيـلـهـا بـعـزلـهـا عن بـعـضـهـا البـعض
ـسـتـوى الـفـعـلى تـفـكـيـكـهـا ـكن عـلى ا حـيث ال
ــكـن تــمــيــيــز وإعــادة تـــركــيــبــهـــا  ومن ثم  ال
ـعنى ـمـثل حتـمل ا مـنطـقـة مـعـيـنة فى جـسـد ا
ـلــقـاة ــســؤولـيــات ا ـا يــزيـد من ا ـقــصــود  ا
ــــمــــثل  حــــيث إن االســــتــــخـــدام عــــلى كــــاهل ا
ـمثل يتـطلب وعيا تدريـجيا ـسرحى جلسد ا ا
بــصـورته الــنـهــائـيــة  حـيث تــؤثـر تـلـك الـصـورة
عــلى أسـلــوب الـعـرض تــبـعـا ألسـلــوب الـتـقــنـيـة

ـكـان  وعن احملـتـوى الـقـصـصى من الـزمـان وا
خالل أدائه الـــصـــامت  واألهم من ذلـك كــله 
فـهو يـتفـاعل مع باقى عـناصـر العـرض األخرى

من سينوغرافيا  وصوتيات .
فـــعــــمل اجلــــســـد لــــيس فــــقط حملــــاكـــاة الــــفـــعل
اإلنــســانى لــلــشــخــصـــيــة  بل يــتــعــدى ذلك إلى
مـحــاكــاة عـواطــفــهــا الـداخــلــيـة  وذلك عــنــدمـا
ـاءاته وإشــاراته إلى رمـوز تـتــحـول حــركـاتـه وإ
دالـة مـرتـبـطــة بـسـيـاق درامى مــا  تـعـتـمل هـذه
ـــتــــلـــقى الـــذى الـــرمــــوز فى شـــعــــور والشـــعـــور ا
يـحــولـهـا بــدوره إلى مـعـان مــقـروءة  إال أنه من
قـام أنه لـيس كل ما اجلـدير بـالـذكر فى هـذا ا
ـمـثل يـحـمل هـدفا مـحددا يـصـدر عن جـسـد ا
ـتـفـرج الـذى غـالـبـا مـا ـكـن قـراءته من لـدن ا
يـــفــــقـــد تـــواصــــله واتـــصــــاله مع جــــزء من هـــذه
األفـعال اجلسديـة  ويتفـاوت حجم هذا اجلزء
من مـتـفـرج آلخـر  وفـقـا لـقـدرته عـلى مـراقـبـة
ـمــثل الـتى تـتــدفق كـنـســيج من الـرمـوز أفـعـال ا
غـــيـــر قـــابل لـــلـــتـــقـــســـيم عـــلى حـــد تـــعـــبـــيــر "آن
ـمـثل أوبـرســفـيـلــد"  وقـد تـكــون بـعض أفـعــال ا
نـــابـــعـــة من ضـــرورة فـــســـيـــولـــوجـــيـــة مـــثل ردود
كـتـسبـة اجـتمـاعـيا ومن األفـعـال الغـريـزيـة أو ا
ــمـثل بــالـثـراء الــرمـزى من هـنــا يـتــمـتع جــسـد ا
نـاحيـة وبـواقـعـيـة الـتـعـبـيـر اإلنـسـانى من نـاحـية
ــنــحه مــرونــة التــتــوفــر أخــرى   األمــر الــذى 
بنـفس الـقـدر ألىٍ من عـناصـر الـعـرض األخرى
 ولــــذا فـــــإن جــــمــــيـع الــــدالالت الـــــصــــادرة عن
ــتـعـددة تـتـمـركـز ــسـرحى بـعـنـاصـره ا الـعـرض ا
ـــمـــثل وجـــســـده  وفى ذات وتــتـــمـــحـــور حـــول ا
ـمـثل أن يكـون واعـيا بأنه ال الـوقت فـإن على ا
ـعزل عن تلك العناصر األخرى  عنى  ينتج ا
بـل عــــبــــر الــــعالقــــات اجلــــدلــــيــــة  أو عالقــــات
ـتـبــادل بـ جـسـده وبـ كل عـنـصـر الـتـأثـيـر ا
عـلى حــدة  وبـيــنــهـا جــمـيــعـا فى ذات الـوقت 
ـمثل فى سياق ومن اجلـدير بالذكـر إن حركة ا

الـــتــدريـــبــيـــة واألدائــيـــة الــتى تـــشــكـــله وتـــشــكل
وذجه .

وبــنـاء عــلى مـا ســبق فــإن هـنــاك أسـسًــا ثالثـة
ـعـبـر عن ـمـثل أن يـكـون هـو ا تـسـمح جلـسـد ا
ــعـــانى والــدالالت فى الــعــمل الــفــنى  أولــهــا ا
ــعـــرفى  عــنـــدمــا يـــكــتــسـب جــســد األســاس ا
ــمــثل مــعــارف اجــتــمــاعـيــة وجــمــالــيــة تــتـعــلق ا
بـــدراســـاتـه لإلنـــســـان  وذلك بـــاإلضـــافـــة إلى
هـارات والتقـنيات ضرورة اكتـسابه لـعدد من ا
الــتى تــهــيئ جــســده لـلــتــعــبــيــر بـوعى وإدراك 
وثـانيـها هـو األسـاس الفـيزيـقى  حـينـما يـكون
يكانيـكية وتشريحية اجلسم مثل واعيا ? ا
الـبـشـرى  أمـا األسـاس الـثـالث  فـهـو األساس
العاطفى  حينـما تكون حركة اجلسد مرتكزة
عـلى دافع نـفسى داخـلى مـرتـبط بـالشـخـصـية
فى مــوقـف درامى مـــا  وبــشـــكل عــام يـــعــتـــبــر
ــمــثل مــســؤوال عن إنــتــاج عالمــاته اخلــاصـة ا
ـســرحى  ســواء كـان يــعـمل من فى الـعــرض ا
خالل نــظـام يـســمح بـالــتـداعى احلــر لـلــجـسـد
وعــلى تــلــقــائــيــة الــتــعــبــيــر  أو كــان يــعــمل من
ـــصــمم  أو خالل إرادة آخــريـن كــاخملــرج أو ا
من خالل تــشـفــيـر حـركى مــصـمم ســلـفـا ومن
ـمــثل هـو هــنـا فــإن الـتــدريب اجلــسـدى لــدى ا
ثابـة االختـبار الذى يـتيح له أن يتـعرف على
حـــدوده اخلــاصـــة وجتــاوز جــســـده  بــوصــفه
يــشـكل الــنـواة الــدائـمــة لـلــمـقــاومـة الـتـى تـعـوق
ــعـــانى قـــدراته عـــلى الـــتــعـــبـــيـــر والـــدلّ عــلـى ا
ـمــثل فى ــقــصــودة   حــيث يـتــمــيــز جــســد ا ا
ــســـرح بــقـــدرته عـــلى تـــقــد كل مـــعـــقــد من ا
ــادى ـــعــانـى والـــرمــوز  بـــاعـــتـــبـــاره الـــرمـــز ا ا
الــــرئــــيــــسى  حـــــيث يــــقــــدم دالالتـه من خالل
مــظــهــره اخلــارجى  وأفــعــاله  وســلــوكــيــاته 
ـسـرح  فـضال عن وتـصـرفـاتـه عـلى خـشـبــة ا
أنه يــنم عن الــهــويــة اجلــنــســيــة الــعــرقــيـة  أو
ــقـــدوره الــتــعــبــيــر عن الــطـــائــفــيــة  كــمــا أن 

 عمل اجلسد ليس محاكاة
للشخصية بل يتعداها

للعواطف الداخلية العميقة

مثل يقدم وجوداَ محسوساً  ا
سرح فى لشخص يعيش على ا
تفرج نفس اللحظة التى يحياها ا
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موضوعية.. متوازنة
.. و"مصحصحة"

خالد جالل

روح الشباب سر تميزها
اخملرج "خالد جالل" مدير مركز اإلبداع قال:

ـيز جـورنال "مسـرحنـا" هو اعتـماده علـى مجمـوعة من الـشباب األمـر الذى خلق أهم ما 
ـســرحـيـة الـتى أصـبـحت حـالـة من الــتـقـارب الـفـكـرى واإلنـســانى بـ اجلـريـدة واحلـركـة ا

تعتمد حاليًا وبشكل أساسى على الكوادر الشابة.
ـسـرحـيــة فى مـصـر من خالل وأضـاف خــالـد: اسـتـطــاعت "مـسـرحـنــا" أن تـتـابع احلـركــة ا

تميزة خصوصًا مجموعة النقاد الشبان. متابعاتها النقدية ا
ـتـابعـات النـقديـة التى تـقدمـها "مـسرحـنا" حتت عـنوان "3 دقات" واعتـبر خـالد جالل أن ا
ـسرحـيـة وجتعل هى أهم أبواب اجلـريـدة; ألنهـا تـقـدم صورة بـانـوراميـة واسـعة لـلـحركـة ا
القـارىء يلم بـتفـاصيل تـلك احلركـة. وتوقف خـالد أيضًـا عنـد الصـفحـات التى تـخصـصها
ا ألنه مـنحاز بـطبـعه للشـباب ومولع اجلريـدة للمـواهب الشـابة حتت عنـوان "مشـاوير" ر

واهب اجلديدة. بتقد ا
ـصطلحات ـتابعات الـنقدية وتـخصيص باب لـشرح وتقد ا وطالب خـالد جالل بزيادة ا
ـتـخـصـص والـقـادر عـلى شـرح ـنـبــر اإلعالمى ا ـسـرحـيـة بــاعـتـبـار أن "مـســرحـنـا" هى ا ا

هتم بهذا اجملال. صطلحات للمسرحي الشبان وا وتقريب هذه ا

شريف عبد اللطيف

سـرحى شريف عـبد اللـطيف رئـيس قطـاع الفنـون الشـعبـية واالستـعراضـية قال: اخملـرج ا
حب الــعــامـلــ والــقــائــمــ عــلى "مــسـرحــنــا" لــعــمــلـهـم ولــلـمــســرح يــظــهــر جـلــيًــا من خالل
صفحـاتها. وأضـاف: اجملمـوعة التى ولـدت اجلريدة عـلى يديـهم والذين ال زالوا يـواصلون
ــبـتــكـرة يـكــشف عن حــرصـهم وتــفـانــيـهم عــلى خـروج تـقــد األفـكــار اجلـديــدة واألبـواب ا
مـطـبـوعـتـهم كل أسـبـوع فى أفضـل صورة. وتـابع عـبـد الـلـطـيف تـقـدم "مسـرحـنـا" مـتـابـعات
سـرحيـة بغض الـنظر عن كـون صنـاع العمل من نـقديـة وإخباريـة بكـافة تفـاصيل احلـركة ا
الـهواة أم من احملـترفـ وسواء كـان العـمل يقـدم على مـسرح اجلـامعـة أو فى الـكنـيسة أو
فى الـبــيت الـفـنى. شـريف عـبـد الـلـطـيف طـالـب مـسـئـولى الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة
ـســرحـيــون من تـلك ـضــاعـفــة صـفــحـات اجلـريــدة لـتــتـضــاعف الـفــائـدة الــتى يـجــنـيــهـا ا

نشورة بها. ادة ا الصفحات وا
" الـعـامـلـ فى "مـسـرحـنـا" بـأنـهـم "هواة ووصف عـبـد الـلـطـيف "كـتـيـبـة الـنـقـاد واإلعالمـيـ
يعـملون بـروح االحتـراف" األمر الذى يـنتج مطـبوعة عـلى مسـتوى محـترم يسـتحق الدعم

ؤازرة واالهتمام. وا

ـسـرحـى جـمـال يــاقـوت أشــاد بـالـدور اخملــرج ا
الذى لـعبـته "مـسرحـنا" مـنـذ صدورهـا وتوقف

عـنــدمـا وصـفـهـا بــالـتـوازن فى الــتـغـطـيـة
الــصــحــفــيــة بـ أعــمــال مــســرح الــهـواة

. واحملترف
يـــاقــــوت وصف شــــبـــاب الــــنـــقــــاد الـــذين
احـتضنت صفـحات "مسرحـنا" جتاربهم
ـــســرحـــيــ ــوضـــوعـــيــة" وطـــالب ا بـ "ا
عـــلى اخـــتـالف أجـــيـــالـــهم وتـــوجـــهـــاتـــهم
الـــفـــنــــيـــة والـــفـــكــــريـــة بـــالــــوقـــوف خـــلف
"مـســرحـنـا" ودعــمـهـا لــتـسـتــمـر فى لـعب

هذا الدور الهام.
وأضـاف جــمـال يـاقـوت: قـسـمـا األخـبـار
تابعات النقدية هما جناحا التميز فى وا

ـتـازا بـ "الـيـقـظـة" الـكـامـلـة "مـسـرحـنـا" حـيث 
ـســرحـيـة فى مـتــابـعــة األحـداث والــفـعــالـيــات ا

بامتداد محافظات مصر.
كـــمـــا أشــاد يـــاقـــوت بـــفـــكــرة نـــشـــر الـــنـــصــوص
ــسـرحــيـة بـانــتـظـام عــلى صـفـحــات اجلـريـدة ا
مــشـيــرًا إلى أن هـذه الــنــصـوص أثــرت بـالــفـعل
مـــــكـــــتـــــبـــــة كـل مـــــســـــرحى ووضـــــعـت مـــــروحــــة
االخــتــيـارات أمــامه عــنــد الـتــفــكـيــر فى تــقـد

عمل جديد.
وطـالب يـاقـوت أسـرة "مـسـرحـنـا" بـإقـامـة ورش
فى الـــنـــقــد الـــفـــنى تـــســـهم فى تـــقـــد أجـــيــال
جـديدة لـلـسـاحة كـمـا سبـق لهـا وأقـامت ورشة

فى التمثيل واإلخراج.

عاطف عوض

منبر كنا نفتقده ومفتاح
للتواصل مع احلركة

ــســـرح الــقــومى مــصـــمم االســتـــعــراضــات ومـــديــر ا
لـلطـفل د. عاطف عـوض شدد عـلى افتـقاد احلـركة
ـــنــــبـــر إعـالمى يــــجـــمـع بـــ اجلــــديـــة ــــســـرحــــيــــة  ا

صداقية قبل "مسرحنا". وا
وقــال عـوض: "مـســرحـنــا" هى أول مـطــبـوعـة
عـلى مـســتـوى الـوطن الـعــربى تـتـخـصص فى
ــــســــرح األمــــر الــــذى مــــنــــحــــهــــا "دورًا" فـن ا
وحـــمــلــهـــا مــســؤولـــيــة اســتـــطــاعت أن تـــلــعــبه

وتتحملها باقتدار يستحق اإلشادة.
وتـابع: من خالل "مـسرحـنـا" أتابع مـا يـحدث
ـــــــــســـــــــرحـى حـــــــــتـى فى ذروة فـى الـــــــــوسط ا
انشـغالى بـعـمل سواء كـمصـمم اسـتعـراضات
أو مـديـر مـســرح وبـذلك أبـقى طـوال الـوقت
"عـلى اتصال" بالـساحة األمر الـذي يفيدني

ويثرى خطواتى.
وطــالب عــاطف عـوض "مــســرحــنـا" بــأن تــمـنح

ـزيــد من اهـتــمـامــهـا لــفـنـون تــرتـبـط عـضـويًــا بـفن ا
سرح وتـعد جـزءًا منه مثل الـباليه واالسـتعراض ا
ثل هذا الدور. ؤهل  كان الوحيد ا وذلك ألنها ا
وتــــوقـف عـــادل عــــنــــد زاويـــة "حــــكــــايــــات من دفــــتـــر
الـذاكـرة" الـذى يـقـدم كل أسـبوع حـكـايـة أو حـكـايات
تـستـحق التـوثيـق والتـسجـيل علـى لسـان أحد فـنانى
ـــســـرح الـــكـــبـــار وهـــذه احلـــكـــايـــات تـــثـــرى مالمح ا
ـســرحــيــة الــتى يــحـتـل صـدارتــهــا دائــمًـا الــصــورة ا
ـقــاالت الـنـقــديـة الـتى أخـبــار الـعـروض اجلــديـدة وا

حتلل هذه األعمال وتقيمها.

رأفت الدويرى

وجودها يستفز األقزام
الـكاتب الكبير رأفت الدويرى قـال: "مسرحنا" هى الرئة الوحـيدة التى نتنفس منها
ـسـرحـيــة وجتـلـيــاتـهـا اخملــتـلـفــة. وأضـاف: الـنــصـوص والـدراسـات أخــبـار احلـركــة ا
والـتـغـطـيـات التـى تقـدمـهـا "مـسـرحـنـا" كل أسـبـوع تـبـرر اسـتـمـرارهـا حـتى لـو اسـتـفز

وجودها "األقزام"
الـدويرى دعـا وزير الثـقافـة إليقاف احلـروب التى يـشنـها من وصفـهم بأنـهم "أصحاب
مــصــلــحــة" فى اخــتــفــاء "مــســرحــنــا" من الــوجــود بــعــد أن كــشــفــتــهم وعــرت مــواقــفــهم
ــكـنــاً فى ظل الـوضع وعـجــزهم الـفــنى والـفــكـرى. وكـشـف الـدويـرى عـن أنه لم يـكن 
ـتـردى أن تـكـون هـنـاك فـرصـة لـوجـود إصدار مـسـرحى مـتـخـصص يـتـابع ـسـرحى ا ا
بـشـكـل أسـبـوعى مـا يـقـدمه الـهـواة وفـرق الــثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة إضـافـة إلى عـروض
ـســرح الــكـنــسى. وقــال الـدويــرى إن "مــسـرحــنـا" ــسـرح اجلــامــعى وا الــبـيـت الـفــنى وا
ـســرحى وتـمــنح األمل لـلــهـواة وتـفــتح أمـامــهم آفـاقًـا اســتـطـاعـت أن "تـنـشط" الــواقع ا

سرح بأنهم "يؤذنون فى مالطا". أوسع حتى ال يشعر عشاق ا
صـريـ بـدعم اجلـريدة وااللـتـفـاف حولـهـا بـاعتـبـارها سـرحـيـ ا  وطـالب الـدويـرى ا

صوتهم ومنبرهم اإلعالمى األول.

الشريف خاطر

سرح عرفة حول ا طورت ا
ـسـرحى الـكـبـيـر الـشـريف خـاطـر سـبــقـنـا إلى االحـتـفـال بـانـتـهـاء عـامـ من عـمـر اإلذاعى وا
ـسـرح" الـذى ــوضـوع من حـلـقـات بـرنــامـجه "دنـيـا ا "مـســرحـنـا" بـحـلـقــة خـصـصـهـا عن هـذا ا
يـقـدمه عــلى شـبـكـة الـبـرنــامج الـثـقـافى. ويـقــول خـاطـر: اسـتـطـاعت "مــسـرحـنـا" خالل هـذين
ــسـرح ســواء فى الـقــاهـرة أو األقــالـيم ــعـرفــة حـول ا الـعــامـ إحــداث "تـطــور" حـقــيـقى فى ا
وجنحت "خـبـرًيـا" بـامتـيـاز فى لـعب هـذا الدور. ويـضـيف: أضـاءت "مـسرحـنـا" عـلى األحداث
ـسـرحـيـ ـسـرحـيـة سـواء كـانـت عـروًضـا جـديـدة نـدوات ومـؤتـمـرات أو مــشـاكل تـخص ا ا
تميزين الذين أثروا بشـكل عام كما أتاحت اجلريدة الفـرصة جملموعة من النقاد والـشبان ا

صفحاتها إلى جانب الكبار الذين تضفى مقاالتهم ثقالً معتبًرا على أعداد اجلريدة.
ــســرحـــيــة الــتـى تــنــشــرهـــا اجلــريــدة بـــأنــهــا أهم مـــا تــقــدمه فـى حــ وصف الــنـــصــوص ا
سرحية وطالب بنشر "مسرحية" كبيرة خارج العدد كهدية ب احل "مسرحنا" للحركة ا
واآلخــر.خــتم الـشــريف خــاطــر شـهــادته بــتــقـد الــتــحـيــة لــلـعــامــلـ فـى "مـســرحــنـا" من
الـصحـفـيـ والـنقـاد ولـرئـيس حتـريـرها "يـسـرى حـسـان" متـمـنـيًـا أن يـشاركـنـا احـتـفاالت

قادمة وجناحات مستمرة.

كتيبة هواة تعمل بـروح احملترف
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سرحي جريدة كل ا

نوع الضحك سرحيات التى قام بإخرجها : على ف يا دوسة  – البكاش  –  > من ا
منوع -  100 مسا  – خد الفلوس واجرى  –قسمتى  – الع احلمرا – الدخول فى ا

كشوف  –راجل مش من هنا.  –عنبر احلب  – سفاح رغم أنفه  – اللعب ع ا

> مكتبة البلد بشارع
محمد محمود أمام

اجلامعة األمريكية بوسط
القاهرة تشهد فى السابعة

والنصف مساء غد
الثالثاء  أمسية للحكى
شاركة القاص والشعر 
أحمد الفخرانى والذى
يحكى من مجموعته

القصيية األخيرة "أحمد
بيحب نوجا" والشاعر
أحمد كامل الذى يقرأ

قصائد من ديوانه اجلديد
"سكر فائت لنرجس ال

يفنى".
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اســتــشــهــدوا فـى احلــرب وقــد اســتــيــقظ من
ـــبــذولــة هــو مـــوته لــيـــســأل عن ثــمـن دمــائه ا
ورفـقــائه وكـانت الـفـكـرة الـرئـيـسـيـة لـلـصـراع
ـمثل عـن شاب يـبـحث عن قاتـل أبيه وكـان ا
الـذى يــلــعب دور الـقــاتل يــتـخــفى فى مالبس
غـــريــبـــة بــ اجلــمـــهــور يـــومــيًـــا إلى أن تــأتى
ـسرح الـلـحـظـة الـتى يـصـعـد فـيـهـا خلـشـبـة ا
وفى إحـدى الـليـالى وكـان الـعـرض يـقدم فى
إحــدى قــرى سـوهــاج قــبض األمن عــلى هـذا
ــمــثل بـحــجــة االشـتــبـاه فــيه وعــنـدمــا حـان ا
ــــســــرح لم دوره لــــلــــصــــعــــود عــــلى خــــشــــبــــة ا

جنده..!
واقـعة أخرى مـشابهـة حدثت فى عرض آخر
لــلــســامــرى عــنــدمــا كــان يـقــدم عــرض "أدهم
الــشــرقــاوى" فى ســاحــة وكـالــة الــغــورى كـان
مـثل الثـانوي ويدعى "رأفت" لـديه أحد ا
وكـانت والـدته ال تـرضى عن عـمـله بـالـتـمـثيل
فــكـانت تــأتى كل لــيـلــة إلى الـوكــالـة وتــخـتـرق
صــفـــوف اجلــمـــاهــيـــر حــتـى تــصل إلـــيه فــوق
ــســرح لــتــمــسـك به فى عــنف وهى خــشــبــة ا
تــكـــيّل له الــشــتــائـم ثم تــخــرج به وهى جتــره
من جـلــبـابه لــلـخـارج تــكـرر ذلك كـثــيـرًا حـتى
تـفـرجـون أن هذه الـواقـعـة هى جزء اعـتـقـد ا
من الـــعـــرض وفـى إحـــدى الـــلـــيـــالى لم تـــأت
ــتــفــرجـ "الــسـيــدة أم رأفت" فــذهب أحــد ا
إلى السامـرى وقال له: "هيه الست أم رأفت

شهد بتاعها النهارده?! مش ها تعمل ا
ــــا كـــان الــــتــــصــــاق هـــذا الــــنــــوع من الــــفن ر
بالناس وقربه الشـديد من قناعاتهم الفكرية
واجلـمــالـيـة هـو مـا تـسـبب فى مـواقف كـهـذه

ا كانت أيضًا التركيبة ر
 الـــشــعـــبـــيـــة الـــتى عـــرف ســـرهـــا الـــســـامــرى
واســتـخــدمــهـا بــذكــاء كــانت سـبــبًــا أيــضًـا فى
ذلك لــــقــــد قــــال الـــبــــعـض أنه اخــــتــــرع هـــذه
الـصـيـغة وأغـلـقـهـا عـلى نـفـسه لـذا فـهى غـير
قـــابــلـــة لـــلـــتـــداول لـــكن الـــســامـــرى لـم يــغـــلق
كن ـعرفـة على نـفسه كـما قـيل فالـفن ال  ا
علنة فى غالب األمر هى إخفاؤه فأسراره ا
نـــفـــســهـــا أســـراره اخلـــفـــيـــة أمـــا الـــتـــركـــيـــبــة
ــا تــكـــمن إلى جــانب احلب الــســامــريــة فــر
الـــــصـــــدق اإلخـالص فى أفـــــكـــــار تـــــشـــــكـــــيل
مـثـل هو ـمـثـلـ ا ـسـرحى عـبـر ا الـفـضـاء ا
الــــعـــنــــصـــر الـــرئــــيـــسـى ومن ثم تــــأتى بــــقـــيـــة
األشـيـاء اجملـامــيع لـهـا حتـركـاتــهـا اجلـمـالـيـة
واحملــــســـوبـــة بـــدقــــة حـــتى قـــال الــــبـــعض عن
الــــســـــامــــرى أنـه مــــخـــــرج مـــــجــــامـــــيع أيـــــضًــــا
.. كــلـهم ـطــربـون ــوسـيــقـون الــراقـصــون ا ا
سرحى ـشهـد ا عـناصـر مهـمة فى تشـكيل ا
وهــذا هــو مــا يـشــكل طــعــمًــا ومـذاقًــا خــاصًـا

للمشهد..
ـــطـــلــــوب فى مـــســـرح وهــــذا هـــو الـــنـــمــــوذج ا
ـــوذج تــمــاهى كل الـــثــقــافــة اجلــمـــاهــيــريــة 
ـســرحى فى بـنــيه فــكـريـة ــشـهــد ا عـنــاصـر ا
وجــمــالــيـــة تــنــاسب اجلــمـــهــور الــعــادى ألنــهــا
خـرجت مـنـهم لــذا فـقـد كـانت عـودتـهـا إلـيـهم

محببة ومقبولة.

بــــاحلـــرب وانــــدفــــاعـــهـم الـــوجــــدانى بــــاجتـــاه
ـا يـقـدم أيـضًـا وفـكرة أخـبـارهـا وتـأثـرهـم 
األزمة تـصنع دائـمًا هذا االلـتفاف بـعد هذا
الـعـرض جـاءت جتـارب أخـرى لـلـسـامـرى فى
نـــفس الــطـــريق الــذى اخــتـــطه لــنـــفــسه كــان
عــرض "حـكــاوى الـزمــان" الـذى كــتـبـه يـسـرى
اجلـــنــدى فى ثـــانى تــعـــاون بــيـــنــهــمـــا وكــانت
فـــــكــــرتـه تــــدور حــــول أحـــــد اجلــــنـــــود الــــذين

لـلــعــرض فـتــحـول اســمه تــدريـجــيًــا من "عـلى
الـزيبق" إلى "هنـا القاهرة" وظل عـبد العزيز
عــبـــد الــظــاهــر يـــكــتب وعــلى ســـعــد يــلــحن.
ونــقــدم عـــرضــنــا مـــرّة بــاســتـــخــدام اإلضــاءة

رّات األخرى فى الظالم.. وعشرات ا
ــــقــــاومــــة كــــان الــــعــــرض يــــقــــدم نــــوعًــــا من ا
احلقيقيـة وكان تقبل اجلمهور له يعنى عدّة
أشــــــيـــــاء فى وقـت واحـــــد يــــــعـــــنى تــــــأثـــــرهم

 سكة الفن الشعبى اللى بيروح فيها 
ما بيرجعش

هل بــالـفــعل كــمـا يــقـول الــســامـرى "إن ســكـة
الفـن الشـعبى إلـلى بيـروح فيـها مـا بيـرجعش
اذا عاد هناء عـبد الفتاح عبد العزيز "إذن 
مـخيون أحمد عـبد الهادى منـها لقد بدأوا
مــســـرحــهـم وسط الــنـــاس خــلـــعــوا بـــذالتــهم
وارتـدوا اجلـاللـيب بــدالً مـنــهـا وتـوجـه هـنـاء
عبـد الـفتـاح لدنـشواى لـيخـرج "ملك الـقطن"
وسط الفالح وعبد العزيز مخيون لعزبة
زكى أفـنــدى لـيــخـرج الــصـفــقـة أحــمـد عــبـد
الــــهـــــادى لــــكــــفــــر الــــشـــــيخ وبــــجــــوار إحــــدى
الــــســـــواقـى وأخــــرج "الـــــهالفـــــيـت" وفــــهـــــمى
اخلـــولى ذهـب هـــو اآلخـــر لـــكـــفـــر الـــشـــرفـــا
ـاذا عـاد  .. ـشـوار بـالـقـلـيـوبـيـة وأخـرج أول ا
كـل هـؤالء لــبـذالتــهم مــرّة أخـرى بــيــنـمــا بـقى
الـــســـامـــرى داخل جـــلـــبـــابه وعـــبـــاءته  –لـــقـــد
ـا أسـمـيـناه أسس هـذا اجلـيل أول مـعـرفتـنـا 
فـتوحـة وحفـروا بهذه بـعد ذلك بـالتـجارب ا

التجارب مسارات موشومة بالذاكرة.
ــا انـشــغل أحــد هــؤالء الــرواد بـالــتــمــثـيل ر
... ــــعــــهـــد واآلخـــر بــــالــــســـفــــر والــــثـــالـث بـــا
وأخـذتـهم مــشـاكل الـعــمل الـيـومـيــة وابـتـعـدوا
ـسـرحى الـشـعـبى فى األقـالـيم ـشـهـد ا عن ا

واستبدلوا به مشهدا آخر فى العاصمة..
ولـم تـــكن جــــوالت الـــســـامـــرى بــــعـــروضه فى
أقــالـيم مـصـر اخملـتـلــفـة إال إلقـتـنـاعه بـالـدور
الـتـنـويـرى للـمـسـرح وإلنـتمـائه لـهـؤالء الـناس
ولـــقــنــاعــته بـــأن الــنــمــوذج الـــذى يــقــدمه هــو
ـطلـوب فى الـثـقافـة اجلـماهـيـرية الـنمـوذج ا
إنه يــــرى أن وجـــود  200فــــرقـــة مــــســــرحــــيـــة
ـكن لــهـمـا كـفــرقـته فى هــذا الـتـوقــيت كـان 
ــصــرى جــمــيـــعًــا أن تــغــيــر ســلــوك الــشــعب ا
بــأكــمــله فــهـل تــرى مــازالت هــذه الــفــعــالــيــة

صاحله حتى اآلن..!
ـنــيــا اسـتــمـر فى بـعــد عــودة الـســامــرى من ا
تــــقــــد عـــــرضه "عــــلى الـــــزيــــبق" كــــان ذلك
مــــواكــــبًــــا حلــــرب أكــــتــــوبـــر 1973م. فــــكـــانت
الظروف غير مـستقرة على أى حال واتخذ
الـعـرض صــيـغـة عـدم االســتـقـرار هـو اآلخـر
وبـدالً من تـركـيـزه عـلى حـدوتـة عـلى الـزيبق
بـــدأ هــــذا الـــتـــركــــيـــز يــــقل واتـــخــــذ الـــعـــرض
خـاصــيـة جـديـدة عـلـيه وهى مـواكـبـة أحـداث
الـعـرض فـكـان كـل بـيـان يـصـدر عن اجلـيش
شهد جديـد يؤلفه عبد كـان العرض يتبـعه 
الـعزيـز عبد الـظاهر حلـظيًا عـلى هيئـة بيان
فـــنى بـــيـــان رســـمى فـى مــقـــابـل بــيـــان فـــنى
وعــلـيه لـم يـعــد اسم "عــلى الــزيـبـق" مـنــاســبًـا

سرحي جريدة كل ا

سرحى وأخرج عدة أعمال  > أقام مهرجان موليير ا
ات  – مريض الوهم –  منها البخيل  – مقالب سكابان  – طبيب رغم انفه  –نساء عا
الطبيب احلائر .
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> مكتبة مبارك العامة
ببورسعيد تقيم  فى
الثامنة مساء األربعاء
القادم  22يوليو حفل
توقيع كتاب "احلب
والسالم" ألحمد نبيل
والذى يقدم خالله رؤية
فلسفية حياتية يتم
تناولها بأسلوب وجدانى
يبتعد عن الواقع بهدف
رصد مشاهد من احلياة
مثيرة للجدل الكتاب
صادر عن دار مزايا للنشر
والتوزيع.
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إعداد: محمد احلنفى

z≥«°†dG ´ ∫ÉØàMG{ ÉfƒcQÉ°T ¿ƒ«Mô°ùe
اليوم تدخل "مسرحنا" عامها الثالث.

ثالثة أعوام مضت 105 أعداد صدرت بانتظام يقارب "االنضباط العسكرى"
وهـذه اجلــديـة هى مــفـتــاح مـا حــقـقــنــاه فى "مـســرحـنــا".. والـذى جتــلى فى كل هــذا احلب الـذى

سرحي والذين يتعاملون معنا وكأنها "جريدتهم" أما نحن فـ "ضيوف"!! يحيطنا من ا
سـرح وقـيل.. أين هو كـثيـرون راهـنـوا على صـعـوبة إصـدار صـحـيفـة أسـبوعـيـة مـتخـصـصة فـى ا

سرح لتكتبوا عنه كل أسبوع?! ا
وأثبتنا لهم من خالل 105 أعداد أن هنـاك مسرحًا وأن هناك حركة مسرحية حقيقية تستحق

أن يكون لها منبر إعالمى محترم.
وألنه يصعب علـينا أن نتكلم عن أنـفسنا قررنا أن نـحتفل بدخولنـا العام الثالث "ع الضيق" إال أن
سرحي الكبار الذين نحبهم ونحترمهم قرروا أن يشاركونا فيه  بكلمات حب صادقة عددًا من ا

سرحيون لـ "مسرحنا". .. فكانت هذه الشهادات التى رصدت كيف ينظر ا

د. أشرف زكى 

د. أشـرف زكى رئيس الـبيت الـفنى لـلـمسـرح أشاد بـقدرة "مـسرحـنا"
ـسـرحيـ جلـريدة عـلى "سد الـفـراغ" الـذى طال لـعـقـود ورى ظمـأ ا

تعبر عن واقعهم وآمالهم.
ـسـرحـي فى واعـتبـر زكى أن "مـسـرحـنـا" باتـت "موسـوعـة" ألحالم ا

سرحية. مصر والوطن العربى وتعبر عن واقع احلياة ا
ــفـتـوحـة عــلى صـفــحـات "مـسـرحــنـا" لـكل ــسـاحـات ا وقـال أشـرف: ا
اآلراء والـتى مــنـحـتــنـا فــرصـة االتـفــاق أو االخـتالف واجلـدل الــبـنـاء

ـسـاحـات بـاتت ـسـرحـيـة اخملـتــلـفـة هـذه ا حــول الـظـواهـر ا
بــوابــات ذهــبــيــة لــلـحــراك الــفــكــرى والــفــنى داخل الــســاحـة
سرح" ألن أى رأى سـتفيد فى الـنهايـة هو "ا سرحـية وا ا
مـهـما اخـتـلـفت مـعه أو حـوله يـصب فى الـنـهـاية فـى صالح
ـــــســـــرح. وطـــــالـب أشـــــرف زكى كل ـــــو واســـــتـــــمـــــرار فن ا
ـسـرحـيــ بـاالسـتـفـادة من اآلراء واألفـكــار الـتى يـطـرحـهـا ا
أصـحـابـهـا عـبـر مـنـبـر "مـسـرحـنـا" والـتى أتـاحت لـهم مـا لم
يـكن مـتـاحًا قـبل ظـهورهـا. وأضـاف: استـطـاعت "مسـرحـنا"
ـاضــيـ إضــافـة الـكــثـيــر سـواء من خالل خـالل الـعـامــ ا
ـتــابـعـات الـنـصــوص الـعـربــيـة واألجـنــبـيـة الــتى نـشـرتــهـا أو ا
النقدية لعروض احملتـرف والهواة أو التغطيات اإلخبارية
للمـهرجانـات والفعـاليات اخملـتلفـة وهو ما يحـسب بالـتأكيد
لــفـريق عــمـلــهـا. وتــمـنى أشــرف زكى عـلى أســرة اجلـريـدة أال

ـا يـنـتجه تـابـعـة اخملـلـصـة  يـتـوقـفـوا عن ابـتـكـار األبـواب اجلـديـدة وا
ـصريـون والـعـرب من أعـمال بـاعـتـبار "مـسـرحـنـا" باتت سـرحـيـون ا ا

سرحى فى الوطن العربي.  ذاكرة الفعل ا

أحمد عبد احلليم

بهيج إسماعيل

أبو العال السالمونى

 أحدثت تأثيرًا واضحًا
سرحية  على احلركة ا

اخملـــرج الــكــبـــيــر أحــمـــد عــبــد احلـــلــيم والـــذى ســبق وأشــاد
بـتــجـربـة جــريـدة "مـســرحـنـا" فى حــوار تـلـيــفـزيـونـى وصـفـهـا
خاللـه بـــأنـــهــا "جـــريـــدة جـــادة ســـدت فـــراغًـــا فـى الـــســـاحــة
ـسرحية" هنأنـا بالعدد األول في العـام الثالث وقال: تقدم ا
اجلـريـدة تـغـطيـات صـحـفـيـة مـتمـيـزة لألحـداث والـفـعـالـيات
ـســرحــيـة فى مــصــر والـوطـن الـعــربى وتــفـتح نــافــذة عـلى ا
ـختلف اجتـاهاتها. وأعـرب أحمد عبد ـسرحية  الساحة ا
احلـلـيم عـن أمـنـيـته بـتـخـصـيص مـيـزانـيـة مـرتـفـعـة لـلـجـريـدة
تــســاعــدهــا عــلى مــواصــلــة الــتــألق واالنــتــشــار وأن تــواصل
سرحية فى مصر والعالم العربى. متابعة وتغطية احلركة ا
ـبدعة من النقاد وأضاف: تـلفت نظرى بشدة تـلك الكتيبة ا
تلكون الشبان الذين أفرزتهم صفحات "مسرحنا" والذين 
ــســـرحــيـــة رؤيــة عـــصــريــة إلى جــانـب الــوعى والـــثــقـــافــة ا

ومذاقًا مختلفًا. 

خط الدفاع األول
سرحية  عن احلركة ا

سـرحى الـكـبيـر أبـو الـعال الـسالمونى وصف الـكاتـب ا
جريدة "مسرحنا" بأنها إجناز ثقافى كبير.

واعـتـبـر الـسالمـونى أن الـفـضـل فى هـذا اإلجنـاز يـعود
إلـى الــهـــيــئـــة الــعـــامـــة لــقـــصــور الـــثــقـــافــة مـــضــيـــفًــا أن
"مـــــســـــرحـــــنـــــا" هـى خط الـــــدفـــــاع األول عـن احلـــــركــــة
ـــشــهـــد الـــثـــقــافى ـــســـرحــيـــة ودلـــيل عـــلى "عـــافــيـــة" ا ا
ــصــرى. وقــال الــسالمــونى: الــشـاعــر يــســرى حــسـان ا
رئــيس حتـريــر "مـســرحــنـا" أراه أحــد أركـان جنــاح تـلك

سرحية. لم باحلركة ا التجربة باعتباره أحد ا
وأضــاف: مــا حــقــقـــته اجلــريــدة من جنــاح يــعــد إضــافــة
ـسرحـيـة وقد اسـتـطاعت أن حـقيـقـية وجـادة لـلحـركـة ا
حتقق الكثـير منذ انـطالقها قبل عـام ح كنـا نفتقد
قبـلها كـمسـرحي جـريدة نـشعر أنـها لنـا تخـصنا تـعبر
عـنا وتضـيف إليـنا. وتـوقف السالمـونى عنـد اخلطوات
ـتـد دور ــقـبـلـة لـ "مـسـرحـنـا" مـعــرًبـا عن امـنـيـاته بـأن  ا
"مــســرحــنــا" إلى مـــســاحــات أوسع حــول الــعــالم الــعــربى

سرح. ا العالم كله كمنارة لفن ا ور

ـسـرحى  الـكـبـيـر "بـهـيج إسـمـاعـيل" يـرى فى "مـسـرحـنـا" اجلـريـدة الـكـاتب ا
سرح فى القاهرة واألقاليم. الوحيدة التى تواكب وتناقش حركة ا

سـرحية واضح وقال بـهيج: الـتأثـير الـذى أحدثـته "مسـرحنـا" فى احلركـة ا
ـسـرحيـ عـلى اقـتـنـائهـا بـانـتـظام رغم ويـكـشف عـنه احلرص الـبـالغ لـدى ا

صعوبة ذلك بسبب عدم وجودها فى عدد كبير من منافذ التوزيع.
وطالب بـهيج بالـتوزيع العـادل لالهتمـام ب القـاهرة واألقالـيم واالستمرار
ــســتــمــر لألبــواب والـــصــفــحــات األمــر الــذى يــضــفى عــلى فـى الــتــطــويــر ا

علومات. زيد من احليوية بعيدًا عن التنظير واستعراض ا اجلريدة ا
ـسرحيـة معتـبرًا أن انتـقاء ونشر وتوقف بهـيج مطوالً عـند باب الـنصوص ا
نص مـسرحى كل أسبوع هو الـدور األهم الذي تلعبه "مـسرحنا" في مجال
ـســرحى وفــتح األبــواب والــنـوافــذ عــلى الــعـالـم لـيــدخل الــهـواء الـتــثــقــيف ا

النقى واألفكار اجلديدة.

ارفعوا ميزانيتها!

أصبحت «موسوعة»
سرحي العرب  ألحالم ا

حكايات للشباب قبل أن يناموا
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سرحي جريدة كل ا

وسيقية هن التمثيلية والسينمائية وا > انتخب رئيسا لالحتاد العام لنقابات ا
شترك بالبيت ناصب منها رئيس جلان اإلنتاج ا العام 1993 كما شغل عددا من ا
الفنى للمسرح وعضو اجمللس التنفيذى لالحتاد الدولى للنقابات الفنية العام

 1995بواشنطن.

> مكتبة بدرخان بالهرم
شهدت مساء السبت

اضى عقد لقاء مفتوح ا
مع الكاتب والروائى

حمدى أبو جليل حتدث
خالله عن أعماله

الروائية األخيرة ومنها
"لصوص متقاعدون"
و"الفاعل" احلاصلة
على جائزة جنيب

اضى. محفوظ العام ا
شارك فى حضور اللقاء
مجموعة من األدباء
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عادل حسان 
منى شديد 

قيصر" لفرقة مسرح الشباب أيضا.
ـمـثـلـة مـنـال زكى بـجـائـزة الـتـمثـيل وفازت ا
دور ثــان نــســاء عن عــرض "أرض ال تــنــبت
الـزهور" لـفـرقة مـسـرح الـطلـيـعة وعن دوره
فى نــفس الـعــمل أيــضــا فـاز الــفــنـان خــالـد

النجدى بجائزة التمثيل دور ثان رجال.
بـينـما فـازت أمل عبـد الله بـجائـزة التـمثيل
دور أول نـسـاء عن عــرض "حتت الـتـهـديـد"

لفرقة مركز الهناجر للفنون.
وفـاز د. عالء قــوقـة بــجــائـزة الــتـمــثـيل دور
أول رجـال عن مـســرحـيــة "حتت الـتــهـديـد"

أيضا.
وذهــــبت جــــائــــزة أفــــضل مــــخــــرج صــــاعـــد
لـســامح بـســيــونى عن مـســرحـيــة "يـولــيـوس
قيصر" لـفرقة مسرح الشباب وفاز اخملرج
جــــمــــال يــــاقــــوت بــــجــــائــــزة أفــــضـل إخـــراج

مسرحى عن "القرد كثيف الشعر".
كـــمـــا قــررت الـــلـــجــنـــة مـــنح جـــائـــزة أفــضل
مؤلـف صاعـد لـعبـير عـلى عن "فـيـفا مـاما"
ـركز الـهنـاجـر للـفنـون وجائـزة أفضل نص
مــــســــرحـى لــــلـــــكــــاتب مـــــحــــمــــد أبـــــو الــــعال

السالمونى عن نص "حتت التهديد".
وذهــــبت جـــائـــزة أفـــضـل عـــرض مـــســـرحى
لعـرض "الـقرد كـثـيف الشـعر" لـفـرقة قـصر
الــتـــذوق إنـــتـــاج الــهـــيـــئـــة الـــعــامـــة لـــقـــصــور

الثقافة.
هـرجان أعـرب الفـنان وخالل حفل خـتـام ا
عـــادل إمــام عـن ســعـــادته بــالـــتــكـــر الــذى
يــحـصـل عـلــيه لــلــمــرة األولى من مــهــرجـان
ـــهـــرجـــان د. هـــدى مـــســـرحى كـــمـــا كـــرم ا
وصـــفـى والـــفـــنــــان صالح الـــســـقــــا وتـــســـلم
الـتــكــر نــيــابــة عــنه جنــلـه الــفــنــان أحــمـد
الـسـقا كـمـا  تـكـر اسم الـكاتـب الراحل

بهجت قمر.

عــبـــر اخملــرج جــمـــال يــاقــوت عـن ســعــادته
بـاجلـوائـز الـتى حـصـلت عـلـيـهـا مـسـرحـيـته
"القـرد كثيف الـشعـر" لفرقـة قصـر التذوق
باإلسكـندرية وإنـتاج الهـيئة الـعامة لـقصور
ــكن اخــتــزال الــثــقــافــة وقـــال يــاقــوت ال 
هـــــــذه اجلــــــوائــــــز فـى اخملــــــرج فـــــــقط ألن
العرض نتاج مـجهود مجمـوعة كبيرة يصل
عــددهــا إلى  80 فــردًا من أعـضــاء فــرقـة
الـتـذوق وهـؤالء هم الـسـبب احلـقـيـقى فى
جنــاح الـــعـــمل الـــذى قـــدمـــوه دون انـــتـــظــار

ادى الضعيف. للمقابل ا
وأضـاف يــاقــوت قــائالً إن مــشــروع عـرض
"الـقـرد كـثيـف الشـعـر" بـدأ العـمل فـيه مـنذ
عــامــ وفــيــمــا يــتــعــلق بــتــوصــيــات جلــنــة
التحكيم يـرى ياقوت أنها مـوضوعية ولكن
الـتـوصـيـة اخلـاصة بـالـلـغـة الـعـربـيـة مـكررة
عبـر الـدورات الـفـائـتـة وال بـد من تـفـعـيـلـها
والــتــأكــيــد عـلى االهــتــمــام بــهــذا األمـر من
ـــــشـــــاهــــــدة الـــــتى تـــــخـــــتـــــار خالل جلـــــان ا
ـهرجـان أما ـسابـقة ا ـرشـحة  الـعروض ا
التوصية التى تـتعلق بعروض الهيئة العامة
لقصـور الثقـافة وضرورة ارتـباطهـا بالبـيئة
احملــيــطــة بــهـا يــشــيــر يــاقـوت إلـى أن لـكل
مـوقع تـابع لـهـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة طبـيـعـته
اخلـاصــة نـظــرًا لـتـغــطـيــتـهــا جلـمـيـع أنـحـاء
مــصــر ولــكن طـــبــيــعــة مــديـــنــتى الــقــاهــرة
سرحي القدرة على واإلسكندرية تمنح ا
يـة وليس بـالضرورة أن تـقد عروض عـا
تكون عروض اإلسكـندرية مرتبطة بالبحر
ـــقـــصــــود أن يـــتالئم ــــا ا والـــصــــيـــادين وإ
الـــعـــرض مع وعى اجلـــمـــهـــور يـــقـــتـــرب من
ـا يـخـلق صراعـا فـكـريا ثـقـافـته وأفـكاره 
وتفـاعالً مع الـعـرض وليس بـالـضرورة أن
يكون العرض تـرجمة مباشـرة لواقع البيئة
ـــيًــا ـــمــكـن أن يــكـــون نــصًـــا عــا ــا من ا وإ
ـــمــكن ولــكـــنه يــتـــفــاعل مـع الــبــيـــئــة ومن ا
ـكـســيم جـوركى تـقــد نص "احلـضــيض" 
فى احملـلــة وهـو نص يــتـحـدث عـن مـشـاكل
الــــعـــــمـــــال لـــــكن األهم أن تـــــكـــــون الـــــرؤيــــة
والتناول قـريبة من وعى اجلمهور وتتعامل

معه.
ـهــرجـان بــرئـاسـة د. كـانت جلــنـة حتـكــيم ا
ســامح مــهــران وعـــضــويــة د. إيــنــاس عــبــد
الـدا د. رفــيق الـصــبــان الـفــنـان أحــمـد
ـــنــعم مـــبــارك الــفـــنــانــة مــاهــر د. عـــبــد ا
بـوسى السـورى جمـال سلـيمان د. أحالم
يــونس والــكــاتـب كــرم الـنــجــار قــد أعــلــنت
ــسـرح ــهــرجــان ا جــوائــز الــدورة الــرابــعــة 
ـــــاضى خـالل حــــفل الــــقـــــومى األســـــبــــوع ا
ـــســــرح الـــكـــبـــيـــر بـــدار األوبـــرا اخلـــتـــام بـــا
بــــحــــضـــور الــــفـــنــــان فـــاروق حــــســــنى وزيـــر
هرجان. الثقافة ود. أشرف زكى رئيس ا
وجـــاءت اجلــــوائـــز كـــالــــتـــالى حــــيث قـــررت
اللـجنـة منح شـهادة تـقديـر خاصـة للـممـثلة
دعـــاء حـــمـــزة عن عـــرض الـــدرس لـــفـــرقـــة
تــــواصل إضــــافــــة إلى  3جــــوائــــز خــــاصـــة
قــيـمــتــهـا  5آالف جــنـيه وشــعــارات تـقــديـر
ــــتـــمـــيـــزة لـــكل من لـــبـــعض االجـــتـــهـــادات ا
مــسـرحــيــة سـور الــصــ لـلــمــخـرج حــسـ
مــحـمــود إنــتــاج جــامـعــة الــقــاهــرة واخملـرج

االســتـعــراضــات مــنــاصــفــة بـ د. عــاطف
عوض عن "يـوليـوس قيـصر" ومـحمـد ميزو

عن "القرد كثيف الشعر".
ــوســـيــقى فـــفــاز بــهـــا الــفــنــان أمـــا جــائــزة ا
عـمرو شاكـر عن مسرحـية "حتت التـهديد"

إنتاج مركز الهناجر للفنون.
ـــثــــلـــة صـــاعـــدة وذهـــبـت جـــائـــزة أفــــضل 
لـلـمــمـثـلـة يـاسـمــ مـحـمـد عـادل (جـيـسى)
عن عرض "فانـتازيا اجلـنون" و"نظرة حب"
لــفــرقـــة مــســرح الــشــبـــاب وجــائــزة أفــضل
ـثل صـاعــد وقـدرهــا عـشــرة آالف جـنـيه
لــلـفــنـان مــحـمــد الــعـمــروسى عن "يـولــيـوس

ـــلـك لــيـــر جلـــامـــعـــة عــ تــامـــر كـــرم عن ا
ـمــثـلــة سـلــمى غــريب عن دورهـا شــمس وا
ـــيـالد" إنـــتــــاج مــــســـرح فى "لــــيــــلـــة عــــيــــد ا
الـشـبـاب - الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح  –وفـاز
الفـنـان صـبـحى الـسـيـد بـجـائـزتى الـديـكور
واإلضاءة عن عرض "الـقرد كثـيف الشعر"
لـفرقـة قـصر الـتذوق  –إنـتاج هـيـئة قـصور
الثقـافة بيـنما ذهـبت جائزة الـسينـوغرافيا
للـفنانـة هبة طـنطاوى عن عـرض "يوليوس
قـيـصـر" و"فـانتـازيـا اجلـنـون" إنـتـاج مـسرح

الشباب  –البيت الفنى للمسرح.
ومـــــنـــــحـت الـــــلـــــجـــــنـــــة جـــــائــــــزة تـــــصـــــمـــــيم

 جمال ياقوت: ليس بالضرورة أن تكون عروض
اإلسكندرية مرتبطة بالبحر والصيادين!!

✂✂

≈eƒ≤dG ≈a õFGƒ÷Gh QÉ¶fC’G ∞£îj الكتاب: الدراما
والزمن

ؤلف: خوسيه ا
لويس جارثيا
بارنيتوس

ترجمة: د. طلعت
شاه

الناشر: وزارة
صرية الثقافة ا

✂✂

سرحي جريدة كل ا

> الباحثة دينا رأفت
الهيلى حصلت مؤخرا
اجستير على درجة ا
عن رسالة بعنوان
"االستفادة من تكنيك
عزف موسيقى اجلاز فى
مؤلفات البيانو للويس
مورى جوتشاك لرفع
مستوى التكنيك لدارس
البيانو" وقد حصلت
الباحثة على الدرجة
بتقدير امتياز مع مرتبة
الشرف .

صرى ليواصل مسيرة عمله  سرح ا ركزية لشئون ا > ع رئيسًا لإلدارة ا
صرى عام 1992 سرح ا فى خدمة ا
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 محمود احللوانى

ـــســرحى: احملـــاكــاة الــتـــمــثــيـــلــيــة وفى ا
الفصل الثالث يعيد تعريف الدراما من
وجـهـة نـظــره فـيـنـاقش «مــعـنى الـدرامـا
ــكـــتــوب» ــســـرح «ا الــنـــسق الـــدرامى ا
التواصل الدرامى مفهوم الدراماتورج

الدراماتورجية».
اجلـــزء الــــثـــانى مـن الـــكـــتــــاب خـــصـــصه
ـؤلـف لـدراســة درامــيـة الــزمن أو كــمـا ا
أسـماه «درامـاتولـوجيـة الزمن» والـهدف
ـــؤلف - تــــنــــظـــيم مــــنه - كــــمـــا يــــقــــول ا
اإلطـــار الــتـــقــنى لـــلــعالقـــات بــ الــزمن
سرح فى مظـاهره اخملتلفة ويحتوى وا
اجلـــزء الـــثــانـى عــلـى ســتـــة فـــصــول هى
ــــــســـــرح» ويــــــنـــــاقش خـالله: «الـــــزمن وا
ـسرح واألزمـنة ـسرح ا احلـاضر فى ا
ــســرح الــزمن األزمــنــة الــشـــفــويــة فى ا
ــــســــرحى كــــزمن لـــغــــوى مــــســـتــــويـــات ا
زمنـية زمن كالمى زمن مشهدى زمن
درامى ويـستـعـرض فى فـصل «مـظـاهر
ـــســــرحـى» الـــزمـن الـــداخــــلى لــــلـــزمـن ا
ــنــظــور الــســعـة الــزمــنــيــة أمـا الــزمن ا
فـصل «البنـاء الزمنى لـلدراما» فـيناقش
ـؤلف خالله عـدداً مـن الـتـقـنـيـات مـثل ا
«الــــوقف تــــعـــلــــيق احلــــدث تــــلـــخــــيص
ــــؤلف حــــذف مـــشــــهــــد» ويــــســـتــــكــــمل ا
مــنـاقــشــة طــرق الــتـعــامل مع الــزمن فى
ــسـرحـى فى الـفــصل األخــيـر الـعــرض ا
من كــــتـــابه فــــيـــتـــوقف أمــــام مـــا أســـمـــاه
بـ«الـــزمن األفــــولى الـــتـــوقـف (الـــقـــطع)
االرتــداد الـزمـنى االســتـبـاق) وذلك فى
عـنـون بـ«الـتـرتـيب كـزمن» كـما الـفـصل ا
يــنــاقـش «الــتــكـــرار واإلعــادة» فى فــصل
«الــــتــــواتــــر الــــزمــــنـى» أمــــا فى الــــفــــصل
األخـــيــــر: «الـــدوام الـــزمــــنى» فـــيــــتـــنـــاول
ــــؤلف ظـــــواهــــر زمـــــنــــيــــة أخـــــرى مــــثل ا
«الـســرعـة اخلــارجـيــة تـهــدئـة تــسـريع
سـرعـة داخـلـيـة تـركـيـز تـأخـيـر إيـقاع

تشديد زمنى تراخى».

ضـــمن مـــطـــبـــوعـــات الـــدورة الـــعـــشـــرين
ـــهـــرجــان الـــقـــاهـــرة الــدولـى لــلـــمـــســرح
الـــــتــــجـــــريــــبـى صــــدر كـــــتــــاب «الـــــدرامــــا
ـــــؤلــــفـه الــــنـــــاقــــد األســـــبــــانى والـــــزمن» 
خــــوســـيه لـــويـس جـــارثـــيــــا بـــاريـــنـــتـــوس
والكـتاب يـستـهـدف وضع أسس للـكتـابة
ـــؤلف «مـــحـــاولـــة الـــدرامـــيـــة يـــعـــدهـــا ا
ـظــاهـر األقل اهـتــمـامـاً لـتــطـويـر أحــد ا
فى فــكــر أرســطــو والـــتى عــرضــهــا فى
كــتــابه «الــشــعــر» والــتى حــددهــا بــشــكل
«احملـاكــاة» ويـعــنى الـشــكل الـذى يــجـرى
ـــســرحـى ويــتـــخــذ من خـالله الـــعــرض ا
الكاتب من حتـليل جيرار جينت للرواية
«احلـــكــايـــة» مـــنــطـــلــقـــا ونــقـــطــة ارتـــكــاز
أسـاسية فى حتـليـله للشـكل غير أنه ال
يــفـصـل الـشــكل عن احملــتــوى «الـروائى»
ـــــمـــــكن عـــــلـى اعـــــتـــــبـــــار أنه لـــــيـس من ا
«دراســـــة شـــــكـل من أشـــــكـــــال الـــــعـــــرض
مـتـخــلـ تـمــامـا عن مــحـتـوى مــا يـجـرى
عــــرضه» كــــذلك يــــعــــرض الــــكــــتــــاب أو
يــــحــــاول الــــتــــوصل إلى تــــقــــد دراســــة
ـــســــرحى «طــــريــــقـــة تــــقــــد الـــعــــرض ا
ــســـافـــة (تـــخــيل لـــلــزمـن والــقـــضـــاء وا
ـــوضــــوعـــيـــة/ الـــواقـع) والـــتـــوجــــهـــات (ا

ــــســــرح ــــعــــنــــون بـ«ا الــــفــــصـل الــــثــــانى ا
كعـرض» حتديـد معـنى العـرض الكـتابة
ـســرح الـوضع والــتـمــثــيل: الـســيـنــمــا وا
ــثل/ جــمــهــور ثـم اإلقــنـاع ــســرحى:  ا

ــسـتــويــات الــدرامــيـة الــشــخـصــانــيــة) وا
(عالقات التواصل أو االنقطاع).

خــوسـيه لـويس جـارثــيـا قـسم كـتـابه إلى
جزأين خص اجلـزء األول منه لـلجانب
الـــنــظــرى وشــرح «وجــهـــة الــنــظــر» الــتى
يـنطـلق منـها إلى مـوضوعه انـطالقا من
ـــقـــولـــة «تـــودروف» أن «وجـــهــة ـــانه  إ
الــنــظـر اخملــتــارة حتــدد وتــعــيــد تـعــريف
الهدف» لـهذا فقد قام فى اجلزء األول
بـإعـادة تــعـريف «الــدرامـا» عـلى اعــتـبـار
أن الـدراما (من وجـهة الـنـظر اخملـتارة)
مـسرح/ اسـتعـراض وفرجـة يعـنى عدم
اعـــــتــــــبــــــارهـــــا نـص/ أدب عــــــلى عــــــكس
ـــســـيـــطـــرة عـــلى الـــتـــراث الـــتـــصـــورات ا
الـــنـــقـــدى مـــنـــذ أرســـطـــو وقـــد احـــتـــوى
اجلــــزء األول (قــــواعــــد عــــلم الــــدرامــــا)
ثـالثــــة فــــصـــــول هى «األدب والــــعــــرض
ومن خالله نـاقش خـمس نـقـاط تـأكـيدا
ــنـــهــجـــيــة وهى أسس لــوجـــهــة نــظـــره ا
الــــــدرامـــــا لــــــدى أفـالطـــــون وأرســــــطـــــو
ــشـــهــد مـــركــزيـــة الـــكــلـــمــة ومـــركــزيـــة ا
ـــــــســـــــرح واألنـــــــواع األدبـــــــيـــــــة الـــــــنص ا
الدرامى ونص الـعرض النص الدرامى
والـــــعــــــمل الــــــدرامـى كـــــمــــــا نـــــاقـش فى
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أظـنـهـا ظـاهـرة ال يـنـبـغى أن يـغـفـلـهـا الـنـقد
ــسـرحـيـة» ــوسـوعـة «ا والـنــقـاد هى تـلك ا
الضخمة التـى يعكف على كتابـتها الدكتور
عبد الرحمـن عبد احلميد على ويصدرها
بـشـكل مـتــتـابع وهـا هــو اإلصـدار اجلـديـد
له والــذى يــضم اجملــمــوعــتــ اجلــديــدتـ
«الـــســــابــــعــــة والـــثــــامــــنـــة والــــتــــســـعــــون» من
ـوسـوعــة الـتى حتـمل عــنـوان «مـصـر» فى ا

كل إصداراتها.
اجملـــــمــــوعـــــاتـــــان حتـــــتـــــويـــــاتـــــان عـــــلى أربع
ــعــدل مــســرحـــيــتــ فى كل مــســرحـــيــات 
مــجـمــوعـة وهــمـا: «دار الــكــتب والـبــولـيس»
ـــان فى اجلــــزء األول ثم «الـــدراويـش وبـــر
ــســـرحـــيــة الـــنــســـاء» فى اجلـــزء الـــثــانـى وا
األخـــيـــرة يـــذكــــرنـــا عـــنـــوانـــهـــا بـــكـــومـــيـــديـــا
أريـــســتــوفـــانــيس الـــتى قـــدمــهــا فـى الــقــرن
الــرابع ق.م غـــيــر أنــهــا تــخــتـــلف عــنــهــا فى
الـتـنـاول حـيث يـديـر كـاتـبـنـا أحـداثـهـا عـلى
ـسـتـقـبل سـنـة 3000 سـطح الـقـمــر فى ا
كــمـــا يــجــمع لــهـــا الــكــاتب شـــخــصــيــات من
ـصرى والـصـينى الـشرق والـغـرب فهـنـاك ا
واألمــــريــــكى فــــضال عن كــــائــــنــــات أخـــرى
«عـــفـــريـت من اجلن» وذلـك لـــيـــنــــاقش من
خاللــهــا عـدة قــضــايـا عــلى رأســهــا قـضــيـة
ــلــكــته احلــكم. حــيـث يــجــعل احلــكـم فى 
«فــوق األرضــيـــة» لــلـــنــســاء كـــذلك يــتـــمــيــز

الـــكـــاتـب فى مـــجــــمل مـــســــرحـــيـــاتـه بـــذلك
ـــده ســوى أن اخلـــيــال الـــطـــلــيق الـــذى ال 
يـــكــــشف عن أفــــكـــاره ومــــوضـــوعـــاتـه الـــتى
يختارها بعـناية ليناقش من خاللها الكثير
ــــطــــروحــــة عــــلى الــــعــــقل من الــــقــــضــــايــــا ا
ـصــرى اآلن والـكـاتب ال يـكـتـفى بـاحلـوار ا
ــســرحـيــة بل يــلــجـأ فى صــيــاغـة أعــمــاله ا
ـقــفى كـثــيـراً ــوزون وا أيــضـا إلى الــشــعـر ا
فى كـتابـة أغـنـيات تـغـنيـهـا الـشخـصـيات أو
الــــكــــورس فى حلــــظـــات مــــخــــصـــوصــــة من
احلــدث الــدرامى ولــكــثــرة هــذه األغــنــيــات
فى مـــســـرحــيـــات د. عـــبـــد الـــرحـــمن عـــبــد
ـثـابة ـكـنـنـا الـقـول إنـهـا تـعـتـبـر  احلـمـيـد 
عــنـصــراً رئــيــســيــا من عــنــاصــره الــبــنــائــيـة
ـســرحـيـة فــلم تـخل مــنـهــا مـســرحـيـة من ا
مـسـرحـيـاته األربع الـدكـتـور عـبـد الـرحمن
عـــــبــــد احلـــــمــــيــــد عـــــلى أصـــــدر حــــتى اآلن
(117) مـــائـــة وســبـــعـــة عـــشـــر مـــســـرحـــيــة
ضــمـتـهــا جـمـيــعـاً مـوســوعـته «مـصــر» لـهـذا
ــســرح ألن نــكــرر الـــدعــوة لــلـــســادة نــقـــاد ا
يلـتـفـتـوا إلـى هـذا اإلنتـاج الـغـزيـر الـضـخم
حــــتى ال يــــظل الـــــرجل يــــصــــرخ وحــــده فى
الــبـــريــة ولـــعــلــمـــهم يــكـــتــشــفـــون لــنــا نـــبــعــاً
ــسـرح كــمـا مـســرحـيــاً جـديــداً يــثـرى فن ا

سرحية. يثرى حياتنا ا

الكتاب: مصر
اجملموعة السابعة والثامنة
وسوعة والتسعون من ا

سرحية ا
ؤلف: أ. د. عبد الرحمن ا

عبد احلميد على
ؤلف الناشر: على نفقة ا

فاروق  حسنى  وأشرف زكى   أثناء تسليم السقا اجلائزة    جمال ياقوت  يتسلم اجلائزة

 د. أحمد مجاهد وعادل إمام يصفقان جلوائز القرد كثيف الشعر
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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
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سرحي جريدة كل ا

سرحية قسم اإلخراج والتمثيل العام 1960 وانطلق عهد العالى للفنون ا > تخرج فى ا
سرحى والتمثيل بعدها ليحقق بصمته اخلاصة فى عالم الفن  متنقال ب اإلخراج ا
السينمائى والتلفزيونى والعمل العام .
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مثلة واخملرجة ريهام > ا
عبد الرازق تستعد حاليا
لتقد "مونودراما"
ضمونة الطريقة ا
للتخلص من البقع" تأليف
نعم وسينوغرافيا رشا عبد ا
وإعداد موسيقى حملمد
طايع كيروجراف محمد
قرر سرحية من ا ميزو ا
هرجان نوادى مشاركتها 
سرح اإلقليمى خالل ا
أغسطس القادم.
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سرحي جريدة كل ا

دينة بنغازى سرح الليبى  دة عام فى ا > فى عام 1971 عمل خبيرا مسرحيا و
ا يزيد على 25 عمال سرحى فى تونس وإخراجه  هرجان سوسة ا  إضافة لعمله 

نستير  هرجان ا مسرحيا فضال عن  عمله 

دوح حنفى > اخملرج 
يجرى حاليا بروفات

مسرحية األطفال "رحلة
ورد" تمهيدا لعرضها على
مسرح قصر ثقافة برج
العرب خالل أغسطس
سرحية تأليف القادم ا
حسام الدين عبد العزيز

وموسيقى محمد
مصطفى تصميم ديكور
وليد السباعى تصميم
استعراضات شريف
عباس مالبس أحمد

قط.
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فى األول
أحـمـد زيدان مـاذا كــان طـمـوحك بــإنـشـاء

موقع نصوص مسرحية?
من الـريــــــاض لــيس لى اى انــتـفــاع اعـشق
سرح يا سيدى الفاضل  انكويت بناره ا
وكانت احلـاجة لـلمـوقع بـسبب عـدم وجود
ـــســرح أقـــصــد مـــكــتـــبـــات خــاصـــة فى ا
ــســرحـــيــة واالنـــتــرنت بــات الــنــصـــوص ا
وســـيــله يـــتــعــامـل مــعــهـــا الــشــبـــاب بــشــكل
أســاسى ومـــنــهـــا أتت الــفـــكــرة كـى نــكــون

مكتبة الكترونية مختصة بالنصوص
وهـل ف اعـــتـــقـــادك حـــقق حــمــد زيــدان  أ

رجوة منه? وقع الفائدة ا ا
من الــريــــــاض لــقــد حــقـــقت الــفــائــدة من

خالل االنتشار الواسع 
والــكـثــيــر الـكــثـيــر يـســال عـنـه وعن سـبب
ـوقع قــد سـاهم فـعـلـيـا إقـفـاله ونـرى أن ا
ــعــاهــد الــفــنــيــة واجلـامــعــات فى طــلــبــة ا
بـحــثــهم عن نــصـوص تــقـدم عــلى مــسـارح

الكليات
وقع مرة أخرى ? أحمد زيدان ومتى يعود ا
من الــريــــــاض: أغــلق مــنــذ ســـنه تــقــريــبــا
وسيـتم افتتـاحه خالل شهر أكـتوبر الـقادم

إن شاء الله.

واجـهت مـشـاكل عـديـدة فى الـدخـول عـلى
ـوسى مـوقـع نـصــوص لـلــدكــتـور مــشــعل ا
ن ال يـعــرفه مـتـخـصص فى نـشـر ـوقع  وا
سـرحيـة للـمسـرحيـ العرب الـنصـوص ا
ويــحـوى أكـثــر من سـتــمـائـة نـص مـسـرحى
حـسب آخـر زيـارة لى تـتـنـوع بـ نـصوص
الـفصـحى والعـامـية لـشبـاب وكبـار الكـتاب
ن لــهم عالقــة بـوســيط اإلنــتـرنت كــمـا
سـرح الطـفل "مسـرحنا" يحوى نـصوصـا 
ـوسـى مـؤسس حــاورت الــدكـتــور مــشــعل ا
ــــعــــرفـــة أســــبــــاب اإلغالق عــــلى ــــوقع ا ا

اسنجر. ا
أحــمــد زيــدان أســـتــــاذ مـــشـــعل اخـــبـــارك

واخبار موقع نصوص إيه ?
ـــوقع مـــتـــوقف مـن الــريــــــاض مــرحـــبـــا ا

لألسف
وذلك لعـدم التفرغ ألنه يحتاج ألكثر من 7
عنى  انه يـحتاج ساعـات يوميـا إلدارته 

مؤسسة الدارته
وسيتم اغالقه بشكل نهائى أحمد زيدان
ـــكن ان جنــد مـن يــســاعـــد فى هــذا هل 

وقع ? العمل كى ال يتوقف ا
من الـريـــــاض هـنـاك مــؤسـسـات فــنـيـة لم
تستجب للموضوع لن أذكر لك أسمائها

ـــــكـن اخـــــذ بـــــعض أحـــمــــد زيـــدان هل 
ـوقع مـثل عدد الـنـصوص ـعـلومـات عن ا ا

الــواقع حـــول عالقـــة الــعـــرب والــغــرب 
وهى نصـوص ذات مـنحى سـيـاسى  لكن
أؤكـد علـى أنـهـا حتـتـاج إلى خـبـرة حـيـاتـية
ــعـيش ومع ـؤلف بــالـواقع ا حـول عالقــة ا
ذلك  فــأنـا أشـفع لــلـمـؤلـفــ الـشـبـاب
مـحـاوالتـهـم الـكـتـابـيـة فـى مـجـال الـتـألـيف
ـسـرحـى  ألن عـمـلـيـة إدراك االحـداث ا
ـثــقف ــتــســارعــة احلــالـيــة  جتــعل مـن ا ا
الــعــربى  مــثــقــفًـا مــرتــبــكًــا بــســبب إيــقـاع

تسارعة األحداث ا
فــبـالـكـاد نــسـتـطـيـع فك طالسم ورمـزيـات
األحداث لـكنهـا النصـوص  تعـكس وجهة
ـــــؤلف نــــفـــــسه ولــــذلـك جتــــدنــــا نــــظــــر ا
ؤلف ذاته  مـقـحـم كى نـعـيش بـأفـكـار ا
ظمن نـطاق شخصـانية ومع لذلك أقول :
" ان شاء الله تكون مؤشرات وبذور طيبة"
وضوع عدم وجود أحمد زيدان وبالـنسبة 

كاتبات ?
من الريـــــاض خلـينـا نالقى مكـان للـرجالة

نشورة وعدد الكتاب ا
مـن الــــريـــــــــاض تـــــقــــريــــبــــا  650 نــــصــــاً
مـسـرحــيـاً مـنــهـمـا  450 نــصـاً مـسـرحـيـاً

ؤلف عرب  معاصرين
أغـلــبــهم من الــشــبـاب أحـمـد زيـدان هل
تـوجـد أى مالحــظـات لك عـلـى الـنـصـوص

نشورة  ا
من الريـــــاض نـفـتقـر للـنـصوص الـواقعـية
ـؤلفات عـربيات وأغلب نفتـقر للـنصوص 
النصوص تأتى من مصر والعراق وسوريا
أحـمـد زيـدان اريــد مـنك أن تــوضح اكـثـر
نـشورة على وجهـة نظرك فى الـنصـوص ا
ـــــوقـع وســــــبب عــــــدم وجـــــود نــــــصـــــوص ا

لكاتبات?
ـدرجة بالـنسـبة لـلنـصوص ا من الريـــــاض 
ــوقع  بــاعـتــقــادى اخلـاص  أنــهـا ال فى ا
تــزال حتــتــاج لــعــمــلــيــة غــربــلــة  وال تـزال

نصوص تنم عن حالة من اإلرباك
ـا أنهـا مـؤلـفات شـبـابيـة  فـهى تـعكس و

اسنجر ع ا
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يحفل مـوقع كلـية أداب جامـعة عـ شمس عـلى الفيس بـوك بعـدد من األخبار
واجلوائز التى حصل ـشاركة بالعـمل لك ليـر بدءا من اجملموعة ا حول عرض ا
وانتهاء بحصول سابـقة جامعة ع شـمس عليها العـرض من خالل مشاركته 
هرجان مخرجه تامـر كرم على جائزة خـاصة با

صرى ودورته الرابعة القومى للمسرح ا
لـير تـألـيف : ولـيم شـكسـبـيـر اخراج تـامـر كرم

مثلون ا
إسراء ريـهـام سامـى  سـهـا عـادل  مـحـمـد غـيث 
مـحـمـد أحـمـد يـحـيى  إسـمـاعـيل مـحــمـد  عـلى 
حسام الدين عمرو بهى  بسام عبدالله  مجدى 
رامـز سامى إبـراهـيم جالل  مـايـكل رفـلـة  إمام 
آيه أحمد دراهم  احمـد عادل  ضياء الـصادق 
بـسنت يـوسف عـلى  مـصطـفى سـعـيـد  خـمـيس 
ابـتـسام ابـو الـعـز  أسـامة كـر حسن   سمـيـر 
محمد سالمة غادة عبد السالم  اسماعيل 

وحـصل العـرض على جوائـز كثـيرة فى مـشاركته
ــهـرجــان اجلـامــعــة مـنــهـا: جــائــزة أحـسن لــغـة
إســراء عـلى  عــربـيــة الـتــمـثــيل : ريـهــام سـامى 
عـمــرو بـهـى مـحــمـد مــجـدى  بــســام عـبــدالـلـه 
ثـالث سـها عـادل  أول أحـسن تـصمـيم مالبس
إسمـاعيل مـحمد عـبود  لـسعبـد رياض أحـسن إعداد موسـيقى : أحـمد عـبد ا
أحـسن تصـمـيم إضـاءة : تـامـر كـرم أحـسن ثانـى ديكـور : مـحـمـد جـابـر احسن

آداء جماعى مركز اول إخراج : تامر كرم مركز أول عرض.
  "http://www.facebook.com/group. 

مهرجان شبرا اخليمة للمسرح
احلر.. جروب من ٢٧ فردًا

تامر كرم 

 صالح محمود 

مــجــمـوعــة مــهـرجــان شــبـرا اخلــيــمـة لــلــمـســرح احلــر من أحـدث
ـهـرجـان اجملـمـوعـات عــلى الـفـيس بــوك وقـد أنـشـأهـا مــؤسس ا
الـفـنـان صالح مـحـمـود ويـوجـد بـاجملـمـوعـة مـعـلـومـات عـامـة عن
ـعـلـومات مـهرجـان شـبـرا وإصـداراته فى آخـر دورة كمـا تـشـير ا
ـهرجـان يـقـدم بالـتـعاون مـع اجلمـعـية األسـاسـية لـلـمـجمـوعـة أن ا
ـصـرية لـلـتوعـيـة الـفنـيـة والثـقـافيـة والـتى يـرأس مجـلس إدارتـها ا
صالح مـــــحــــمـــــود أيــــضـــــا وتــــضم
اجملـمـوعة  27 عـضـوا حـتى كـتـابة
ــواضــيع هـــذه الــســطــور وحتــوى ا
اخملـصــصـة لـلــمـنـاقــشـة والـتــعـلـيق
ـــهــــرجـــان فى دوراته أخـــبــــار عن ا
ـبـدعـ ونـقـاد اخملـتـلـفـة ومـقـاالت 
منهم السيد حافظ د. أبو احلسن
سالم ومــــعـــلــــومــــات عن مــــكـــرمى
مـــــــهـــــــرجــــــــان شـــــــبـــــــرا فـى دوراته

اخملتلفة.
مــــســــرحــــنــــا : نـــــرجــــو مــــزيــــد من
وأخــبــار الـــتــفـــاصــيـل بــاجملـــمــوعـــة
هرجـان القادم وتـوثيق للـمهرجان ا
فى دوراتـه الــــســـــابــــقـــــة من صــــور
عـــــــــروض ونـــــــــشــــــــرات إن أمـــــــــكن
فـمهـرجان شـبـرا للـمسـرح احلر من

صر ويستحق التوثيق والدعم . سرحية  هرجانات ا أقدم ا
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رأة  بقصر مجمـوعة نادى مسـرح ا
الــــــتــــــذوق أحـــــــدث اجملــــــمــــــوعــــــات
سرحية حاليا وقد أنشاها اخملرج ا
أحـــــــــمــــــــد راسـم وقــــــــد كـــــــــتـب فى
مـعلـومات اجملـمـوعة األسـاسـية أنـها
ـرأة فـى جـمــيع مــجـمــوعــة تــهــتم بــا
ـــســـرحــــيـــة وتـــســــتـــعـــد اجملــــاالت ا
اجملـــمـــوعـــة لــعـــمل ورشـــة لـــبـــاكــورة
عروضـها والذى اسـماه فـريق العمل
( حــــــكـى حـــــــر ) من تـــــــألـــــــيف :
نــسـرين نـور زيــنب مـحــمـد وإخـراج
أحــمـد راسـم وتـقــام الـورشــة األحـد
واألربــعـاء فى اخلــامـســة مـسـاءا من

ن يريد االشتراك كل أسبوع 

أحمد زيدان

 يضم 650 نصاً مسرحياً ويحتاج
إلى مؤسسة إلدارته

تــبـدأ الـسـبت الـقــادم فـعـالـيـات الـورشـة
التدريبية الثانية التى تقيمها "مسرحنا"

بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.
الـــورشــة تــقـــام حتت رعــايـــة د. أحــمــد
مـجـاهــد رئـيس هــيـئـة قــصـور الـثــقـافـة
ـشـرف ــهـنـدس مــحـمـد أبـو ســعـده ا وا

على صندوق التنمية الثقافية.
تــسـتــمــر الـورشــة أسـبــوعــ وتـتــضـمن
مثل" محاضـرات وتدريـبات عـلى "فن ا
يشارك فـى القائهـا د. مدحت الكاشف
والـــفــنـــان أحـــمـــد مـــخـــتـــار فـــضًال عن
ــســرحــيــة مـــحــاضــرات فى الــثــقــافــة ا
يشارك فيها نخبة من الفنان والكتاب
والـــــنـــــقــــاد وتـــــبـــــدأ احملــــاضـــــرات فى
الــســادســـة من مــســـاء كل يــوم بـــقــاعــة
ـقـر اجلـريـدة بـقـصـر ثـقـافة الـتـدريب 

اجليزة.
تـقـدم لــلـورشــة حـوالى  500مـتـدرب
واختـارت اللجنة حوالى  150متدربًا
ــــنح الـــبــــاقـــون الــــفـــرصـــة عــــلى أن 
لـالنــضــمـــام إلى الــورشــة الـــقــادمــة..
والـــذيـن وقع عـــلــــيـــهم االخــــتـــيـــارهم:
أبـواحلـسن أبواحلـمـد حـسـ - ولـيد
سالـم إسمـاعـيل - نـهـا مـجـدى عـزيز
مشرقـى - محمد حسن أحمد حسن
هــــزاع - كـــارم مـــحـــمــــود أبـــو ضـــيف
مــحــمـد - هــانى ريــحــان مــنــشـاوى -
حـمدى فـنـجرى مـحـمد تـايه - أحـمد
ـدوح أحـمـد عـلى - مـجـدى مـرعى
حـسن عـبـد الــله - أحـمـد سـمـيـر أبـو
احللـقان - مونالـيزا - روجيه رضا -
مــروة حــسن مــحــمــد أحــمــد - تــامـر
أحــمـد حـله مــحـمـد - مـحــمـد أحـمـد
محـمد قطـقاط - دالل جالل فرغلى
- نــهـــاد فــيــصـل مــحــمـــد - إنــصــاف
رشــاد عـبــد الـقــادر - مـحــمـد جــمـال
الـدين أمـ - هنـد أحمـد طه محـمد
- مصطـفى بيومى السـيد محمدى -
عــمــرو عـالء الــدين عــزت مــحــمــد -
معتـز بالله محـيى محمـد - مصطفى
طــاهــر مــحــمــد جـــمــعه - مــصــطــفى
عــبـده مـحــمـد حـسـن - مـحـمــد عـبـد
الــله ريــاض مــحــمــد - حـنــان فــتــحى
عــبـــد الـــعــزيـــز - أحـــمــد إســـمـــاعــيل
مــحــمـد صــابــر - مــحـمــد مــصــطـفى
مـحـمـد عـيـسـى - فـيـصل سـيـد سـيـد
حـسن - أسامـة مـحمـود الـسيـد تـمام
- أحمد يـوسف أحمد مـحمد اجلمل

بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية

- أسـامة فـهيم تـوفيق - مـحمـد سيد
مـــــجـــــاهـــــد أحــــمـــــد - أيـــــاد أحـــــمــــد
الـــصـــعــيـــدى - أحـــمــد إبـــراهـــيم أبــو
صــــالح - رشـــــا الــــســـــيــــد أحـــــمــــد -
إسماعـيل جمال إسماعيل - منة الله
هـانى مـحـمود - أيه يـوسف عـباس -
شـــيـــمــاء يـــوسف عـــبــاس - مـــحـــمــود
مــحـمــد عــبـد احلــمــيـد - رشــا عـادل
مــحــمــد مـــحــمــد - ســهـــيــر مــحــمــود
ان مـحـمد احلـلو - عال فـرغـلى - إ
خـلـيـفـة عبـد اجملـيـد - أحـمـد مـحـمد
صــفــوت إبـراهــيـم - مــحــمــد مــجـدى
رشاد عبـد النبى - سـماح عبـد العال
الـسيـد عبد الـله - تامـر حمـدى تامر
فاضل - أحـمد عالء سعـيد بيومى -
مـســلم الــشــبــراوى مـحــمــد ســويـلم -
إسالم مـــحــمـــد تـــاج - ســيـــد عـــطــيه
ـــصـــلــحى - صـــابـــر عــزت مـــحـــمــد ا
يـــاســ أبــو هـــيــبه - ســامـــر الــســيــد
توفـيق - هانى فهـمى إدريس - خالد
ن خـلف مـحـمـد عـطـا الـله عـلى - أ
عطيه - يـحيى محـمد أبو زيـد يحيى
- رءوف جــــورج طـــانـــيـــوس - خـــالـــد
مـحمـد عـبد الـسالم - أحـمد مـحـمد
فــــوزى مــــحــــمــــد اخلــــولـى - حــــســـام
ــــان أحــــمـــد صــــبــــرى مــــحــــمــــد - إ
مصطـفى مازن - نوال محـمد مختار
العدل - هـناء محمد مـختار العدل -
سـلمى مـحمد مـحمـد حنفى - سـمير
محمد مـحمد حنفى - سعيد محمود
عـبد الـوهاب - مـحمـد صابـر محـمد
هيكل - رشـا ماهر إسمـاعيل البدرى
- سلـمى جـابـر عـبـد الـعـظـيم - مرام
حـسن مـحـمــد سـيـد - مـحـمـد حـسن
مـحمـد سيـد - محـمد عـلى السـيد -
ـقـصود - عـماد أحمـد مـحمـد عـبد ا
الــدين هـــاشم - لــؤى صـــفــوت ســيــد
سـيـد - هــيـثم صـفـوت ســيـد سـيـد -
رامى رءوف هـارون - جرجس عريان
بيتر - أحمد محمد إسماعيل السيد
- مــيـرا ســعـد حـسـن - خـالـد ســعـيـد
مـــحـــمــــد أحـــمـــد - إسـالم مـــحـــمـــود
دويـــدار - مـــحـــمـــد ســعـــيـــد مـــحـــمــد
الــســعـــدنى - نــاصـــر عــبـــد الــرحــمن
مصـطفى - نادية الـدكرورى - أحمد
ثــابت حــســ - جـمــال أحــمــد ســيـد
قـــنـــديـل - هـــانى مـــحــــمـــد أحـــمـــد -
حـمــدى قـطب أحـمــد - عـصــام عـبـد

الــنــبى خــضـــر - هــبــة حــمــدى هالل
بــشـيــر - حـسـام ســيـد أحــمـد عـلى -
طـاهــر مـحـمــد عـبـد الـبــر - سـعـيـد
عــبـد الــرحــمن مــهـدى - مــصــطـفى
حــســـان عــدوي - أحـــمــد إبـــراهــيم
السـيـد - بثـينـة مصـطـفى عبـد الله
- رمـــزى بــبـــاوى إبـــراهــيـم - هــانى
محمـد أحمد الش - محمد كمال
عـلى عبـد العزيـز - محـمد السـعيد
قـادرس - أحـمـد حـسن الـكـاشف -
يــاسـمــ مــحـمــود راشــد - مـحــمـد
محمود محمد حسن - على رجائى
عـلـى - بـشـرى ســيـد مــدني - عـبـد
الـفضـيل كـمـال زكى - مروه مـحـمد

إمـام - يـحـيى زكــريـا نـدا - شـريف
حــــسن مــــحـــمـــد حــــسن - مــــحـــمـــد
الـــهــــادى إبــــراهــــيم - مى مــــحــــمـــد
زهـدى عـبـد الــظـاهـر - رنـا مـحـمـد
زهـــدى عـــبــد الـــظــاهـــر - مــحـــمــود
أحـمــد الـدمــرداش - سـامح ســعـيـد
عــــبــــد احلــــمــــيــــد - أحــــمــــد طـــارق
مصطـفى - خالد سيد سيد موسى
- أمل محمـد كامل محمـد - ميرنا
مصطـفى أحمد - مصـطفى محمد
مــــديـن - يــــاســــمــــ طه مــــحــــمــــود
مـــجــــاهـــد - مـــروة ســـعـــيـــد أحـــمـــد
مـحمـد - نهى مـحمد مـحمـد أحمد
- إبــراهــيم عــادل عــبـد احلــمــيـد -
ان عـبد نورا تـاج الدين حـسن - إ
الـــصـــبــــور الـــهـــادى جــــمـــعه - زيـــاد
ـيرغنى - دالـيا سيـد همام بهائى ا
- أمـنيـة محـمـد حسن الـبحـيرى -
مـر صـبـرى رمـزى - عـلى جـمـال
الـدين أحـمد - نـادر مـحـمـد ثـلجى

زكي.

محاضرات وتدريبات على فن
مثل تستمر أسبوع ا
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عن قـــصــة قــصـــيــرة لــنـــجــيب مـــحــفــوظ بـــعــنــوان
"فـنجان شاى" يسـتعد اخملرج حـسن فواز لتقد

عرض مسرحى باالسم نفسه.
فـواز قـال لـ "مـسـرحـنـا" إن الـعـرض الـذى يـنـتـجه
"جـروب الـتـكـعــيـبـة" لـلــتـنـمـيـة الــثـقـافـيــة والـفـنـيـة
سـيـلـعب بـطـولـته مـجـمـوعـة مـن الـوجـوه اجلـديدة
ن انـــقــطــعـــوا عــنه لـــفــتــرة من هــواة الـــتــمــثـــيل 

طويلة.
"جروب الـتـكعـيبـة" سبق له تـنظـيم فعـاليـات فنـية
وثــقـافــيـة مــنـهـا "يــالال شـعــر يـلال ارجتــال يـالال
ــثل وانـتـجت هـذه الـفــعـالـيـات عـروضًـا إعـداد 

جماهيرية قصيرة.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> رأس احتاد النقابات الفنية فى مصر وهو مؤسس مسرح الطفل فى مصر
نحه لقب "فنان قدير" بقرار بعام 1983 وقد  حصل على أعلى درجة فنية 

صرى بعام 1985. من رئيس الوزراء ا

ساهم سرحية عام 1961 وكان أحد ا ثالً لفرق التليفزيون ا > عُ مخرجًا و
صرى خالل فترة الستينيات ثم عُ مديرًا سرح الكوميدى ا فى ترسيخ جناح ا
تنقل عام 1966. عامًا للمسرح ا
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هرج األسفلت. دار ا البندقية الظاهر بيبرس ا
ـارس مـحمـد عالء الـغـناء إلى جـانب الـتمـثـيل وهو
ــهن ــونــولــوج وعــضـــو نــقــابــة ا مــتـــخــصص فى فـن ا
وسيـقية كما يـجيد التـمثيل الصامت «الـبانتوميم» ا
عالء يـحـلم بــأن تـتـاح له الـفـرصــة الـتى تـضـعه حتت

صرى كله. األضواء حتى يعرفه الشعب ا

مـنذ نـعومة أظـفاره (كمـا يقـولون) وجد مـحمد عالء
نــفـسه يـقـلـد الـفـنـانــ الـذين يـشـاهـدهم فى األفالم
ـسـلسالت الـتى يـراها فى الـتـليـفـزيون وقـد ظلت وا
ـــارســة الــتـــمــثــيل هــذه الــهـــوايــة تالزمـه حــتى بــدأ 
ـدرسى وكــان عــمـره ــســرح ا بــالـفــعل عــلى خــشـبــة ا
ــارس هـوايـته فى وقــتـئـذ اثــنى عـشـر عــامـاً.. وظل 
كـل مراحـلـه الـدراسيـة كـمـا حـصل عـلـى العـديـد من
ــدرسى مــنـهــا جــائــزة أحـسن ــســرح ا اجلــوائـز من ا
ــرحـــلــة ــثـل لــثالث ســـنـــوات مــتـــتـــالــيـــة وهــو فـى ا

اإلعدادية.
سرحية فى نهاية التحق محمد عالء بـفرقة «فوه» ا
رحلة وشـارك معها فى الـعديد من العروض هـذه ا
ـــســرح عـــلى يـــدى عــدد من كـــمـــا تــعـــلم أصـــول فن ا
ـسرحـي الـذين يدين لـهم بـالفـضل ومنـهم اخملرج ا
حـمـدى بـاشـا كـامل أبـو عـيـطه حـسن فـرو مـحـمـد

تميزين. على وغيرهم من اخملرج ا
ومن أهم األعـمال الـتى شارك فـيهـا عالء: «اخلروج
مـن احلــــصــــار عــــريس لــــبــــنت الــــســــلــــطــــان تــــاجــــر

 ..∞jô°ûdG ∑QÉÑe
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نورهان عبد اللهمروة سعيد

ـملـكـة الـعربـيـة الـسعـوديـة يـدرس فى قسم ـثل من ا مـبـارك الشـريف 
سرح ـلك سعـود غير أنه مـغرم بـا الـلغـة العربـية بـكلـية اآلداب جامـعة ا
راحل سـرحيـة فى كل ا منـذ سنـوات الطـفولـة وقد شـارك فى الفـرق ا
الـدراسـيـة التى مـر بـهـا من االبـتـدائيـة إلى اجلـامـعـة ومن الـعـروض التى
سـرح اجلـامعى «عـبـارة اللـئـام» تألـيف قـمر شارك فـيـها مـؤخـراً خالل ا
الـــدين وإخـــراج مــشـــعـل الــقـــاضى كـــمـــا شـــارك فى عـــدد من الـــعــروض
ــوجـهــة لألطــفــال مــنــهــا «مـغــامــرة» تــألــيف صــالح احلــوشـانـى وإخـراج ا
محـسن اجلـافرى و«الـرقص مع الـطيـور» تألـيف وإخـراج شادى عـاشور
ـهــرجــان الـتــجــريــبى فى دورته األخــيـرة وقــد شـارك هــذا الــعـرض فـى ا
ـتـناقـضـات ومصـابة وقـام فـيهـا مبـارك بـدور مركـب لشـخـصيـة مـليـئـة با

بالصرع..
ــسـرحـيـة لـصـقل مـوهـبـته ـعـهـد الـفـنـون ا مـبـارك يـطـمح فـى االلـتـحـاق 

ارسه ويعشقه. ومعرفة كل ما يتعلق بالفن الذى 
ـسـلـسالت الـتــلـيـفـزيـونـيـة واإلذاعـيـة بـشـكل مـبــارك يـشـارك أيـضـا فى ا
دائـم ومن أعـمـاله الــدرامـيـة الـتى قــدمـهـا فى الـتــلـيـفـزيــون مـسـلـسل «37
درجـة مـئـوية» تـألـيف نـايف فـايـز وإخـراج سمـيـة عـارف كـمـا شارك فى
زاد الـعـقارى» تـألـيف وإخراج مـحـمد ـسلـسالت اإلذاعـية «خـزنـة فى ا ا

فرج و«متحف بال رواد» تأليف وإخراج عبد العزيز احلماد. ا
ــســرح بــعــد االنــتــهــاء من الــدراســة مــبــارك الــشــريف يــنــوى احــتــراف ا

ويتمنى أن يصبح معروفاً لدى اجلمهور العربى.

أمانى السيد أحمد
الذاكرة الوطنية

الــذاكــرة الــوطــنـيــة تــعــنى من وجــهـة
نــــــظـــــرى ذلـك اجلـــــزء مـن الـــــعــــــقل
ـــنـــوط بـه حـــفظ نـــتـــائج اجلـــمـــعى ا
تـــفـــاعالت أى شـــعب أو أمـــة من األ

داخــلـيًـا وخـارجـيًــا مع عـوامل الـتـاريخ
واجلغرافيا.

وتمثل الذاكرة الـوطنية ضرورة حيوية
لــكـل األ ومــعـــنى ذلك أنـــهــا شــرط
أســاسى لالسـتــمـرار والـبــقـاء ومن ثم
فـإن األ الـتى انــدثـرت هى بـالـقـطع
األ التى فقدت ذاكرتها كما أن قدرة
أى شـعب عـلى الــتـقـدم واالرتـقـاء رهن
قدار وعى هذا الشعب بأهمية دائمًا 

احلفاظ على ذاكرته الوطنية.
إن الـذاكــرة الــوطــنــيــة لــيــست مــجـرد
مـــســـتـــودع مــــغـــلق أشـــبـه بـــاخلـــزانـــة
احلـديـديـة أو اخلـشـبـيـة ال نـشـاهـد مـا
حتتـويه إال إن فتحناهـا ومددنا أيدينا
ــا هـى مــســتــودع حــيــوى داخــلــهــا وإ
مـفتوح وحملتويـاته جتلياتهـا اخملتلفة

فى كثير من جوانب حياتنا.
كنه أن يلعب ـسرح  من هنا فإن فن ا
دورًا مهـمًا فى حـفظ الذاكـرة الوطـنية
ؤثرة ليس بـسرد األحداث التاريـخية ا
ا بـالسعى كمـا قد يـتصـور البـعض وإ
نـحـو االسـتـفـادة من فـنـونـنـا الـتـراثـية
ا يتناسب مع وتوظيفها فى عروضه 
حلـظـتـنـا الــراهـنـة.. فـذاك دور حـيـوى
ومهم يـحفظ لألجـيال الـقادمـة جزءًا
عزيزًا وركنًا مهـما من ذاكرتنا الوطنية
خــاصـــة إذا عــلــمــنـــا أن مــبــدعى هــذه
الفـنون من أراجوز وخيـال ظل وغيرها
قـد لعبوا دورًا وطـنيًا بـالغ األهمية فى
ـستـبد سـتـعمـر أو احلـاكم ا مـواجهـة ا
وهـــو دور لـــيس غـــائـــبًـــا عـن ذاكـــرتـــنــا

بالطبع.
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إســمـاعــيل الـســيــد طـالب بــالـفــرقــة الـثــالـثــة «عـلى وش
الـرابـعــة» بـكـلــيـة الـتـجــارة جـامـعــة عـ شـمس مـارس
ــدرسى مــنـذ الـتــحـاقه ـسـرح ا الـتــمـثـيـل عـلى خــشـبــة ا
ـرحــلـة الــثـانــويـة وكــانت نـقــطـة انــطالقه احلــقـيــقـيـة بـا
» إخراج مـحمد مـشاركتـه فى عرض «هامـلت يعـود حيـاً

منصور الدمراوى.
وعــنــد الــتـــحــاقه بــاجلــامـــعــة انــضم ســريـــعــاً إلى فــريق
ـسـرحـيـة الـتـمـثـيل وقـدم خالله الــعـديـد من الـعـروض ا
الـتى أتـاحت له فرصـة أوسع لـعرض مـواهـبه من هذه
العـروض «إنهم يـعـزفون» إخـراج محـمـود جمـال «سمك
عـسـيـر الـهـضم» إخـراج أسـامـة فـوزى «إبـلـيس» إخـراج
ن صــبـحى.. مـحــمـد جــبـر «رســول الـقـبــور» إخـراج أ

كـذلك شارك إسـمـاعـيل السـيـد فى عـروض «هانـيـبال»
ــوتى» واألخـيـر من إخــراج مـحـمـود و«أوركـســتـرا ثـورة ا
عــبـــد الـــعـــزيـــز ثم «الـــرجل الـــطـــائـــر» تـــألــيـف وإخــراج
محمود جمـال وهو العرض الذى شارك فى «مهرجان
الـكبـرى» اجلـامـعى عام 2008  وقـد حـصل إسـماعـيل
الـسيـد عن دوره فى هذا الـعرض عـلى اجلائـزة الثـانية

ثل. ألحسن 
حـصل إسـمـاعـيل الـسـيــد عـلى مـجـمـوعـة من اخلـبـرات
ـــمـــارســة ـــارس اإلخــراج فـــانـــدفع  الـــتى أهـــلـــته ألن 
اإلخـــراج وفى ذهـــنه أن يـــقــدم رؤى جـــديــدة لم تـــتح له
الـفــرصــة ألن يـقــدمــهـا كــمــمـثـل فـأخــرج عــرض «قـابل
لـــلـــكــســـر» وشـــارك به فى مـــهـــرجــان االكـــتـــفـــاء الــذاتى
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بــجــامــعــة عــ شــمس 2008 وفــاز الـــعـــرض بــجـــائــزة
ـركـز األول كمـا حـصل إسـمـاعـيل الـسـيـد عـلى جـائزة ا

هرجان. أحسن مخرج من ا
ومن األعـــمــال الـــتى شـــارك فــيـــهــا إســـمــاعـــيل مـــؤخــراً
عرض «زيارة السيدة العجوز» من إخراج محمد جبر.
إسـماعيل السيد ال يـخفى تأثره بالـفنان الراحل أحمد
زكى ويــتــمـــنى أن يــصـل إلى جنــومـــيــة ومــوهـــبــة «جــيم
ــيـة ويـلـمع فى سـمـاء كـارى» وأن يـحـظـى بـالـشـهـرة الـعـا
الـنـجـومـيــة ويـصـبح من جنـوم هـولـيـود.. «قـادر عـلى كل

شىء».

نورهان عبد الله

ـسـرحـيـة «22» ـمـثل بـفـرقـة بـورســعـيـد ا يــبـلغ مـحـمـد جـمــال ا
عـامـاً وهـو حـاصل عـلى بـكـالـوريـوس الـتـجـارة ويـعـد أحـد أهم
أعضـاء فرقة بورسعـيد للتعـبير احلركى كمـا يجمع باإلضافة
إلى موهبة التمـثيل مواهب أخرى عديدة وقـد تلقى تدريبات
فـى مـركـز الـتـدريـبـات احلـركــيـة كـمـا تـلـقى تــدريـبـات الـتـمـثـيل
ـــعــهـــد الــعـــالى لـــلــفـــنــون عــلـى أيــدى مـــجــمـــوعـــة من أســاتـــذة ا

سرحية. ا
ـســرحـيــة اجلـيـدة شـارك مــحـمــد جـمـال فـى عـدد من الــعـروض ا
» و«حتت اإلنـشـاء» وقد بـشـهـادة اجلـمهـور مـنـهـا «حـفـلـة للـمـجـانـ
حــصل عن دوره فـيــهـا عــلى اجلـائــزة الـثـانــيـة تــمـثـيـل ثم «فـرعـون
ـرعب لـعبـة عطـوة أنت حر أمـريـكانى الـبؤسـاء مـولد سـيدى ا
حـــلم يـــوسف مـالمــحـــنـــا حــلـم األجــنـــحـــة مــيالد جـــديـــد وصــور

معتادة».
ـها من مـحـمـد جمـال يـتـمـنى أن يـقدم أدواراً يـسـتـفـيـد عنـد تـقـد
ـتلـكهـا وأن يجـد اخملرج الـذى يكـتشف هـارات التى  مـجمـوعـة ا
ـهـارات واإلمـكــانـات وأن يـوظـفـهـا فى خـدمـة الـعـرض كـمـا هـذه ا
ــهــرجــانـات يــحــلم جــمــال بــتــحــقــيق أكــبــر قــدر من اجلــوائــز فى ا

اخملتلفة التى يشارك فيها.

وهو عرض اجتماعى كوميدى.
ـــهــرجـــان أيـــضًـــا الـــعــرض ويـــتـــنــافـس فى ا
ــســـرحى "كـــلــنـــا عــايـــزين صـــورة" تـــألــيف ا
لينـ الرمـلى إخراج محـمد الدوح تـمثيل
أحـــمـــد مــحـــيى عالء طـه هــيـــثم عـــصــام
مـحمـد صالح أحمـد رجب صالح عبادة
أحــمــد يــســرى مــحــمــد ســمــيــر والــعـرض
كـومـيـديـا شـعـبـيـة تـدور أحداثـهـا فـى أروقة

صرية. احلارة ا
ـشـاركة فى ـسـرحـيـة ا أمـا أخـر الـعروض ا
ـأخـوذ عن ـهرجـان فـهـو "وحش الـوراق" ا ا
نص وحش طـوروس لـلــتـركى عـزيـز نـسـ
إخراج هـيثـم عصـام تمـثـيل أحمـد مـحيى
عــلـى ربــيع صالح عــبــادة عــمــرو ســمــيــر

محمود شلبى.

أربـعـة عـروض تقـرر مـشـاركـتـهـا فى الدورة
ــهــرجــان كــلــيــة الــتــجــارة لــلــمــســرح األولى 
ـســتـقل عـلى مـسـرح جــامـعـة الـقـاهـرة فى ا

سبتمبر القادم.
يـاسـر فــيـصل رئـيس فــريق الـتـمـثــيل بـكـلـيـة
الــتــجـــارة قــال لـ "مـــســرحــنـــا" إن الــعــروض
شاركة هى "اخلعـوا األقنعة" تأليف لين ا
الــــرمـــلـى إخــــراج فــــاروق قـــاسـم بــــطــــولـــة
مـحـمـود جـمـال أحـمـد وحـيـد أحـمـد عـبد
الــــوهــــاب مــــحــــمــــد صالح هــــديــــر رجب
أمانى يسرى محـمود شلبى أحمد شاكر
ويـطـرح الـعـرض فى إطــار فـانـتـازى حـكـايـة
بــلــد تـــبــاع فــيـــهــا أقــنـــعــة تــغـــيــر شــخـــصــيــة

جرد ارتدائها. اإلنسان 
ــــؤامــــرة" عن نص الـــعــــرض الــــثـــانـى هـــو "ا
لــفــيــلــيــمــيــر لــوكــاتش إخــراج أحــمــد عــبــد
احلـميد تمثـيل أحمد عبـد الوهاب أحمد
مـــحـــيـى فـــاروق قـــاسم مـــحـــمـــود يـــوسف
أحـمـد يـوسف عـمـرو سـمـيـر رانـيـا يـحـيى

لين الرملى
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مــغـاورى ســامــيـة عــاطف حــمـدى
أبـو الــعال مـعــتـز الــسـويــفى فـوزى
ــلـيــجى مــحـمــود الــزيـات ديــكـور ا
حازم شبل مالبس نـعيمة عجمى
مــــــوســــــيــــــقـى شــــــكــــــرى الــــــســــــيــــــد

استعراضات مجدى الزقازيق.
وحـول مسـاحة قاعـة الغد وهل من
ــــمـــكـن أن تــــشــــكل عــــائــــقًــــا أمـــام ا
"الــفـــرجــة الـــشـــعــبـــيــة" الـــتى يـــحــلم
ـــهــا قـــال: الــقـــاعــة األلــفـى بــتـــقــد
صــغـــيــرة بـــالــفـــعل لـــكن الــقـــاعــات
تفـرج إمكـانية تـمتـاز بأنهـا تعـطى ا
ـــمـــثـــلــ الـــتـــفـــاعل مـع الـــعـــرض وا
وتــــكــــســـــر احلــــواجــــز بــــ الـــــعــــمل

واجلمهور.

بـــــقــــاعــــة "الــــغـــــد" يــــواصل اخملــــرج
الــكـــبــيــر مــحــمــود األلــفى بــروفــات
سرحى "الشطار" والذى العرض ا
يــــشـــــهـــــد عــــودة األلـــــفى لـإلخــــراج
ـــــســـــرحـى بـــــعــــــد غـــــيـــــاب قـــــارب ا

السنوات الستة.
عن الـــــــــعــــــــمـل يــــــــقــــــــول األلـــــــــفى لـ
"مـــســـرحـــنـــا": الـــعـــمل يـــنـــتـــمى إلى
ـسرح الـشعـبى ومن خالله تقدم ا
عــــدة مــــوتــــيــــفــــات شــــعــــبــــيــــة مــــثل
األراجــوز وخــيـــال الــظل الــدفــوف
والــــبــــخــــور إضــــافـــــة إلى عــــدد من
االســـــتــــــعــــــراضــــــات ذات الـــــطــــــابع

الشعبى.
ـزج ويــضـيف: الــعــمل يـقــوم عــلى ا
ـوتيفات من جانب وب ب هذه ا
الـتـقـنيـات احلـديثـة وهى الـتقـنـيات
الـتى تـتيح حتـقيـق اخليـال الشـعبى

التخلص منها يدخل فى صراع مع
مــــجــــمــــوعــــة مـن أبــــنــــاء الــــبــــلــــد أو
"الـــشـــطــار" كـــمـــا يــســـمـــيــهـم الــنص

الذى كتبه السيد محمد على.
مـسـرحـيـة "الـشطـار" بـطـولـة سامى

الـذى يعـجز األراجـوز وخيـال الظل
عن جتسيده.

ـسـرحــيـة حـكـايـة سـلـطـان تـرصـد ا
ظـــالم يـــحــلـم ذات لــيـــلـــة أن قـــرونًــا
بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــتــت فـى رأســه ومــن أجـل

محمود األلفى  سامى مغاورى

فاروق قاسم
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 عمرو شحاتة

مـن تــألــيف وإخــراج "عــمــرو شــحــاته"
تعرض مسـرحية "اإلمبراطورية" على
خشبة مـسرح الساقية ثالث أيام عيد

الفطر القادم.
ــسـرحــيـة تــنــاقش كـوالــيس الــعـالم ا
الـسـرى ألطـفـال الـشـارع من بـطـولـة
عــبـد الـلـه مـصـطــفى شـادى راشـد
يـــدر إسالم صــــبـــرى مـــحــــمـــد شــــنـــ
عــــمـــــرو صــــبــــحى وســــام مــــحــــمــــد
أســـمـــاء عـالء أســـمـــاء أشـــرف مى
أشـرف ديـكـور عـبـد الـله مـصـطـفى

 نهلة إيهاب جنيب محفوظ وهشام خيرى.

مروة سعيد
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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. ســيــد خـطــاب يــكـتب عن
ــــــــســــــــرح وآفــــــــاق نـــــــــوادى ا

ستقبل ا

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

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

صرى خالل سرح ا صري الذين ساهموا فى رفع شأن ا > يعد  أحد اخملرج ا
نا . سنوات الستينيات وحتى رحيله عن عا

20من  يوليو 2009 

حافظة الغربية  فى  2أكتوبر  1935 وهو > ولد الفنان السيد راضى 
صرى وإسهاماته سرح ا ثل مصرى من البازغ فى حركة ا مخرج و
الفنية متعددة تراوحت ب اإلخراج والتمثيل والتدريس والعمل النقابى.
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 العدد 106

 عشرة
مسرحي
يتحدثون

 عن "مسرحنا"
 فى بداية
 عامها الثالث

 صـ 6 -7

 نص « حتت الــــتـــهــــديـــد»
لــلــكــاتب الــكـبــيــر مــحــمـد
أبــــــوالـــــعـال الــــــسالمــــــونى
الفائز بجائزة أحسن نص
ــــهـــــرجــــان الــــقــــومى فى ا

صرى للمسرح ا

 مــحـمــد حـامـد الــسالمـونى
يـــكـــتـب عن «فـــيـــفـــا مـــامـــا»

عرض عبير على

äGóæà°ùŸG É¡HòµJ zº«gGôHEG ió°TQ{ äÉeÉ¡JG

واخلـالصـــة أن اخملـــرج رشـــدى إبـــراهـــيم لـــيس له
احلق فى كل االتـهـامات الـسـابـقـة وكـان األجدر به
سرح شـكلة ا أن يـضع يده فى أيدينـا إليجاد حل 
ـغلق والـتى هى خـارج إرادتنـا بـدال من االتهـامات ا
ـقــالـ وافــتـراض ــبـررة الــتى سـاقــهــا فى ا غـيــر ا
ــعـلن أمــور لم حتـدث بــغــرض الـتــشــهـيــر والــسب ا

دير الثقافة والفنان على حد سواء.
ولــعـلم ســيـادتـكم مــنـذ تـولــيت مـنـصـب مـديـر عـام
ثـقافـة اإلسـمـاعيـلـية وحـتى تـاريـخه لم أكذب ولم
أعرقل عمالً ثـقافيًـا أو نشاطًـا يستـفيد منه رواد
(الـــفـــرع) ألنه لـــيـس من طـــبـــعى الـــكـــذب فـــكـــيف
لــرجل أفــنى جــزءًا كــبــيــرًا من حــيــاته فـى خــدمـة
الوطن والدفاع عن شرفه ضـمن كتيبة الصاعقة
سـلـحـة وحلف الـيـمـ حلمـايـة الوطن بـالـقـوات ا
واحلــــفــــاظ عــــلـى نــــظــــامه أن أوصف بــــالــــكــــاذب

ال العام. وإهدار ا
محمود جماد
مدير عام ثقافة اإلسماعيلية

ومـثبت إداريا ومالـيا وال توجد شـبهة إهدار
ــــال الـــــعـــــام الـــــتى حـــــرض اخملـــــرج وبـــــعض ا
ابـــة شــــكـــاوى تــــ يــــ لـــكــــ ــــســـرحــــ انـــ ا نــــ الـــفــــ
يــة وال أعـرف يــقـ ئـولــ وهى غـيــر حــقـ لـمــســ لــ
نــــا نــــعــــمل ــــاذا? ولــــصــــالح من? بــــالــــرغـم أنـــ
كفـريق عمل واحـد لتـذلـيل العـقبـات كمـا هو

ستندات.  ثابت من خالل األوراق وا
أمـا بـالنـسـبـة للـخالف الـذى ذكـره اخملـرج رشدى
إبــراهــيم بــيــنى وبــ مــديـر الــقــصــر وهــذا األمـر
غــيـر مــوجـود أصـال وحـتى لــو كـان هــنـاك خالف
ــسـرحى فــمـا هـى الـعـالقـة بــيــنه وبــ الــعــرض ا
وهو أحد األنشطة الثقافية التى تتم وفق قواعد

ثابتة ومعروفة للجميع.
واألمـر هــنـا ال يــخــلـو من الــوقـيــعــة بـ الــفـنــانـ
سئول عن إدارة الثـقافة فى اإلسماعيلية بل وا
ـسـئـولـ وبـعـضـهم لـلـتـغـطـيـة عـلى أخـطـاء وبـ ا
تـخص اخملـرج نـفـسه من بـيـنـهـا عـدم الـرضـا عنه
من قـبل الــفـنـانــ فى بـدايــة الـعــمل األمـر الـذى
جعـله يتـهمـهم بأوصـاف (أصحـاب السـبوبـة) كما

ورد فى العدد (.(101

الـسيـد األسـتـاذ الصـحـفى/ يـسرى حـسـان رئيس
حترير جريدة مسرحنا.

ـــوقــــرة فى ـــاء إلـى مـــا ورد فـى جـــريــــدتـــكـم ا  إ
الــعـدد  101بــتـاريخ  15/6والــعـدد  103بــتـاريخ
 29/6/2009حتـت تــــــوقـــــيـع رشــــــدى إبـــــراهــــــيم
مــــخـــــرج عــــرض "شـــــمــــشــــون ودلـــــيــــلــــة" لـــــفــــرقــــة

اإلسماعيلية القومية.
هـذبة التى وبعيـدا عن األلفـاظ اخلادشة وغـير ا
صدرت على لسـان اخملرج مثل إدعائه بأنه قابل
ـوهـوبـ وأصـحـاب الـسـبـوبـة من أعـضـاء أربـاع ا
فـرقـة اإلسمـاعـيلـيـة القـومـية وهى فـرقـة صاحـبة
تـاريخ مسـرحى مشـرف وحصل مـعظم أعـضائـها
عـلى العديد من اجلـوائز عالوة على أنـهم فنان

وهبون. وال يجوز وصفهم بأرباع وأثمان ا
وأيــضــا اتــهـــامه لى بــالــكـــذب وأنــنى صــاحب
عـزبــة وإلى أخـر االتــهــامـات الــتى تـصل إلى
لـيـهـا لـة الـسـب والـقـذف الـتى يـعــاقب عـ مـرحـ
الـــقــــانـــون وال يــــصح أن تــــخـــرج مـن (مـــخـــرج
نــان) يـفـتـرض أنه مـثـقف وصـاحب رسـالـة وفـ
يـــادتــكـم بــعض ويـــهـــمــنى أن أعـــرض عـــلى ســـ
احلــــقـــائق الـــتـى غـــابت عـــمــــدا وبـــقـــصـــد من
اخملـرج وهى أننـا كفـرع ثـقافـة لم نتـأخر عن
أداء واجـبنا نحو الـفرقة وعرضـها "شمشون
لــبــروفــات لـــة" فــقــد  تــوفـــيــر مــكــان لـــ يــ ودلــ
بـاالتـفـاق مع أعـضـاء الـفـرقـة واخملـرج نـفـسه
ولم يتم عرقلة عمل الفرقة طوال مدة عمل
نــاك ـــســرح فــهــ بــروفــات أمـــا بــخــصــوص ا الــ
مـشكلة لسـنا طرفا فيـها وهى خاصة بإدارة
ـستـنـدات التى تـؤكد دنى ولـديـنا ا الدفـاع ا
ـــدنى إقـــامــة الـــعــرض رفـض إدارة الــدفـــاع ا
ثـــقــافــة وأيــضــا تــعــهــد عــلـى مــســرح قــصــر الــ
يـــتى إلتـــمــام ئــولـــ بـــشـــكل شــخـــصى عـــلى مـــســـ
يــر الـــعــرض وبــالـــرغم من ذلـك فــقــد  تـــوفــ
يـــفى و ــــســـرح الــــصــــ مــــســـرح بــــديل وهــــو ا
لـيه وقد  صـرف جـزء كبـير من الـعرض عـ
لــ ثـــ ـــمـــ ا يـــة اخلـــاصـــة بــ الــ ـــ تــحـــقـــات ا ـــســـ ا

البس والــديــكـور والــقـائــمــ عـلـى الـعــمل وا

مدير ثقافة اإلسماعيلية يرد:
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سرحية احتدث نيابة عن الفريق.. أنا أحد أعضاء فرقة كلية السياحة للفنون ا
ـركز األول على مسـتوى جامـعة اإلسكـندرية فى مـسابقـة اجلامعـة للعروض قمـنا باحلـصول على ا
ـسـرحى ـسـرحـيـة بـتـقـد عـرض "تـيـتـوس انـدرونـيـكـوس" لـلـمـخـرج رامى نـادر وقـد نـال الـعـرض ا ا

مركزًا متقدمًا نتيجة للمجهود الرهيب الذى بذله كل أعضاء الفريق.
إال أن بعض التـعنتات من قـبل اجلامعـة وإدارة رعاية الـشباب بـاجلامعـة تقف حائال أمـام استمرار
الـنجـاح فـاألسبـاب نفـسيـة بحـتة لـدى مسـئولـة رعايـة الشـباب بـجامـعة اإلسـكنـدرية والـتى مهـمتـها
األسـاسـية رعـاية شـبـاب اجلامـعة وتـنـميـة أنشـطـة الطالب جـعلـتـها تـقف حائـطًـا منـيعًـا دون وصول
سرح القومى بجدارة ضمن أقوى سرح مهرجان القـومى بعد أن  ترشيح الفرقة لـدى ا الفـرقة 

أربعة عروض مسرحية على مستوى اجلمهورية.
يزانية الالزمة لسفر وقد حاولت الفرقة محاوالت مستميته لـكسر الروتينيات والسماح بصرف ا
ـمـثـلـ د. أشرف وإقـامـة الـفـرقـة أيام الـعـرض ولـكن دون جـدوى إلى أن تـمت االستـغـاثـة بـنـقيب ا
زكى والـذى أبـلـغـنـا أنه قـام بـالــوسـاطـة لـدى وزيـر الـتـعـلـيم الـعــالى ولـكن.. ومـر الـيـوم الـذى كـان من
ــقـرر أن يــتم فـيه الــعـرض دون أن يــتـمــكن الـفــريق من الـتــحـرك من مــكـانه وذلـك بـعـد أن أعــلـنت ا

الصحف عن ميعاد العرض ومكانه.
ـسرحى "تـيتـوس اندرونـيـكوس" يـخشى من مـنعه أيـضا من األكثـر إزعاجًـا أن فريـق عمل الـعرض ا
صـرية بـعد أن  مـنعه من حقه فى قبل اجلـامعـة من الوصـول إلى حقه فى مـسابقـة اجلامـعات ا

القومى.
ونحن نرجو من سيادتكم احملاولة للتوصل إلى حل لذلك الظلم الفادح.

 تامر محمود .. 
عن فرقة  كلية السياحة
ونـحن نـرفع هذه الـشـكوى إلـى د. هانى هالل وزيـر الـتـعلـيم الـعـالى ونرجـوه أن يـتـدخل باعـتـباره
رجالً مثـقفًا أوالً قبل أن يكون وزيرًا ونعتقد أنه لن يرضى بهذه األوضاع التى تؤدى إلى انصراف

صرية. الطالب عن النشاط الثقافى إلى أنشطة أخرى ال نرجوها جلامعاتنا ا
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إزاى قـنــاة نـايل كــومـيــدى وقـنــاة أنـا يــعـمــلـو عــنـنـا
أخـبـار عـلى الـفـضـائـيـات وجـريـدة "مـسـرحـنـا" مـا
تعمـلش معـنا أى حاجـة مع أنى عارف إنهـا عمله
ـسرحيـات هل ده عدم تغـطية أخبار عن مـعظم ا
وال إيه الـسـبب عــلى الـعـمــوم خـيـرهــا فى غـيـرهـا
العـروض اجلايـه أكثـر بكـثـير إن شـاء الـله يا ريت
تــبـقى تـتـصــلـوا بـاخملـرج بـتــعـنـا وتـتــفـقـوا مـعـاه زى
نـايل كـومــيـدى وقـنـاة أنـا الـلى لـسه فـتـحه جـديـد
وشـــكـــرا لك يـــا "مــســـرحـــنــا" عـــلى األخـــبـــار الــلى

بتجيبها لنا أول بأول.
نادر شعبان
شكـًرا لقـناة نـايل كوميـدى وقنـاة أنا وكل الـقنوات
ـسـرح وصـنـاعـة.. وأوعى تـزعل  يا الـلى بـتـهـتم بـا
نادر من مـسرحنا فهى ال تقصر والله فى متابعة
ـســرحـيــة فى أى مـكــان.. بس يـا ريت الــظـاهــرة ا
تبـعت لنـا أخبـاركم وتـقول لـنا انـتو فـ بالـظبط
ومـ اخملرج بتـعكم وإزاى نتـصل بيكم.. ألنك لم
تــذكـر أى مــعـلــومـة تـدلــنـا عــلـيــكم.. "مـســرحـنـا"
.. حـتى لو فى واحـد عامل ـسرحـي جـريدة كل ا
عرض فى بـدروم بـيتـهم أو فـوق السـطـوح وعرفـنا

هم نعرف يا نادر!! بيه بنتابعه.. ا
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 د. أبو احلسن سالم
بدع يتحدث عن ا

وآفة سوء التقدير 
صـ 23

 د. محمد زعيمة يقدم
هرجان بانوراما 

ونودراما جلمعية هواة ا
سرح صـ14 ا

كيف قدم طالب آداب
ع شمس "لير"
بتوقيعهم.. اقرأ

محمد زهدى صـ 10

القرد كثيف الشعر.. عندما يتماهى
اخملرج والسينوغراف.. مجدى
احلمزاوى يحلل العرض صـ 12

أحمد خميس يرى فى "أرض ال
تنبت الزهور" اهتماما بالصورة
عنى.. اقرأ صـ13 اخلالية من ا

صورة الغالف

ة صانع  أبو كر
البهجة عندما
التقاه د. حسام
قهى عطا داخل ا
ورصد جتربته

صـ24 -25

عن حياة 
وأعمال الراحل 
السيد راضى

مختارات العدد 

يوميات عضو
جلنة حتكيم
فى البحيرة مع

"بيانوال" 
قصود عبد ا
غنيم صـ11

wateau, jean-
antoine French

1684-1721

لوحات العدد

عن زيارة السيدة
العجوز
 يكتب خالد
حسونة مطالبًا
باحلذر من احللول

اخلارجية صـ 9

قـــــدم اخملـــــرج خـــــالـــــد
جالل عـرضـاً رائـعـاً فى
ـهــرجـان حـفـل خـتــام ا
القومى الرابع للمسرح
ـــصـــرى الـــذى انــتـــهى ا
بــحـصــد عـرض الــقـرد
كـــثـــيف الـــشـــعـــر ألهم
جــوائــزه حـــيث حــصل
عـــــلى جـــــائــــزة أفـــــضل
عــرض وأفــضل مــخـرج
جلمـال يـاقـوت وأفضل
ديـــــــــــكـــــــــــور وإضــــــــــاءة
لــــصـــــبــــحـى الــــســـــيــــد
وأفــضل اســـتــعــراضــات

حملمد ميزو.
تـــــغـــــطــــيـــــة شـــــامـــــلــــة
لـــــلــــــمـــــهــــــرجـــــان صـ5

 مدير ثقافة
اإلسماعيلية:
اتهامات رشدى
إبراهيم تكذبها
ستندات ا
"مراسيل"

 صـ31

إبراهيم
احلسينى يواصل
رصد مسيرة
"السامرى"
 عبد الرحمن
الشافعى

"مسرحجية"
صـ27

تصوير:
 عادل صبرى
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أصـــبح بــقـــدرة قــادر مــخـــرجًــا.. قــوم إيه
طـلعت مسرحنا بكشافاتها.. نورت الدنيا
بـشـباب زى الـورد.. تـصور  40نـاقـدًا شـابًا
ـسرحـية اتـفـقوا عـلى مـتابـعة الـظـاهرة ا
فـى كل بـقـعــة من أرض مـصــر.. حـتى لـو
حـد عمل مـسرح فوق الـسطوح طـلعوا له
وكــتـبــوا عـنه.. كل شـىء انـكـشــفن وبـان..
وغــنـت ســعـاد حــســنى مـن تــانى كــلــمـات

 : علم األكبر صالح جاه ا
بانو بانو بانو على أصلكو بانو!!

انـزعجت طيور الظالم وهاجت وبدالً من
أن تـستـفيـد من التـجربـة وتتـعلم وتـعمل
ـــســرح عـــمـالً صــاحلًـــا وبـــعـــد أن أكـــلت ا
ـصرى قـررت تاكـل "مسـرحنـا" نفـسها.. ا
ـيه.. وألنــنى ال أسـمع  سـوى يـويـو فـوق ا
يـه.. فأنـا مضـطـر أن اتركك يـويـو حتت ا
اآلن فـى عـنــايــة الــله واطـمــئــنك بــشـدة
إنــنـى وال عــبـدالــلــطــيف أبــوهــيف مــلك
الـسباحة فى زمانه.. ستقول لى إن طيور
الــظالم عـايـزة تـاكـل "مـسـرحـنـا".. وأقـول

لك: خليها تاكلها!!

ـوهـبـة فـهـنـيـئًـا لـهم أمــا الـعـاطـلـون عن ا
طـاقـة الشـر.. وهـنيـئًـا لنـا اإلفـيهـات التى
.. تـــصــدر عــنــهم.. احلــيـــاة كــئــيــبــة أصالً
وقـلـيل من العـواطـليـة يصـنع الـضحـكة..
احلـيـاة بدون إفـيهـات ال تسـتقـيم.. إدينى
أكــتــر لــو ســمــحـت وتــقــدم الــصــفــوف يـا
مـحـمد.. مـصر الـتى تتـحدث عن نـفسـها
فـى انتـظـارك.. تـريـد أن تـضحـك يا رجل
.. هـنيـئًـا لنـا ولـها  ـضحـكـ وأنـت سيـد ا
بـ األلـف ضحـكـة وضحـكـة.. يـابو ضـحـكة

جنان يا محمد!!
وقـــبل أن أتـــركك ألغــطـس لى غــطـــســ
واخــتــفى مـن أمـام بــنــاتى الالتـى تـعــالى
يه.. يويو حتت غـناؤهن اآلن "يويو فـوق ا
ــــيه" حــــتـى صـــرت "فــــرجــــة" لـــلــــنـــاس ا
احملــتـرمــ عـلى الـشــاطئ.. أقـول لك إن
الـدنـيـا قـبل مـسـرحـنـا كـانت "ضـلـمـة" كل
الــلى عــنــده ســبــوبه بــيـمــشــيــهــا وال حـد
حـاسس بيه.. وكل اللى قـرا صفحت فى
ــطــالــعـة الــرشــيــدة عــمل نــفـسه كــتــاب ا
نـــاقـــد.. وكل الــلـى دخل احلــمـــام وأخــرج

اكـتسـبت فى الوقـت نفسـه أكثر مـنهم من
الــــكــــارهـــ والــــنــــاقـــمــــ واحلــــاقـــدين
والـعـواطلـيـة.. ليـست فـزورة وال مفـارقة..
أعــتــرف بــأنــنــا الــســبب فى احلــالــتـ ..

احلب والكراهية.
دعـك من أســبــاب احلـب لــيس لــدى وقت
ــاء وبـنـاتى يـرددن: لــذكـرهـا أنـا اآلن فى ا
يه - لعلمك يه.. يويو حتت ا يويو فوق ا
يـو يـو اسـم الدلـع لـ يـسرى - ثـم إن مـصر
يــا أخى تـتـحـدث عن نـفـسـهـا.. دعـهـا هى

تتحدث وال تضيع وقتى أرجوك.
خـلينـا فى أسباب الـكراهيـة.. وهى أسباب
كــنـا نـعـلـمـهـا جـيــدًا ونـحن جنـهـز لـلـعـدد
األول الــذى حـمل مــلـفًــا بـعــنـوان "هـؤالء
ـصـرى" يـعـنى أعـلـنـاهـا ـسـرح ا أفــسـدوا ا
مــنـذ الـبـدايــة إنـنـا لن نــنـافق ولن نـهـادن
وســـنــقــول لألعــور أنـت أعــور فى عــيــنه..
ـرتزقة زيفـ والعواطـلية وا وسـنكـشف ا
وأصـحـاب الـسبـوبـة.. أقصـد بـالـعواطـلـية
ـوهبـة ولـيـس الـعـاطـل الـعـاطـلـ عـن ا

عن العمل.. فهؤالء قلبى معهم.. 

بــهــذا الــعــدد الــذى بــ يــدى حــضــرتك
تـدخل "مسـرحنا" عـامهـا الثالث.. بـتقول
إيـه? بـقــولك الــســنــة الــتـالــتــة.. عــديــنـا
سـنت ودخـلنا الـتالتـة.. عقبـال التالت

والــتـلـتـمـيـة.. مـسـرحـنـا ولـدت لـتـعـيش..
تعيش.. تعيش.. تعيش.

لـسـنـا فى مظـاهـرة حتـى تهـتف سـعادتك
بـــــهـــــذا الـــــشـــــكل.. هـــــتـــــافك يـــــضـــــايق
الــعـواطـلـيـة.. وطى صـوتك لـو سـمـحت..
اء وأراقب ثـم إننى فى إجـازة أبلـبط فى ا
الـبـنـات.. بنـاتى.. حـتى ال يـذهب خـيالك
ـاء أبلبط لـبعـيد.. تصـور يا أخى أنا فى ا
وأضــرب "بالنــصــات" وفى غــايــة الــروقـان
ـنـجـهة .. ولـن أغرق طـبـعًا بـالـعـند فى وا
اء أتـنـفس فـوقه وحتـته أهـلـك.. أنا فـى ا
ـرحــوم عـبـد لــكـنى ال أغــرق أغـرق مــثل ا
ـاء وغـيـرى فى احلــلـيم حـافظ.. أنـا فى ا
مـسـرح العـرائس يجـمع اإلفيـهات ويـهرى

نفسه.. بينما أنا أضحك.. أضحك.
اعـترف لك بشئ.. مـسرحنا عـبر العام
.. لـكنـها ـاضـي اكـتـسبـت آالف احملبـ ا

/////
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zÉæMô°ùe{ ÉŸh áª∏°V âfÉc É«fódG
âLÉg ΩÓ°†dG Qƒ«W ..äQqƒf

! É¡∏cÉJ IõjÉYh

/////

شـاركة فى مـهـرجان هـذا العـام الختـفائه خالـد من ا
وعد العرض. اضى بعد إبالغه  العام ا

عـرض "مــسـافــر لـيل" ســبق و عــرضه فى مـهــرجـان
ــركــز الــثــقــافى الــفـــرنــسى قــبل حــوالى عــام وحــقق ا

وقتها جناحًا كبيرًا.
اجد سرحـية بـطولة مـحمـد شعـبان أسامـة عبـد ا ا

هدير حسن سمسم. 

" مــســـئــولى ـــســرحـى "خــالـــد حــســانـــ اتـــهم اخملــرج ا
ـنعم الـصـاوى" بتـبيـيت الـنيـة السـتبـعاد "ساقـيـة عبـد ا
ـسرحى عرضه "مـسافـر ليل" من مـهـرجان الـساقـية ا

والذى تأجل من 23 إلى 25 يوليو احلالى !!
ـهـرجـان وسدد كـان خالـد قـد تـقـدم لـلـمشـاركـة فى ا
رســــوم االشــــتــــراك إلى إدارة الــــســــاقــــيــــة لــــيــــفــــاجــــأ
ــشــاركــة بــاســتــبــعـــاده قــبل إعالن جــدول الــعــروض ا

هرجان  60 فرقة مسرحية تقدمت للمشاركة فى ا
الــذى ال تـــتـــجــاوز مـــدته ســـتــة أيـــام وبـــالــتـــالى تـــقــرر
قـدمة بـاللـغة العـربيـة ألن معظم استبـعاد الـعروض ا
ــســتــقـلــة يــعــانـون مــشــاكل مع الــلــغـة أعــضــاء الــفـرق ا

العربية.
ـشكـلة خـالد حـسـان قـال رمزى لـقد وفـيـما يـتعـلق 
هـندس مـحمـد الصـاوى مديـر السـاقيـة حرمان قرر ا

بـفتـرة قـصـيرة وأرجع مـوقف الـسـاقيـة إلى اعـتذاره
ـهـرجـان نـفـسه ـشـاركــة فى ا قـبل عــامـ عن عـدم ا
مـشيـرًا إلى أن اعـتذاره وقـتهـا كـان كتـابـيا وسـببه أن
ـوعـد ـهـرجـان أبـلـغه  ــسـئـول عن ا "أحـمـد رمـزى" ا
الــــعــــرض قــــبــــله بــــلـــيــــلــــة واحــــدة األمــــر الـــذى دفــــعه

لالعتذار.
ـهرجان أن ـسئول عن ا من جانـبه قال أحمـد رمزى ا
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كعادته .. رسم اخملرج " نـيكوالى فوستر "
دائــرة بـقــطــعـة طــبــاشــيـر .. وسط خــشــبـة
ـعـروف بـاسم مـسـرح يـوركـشـيــر الـغـربى وا
مـــســرح الـــبـــيـــضـــة .. وجـــلس الـــقـــرفـــصــاء
بـداخلهـا .. ووضع رأسه ب يـديه وساقيه
ــكن أن يـقـدمه فى .. وأخـذ يـفـكــر فـيـمـا 
عـــرضه اجلــــديـــد ويـــنـــاسب جـــمـــيع أفـــراد
األسـرة .. ويــتـمـاشى مـع سـيـاسـة الــبـيـضـة
... وكــانت ســيــاســة الــبــيــضــة أســاســهــا ..
إرضاء صغار األسـرة قبل كبارها .. ولهذا
فــقــد اهــتــدى فـــكــر نــيــكــوالى إلى اخــتــيــار
الــروايــة الـــشــهـــيــرة " مـــزرعــة حـــيــوانــات "
للروائى اإلجنـليزى " جورج أورويل " والتى
كتـبهـا وكـتب غيـرها عـلى نـهج من عشـقهم
مـن عـمـالـقـة األدب ومــنـهم " جـورج بـرنـارد
شــو " و" ســـومـــرست مــوم " وغـــيــرهـــمــا ..
نـشرت ألول مـرة فى أغـسـطس عام 1945
وتـــــعــــــد من روائـع األدب اإلجنــــــلـــــيـــــزى ...
ويسـتخـدم أورويل الرمـزية فى روايـته تلك
من خالل احليـوانات التى سارت فى وجه
ــزرعــة .. ــتــمــثـل فى صــاحب ا احلــاكم وا
وهو إسقاط سيـاسى يشير فيه إلى الثورة
الـروسـيــة ... ورغم أحـداثـهـا اخلــيـالـيـة إال

أنـهـا شــديـدة الــصـلــة بـالـواقـع .. وقـد أعـد
نـــيــكـــوالى مــعـــاجلــة جـــديــدة من " مـــزرعــة
حـــيــــوانـــات " يـــســـقـط فـــيـــهـــا عــــلى الـــواقع
الـــــراهـن .. ويـــــرمـى عـــــلى األزمــــــات الـــــتى
تـصيب الـعالـم حالـيا وقـد صرح فى عـبارة
مـقــتــضـبــة جــدا : " أظن أن الــعـالـم أصـبح
مـــزدحــــمـــا أكـــثــــر من ذى قـــبل .. ومــــلـــيـــئًـــا
ـــــا ســـــتــــقـــــوم به ـــــشـــــابــــهـــــة  بـــــاألحــــداث ا
احلـيـوانـات الـظــرفـاء بـالـعـرض اجلـديـد ..
وعــلى األطــفــال أن يــســتــمــتــعــوا وعــلى من

يبغى أن يفكر .. فليفكر.

فوتوغرافيا:
 عادل صبرى
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