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اجلزائر :
 إبراهيم احلسينى

AGƒLC’G äCÉ«g ¢SÉÑ©∏H ió«°S
داخل مديـنة جزائـرية صـغيـرة تسـمى سيـدى بلـعباس
وتبعـد عن العاصمة 460 كـيلو متـرا أقيمت فـعاليات
ــــهـــرجــــان الــــثـــقــــافى لــــلـــرقـص الـــشــــعـــبـى فى دورته ا
اخلـامسـة فى الفـترة من 12-19 يولـيو اجلارى وقد
ــهــرجـان بــحـضــور عـروض تــمــيـزت هــذه الـدورة من ا
راقــصــة من 21 دولــة مـــنـــهــا: الـــبــرتـــغـــال الــتـــشــيك
كــرواتــيــا إيــطــالــيـــا قــبــرص كــوت ديــفــوار زامــبــيــا
بـابوى الـعراق فـلسـط مـصر لـيبـيا السـنغـال ز
... باإلضافة إلى عروض أخرى تونس سوريا لبنان
من سبع واليات جزائـرية هى تيزى وزو ورقله عيت

تموشنت أدرار اجللفه تيارت سيدى بلعباس..
ـهــرجـان قــدمت هــذه الـفــرق عـروضــهـا وخالل أيــام ا
على العـديد من األماكن داخـل مدينـة سيدى بـلعباس
ــســرح مــنـــهــا ســاحــة الــوئـــام ســاحــة أول نــوفـــمــبــر ا
اجلــهــوى مـســرح الـهــواء الـطــلق هــذا بـاإلضــافـة إلى
تقـد حفل االفـتتـاح داخل االسـتاد الـرياضى الـكبـير

دينة. با
وقـد تـمـيـز حـفل االفـتـتـاح بـتـقـد أجـزاء قـصـيـرة من
قرر شـاركة بحـيث ال يزيد الـزمن ا عروض الفـرق ا
لـكل فـرقة عـلى عـشـر دقـائق وهو األمـر نـفـسه الذى
ـــهـــرجــان  فى حـــفـل اخلـــتـــام مـــا أتـــاح جلـــمـــهـــور ا
االســتـمــتــاع بــعـروض قــصــيـرة مــكــثـفــة ألهم رقــصـات

الفرق فى زمن جتاوز األربع ساعات.
ـهـرجــان اسـتـطــاع اجلـمـهــور اجلـزائـرى وطـوال أيــام ا
فى مـدينـة سـيـدى بلـعـباس أن يـلـتـقى وبشـكل حـقـيقى
ـسـتـوى تـظـاهرة مع تـظـاهـرة فـنـيـة وثـقافـيـة رفـيـعـة ا
غلقة وانطلقت إلى فضاء الشوارع سارح ا جتاوزت ا
والـسـاحـات وهو مـا أتـاح لـلجـمـيع مـشاهـدة الـعروض
سـواء من يسير منـهم فى الشارع أو يجلس مـسترخياً
داخل شــــرفـــة مـــنــــزله أو يــــقـــاسم األصــــدقـــاء أكـــواب
ــقـهى وفــعل اخلــروج بــالـفن الــشــاى األخـضــر عــلى ا
لـلــنـاس هــو فـعل حتــررى مـتـخــلص من جــمـيع الــقـيـود
الـــتى حتــيط بـه فى ظــروفه الـــعــاديــة فـــفى الــشــوارع

الـدورة ما يـزيد عـلى عـشرين دولـة أفـريقـيـة وآسيـوية
وأوروبية..

وتــشـيــر الــســيــدة حـنــكــور إلى أهــمــيـة األثــر الــنــفـسى
ـواطن الـعـادى بـفضل واجلـمـالى الـذى سـيـعـود عـلى ا
ـــهـــرجـــان والـــتى تــــهـــتم بـــتـــقـــد أهم عـــروض هـــذا ا
ـــوجــودة لـــدى الــشـــعــوب الـــرقــصـــات الـــفــولـــكــلـــوريــة ا

ارس حتى اآلن.. اخملتلفة والتى مازال بعضها 
كـــمـــا لـــفــــتت الـــســـيـــدة حـــنــــكـــور الـــنـــظـــر إلى أن هـــذا
ــهــرجـان يــعــمل عــلى إحــداث نــهـضــة ثــقــافــيـة داخل ا

مديـنة سيدى بلعـباس والقرى احمليطـة بها بعد ما 
حــرمـانــهم ولـفــتـرة طــويـلـة مـن مـثل هــذه الـتــظـاهـرات
الفـنـية والـثقـافيـة بسـبب ظروف مـوجة الـتطـرف التى
نـطقة وعلى مناطق أخرى خالل ما مرت على هذه ا

أسمى بالعشرية السوداء.

تـصـبح وضـعيـة الـتـلـقى مخـتـلـفـة فال توجـد مـسـافات
فـاصـلـة بـ الـعـرض ومـتـفـرجـيه وال وضـعـيـة جـلـوس
مــعــيــنـة وأيــضــا ال يــوجــد مــقــابل مــادى لــلــفــرجـة وال
ـتـفـرج الســتـكـمـال الـشـكل بـذالت يـجب أن يــرتـديـهـا ا
الــرسـمى هــنــا الـرســمـيــة تـفــقــد كل خـصــائـصــهـا وال
ـا هـو شــعـبى حـمـيـمى إنـسـانى يـوجـد اهـتـمـام إال 

فنى..
وقــد صـرحت الـســيـدة حـلــيـمـة حـنــكـور مـديــرة ثـقـافـة
هـرجان هـرجان بـأن ا والية سـيدى بـلعـباس ورئـيس ا
قـد أقـيم ألول مرة مـنـذ خمس سـنـوات بدون أى دعم
مـادى فــقط  االسـتــقــطـاع من األمــوال اخملـصــصـة
ألنـــشــطــة الـــثــقــافــة فـى الــواليــة وبـــعــد جنــاح الــدورة
ــــســـئــــولـــ عـن الـــواليــــة لـــدعم األولـى شـــجع هــــذا ا
ــهـــرجــان إلى أن اســتـــطــاع أن يــســتـــضــيف فى هــذه ا

هـرجان الفنان عبـد القادر إيفايدى كـما أشار مدير ا
ــــقـــدمـــة داخل إلى أهـــمـــيــــة الـــعـــروض الـــشــــعـــبـــيـــة وا
ـــمــكن أن نــتـــعــرف عــلى جــزءاً ــهـــرجــان والــتى من ا ا
كــبـيـراً من ثـقـافـة شـعـوبــهـا وعـاداتـهـا كـيف يـفـرحـون
.. مـا هـى مــوسـيــقــاهم أزيــائــهم ــون يــرقــصــون يــتــأ

تعة فنياً وفكرياً. ... فهى فرجة  التقليدية
ـهـرجـان الـثقـافى ـهـرجـان مـتـزامـنـاً مع ا ويـأتى هـذا ا
األفـريقى والـذى قدم فى اجلـزائر الـعاصـمة واخـتتم
فـعـالـيـاته أمس األول والـذى اسـتـمـر طـوال 15 يـوماً
يقدم فـعالياته اخملـتلفة (مـسرح سينـما غناء آداب
ـفتـوحة ـغلـقة وا ..) على مـسارح الـعاصـمة ا تشـكـيل

كشوفة. يادين ا وأيضا داخل الساحات وا
ـهــرجـان الــثـقـافى األفــريـقى قـد وجــديـر بـالــذكـر أن ا
شـارك فـيه مـا يـزيـد عـلى ثـمـانـيـة آالف فـنـان من 51
دولـة تـمت دعـوتـهم من دول العـالم اخملـتـلـفة لـيـقـدموا
41 عــــرضـــاً فـــنــــيـــاً وقــــد صـــرحت وزيــــرة الـــثــــقـــافـــة
اجلــزائــريــة الــســيــدة خــلــيـدة تــومـى بــأن تــكــلــفــة هـذا
ــهـــرجــان الـــكـــبــيـــر اقــتـــربت من 800 مــلـــيــار ديـــنــار ا
جــزائـــرى (الــدوالر يـــســاوى 72 ديــنـــاراً) وأقــيم حتت

شعار «من أجل نهضة ثقافية شاملة»..
:¿ÉLô¡ŸG õFGƒL

بـــعــد انـــتــهـــاء الـــعــرض اخلـــتــامى لـــلــمـــهــرجـــان والــذى
ــشــاركــة  إعالن جــوائــز اشــتـــركت فــيه كل الــدول ا
ــتـكــونـة من ــهـرجــان الـتى أقــرتـهــا جلـنـة الــتـحــكـيم ا ا
مــصـــمـــمـــة الـــرقـــصـــات الــفـــرنـــســـيـــة ســـانـــدرا بــواف
ومــصــمــمــة الــرقــصــات الــكــرواتــيــة مــاريــجــا زنــاريك
واجلــزائـريــة فــامـا زهــره بــوزيــاكـورا وكــانت اجلــوائـز
كــاآلتى: فــازت فـرقــة بــامــوتـزى من زامــبــيـا بــاجلــائـزة
ـا من الــكـبــرى لـلــمـهــرجــان بـيــنـمــا فـازت فــرقــة بـاكــا
السنغال باجلائزة الـثانية وفرقة دولة بوركينا فاسو
فــازت بـاجلـائـزة الـثــالـثـة كـأحـسن عــرض هـذا بـيـنـمـا
حــصـــلت فـــرقــة ســـيــدى خـــطـــاب من عــ تـــمـــوشــنت
بـاجلزائـر جـائـزة جلنـة الـتحـكـيم اخلـاصـة وشاركـتـها

. نفس اجلائزة فرقة الكوفيا من فلسط
وفى جـــوائــز أفـــضل راقــصـــة فــازت كـل من نــيـــنــايـــنــو
مـيـمـون من السـنـغـال بأفـضل راقـصـة مر بـوعـجاج
من تونس بأفضل راقصـة ثانية وكانت جائزة أفضل
صرى أحـمد عبد راقص من نـصيب راقص التـنورة ا

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

سرح فى بالدهم. عن عروض ا

ن مصطفى:  اخملرج أ
ال يوجـد ناقد فى مـصر يفهم
أصــــول الــــتــــعـــبــــيــــر احلــــركى
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

ية األولى عام 1914م  > عاد منها إلى القاهرة مع اشتعال احلرب العا
 وانصرف منذ ذلك احل

ذهب الواقعى.  سرحيات متأثراً فيها با  إلى كتابة القصص وا

3من  أغسطس2009 

> محمد تيمور (1921 - 1892م) ابن أحمد تيمور باشا
سرحى فى مصر.   ومن مؤسسى األدب القصصى وا
سافر إلى باريس لدراسة القانون.
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كــنت مـــرفــوضــا مـن أعــضــاء الـــفــرقــة فـى بــدايــة
ـسرح بـذلك.. وأنـنى كنت الـعمـل ولم يبـلغ إدارة ا
أصـنع وقـيـعـة بـ اإلدارة وبـعـضـهـا ويـسـأل مـدير
ـاذا أصــنع وقـيـعـة بـ اإلدارة الــقـصـر فى ذلك و
والـــفــرقــة الـــرافــضـــة لى كــمـــا يــدعـى وهم الــذين
حتــمـســوا لـلــعـرض الـنــاجح وتـعــاونـوا مــعى وكـيف
أحـرضـهم عـلى كــتـابـة شـكـواهم ضـد اإلدارة فـمـا
مـصـلحـتى فى ذلك إذا وأنـا الـذى دفع من جـيبه
فى هذا الـعرض مـحبـة لـلفـرقة والـعرض الـناجح
ـــقــــايـــيس.. فــــقـــد اعـــتــــمـــد عـــرضـى عـــلى بــــكل ا
سـينوغـرافيـا إضاءة وخـيال ظل لم تـتحـقق لعدم
ـكـان وكــانت إنـارة مــسـرحــيـة وحـذف صالحـيــة ا
لــلـمـشــاهـد اخلــلـفـيــة وقـد أبـلــغت هـذا فى وقــتـهـا
تليـفونيـا لألستاذ عـصام السيـد حتى أنه قال لى
ـديــر مـكــان الـبــروفـات والــديـكـور بــعـد أن أغــلق ا
(روح لـغاية مـا يطـلبون) ومـكثنـا عشـرين يوماً بال
ــالــيــة ثم بــروفــات حــتى وصــلــنــا آلخــر الــســنــة ا
أبــلــغــنى مـــديــر اإلدارة األســتــاذ عـــصــام بــتــقــد
الـية وقـدمت العرض الـعرض قبل نـهايـة السـنة ا
بـعـد عـشـرين يــومـا تـوقف لـقـد عــمـلت مع مـعـظم
احملـافـظـات مـنـهـا أسـيـوط الـتى عـمـلت بـهـا أكـثـر

من عملى ببورسعيد.
وبـــاقى األنــحـــاء مــنـــهــا بـــورســعـــيــد الـــعــريش ومع
األســــتــــاذ مـــــحــــمــــد أمــــ بـــــالــــســــويـس ورغم كل
الــصـعـوبـات وضع الـرجـل يـده فى يـدى وجتـاوزنـا
كل األزمــــات.. ودمــــيـــاط حــــتى الـــوادى اجلــــديـــد
ـهـرجـان وحـصـدت جـوائـز عـديـدة مــنـهـا جـائـزة ا
الــدولى بــروســيــا (فــلــجــوجــراد) ومــنــحت مــنــحــة
دراســيـــة عـــاصـــرنى أثـــنـــاءهـــا الـــراحل الـــشـــهـــيــد
(صــالح ســعـد) حــ كــان يــعــد لـلــدكــتــوراة فــلـدى
سجل كبير وحـافل فى عدة محافظات لم يصدر
عـنـى لـفظ نـابى وال سب وال ألـفـاظ غـيـر مـهـذبـة

كما يدعى سيادته..
هــنــاك تــقـــصــيــر يــا ســادة.. هـــنــاك بــاحــثــون عن
السبـوبة وأنـا ضد هذا كـله هكذا تـعلمت من أبى
وأمى حـ ربيـانى صغـيراً.. لـقد عـانيت يـا سادة
حلـــد االكــــتـــئـــاب وصــــمـــمت حــــتى لـــو دفــــعت من
جـيـبى.. وحـتـى ال يـشـمت الـشـامـتـون واحلـاقدون
والــبـاحــثــون سـأظل أنــا كــمــا أنـا رشــدى إبــراهـيم
ـــثـــقف حـــتى لـــو شــكك ــؤدب ا الـــفـــنــان الـــنـــزيه ا

غرضون. ا
اخملرج
رشدى إبراهيم

بـالـعـرض فـكـانت رائـعـة وكـنـا فى الـهم سـواء أمـا
من قـــلت إنــهم أربــاع وأنـــصــاف مــوهــوبــ فــكــان
ذلك بـنـاء عـلى سـلوكـيـات سـاقـها لى مـديـر الـفرع
ــــاذا  هـــدم وإال عـــلــــيه اإلجــــابــــة عن ســــؤال.. 
ـكـتـبـة وإغالق الـقـاعـة الـتى خـصـصت ـسـرح وا ا
ــمــثــلـ لــهم.. فــكــان عــلى كــواجـب الـبــحـث عن ا
الـقـدامى والـشـبـاب الـواعـدين واحملـبـ لـلـمـسرح
لـتـكـويـن مـجـمـوعــة مـتـحـمــسـة ومـخـلــصـة لـتـقـد
الـعـرض واسـتـبـعـاد البـعـض حرصـاً عـلى الـصـالح
الــعــام ألـــيس هــذا خـــلــطــاً فى األوراق يـــا ســيــادة

دير. ا
ـدير فى رده أو مـا صرح به هو ما فـعله السـيد ا
الوقـيعة فـعالً فأين دفـاعه عن الفرقـة وهو الذى
دة عشرين يوما أغلق قاعة البروفات وبداخلها 
ــســرح وسـمــاحه لــلــعـرض فى قـبل تــدخل إدارة ا
ـدة خـمـسـة أيام مـسـرح ومسـطـبه خـلف الـقـصـر 
بال جـمــهـور.. (إهــدار لـلــمــال الـعــام) أين حـرصه
وقـد صرح لـبعض أعـضاء الـفرقـة الكبـار ولى أنا
شـخـصـيــاً بـأنه أغـلق الـلـعـبــة وعـلـيـهم الـبـحث عن
(قهوة يـعدوا فيـها معـنديش مسـرح) نعم سيدى
ـــديـــر أنـت كـــذبت حــــ حـــررت خـــطـــاب إلدارة ا
ـسرح بـأن اإلسمـاعـيلـية سـتقـدم عـروضهـا على ا
ــســرح وكــذبت حــ صـــرحت لى فى مــنــتــصف ا
ـــســـرح وأواخـــر الــــعـــمل بــــأنى ســــأعـــرض عـــلـى ا
ــا دفع وكــذبـت حــ ادعــيت أنـك ال تــكــذب... 
بى لـــتـــصــنـــيع عـــرض ال يـــصـــلح إال عـــلى مـــســرح

مجهز.
يــقــول الـدكــتــور أحـمــد مــجـاهــد فى نــفس الــعـدد
ــســرح الـــذى تــطــاولـت عــلى شـــخــصى فـــيه (إن ا
ــكـــنه أن يــلــعب دورا مــهـــمــا فى حــفظ الــذاكــرة
ـبــدعـون دورا وطـنــيـا بـالغ الــوطـنـيــة فـقـد لــعب ا
ستبد ستعمر أو احلاكم ا األهمية فى مواجهة ا
وهـو دور لـيس غـائـبـا عن ذاكـرتـنـا بـالـطـبع). وهو
ـدير فأنت ال ليس غـائبا عن ذاكـرتك يا سـيادة ا
تـعـرفه أصال رغم أنك جتـيد ألـعـاب الـكومـبـيـوتر

طوال الوقت.
ـزيـد واألصـعب إذا اقـتـضى األمـر فـأنـا وهـنــاك ا
ال نــاقـة لى وال جــمل غـيــر حــبى لـلــمـســرح والـفن
وأدفـع من أجـله جـهـداً ومـاال ولــلـعـلم لم أتـقـاضى
مــلــيــمــا من أجــرى لــهــذا الــعــرض رغم أنى (بــاب

ثان) ولله األمر من قبل ومن بعد..
 إلى مـتى سـيــظل فـنـانــو األقـالـيم عــمـال تـراحـيل

.. لبعض مدعى اإلدارة والبيروقراطي
ولـست أملك أمام ما يـقوله مديـر الفرع فى أننى

الـســيـد األســتـاذ / يــسـرى حــسـان رئـيـس حتـريـر
جـريــدة مـســرحـنــا إعــمـاالً بــحق الـرد أرسل رداً
عـلى مقال الـسيد مـدير فرع ثـقافة اإلسـماعيـلية

لتنفيذ ما قاله فى رسالته.
الزال الـسيد مدير فـرع اإلسماعيلـية مصراً على
خـــلـط األوراق وتـــبــــريــــر دوره فى خــــنق الــــعـــرض
ـــســرحـى لــلـــفــرقـــة الـــقــومـــيــة بـــاإلســـمــاعـــيــلـــيــة ا
تـاجرة هـو وأعـوانه من مـحتـرفى «الـسبـوبات» وا
ـنـاســبـات.. فـكــيف يـبـرر وحــامـلى األقــنـعـة لــكل ا

سيادته.
1- أعــلن رســمــيــاً أن لــديـه مــســرحــاً وســنــعـرض
ـسرح منـحه شريحـة لهذا ـا دفع بإدارة ا عليه 
الـعــام ثم تـنـصــله من ذلك بـعــد انـتـهــاء الـبـروفـات

سرح. واستعداد الفرقة للعرض على ا
ــقــايــسـة ال ــديــر إنــتــاج بــأجــر من ا 2- تـعــيــيــنه 
يـحــضـر وال نـعـرف عـنه شـيــئـاً وادعـائه دائـمـاً أنه

ليس له عالقة بالعرض.
3- لم يــــقـم بــــعــــمل دعــــايــــة كــــافــــيـــــة ولم يــــطــــبع
ـسرح «بامـفـلت» العـرض وال دعـوات ولم يـجهـز ا
السـتـقـبـال مــتـفـرجـ فـقط أحـضـر 50 كـرسـيـاً
ـسـرح خـلف الـقـصر أو يـوم حـضـور الـلـجنـة فى ا
ـسـرح ثم رفــعت هـذه الـكـراسى من مـا يـسـمـى بـا

قبل الفراشة بعد مغادرة اللجنة.
4-  إدراج اسم مـوظـفـة عـلى إنـهـا مـكـيـاج رغم
أنى لم اســتـــخــدم مــكــيــاجـــاً فــضالً عن أن  عــدد

مثالت 32 فقط. مثل وا ا
5- قوله بـعد 5 عـروض بالكاد «أنـا قفلت الـلعبة

ومعنديش عروض بعد كده».
6- لم تـــتم الـــعــروض ولم تـــصــرف مـــســتـــحــقــات
ـمــثـلـ بــاب أول وال الـتـعــاقـدات ومـنــهـا اخملـرج ا

الية حتى اآلن. رغم انتهاء السنة ا
7- رفض اســتـضــافـة أو إقــامـة اخملــرج وال حـتى
مـهـنــدس الـديـكـور و ذلك عــلى حـسـاب اخملـرج
بـجــانب أن الـســيـد مــديـر الــفـرع صـرح بــأن لـديه
ورقة تـلـغى هـذا الـبـنـد (بـند 5) فى بـنـود الـعـقد
بــجــانب أنـــنى مــخــرج بــالــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور
الــثــقـــافــة وأعـــلم جــيـــداً فى عــمـــلى مــا ال يـــعــلــمه
الـسيد/ مدير الـفرع فى عمله هـو.. فمشهود لى
واحلـمـد لـله بـأنـنى مـخـرج مـتـمـيـز وال أقـبل بـتـاتا
ال العـام وال قبول ما يسمونه (حتت اللعب فى ا
الـتــرابـيـزة) وأحب عــمـلى جـيــداً وإال مـا تـعـرضت
ـصاريف اإلقـامة وشـراء ما أراه نـاقصـا للـعرض
وبــذلى كل اجلـــهــد حــتـى يــتــســنـى تــقــد عــرض
مــتــمـــيــز وهـــذا مــا يـــشــهـــد به اجلــمـــيع تـــقــديــرى
ـســرحى لألعــمــال مــنــذ عـام 1982 وتـاريــخـى ا
مــشـرف وال أتـلــفظ بـألــفـاظ غـيــر مـهــذبـة مـثــلـمـا
ـديــر ولـيس لى صــوالت نـســائـيـة ادعى الـســيـد ا
ـدير أنه مثل بـعـضهم أمـا عن مـا يدعى الـسـيد ا
غــاب عــنى عــمــداً عـن تــأخــره فى أداء واجــبه أم

واجبنا ولست أدرى واجب من معه.
ومــا قــدمه ســيــادته مـن مــســتــنـدات حــررت بــتــاريخ
ــدنى فــأيـن كـان ذلـك مــنـذ 2009/6/10 لــلـدفــاع ا
ترشيحى رسميا وبدء البروفات فى 2009/1/15..
كيف أسمى مـا ذكرته فى بنود بجانب 5 عروض
يـتيـمـة وإحـضار كـراسى يـوم الـلجـنـة ورفـعهـا بـعد
ــبـنـى وعــدم طـبـع وتـوزيـع دعـاوى خـروجــهـم من ا
وال جـــمــهـــور وال إعالن بــغـــيــر أنـه إهــدار لـــلــمــال
العـام... كيـف يدعى سـيادتـه بأنـهم يـتابـعون رغم
أن من ادعـى أنه مــــديــــر إنــــتــــاج ال نــــراه ولـم تـــره
الـفــرقـة وال يــحـضـر لــلـمــبـنى النــشـغــاله فى عـمل
ـسـرح خـارجى (ســائق) بــعـلــمه وحتت إشـرافـه ا
الــصــيـفـى أو مـا يــســمى كــذلك كــان آخــر اقــتـراح
سرح بالقاهرة حلل بعد الشكوى وضغط إدارة ا
ــديــر يـردد أن ــشــكــلـة ورغم هــذا ظل الــســيـد ا ا
ــدنى غــيــر مــوافق... مــا هى األخــطــاء الــدفـــاع ا
الــتى أغـطى عــلـيـهــا.. هى حـرصى عــلى الـعـرض
ـتـمـيــز بـشـهـادة الــرواد والـفـرقـة? أمـا ـســرحى ا ا
عـن عالقــــتى بـــالــــفــــنـــانــــ الـــذيـن عـــمــــلــــوا مـــعى

سرح ..  نوادى ا
 نتاج شديد الوضوح 
لهيئة قصور الثقافة

صـ25

:  اخملرج أحمد حس
ستقبل سرح ا ا

مزدحم 
بأصحاب األقنعة صـ6

عقول   ا
 والال معقول وجهان

متالزمان
 فى «الدرس» صـ 13

 األراجوز .. أحلان سابقة
التجهيز وأداء تمثيلى شديد

الغرابة صـ 14

 فيفا ماما .. عرض ينتمى للعالم
اجلديد بقوة ويفصل ب التقنيات

البريختية صـ 11-10

صورة الغالف

سرح  الصوت فى ا
احلديث

ومحاوالت مزجه
بالعاطفة صـ23

 من سيرة وأعمال
الكاتب الكبير 

محمد تيمور 

مختارات العدد 

 د. مدحت
الكاشف .. على
مثل استحضار ا
طاقته إلحداث
التوازن داخل
جسده صـ26

Vereshchagin,
Vasily (Russian,

1842-1904)

لوحات العدد

يـــعـــد مـــايـــكـل كـــويـــست
واحــــــــداً مـن األســــــــمـــــــاء
ــــــســـــرح الـالمــــــعـــــة فـى ا
ــــانى  وأحـــــد أبــــنــــاء األ
ـانية .. درس الـوحدة األ
ـــــوســــيــــقـى والــــفــــنــــون ا
ـسـرحـية بـشـتـوجتارت ا
ــسـرح .. بــعـدهــا عــمل 
أولـيـمـيـر بـدوسـلدورف ..
ثم عـــــــمـل بـــــــدور أوبــــــرا
شـتوجتارت وفـرانكفورت
وهــــامــــبــــورج .. واعــــتـــاد
تـــــــــــــقـــــــــــــد عــــــــــــروض
ـــــيــــلــــودرامــــا والــــعــــزف ا
ـــنـــفــرد .. الـــتـــمـــثـــيـــلى ا
وتــــــقــــــد الـــــكــــــبــــــاريه

السياسى واالجتماعى.
اقرأ صـ24

 مسرحنا تتجول
فى مسارح الكويت
وفلسط ولبنان
وسوريا لتعكس
 لنا احليوية
سرحية هناك ا

صـ4

 شخوص 
ال تملك احلياة
وتظهر مجرد
حوامل ألفكار
مسبقة فى

«الغرفة العلوية»
صـ 12

 عبدالغنى داود يكتب
مثل الواحد عن: دراما ا

 محمد
العمروسى
 احلاصل على جائزة
هرجان التمثيل فى ا

القومى :
 سامى عبداحلليم
معلمى األول صـ7
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رشدى إبراهيم عصام السيد
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د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> له مجموعة من القصص القصيرة بعنوان (ما تراه العيون). ونشأ فى أسرة
عريقة على خلفية أدبية واسعة وعلم وجاه  ثم رحل إلى برل لدراسة الطب
لكن حبه وشغفه باألدب جعاله يهاجر إلى فرنسا ليطلع على األدب األوربى .

سرح عدة > اشترك فى تأسيس (جمعية أنصار التمثيل) ومثلت له على ا
كوميديات اجتماعية مثل:"العصفور فى القفص" و"الهاوية" وأوبريت "العشرة
الطيبة" الذى حلنه سيد درويش.

3 30

3 من أغسطس2009   العدد 108 العدد 108

..¿ƒ∏°†a º«gGôHEG

"مصر بتتقدم بينا".
ـالــيـة من مـحـافظ كـذلـك حـصل عـلى بــعض اجلـوائـز ا

الدقهلية فى بعض مسابقات احلزب الوطنى.
إبــراهـيم فــضـلــون يــحـلم بــأن تـتــاح له الــفـرصــة لـلــعـمل
بــالـتــلـيـفــزيـون حــتى تـتــاح له الــفـرصـة بــشـكـل أكـبـر ألن
تـعــرفه الـنــاس ومن أجل أن يـقــدم نـفــسه بـشــكل جـيـد
ـران فــهــو يــســعى دائــمــاً لــصــقـل مـوهــبــتـه بــالــقــراءة وا
ـســرحــيـة ـعــهــد الــعـالـى لـلــفــنــون ا ويــنــوى االلـتــحــاق بــا

سرح على أصوله. لدراسة ا

ـرحـلة بـدأ إبراهـيم فـضـلـون مشـواره الـفـنى مع نـهايـة ا
االبـتدائية وذلك حيـنما اكتشف مـوهبته األستاذ زيدان
ـــدرسـى وأقـــنـــعه بـــااللـــتـــحـــاق ـــســـرح ا ـــســــئـــول عن ا ا
بــالـفـريق كــمـا أوصى اخملــرج رضـا رمـزى بــإشـراكه فى
األوبـريت الـذى كـان يـقـوم بـإخـراجه من تـألـيف مـحـمد

صرى". العشماوى وهو أوبريت "أنا ا
سـرح الثـقافـة اجلمـاهيـرية التـحق فـضلـون بعـد ذلك 
بالدقهلية ليتعلم الكثير من أساسيات فن التمثيل على
يــد اخملــرج مــحــمـــد فــتــحى هــذا اخملـــرج الــذى عــلــمه
سـرح وعدم خشية كيفيـة الوقوف بثـبات علي خـشبة ا
ـا يـلـيـق بـكل دور عـلى اجلـمــهـور واالسـتــعـداد لـلــدور 

ـهــارات واخلـبـرات حـدة.. وبــعـد أن اكــتـسب فــضـلــون ا
سرح فشارك مع الالزمة توالت عروضه علي خشبة ا
اخملــرج عــادل بــركــات فى عــرض "عــودة الــشــهـيــد" من
تـألـيف مـحمـد الـعـشـماوى ثم "مـصـر بـتـتقـدم بـيـنا" مع
اخملـرج رضـا رمـزى كمـا شـارك فى بـعض مـسـرحـيات
الـقـطاع اخلـاص مثل " 41حـرامى" تـأليف رضـا رمزى
وإخــراج حــســام الــديـن صالح و"دم الــســواقى" إخــراج

رجائى فتحى.
حصل إبراهيم على العديد من اجلوائز منها جائزة
ــثل ثـــانى فى مـــســـابــقـــة نــظـــمــهـــا احلــزب أحــسـن 
الـــوطـــنى ثـم جـــائـــزة الــتـــمـــثـــيـل األولى عن دوره فى

..≈fGƒ°†dG ódÉN
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رأفت سميرعصام مصطفى

يتـسم خالـد الضـوانى بـخفـة الدم الـشديـدة التى يـتمـتع بهـا - عادة - من وهـبهم الـله وفرة
فى اجلسم ومـع ذلك فإن خالد يتمتع أيـضا بلياقة بدنـية عالية تساعده فى أداء أدواره -
عـلي اختالفـهـا - برشـاقـة يحـسـده علـيـهـا النـحـيفـون.. خـالد فـنـان عمـانى تـخرج فى كـلـية
درسى سـرح ا اضـى غير أنـه مارس التـمثـيل فى ا التـربيـة فى بدايـة تسـعيـنيـات الشـهر ا
رحلة الدراسـية األولى وإن كانت موهبته التمثـيلية لم تتأكد بشكل واضح منـذ التحاقه با
ـوهـبته ـلط له وصـقـله  ـسـرح بـالـكلـيـة ومع تـشـجـيع د. مـحـمـد ا إال مع الـتـحـاقه بـفـريق ا
ـعلـم فيـمـا وصل إلـيه من حـرفـيـة تـمـثـيـلـيـة  وقد فخـالـد يـدين بـالـكـثـيـر من الـفـضل لـهـذا ا
لـيـون" و"مجـان ـسرحـيـة من أهمـهـا: "خربـة  شـارك خالـد فى الـعشـرات من الـعروض ا

ـعـمـرى وإخـراج ولـيد اخلـروصى و"حتـت ظالل الـسـماء" عـلى الـهـواء" من تـألـيف مـحـمـد ا
ـعمـرى "أطالل الـبرامـكه" تألـيف حـمود الـداغش وإخراج تـألـيف بدر احلـمدانى وإخـراج ا
ـنحـوس مـنـحوس" و"احلـقـيـقة" و"عـنـدمـا تصـحـو الـذئاب" تـألـيف سـعدون اخلـروصى ثم "ا
ـهـرجـانـات الـدوليـة من الـعـبـيـدى وإخراج يـوسف الـبـلـوشى. شـارك خـالـد فى الـعـديـد من ا
أهـمها مهرجان الـقاهرة للمسـرح التجريبى عام  2003 بعرضه "عنـدما تصحو الذئاب" ثم
فى  2006من خالل عــرض "رثــاء الــفــجـر" وفى  2008شــارك بــعـرض "بــريق فـى الـظــلــمـة".
يعـتبـر خالـد أن دوره فى عرض "حـفار الـقبـور" من أهم األدوار التي قـدمهـا طوال مـسيرته
شاكل ـلك اجلن الذى يـعانى بـعض ا سـاعد األول  سرحـية حـيث قام بـدور "الزاحف" ا ا
النـفسـيـة واجلسـدية الـتي جتبـره عـلي أن يزحف عـلى بطـنه طـوال مدة الـعرض الـتى تصل
ــهــمــة طـــوال مــســيــرته إلى  75دقــيــقــة. حــصـل خــالــد الــضــوانـى عــلى عــدد من اجلـــوائــز ا
ـثل فى مـهـرجـان عـمـان .2002 ويـتـمـنى خـالـد أن يـرتـقى ـسـرحـيـة مـنـهــا جـائـزة أحـسن  ا
سرح الـعمانى والدراما خـاصة بعد صدور قرار مـن سلطان البالد بـدراسة سبل تطوير با
ـسرح الـعـمـانى كمـا يـتمـنى أن يـظـهر بـشـكل أفـضل وأن يحـظى بـفـرص أكبـر فى الـدراما ا

التليفزيونية وقد عرض عليه العمل فى مسلسل جديد يتم تنفيذه قريباً.

سرحي اخلالقةأمانى السيد أحمد حوارات ا
ـسـرحـي فى أقـالـيم مـصر س سـعادة ا أ
ــسـرحـيـة وقـد زادت ــهـرجـانـات ا بـعـودة ا
هـرجان اخلتـامى لفرق سـعادتهم بـعودة ا
األقـاليـم القـومـية لـيلـتـقى الفـنـانون من
األقـالـيم الـثـقافـيـة اخلـمـسة عـلى مـحـبة
الــفن فــمــا يــحــدث من حــوارات خـالقـة
وتالقـى أفـكــار يـنــقل اخلــبـرة بــ فــنـانى
ـارسـون احلـريـة الـفـنـيـة األقـالـيم حـ 
لـتــتــسع رقــعــة اجلـمــال وهم يــتــدارسـون
أعمالـهم ويجـلسـون على مـائدة الـنقاش

سرح. هتم بفن ا مع النقاد وا
ـسرح  فى أقالـيم مصـر بدأ فى إزاحة إن ا
الــضـبـاب عن عــروضه كـمــا بـدأت الــثـقـة
ـهرجانـات نعم تعـود لفـنانـيه بعـد عودة ا
نـدرك أنـهـا لـيـست فـى صـورتـها الـتـى كـنا
نـحـلم بــهـا لـكـنــهـا الـبـدايــة الـتى تـخـرج
احلــركــة من مـواتــهـا وتــســعى بـخــطـوات
ـسرحية ولـعلنا حـثيثـة لنهضـة احلركة ا
ـسك بخـيط الثـقة ح نـقرأ بـأناة فوز
عــرض "الــقــرد كــثــيف الــشــعـر" بــخــمس
ـهـرجــان الـقـومى لــلـمـسـرح جـوائــز فى ا
نافسة فعروض فرق األقاليم قادرة على ا
ا حتـقـقه من جـمـالـيات إلى والـوصـول 
ذائــــقـــة كـــنــــا نـــحـــلـم أن تـــظـــهــــر فى كل
مسـارحنـا وها هـو مسرح األقـاليـم يخرج
ــثالً فى هـذا حــامالً هــويـته ومالمــحه 

العرض وفى عروض أخرى متميزة.
ـسـرح ومـا يـلـعـبه فى إنـنـا نـدرك أهـمـية ا
الــتـنــمـيــة الـثــقـافــيـة واالجــتـمـاعــيـة بل
واجلمـالية فى عـالم يستشـرى فيه القبح
وتهـيمن عـليه قـيم االستـهالك لذا فـإننا
ـسـرح األقــالـيم سـنــولى عـنــايـة كــبـيــرة 
سـواء عـلـى مـسـتـوى بنـيـتـه األسـاسـية  أو
فـنانـيه لنـسـتعـيد جـزءًا من ذاكـرتنـا التى
ستـكون الـقاطرة الـتى تـقودنا نـحو إعالء
قــيـم احلق واخلـــيــر والـــعــدل واجلـــمــال.
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نــيـــرة مــحــمـــد إبــراهــيـم وجه بــرىء ومـالمح هــادئــة
وعـمــر لم يـتـجـاوز خــمس عـشـرة عــامـاً وعـلى الـرغم
من صـغر سنها فإنـها استطاعت أن تشـارك بالتمثيل
سـرحية والـتعـبير احلـركى فى العـديد من العـروض ا
واالســتـــعــراضــيـــة كــمــا قــدمـت مع فــرقــة بـــورســعــيــد
لــلـدرامــا احلــركــيـة عــرضًــا من الــعـروض مــنــهــا "حـلم
األجـنحـة ميالد جـديـد مالمحـنا االفـتتـاحيـة كلـمة

وطن".
نـيرة اكـتشفت مـوهبـتهـا التـمثيـليـة مبـكراً جداً وذلك
ـدرسيـة والعروض خالل مـشاركـاتهـا فى األنشـطة ا

رحلة االبتدائية درسى فى ا سرح ا التي يقدمها ا
وقد أغـرتـهـا مـوهـبـتـهـا للـتـقـدم إلى فـرقـة بـورسـعـيد
لــلــدرامـا احلــركــيــة كــمــا أقــنــعت مــوهــبــتــهــا اخملـرج
مـحــمـد عــشـرى فــراح يـدربــهــا كـثــيـراً عــلي الـتــعـبــيـر
احلركى والتمثيل باجلسد ثم أشركها فى العروض
التى يـقـوم بإخـراجهـا لـلفـرقة وقـد أثبـتت نـيرة إنـها
ـسـئـولـيــة الـتي ألـقـاهـا عــلي عـاتـقـهـا عـلى مـســتـوى ا
عـشـري وقـدمت أدواراً مـتـميـزة لـفـتت إلى مـوهـبـتـها
األنظار ودعمت وجودها فى الفرقة كعضو ال غني

عنه.
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نـــيــرة تــتــمـــنى أن تــصــبـح مــشــهـــورة وذلك عن طــريق
األدوار اجليـدة التي تـتمـني القـيام بـها كـما أن لـديها
ـتفرج مـيزة تؤكـد موهبتـها وجتعـلها مـحط أنظار ا
ومــحط إعـجـابـهم وهى أنـهـا جتـيــد الـتـمـثـيل بـعـيـنـيـهـا
ـثـلـة وجـسـدهــا وهى لـذلك حتـلم بـأن تــكـون أشـهـر 
فى مجـال التـعبـير احلركى وأن تـكون فـرقة مـستـقلة

فى هذا اجملال.

ســـكــنـت روح عــمـــاد يـــوسف كـــلـــيـــة زراعـــة الــقـــاهـــرة وال تـــريــد أن
تـغـادرهـا علـى الرغم من جتـاوزه سن الـتـخـرج فقـد ارتـبط بـفريق
الـتـمـثـيـل بـالـكـلـيـة وعـاش بـيـنه أسـعـد حلـظـات حـيـاته كـمـا شـارك
أفــراده تـقـد الــعـديـد مـن الـعـروض الـنــاجـحـة الــتى قـدمت داخل

اجلامعة وخارجها..
شـارك عـمــاد مع اخملـرج هـشــام عـطـوة فى مــسـرحـيـة "كــالـيـجـوال"
ـسرح عـلي مـسـرح الطـلـيـعـة وفى عرض "الـبـؤسـاء" عـلى خشـبـة ا
الــقـومـى كــمـا قــدم مـع اخملـرج مــحــمــد عالم أكــثــر من عــرض من
بيـنها: "مـهاجر برسـبان هانـيبال وأطيـاف حكايـة" كما شارك مع
اخملـرج عـمـاد يـوسف (تـشـابه فى األسـمـاء) فى عـرضى: "مـلـحـمة
وتى" كـما شارك فـى عرض "اآللهـة غضبى" من السـراب وثورة ا
إخـراج أحـمد عـبـد الـصمـد و"جـثة حـيـة" من إخراج رانـيـا عاطف
و"فوت عـلينـا بكره" مع مـحمود الـسيد.. كـما شارك فى مـسرحية
"شـمـشــون ودلـيـلـة" إخـراج أســامـة فـوزى و"رحـلـة حــنـظـلـة" إخـراج
أحـمد سـالم و"كرنـفـال األشبـاح" مع محـمـد مبـروك وأيضـا "سور

" من إخراج حس محمود. الص
عـــمـــاد يـــوسـف يـــحـــلم بــــتـــقـــد أدوار الـــشــــر بـــاإلضـــافـــة لألدوار
الكـوميدية كما يتـمنى تقد نصوص مولـيير وتشيكوف وحتويل

ا تتمتع به من ثراء. سرح  أعمال جنيب محفوظ إلى ا

فاروق حسنى
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سرحى "القرد كثيف الشعر"  فى تكر فريق عمل العرض ا

دراسـة شـديـدة وعــلى الـنـتــائج الـتى لم جتــر فـيـهـا
راكز األولى وراء الشـهرة والذيـوع ومنحـت فيهـا ا
ن يــســـتــحـــقــهــا فـــنــيـــاً حــتى ولـــو كــان مـن الــهــواه
واسـتـبـعـدت من الـفوز مـن ال يسـتـحـقـون حـتى ولو

. كانوا من احملترف
كـما شـكـر د. مجـاهــد الفـنـان فاروق حـسـنى وزير
الـثــقـافــة الــذى وافق مـشـكـــوراً عـلى مـنــح الـفـرقـة
 45 ألف جـنـيه. وقـد قـرر د. أحـمـد مـجـاهـد مـنح

مـــحــــمـــد مـــصـــطـــفى عـــبـــدالــــلـــطـــيف فى اإلعـــداد
ـوسـيقـى مبـلغ  500 جـنـيه بـاإلضـافـة إلى عـمل وا
مالبس جديدة لفرقـة كورال أطفال قصر التذوق

ـ سيدى جابر.
 وأضـــــافـت إجالل هـــــاشـم رئـــــيـس إقـــــلـــــيم غـــــرب
ووسط الـدلــتـا الــثـقــافى بـأن الــلـقــاء الـيــوم يـعــتـبـر
سـرح اإلقلـيمى تتـويجـا وتقـديـراً ألحد اجنـازات ا
ـــســـرحى "الـــقـــرد كـــثـــيف ـــتـــمـــثل فى الـــعــــرض ا ا
الشعر" تأليف يوج أونيل وإخراج جمال ياقوت
لـفرقة قـصر الـتذوق بـسيـدى جابـر والتى شاركت
ـسرح هـرجـان ا بـاسم الـهـيـئة فى الـدورة الـرابـعـة 
ــراكـز األولى فى اإلخـراج الـقــومى وحـازت عـلى ا
ـوسـيـقـيـة والـرؤيـة الـتـشـكـيـلــيـة واالسـتـعـراضـيـة وا
واالضـاءة. ثم تـقدمت بـالـشـكـر والتـقـديـر حملافظ
االســـكــــنـــدريــــة عـــلـى حـــرصه الــــدائم بــــتـــشــــريـــفه
بـاحلــضـور لــلــيـوم الــثـانى عــلى الــتـوالى رغم كــثـرة
ـبــدعى وفــنـانى مــسـئــولــيـاته تــقــديـراً وتــشــجـيــعــا 
ومــثــقــفى االســكــنــدريــة وأيــضـا الــشــكــر لــلــدكــتـور
مــجــاهــد عــلى مــا يــبـذلـه من جــهـد فـى ضخ دمـاء
جـديـدة فى مـســيـرة الـعـطـاء اإلبــداعى والـتـنـويـرى
فى جــمـيع األنـشـطــة الـثـقـافــيـة والـفـنـيــة ولـلـفـنـان
عــصـــام الــســـيــد عــلـى اهــتــمـــامه بــتـــأســيس بـــنــيــة
مــســرحــيـــة ثــابــتــة ومـــســتــقــلـــة وفــاعــلــة لـــلــمــســرح
اإلقــلــيــمى ود. عـبــد الــوهـاب عــبــد احملـسـن عـلى
تـــذلـــيل كل الـــصـــعــوبـــات إلجنـــاح الـــفــرق الـــفـــنـــيــة

لألقاليم الثقافية.
وأشــار الـفــنــان عـصــام الــســيـد مــديــر عـام اإلدارة
الـعـامـة لـلـمسـرح أنه لـوال دعم وتـشـجـيع د. أحـمد
مـجـاهـد لـم يـكن هـذا حـال الـثـقــافـة اجلـمـاهـيـريـة
ـسرح ولـهـذا فقـد أهدى الـفـنان عـصام وال حال ا
الــســـيـــد جــائـــزة أفـــضل عـــرض لــلـــدكـــتــور أحـــمــد
مجاهد باسم جميع فنانى الثقافة اجلماهيرية.
ثم قـام مــحـافظ االسـكـنـدريــة ود. أحـمـد مـجـاهـد
ـــســرحى وهم ـــشــاركـــ فى الـــعــرض ا بـــتــكــر ا
الــفــنــان أحـمــد الــســعــيــد بــطل الــعــرض والــفــنـان
محـمد مـيزو مـصمم الـرقصـات والفـنان الـدكتور
صـــبــحـى الــســـســيـــد الــفـــائــز بـــجــائـــزتى الــديـــكــور
ـسـيــرة وصـاحب هـذا االجنـاز واالضــاءة وقـائـد ا
الفنان جمال ياقـوت والفنان عصام السيد مدير

عام اإلدارة العامة للمسرح.
واختتمت الفعاليات بتقد مجموعة من األغانى
الــوطــنــيــة لــفــرقــة كــورال أطــفــال قــصــر الــتــذوق ـ

سيدى جابر.

الـــسالمـــونى لـــيـس كـــجـــزء من مـــســـرح الـــثـــقـــافـــة
اجلـمـاهـيـريـة ولـكن مـسـرح الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة
جــــزء من أبــــوالـــعال الــــسالمــــونى كــــمـــا حــــصـــلت
الــفـنــانــة عـبــيــر عـلـى مـســئــولـة الــورش والــتـدريب
ــســرح عــلـى جــائــزة الــتــألــيف الــصــاعــد بــإدارة ا
والفنان محمـد العمروسى من فرقة السامر على

ثل صاعد. جائزة أحسن 
سرحى أما اجلوائـز التى حـصل عليـها العـرض ا
"الـقرد كـثـيف الـشـعـر" فـقـد فـاز مـنـاصـفـة مـحـمد
ميـزو مـصـمم الرقـصـات مع عـاطف عـوض وفاز
بـجــائـزتى الـديـكـور واالضــاءة د. صـبـحى الـسـيـد
وجـــائــزة أفـــضل مـــخــرج فـــاز بــهـــا جــمـــال يــاقــوت
بـــاإلضـــافـــة إلى اجلــــائـــزة الـــكـــبـــرى وهى جـــائـــزة

أفضل عرض.
ثم توجه د. أحمد مجاهـد بالشكر جلمال ياقوت
وهـــو مـــخــرج واعـــد وكـــان واثـــقـــا من أن الـــعــرض
ـهــرجـان الـقـومى لــلـمـسـرح ولـكن لم سـيـفـوز فى ا
ـــســـألــة مـــحـــكـــومــة يـــعـــرف حــجـم اجلــوائـــز ألن ا
ـنـافـسـة مع الـفـرق األخـرى وقـد حـصل جـمال بـا
يـــاقــوت عــلـى جــائـــزة أفــضل مـــخــرج صـــاعــد فى
ــهـــرجــان مـــنــذ ثالث ـــســابـــقــة فـى ا نــفـس هــذه ا
ســــنــــوات وســـــعى إلى أن حــــصـل عــــلى اجلــــائــــزة
األولى كـمــا تـقـدم بـالــشـكـر لـلــجـنـة الـتــحـكـيم فى
هـرجان القـومى لـلمسـرح وعلـى رأسها مسـابقـة ا
ـدروسة سـامح مـهـران على الـتـوصـيات الـعـلـميـة ا

حتت رعـايـة الفنــان فاروق حسنى وزيــر الثقافـة
قـام الـلـواء عـادل لـبـيب مـحـافظ االسـكـنـدريـة ود.
أحــمــد مــجــاهـــد رئــيس الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور
ــســرحى الــثــقــافــة بــتــكـر فــريـق عـمـل الــعـرض ا
"القرد كـثيف الـشعـر" لقـصر ثـقافـة التـذوق الفنى
ـركـز االسـكـنـدريـة لإلبـداع بـسـيـدى جـابـر وذلك 
الـــذى فـــاز بــجـــائـــزة أفــضـل عــرض مـــســـرحى فى
ــصــرى فى الـدورة ــهـرجــان الــقـومى لــلــمــسـرح ا ا
الـرابـعـة فى احـتفـالـيـة أقامـهـا إقـلـيم غرب ووسط
الـدلــتـا الـثــقـافى بـرئــاسـة إجالل هـاشـم بـحـضـور
طــارق الـــقــيــعى رئــيس اجملـــلس احملــلى حملــافــظــة
االســــكــــنــــدريــــة وقــــيــــادات الـــــهــــيــــئــــة ولــــفــــيف من

. اإلعالمي والصحفي
وفـى كــلـــمـــته أشــار الـــلـــواء عــادل لـــبـــيب مـــحــافظ
االسـكـنـدريـة  إلى إصــراره حلـضـور هـذا الـتـكـر
ـاً لقصر التـذوق ـ سيدى جابر لـيس بوصفه تكر
ـاً حملـافظـة االسكـنـدرية وأضـاف بأنه ولكن تـكر
سـيشـارك مع وزيـر الثـقـافة الـفـنان فـاروق حـسنى
ــنح الــفــرقــة عــشــرة آالف جــنـيـه وأكـد عــلى أن
الـدكــتــور أحــمـد مــجــاهــد يــعـمـل بـأســلــوب جــديـد
وغــيـر تـقــلـيـدى ومــذلالً لـكل الــعـقـبــات وتـمـنى أن
تـكون كل وزارة الثـقافـة وهيـئة قصـور الثـقافة فى
أحـــسن صـــورة مـــشــــيـــراً إلى إعـــتـــزازه وتـــقـــديـــره
لــلـفــنـان فــاروق حـسـنـى وزيـر الـثــقـافــة ألنه أعـطى
ــصـــر الــكـــثــيــر وتـــمــنى أن يـــفــوز فى الـــيــونـــســكــو

بوضعه الدولى وخبراته الكثيرة.
وأكـــد د. أحـــمـــد مـــجـــاهـــد فى كـــلـــمــــته عـــلى دعم
مـــعــالى الـــلــواء عـــادل لــبـــيب لـــلــثـــقــافـــة والــفن فى
االسـكـنـدريـة وإصــراره حلـضـور الـتـكـر وقـال د.
مـجـاهـد إنـنى راهـنـت ومـصـر تـراهن عـلى مـسـرح
ـسرح الـثـقـافة اجلـمـاهـيـريـة وال أمل فى إصالح ا
ــــصـــــرى مــــا لـم يـــــبــــدأ اإلصـالح من الـــــثــــقـــــافــــة ا
اجلـماهيريـة هذا الرهان لم يؤتـى ثماره منذ زمن
طــــويـل إنه واجـه إنــــتــــكــــاســــة عـــــقب حــــريـق بــــنى
سـويف واسـتــطـعـنـا ن نـنـهض مـنـهـا بـعض الـشىء
فـقط هـذا الــعـام بـعـودة مـهـرجـان مـسـرح األقـالـيم
وإفتتاح قصـر ثقافة بنى سويف ومسرح منف ثم
تـوج هذا االزدهـار بحـصول فـرقة من فـرق الهـيئة
الـعامة لقصـور الثقافة للـمرة األولى على اجلائزة
ـــهــــرجـــان الــــكـــبــــرى جـــائــــزة أفـــضـل عـــرض فـى ا
القومى لـلمـسرح ثم تـقدم بـالشكـر للـفنـان عصام
همة هنة وا ـسرح حلبه فى ا السيد مدير إدارة ا
الـتى يـقــوم بـهـا قــبل أن يـكـون مــديـراً عـامـاً إلدارة

سرح. ا
وأضــاف د. مـجــاهــد عـلـى الـرغم مـن وجـودى فى
األوبــــرا عــــنــــد إعالن اجلــــوائــــز وإن كــــان يــــجـــوز
وبـنسـبـة كبـيـرة لـرئيـس الهـيـئة أن يـصـعـد الستالم
اجلـائزة قـلت البد وأن يـتـسلـمهـا الـفنـانان عـصام
الـسـيـد وجــمـال يـاقـوت من الـفـنـان فـاروق حـسـنى
وزيـر الـثـقـافـة ألن هـذا هـو عـمـلـهـمـا . ولـو نـظـرنا
إلى بـــقــيــة اجلـــوائــز نـالحظ ثالث جـــوائــز أخــرى
ـسـرح فـى الـثـقـافــة اجلـمـاهـيــريـة جـائـزة لــضـاع ا
التأليف التى حصل عليها الكاتب الكبير أبوالعال

د. أحمد مجاهـد
 قرر عمل مالبس
جديدة لفرقة كورال
أطفال قصر التذوق
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سرحي جريدة كل ا

صرى من خالل سرح ا > ألف فرقة تمثيلية عائلية ووضع مسرحيات. و نهض با
مقاالته النقدية و اقتراحاته التى استخدمها بالتأثير الكبير للمسرح الفرنسى.

نصورة > قصر ثقافة ا
يشهد بداية من 10

أغسطس اجلارى فعاليات
هرجان اإلقليمى لنوادى ا
سرح بإقليم شرق الدلتا ا
الثقافى الذى يرأسه الشاعر
مصطفى السعدنى يشارك
فى حتكيم العروض النقاد

د. سيد خطاب
 ود. جمال ياقوت ومحمود
حامد والندوات د. محمد
زعيمة وعادل حسان

 وأحمد زيدان.
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هـو دنـيــا أو عـالم أراجــوزات). وهـو مــا لم يـتم حــتى اآلن نـظـراً
سرح عـلى تـصريح بـعد وهـو أمر ال يعـرف متى لعـدم حصـول ا
أو كيف سوف يـحسم هـذا للتـوضيح فقط وال تـخف أبداً على
اسم الـدكتور مـحسن مـصيلـحى... فقـد كان رجالً محـترماً زرع

محبته واحترامه فى قلوب الكثيرين حتى يوم الدين.
ويـرد مـرة أخـرى خـالـد اخلـربـوطـلى : دعـنى اسـتـفـسـر ألم يـكن
شاركـ من أسرة العـمل أن هناك نـصًا مسـرحيًا يعـلم جمـيع ا
لـلــراحل مــنـذ ســنـوات يــحـمل هــذا االسم??.. فــلـمــاذا رغم عـلم
ـوقف اجلـمـيع بــذلك - وأنت مـنــهم يـا فــنـان - لم يــتم تـدارك ا

منذ البداية?? أال يدعو ذلك للخوف!!!
ـسـاء خــبـراً عن قـرب و مـارأيك أنـه مـنـذ أيــام نـشـرت جـريــدة ا
ـنـع من تـصــحـيح افـتــتـاح الــعـرض بــنـفـس االسم? ثم مـا الــذى 

اخلطأ حتى اآلن واالستمرار فيه??
اسـمح لى.. لو أن كل ذلك ال يـدعونى لـلخـوف على حـقوق أسـتاذى

محسن مصيلحى.. فمتى يكون اخلوف إذن??.. مجرد سؤال.
نرجو من اجلهات اخملتـصة التدخل السريع حرصا على حقوق
ــهن الــتــمــثــيــلــيـة ــبــدع مــحــسن مــصــيــلــحى وخــاصــة نــقــابــة ا ا
والـرقـابـة وقـد كــان الـفـقـيـد حـسـبـمــا أعـرف عـضـوا فى مـجـلس
إدارة النـقابة وعـمل بـالرقابـة لفـترة من الـوقت وأرجو ابـالغنا

وقف للمتابعة والنشر والتضامن . بأى تطورات فى ا
وضوع للمشاركة وإبداء الرأى وهذا رابط ا

"http://www.facebook.com/topic.php,uid 

د. خالد اخلربوطلى يسأل:  هل أصبح الوفاء شكالً ?

د. محسن مصيلحى 

مــوضـوع جـديــد عـلـى مـجـمــوعـة د. مــحـسن مــصـيــلـحى الــغـائب
احلــاضـر دائــمـا أرســله مـنــشىء اجملـمــوعـة خــالـد اخلـربــوطـلى
بخصوص مشكلـة وضع مسرح الفن السم نص للدكتور محسن
مـــصــيـــلـــحى (وهـــو شـــغل أراجـــوزات) عــلـى الـــدعــايـــة اخلـــاصــة
ـسـرح مع وضع اسـم مـحـمـود الـطـوخـى مـؤلـفـا وقـد قـال إنه بـا
نـاشد الـكـثيـرين لـتـصحـيح اخلـطـأ بال جـدوى ويقـول خـالد فى

نشور.  وضوع ا ا
ــهن الــســـؤال الــذى يـــطـــرح نــفـــسه دون مـــزايــدة.. أيـن نــقـــابـــة ا
التمثيلية?? وأين تدخل الرقابة التى أعلنت أن العرض مرخص
ـكـاتبـات والـتقـاريـر الرسـمـية وال له بـاسم "24 سـاعة" فى كل ا
تــعـلم شــيــئـا عـن اسم شـغـل أراجـوزات.. رغم أن كـل األفـيــشـات
حتـمل االسم!!!! وسـؤال آخـر.. لــو كـان الـدكـتـور مـحـسن مـازال
مـعـنــا هل كـان الـسـيــنـاريـو سـيـصــبح سـيـنـاريـو الــصـمت كـمـا هـو
صالح إلى تلك الدرجة حادث اآلن??.. هل تصل احلسابات وا
من الـــتــعــفن?... هـل كــتب عــلـى مــحــسن مـــصــلــيــحـى أن يــغــتــال
بـاإلهــمـال مــرة .. وأن نـغــتـالـه مـرات بــعـد رحــيـلـه بـأن نــسـتــبـيح
أعـمالـه وفكـره والـكل صـامت!! الـنـقـابـة والـرقـابـة والـصـحـافة..
واألهم مـن كل ذلك و مـــاصـــدمــنى شـــخـــصــيـــا أنه مـــنـــذ كــتـــابــة
ــشـاركـ ـوضــوع خالل تـلـك اجملـمـوعــة وإرسـاله إلى جــمـيع ا ا
وبـعـد مـرور أسـابــيع ... الـنـتـيـجـة لم يـعــلق أحـد بـكـلـمـة!!! سـوى
ريرة والغريبة أن الزميلة منال لم تكن فارقة ا الزميلة منال وا
تــعــرف الـراحل!!! لــكــنــهـا عــرفــته من خالل مــاســمــعـتـه عـنه !!!
ن عـرفوه وعـمـلوا مـعه أو تـتلـمذوا تـصوروا .. ولم يـعـلق أحد 
عــلى يــديه أو رافــقـوه طــوال حــيــاته !! لم يــعــلق أحــد... هل مـا
تبقى بداخلنا لـهذا الرجل مجرد ضغطة ماوس واالشتراك فى

اجملموعة !!! يا له من وفاء عظيم !! 
أحمد زيدان

على جروب الغائب احلاضر د. محسن مصيلحى

 دريد حلام

سرحي جريدة كل ا

> كان اطالعه على  األدب الفرنسى من العوامل التى تركت أثرها الكبير فى حياته و على
قصصه وأعماله ليعود إلى مصر بعد ثالث سنوات عام 1914.
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نعم مدير > تامر عبد ا
قصر السينما أعلن عن
سرحى تقد العرض ا
«الغرفة العلوية» خالل
شهر رمضان القادم
سرحية إنتاج بالقصر ا
ركز القومى للمسرح ا
وتأليف وإخراج لين
الرملى وإنتاج ورشة
تدريبية جملموعة من هواة
ركز سرح  عقدها با ا
مؤخرا.

z áª°SódG{`H ¢TÉ≤ædG IóFÉe ≈∏Y z á«àjƒµdG äÉfÉLô¡ŸG{ Ωƒªg
ــشــاركــة فى الــعــروض أو حــتـى الــتــفـرج فى ا
عـــلـــيــــهـــا والبـــد مـن دراســـة هـــذه الــــظـــاهـــرة
واالسـتـفسـار عن دواعـيـهـا وكيـفـيـة معـاجلـتـها
ــسـرحى الــكـويــتى إلى رشـده إلعـادة الــنـجم ا
كن أن إذا جـاز التعبـير فالفنـان العظيم ال 
يكون رتـيبا كفنـانينا الـكبار بل أميـرا للجنون
ـغامرة وعلى جنـومنا الكـبار أن يعرفوا أن وا
الــفن جتــربـة مــســتــمـرة ومــتــقــدمـة وال نــهــايـة

للفن.
من جـــانـــبه أشـــار د. الـــقـــنـــة فى ورقـــته الـــتى
ــهــرجــانـات جـاءت حتـت عـنــوان "الــكــويت..وا
ــســرحــيــة نــظــرة مــحــوريــة من اخلــارج إلى ا
الــداخل وبـــالــعــكس" إلى أن حـــضــور الــكــويت
ـســرحـيـة اإلقـلـيـمــيـة والـقـومـيـة ــهـرجـانـات ا ا
دروس ـعنى احلـضور ا والدولـية والـقارية 
ـــعــــد له اعـــدادا جـــيــــدا لم يـــطـــرق أبـــواب وا
سؤولـ احلقـيقيـ وذلك لظروف السـادة ا
تـقـوم عــلى حـسـبـة الــتـسـاهل والـشــخـصـانـيـة
األمر الذى يسـتحق طرح عالمات االستفهام
ـــشـــروع الـــثـــقـــافى : أيـن الـــكـــويت مـن ا مـــراراً
ى? وأين مــحـركــات الـتــنـمــيـة والــتـطــويـر الـعــا

عبر الشراكة مع اآلخر تأثرا وتأثيرا?
ودعـا الـقـنـة فى خـتـام عـرضه إلى اسـتـحداث
إدارة جـــديـــدة داخل اجملـــلس الـــوطـــنى بـــاسم
ـــــهـــــرجــــان ـــــهــــرجـــــانـــــات أو قـــــسم ا (إدارة ا
ـســرحى) والــعـمل عــلى وضع تــصــور عـربى ا

سرحية. ومستقبلى للسعى نحو الدولية ا واحلــضـور اخملــجل لـلــفـنــان الـكــويـتى ظــاهـرة
تـسـتـحق الـدراسـة فال هـو يـكـلف نـفـسـه عـناء
حـضـور الـنـدوات الـفـكـريـة وال يـفـكـر اطالقـا

ـسـرحـيـة احملـلـيـة  فى ـهـرجـانـات ا مـشـكـلـة ا
غـيـاب الـنـجــوم الـكـبـار الـقـادريـن عـلى حتـفـيـز
اجلــــــمــــــهـــــور عــــــلى مـلء صـــــاالت الــــــعـــــروض

ـاضى فى حـلـقــة نـقــاشـيـة أقــيـمت األســبـوع ا
ـهرجـانات سـرح الـدسمـة نـوقشت أحـوال ا
ــســرحــيــة الــكــويــتــيـة وإلـى أى مــدى حـقــقت ا

أمول منها.  ا
قـدمت احلـلقـة وأدارت احلـوار مديـرة مـسرح
ـنـاقـشـة الـدسـمـة كـامــلـة الـعـيـاد وشـارك فى ا
الـــدكـــتـــور عـــلى الـــعـــنـــزى رئـــيس قـــسم األدب
ـــســـرحى والـــدكـــتـــور نـــادر الـــقـــنـــة أســـتـــاذ ا
ـــــنــــاقــــشــــات جـــــمــــهــــور من الـــــدرامــــا وتــــابع ا
ـهتـم كـان فى مـقدمـتـهم بدر ـسـرحيـ وا ا
الــرفـــاعى أمـــ اجملـــلس الـــوطـــنى لـــلــثـــقـــافــة

والفنون. 
فى مـــســتـــهل كـــلـــمــتـه طــرح د. عـــلى الـــعـــنــزى
ـسرحـية وهل هى ـهرجـانات ا تـساؤال حـول ا
بــريق إعـالمى أم إبــداع فــنى?.. ووصف تــلك
هرجانات بأنها باتت "سوق عكاظ" سرعان ا

ما يقام وسرعان ما ينفض!
واســـتــعــان الـــعــنـــزى بــقـــول ســعــد الـــله ونــوس
"الــبـدء من اجلـمـهـور" لـيـنـطـلق مـنـهـا كـقـاعـدة
ـسـرحى الـكـويـتى نـقـديـة  قـائال إن الـوضع ا
ال يسر أبدا إال الـعدو اللدود فالكويت كانت
سـرحى كمـا وكيـفا دائـما رائـدة فى اإلنتـاج ا
حتول إنتاجها إلى سـلع متوعكة صحيا وغير
ـسرح الكويتى مـقبولة فـنيا وحل اخلراب با
سرح كـان األجدر به أن يرتقى بالذوق هذا ا
الـفــنى لــلـجــمـهــور ونــحن جـزء مـن كل وبـاتت
ــســرح الــكــويــتى أشــبه بــبــيع لــعــبــة صــنـاعــة ا

اخلردوات.
ثل وقـياساً على قـاعدة  ال مسرح بـدون 
على رزقأو جنـوم تابع د . الـعـنـزى قائالً : هـنـا تـكمن

شكلة فى غياب النجوم الكبار  ا
القادرين على حتفيز اجلمهور

دريد حلام .. يدخل «القفة»
 تضامنا مع غزة احملاصرة 

فى زيــارة تـــضــامـــنــيـــة هى األولى من
نـــوعـــهـــا لـــفـــنـــان عـــربى  لـــبى الـــنـــجم
الــــعــــربـى دريــــد حلــــام  دعــــوة  أســــرة
مــســرحـيــة "نــســاء غـزة صــبــر أيـوب"
حلضـور افتتـاح العـرض الذى يـجسد

رأة الفلسطينية. معاناة ا
ـســرحـيــة الـتى قــدمت عــلى خـشــيـة ا
مـسـرح "مـركـز رشـاد الـشـوا الـثقـافى"
كـتـبـهـا وأخـرجـهـا ولـعب دور الـبـطـولـة
فــيــهــا ســعــيــد الــبــيــطــار الــذى جــســد
شـــــخــــصـــــيـــــة أيــــوب رمـــــز الــــصـــــمــــود

والبطولة الفلسطينية. 
ــــــشـــــهـــــد ألم الــــــعـــــرض الــــــذى بـــــدأ 
فــلـســطــيـنــيـة تــبـحـث عن أبـنــائـهــا بـ
أنـقـاض مـنزلـهـا الـذى دمـره الـطـيران

االسرائيلى.
رصـــــــــــد مـــــــــــعـــــــــــانـــــــــــاة األســـــــــــيـــــــــــرات
الـــــفــــلـــــســــطــــيـــــنــــيـــــات فى الـــــســــجــــون
اإلسرائيلية خصوصاً اللواتى ينج

داخل تلك السجون كما .
ـســيـحــيـ تـطــرق إلى الـعـالقـة بــ ا
سلم من خـالل راهبة مسيحية وا
تـبادر إلى مـساعدة "مـقاومات "جلأن
الـى الـــــــكــــــــنــــــــيـــــــســــــــة مـن الـــــــقــــــــصف
اإلســرائــيــلى وتــضــحّى بــنــفــسـهــا من
أجل مــحـــاولــة إنــقـــاذ حــيــاة مـــقــاومــة

ثالثة جريحة .
سرحية ب معاناة وتنقلت مشاهـد ا
ــــــرأة فـى غـــــــزة  جـــــــراء احلـــــــصــــــار ا
ـسـتـمـرة وبـطـوالتهـن على واحلروب ا
مــــــر الـــــعــــــصـــــور وصـــــوالً الـى  حـــــال

ـواطـن إثـر االنــقـســام الـداخــلى بـ ا
. الفلسطيني

ـســرحــيــة بـالــبــطل أيـوب واخــتــتــمت ا
وهــو داخل "قــفــة " من الــقش  يــقــول
إن "الـــوطـن أصـــبـح وطــــنـــ والــــبــــلـــد
أصـــــــــبـح بـــــــــلــــــــديـن" فـى إشـــــــــارة الى
االنــــــقـــــســـــام بــــــ حـــــركـــــتـى "فـــــتح" و

"حماس".
فى ليـلة االفـتتـاح توجه الـبطل أيوب
الى الـفنان الـسورى قائالً: "تـعال يا
أستاذ دريد مـش عارف اخلينى جوا
الــقــفـــة وال اطــلع بـــراهــا" فــيـــصــعــد
ــــســـــرح وسط حلـــــام إلى خـــــشــــبـــــة ا
تـــصـــفـــيـق اجلـــمـــهـــور احلـــار ويـــقـــول
لــلـبــطل" إذا لم يــتـحــدوا (الـفــصـائل)
راح أدخـل انــــا مــــعــــاك فى الــــقــــفــــة.
"وأثـار دريـد حلـام حـمـاسـة احلـضور
بــــأدائه أغــــنــــيـــة "بــــاكــــتب اســــمك يـــا
ـا بــتـغـيب" وهى بالدى عـالــشـمس ا
إحــدى أغـانـى مـســرحــيـتـه الـشــهــيـرة

"كاسك يا وطن".
وقــــال حلــــام لــــلــــحــــضــــور: "اإلنــــســـان
الــفـلــسـطــيـنى الــرائع لــيس مـحــاصـراً
فى غـزة والضـفة فـقط ولكن فى كل
العالم لـكن احلصار األقسى واألكثر
وجعاً هـو حصار اخلالف ب األخوة

." الفلسطيني
وتـابع: "منـذ وصولى الى غـزة شعرت
بــإحـســاس احلـريــة والــكـرامــة ولـيس
بـأنــهـا سـجـن كـونـهــا مـحـاصــرة أتـيـنـا

إليكم نستمد منكم الشموخ".
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قـدم الـنجم الـلـبنـانى األسـطورى
زيـــــــاد رحــــــبــــــانى عـــــــلى قــــــاعــــــة
األونــيــســـكــو بــبـــيــروت األســبــوع
ـــــــــاضـى حـــــــــفـال امـــــــــتــــــــــزجت ا
ـوسـيـقى فـيه بـالـغـنـاء وتـخـلـلـته ا
"اسكتشات مـسرحية فى توليفة
ها لك تقد غير مسبـوقة وال 
إال فــنـــان بــقـــامــة زيـــاد.  احلــفل
الـــذى حـــمـل عـــنـــوان "مـــنـــيـــحـــة"
استـعاد زياد من خالله خالصة
ـسـرحـيـة ـوسـيــقـيـة وا جتـربـته ا
والــغـنـائــيـة الــتى تـعــود ألكـثـر من
ثالثــــــة عــــــقـــــود. ووسـط أجـــــواء
حـمـاسـيـة أسـهم فـيـهـا اجلـمـهـور
قدم زياد أولى األغـنيات بصوته
وهى "قــلــتـيــلـى حـبــيــتك" ثـم "أنـا
عـم فـــــــكـــــــر ابـــــــقى أنـــــــا ويـــــــاك"
و"بـصـراحـة" وتـراقص اجلـمـهور

مع أغــنـــيــة "ولــعت كـــثــيــر". كــمــا
قـدم أغــنـيــات كـانـت قـد غــنـتــهـا
ــــطـــربــــة فــــيـــروز وهى والــــدته ا
"بـــعــــثـــتــــلك يـــا حــــبـــيــــبى الـــروح"
و"حبـيتك تـنسـيت النـوم" إضافة
الى األغــنــيــة الــتى كــان قــدمــهـا
لـلتـونـسيـة لـطيـفـة بعـنـوان "بنص
ــثـــلــون عــدة اجلـــو". وتــنـــاوب 
عــــلى قـــراءة نـــصـــوص كـــان قـــد
قـدمـهـا زيــاد فى بـرنـامج إذاعى
شـــهــــيـــر قـــدم فـى الـــعـــام1987
يدعى "العقل زيـنة".  بينما قدم
هــــو شــــخــــصــــيــــا اســــكــــتــــشــــاته
ـسرحـية مـتـنقال بـ العـازف ا
ـمـثـل يـطـلق بـعـضا ـغـن وا وا
من "قـــفــشـــاته" الــتـى يــتـــلــقـــفــهــا
احلـــــضـــــور بــــالـــــضـــــحـك مع كل

حركة يقوم بها.
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اخملـرجـة الــسـوريـة الـشــابـة فـداء داهـور
تستعد جلـولة تشمل دوال عربية لعرض
سـرحيـة "مس جولـيا" أحـدث أعمـالهـا ا
للـكاتب السـويدى  أوجـست سربـندبرج.
ـسـرحــيـة حــول الـصـراع تـدور أحــداث ا
بـ الطبقـات االجتمـاعية. فداء درست
الــــتــــرجــــمــــة فـى كــــلــــيــــة إكــــســــفــــورد فى
بريـطانـيا وقـدمت دراسات مـتعددة عن
أعـمـال سـتــانالفـسـكى وألــفت كـتـابـًا عن
ـــرأة فى مـــســرح حتـــلـــيل شـــخــصـــيـــات ا
هــــنـــريـك إبـــسن .وفى حــــوار لــــهـــا عــــلى
هـامـش عـرض مــســرحـيــتــهـا فـى دمـشق
ــــســــرح الــــعــــربى بــــانـه مـــازال وصــــفت ا

فداء داهورفقيرا فى معظم البلدان.

حازم شبل

جـموعـة عمل مـسرحـية ويرد الـفـنان حـازم شبل وهـو مشـارك 
"شغل أراجوزات" ويقول : الدكتور خالد اخلربوطلى

بــعـــد الــسالم والـــتــحـــيــة عـــنــدمــا ذهـــبت لـــلــقــاء األســـتــاذ جالل
الــشـرقــاوى لالتــفــاق عـلى تــصــمـيـم ديـكــورات هــذا الـعــرض كـان
اســمه (نــظــام أراجــوزات) ولـــكن الــرقــابــة اعـــتــرضت عــلى هــذا
االسم ولذلك غـيره إلى شـغل أراجوزات كـاسم مؤقت ولم يـطبع
ـسـرح فـقط وكـمـا هـو مـتوقع مـنه إال مـاهـو فوق وعـلى جـوانب ا
ـؤقت أثـناء مـشـاهـدتـها عـادت الرقـابـة لالعـتـراض عـلى االسم ا
لبروفة العرض فى أواخر يـونيو. وحسب معلوماتى فإن األستاذ
جالل كــان بــصــدد إعــادة طــبع بــنــرات جــديـدة بــاالسـم اجلــديـد
ـقـترح بـالـتـوافق مع طـبـاعـة كـامل الـدعـايـة (وأعـتـقد أن االسـم ا
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سرحية أنشأت الـفنانة بسمـة محيى زايد على الفيـس بوك مجموعة للـدعاية 
"تــرا لـم لم" واشـــتـــرك بـــهـــا حـــتى كـــتـــابـــة هـــذه الـــســـطــور  24 عـــضــوا فـــقط
ـســرحـيـة وأسـمـاء أبـطـالــهـا وإن كـان الـبـوسـتـر وبــاجملـمـوعـة روابط إلعالنـات ا
ـوجـود عـلـى اجملـمـوعـة يـظـهـر بـه كل من الـفـنـان سـمـيــر غـا والـفـنـانـة مـروى ا
فـقـط جـديـر بـالـذكـر أن "تـرا لم لم" بـطـولــة الـنـجم سـمـيـر غـا الـنـجـمـة نـدى
ى ســمــيـر غــا نــور قــدرى مع الــفــنــان مــحــمـد ــطــربــة مــروى ا بــســيــونى ا

محمود والفنان غسان مطر هنادى بسمة محيى زايد .
وهذا هو الرابط لالشتراك أو إبداء الرأى

http://www.facebook.com/group.php?gid=33235770664

تاتانيا تنتظر جوائز صيفى 4 بعد حصدها
لثمان جوائز فى مهرجان اخلرافى

قــدمت فـرقــة مـســرح اخلـلــيج الـعــربى مــسـرحــيـة "تــاتـانـيــا" ضـمـن فـعــالـيـات
مـهـرجــان (صـيـفى  4) الـذى أقـامه اجملــلس الـوطــنى لـلـثــقـافـة والــفـنـون فى
ـوافــقـ  30 و 2009/7/31م الــكــويت مــسـاء يــومى اخلــمـيـس واجلـمــعــة ا
ـــســرحــيــة  عــرضــهــا فـى مــهــرجــان اخلــرافى الــســادس ويــذكــر أن هــذه ا
وحــصـلت عـلى  8جـوائـز وهى من بــطـولـة مـيـثم بـدر  إبــراهـيم الـشـيـخـلى 
عـيــسى ذيــاب  فـاطــمـة الــصـفـى  نـاصــر الـدوب  عــبـدالــعــزيـز بــهـبــهـانى 
عبدالله العنـزى  عصام حمدى  فاطمـة القالف ومن تأليف الكاتب : بدر

محارب وإخراج : عبدالعزيز صفر
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مجموعة تضم سبعة أشخاص على الفيس بوك عنوانها 

جالل الشرقاوى

ـــــنــــــصف : واحــــــد زيى ويــــــرد أحــــــمـــــد عــــــبــــــد ا
مـايقدرش ينـكر أن جالل الشرقـاوى شخصيا 

فنان كبير بجد.
ـــشـــكـــلـــة مش فـى هـــدم مـــســرح ويـــرد ولـــيـــد : ا
شـكـلة فى الشـرقـاوى كاسم جـالل الشـرقـاوى ا
سرحى ياجدع ده هدم مسرح مجهز للعرض ا
احـنـا كـانت بـتـطـلع عـيـنـيـنـا عـشـان نـأجـر يـومـ

فى أى مسرح يقومو يهدوه خالص.
ــشـاركــة فى ن يــريــد ا وهــذا رابط اجملــمــوعــة 

النقاش  .
HYPERLINK "http
://www.facebook.com/
group.php?gid=32321439671&re"

كـالــعـادة.. ولـكن أنــا أدافع عن مـبــدأ عـدم هـدم
أى مسرح حتى ولو كان مسرح "جنم".

ويقـول أحمـد سو : كـمان فى نقـطة فى صف
الـشـرقاوى .. الـلى هى أن مـسـرح الـفن زمان
ـا كـان بــاد كـان بـيـعـتـبـر مــنـفـذ حلـالـة الـفن
الـشــبــابـيــة.. والــلى طــلع مـنــهــا نـاس كــتــيـر ..
بيـنمـا فى الـوقت احلـاضر حـالة الـتـخبط فى
بـعض مـســرحـيـات مــسـرح الـفن .. نــتـيـجـة أن
الذوق الـعام بـقى فى تدهـور وكمـان فى حالة
سرح .. لكن ـمثل عن ا إحجام من صغار ا
وبــــــــــــــرضــه بــــــــــــــالـــــــــــــــرغـم مــن كـل ده .. جـالل
عـهد وبـيعمل الـشرقاوى كـان بيـجيب شـباب ا

بيهم شغل.

وعـلى اجملموعـة موضـوع وحيـد للمـناقـشة حول
سرح نصف لهدم ا أسباب طلب أحمـد عبد ا
ـنصف يـقـول وليـد فـوزى فى تـعـلـيـقه: يـا عـبـد ا
خـلـيك مــنـصف... أنـا داخل اجلـروب ده عـشـان
أقــولك ..أل...أل...أل وتـقـريـبـا كــده مش هـيـبـقى
فــيه حـد غــيــر أنــا وأنت.... أنت مــوافق... وأنـا
مـش مـــــوافـق ال ادعـى أن مـــــســــــرح الـــــفـن ومـــــا
يــــقـــدمـه من عــــروض  هــــو أعـــظـم مــــا يـــقــــدمه
ــــــــــصــــــــــرى .. وال أدافـع عـن جالل ــــــــــســـــــــرح ا ا
الــشــرقـاوى مـن مـنــطــلق شـخــصى  فــأنــا لـست
عـلى مـعـرفة شـخـصـيـة به ولم يـصـادفنى احلظ
أن أعـمل مـعه ... ولـكن اسـمع عن شـخـصه من
هــنــا ومن هــنــاك .. وجــمــيــعــهــا آراء مــتــضــاربــة
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ـــســــرحى فـــيــــصل نـــدا مع ـــنــــتج ا اخـــتـــار الــــكـــاتب وا
طـرب اللـبنانى «ولـيد تـوفيق» لـيلعب بـطولـة العرض ا
ــــــــــــســـــــــــــرحـى «أحـــــــــــــبـك آه ا
ـــــــنـــــــتـــــــظــــــر أجتـــــــوزك ال» وا
ـه أول أيــــــام عــــــيــــــد تــــــقــــــد
ــقــبل عــلى مــسـرح الــفــطــر ا
فيصل ندا بالقصر العينى.
ـسرحـية بطـولة عال غا ا

هــبـة الــسـيــسى حـسـن عـبـد
الــــفـــتـــاح ســــيـــد ســـلــــيـــمـــان
إخـراج حـسـام الدين صالح
وتدور أحداثـها حول مطرب
يــــقــــضى إجــــازة فـى فـــيــــلــــته
ـنـطـقـة العـجـمى لالسـتـجـمام
بـعيـداً عن الزحـام.. ليـفاجـأ بـ«فتـاة بيـانوال» تـقتـحمه
ويـتـحـول األمـر لــفـضـيـحـة ويـجـد نــفـسه مـجـبـراً عـلى

الزواج منها.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

¢ùFGô©dG ≈∏Y ..IOÉ°ùdG ™e Ö©∏j IôàæY

سرحي جريدة كل ا

> كان أثره على أخيه  محمود ملحوظا خاصة فى تأثره فى كتاباته باجتاهه نحو
ذهب الواقعى فى الكتابة القصصية وألف مجموعته القصصية األولى على ا

غرارها..

> اخملرج شادى سرور فى
انتظار إعادة افتتاح
مسرح الطليعة بعد
تطويره وجتديده
الستئناف تقد

مسرحية «أرض ال تنبت
الزهور» والتى قدمت

هرجان ضمن فعاليات ا
القومى للمسرح األخير
دة على مسرح العرائس 
سرحية تأليف يوم ا
محمود دياب وبطولة
ان إمام وخالد إ

النجدى ومنال زكى.
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محمد جمال الدين

عــلى خـــشــبـــة مــســرح الـــعــرائس بـــالــعـــتــبــة
يـــــواصل اخملـــــرج حـــــسن ســـــعــــد بـــــروفــــات
ـــســـرحى اجلـــديــــد «الـــلـــعب مع الـــعـــرض ا
السادة» بعـد أن تقرر افتتاحه فى النصف
األول من أغــســطس احلــالى عــلى مــســرح

اجلمهورية.
«اللعب مع السادة» تأليف يسرى اجلندى
أشـعــار جــمـال الــســيــد مـوســيــقى وأحلـان
بــاسم عــبـد الــعــزيـز اســتــعـراضــات عــمـاد
سعيـد سيـنوغرافـيا أحـمد شوقى بـطولة
حـــــلــــمـى فــــودة وفـــــاء احلــــكـــــيم وائـل أبــــو
السعود ليـلى جمال عبد الله سعد سيد
الـــشــــرويـــدى عــــلى عـــزب أحــــمـــد زيـــادة
جـــــيــــــهـــــان ســــــرور عـــــادل زهــــــدى عـــــزت

البرشومى.
مــــــخــــــرج الـــــــعــــــرض حـــــــسن ســـــــعــــــد قــــــال
لـ«مــسـرحـنــا» إن الـعــمل مـعــاجلـة عــصـريـة
لـــنص «عـــنــتـــرة» الــذى كـــتـــبه اجلـــنــدى فى
الـثــمـانـيــنـيــات حـول عالقــة الـعـالـم الـعـربى

حيطه اخلارجى.
وحــــرص ســـــعــــد عــــلـى تــــقـــــد الــــتـــــحــــيــــة
لـ«مــســـرحــنــا» فى عــامــهــا الــثــالث واصــفــاً
اجلريدة بأنـها استطـاعت احتواء أكثر من
» نـــقــاداً وصـــنـــاعــاً ـــســـرحــيـــ جـــيل من «ا
لــلــعــروض مــشـــيــداً بـ«روح الــشــبــاب» الــتى

تتجلى فى صفحاتها اخملتلفة.

 يسرى اجلندى وفاء احلكيم

á«Mô°ùe á°TQh º¶æJ zäÉ«©ª÷G{
áLPÉ°ùdG AÉ£NC’G øeR ájÉ¡f ..á∏eÉ°T

تـنـتـهى يوم 15 أغـسـطس اجلـارى فـعـالـيات
ــســرحــيـــة الــشــامـــلــة الــتى ورشـــة الــفــنـــون ا
تنظـمهـا اإلدارة العامـة للـجمـعيات الـثقـافية
بهـيئة قـصور الثـقافة والـتى تقـام فعالـياتها

بقاعة منف.
يــــحـــــاضـــــر فـى الـــــورشـــــة د. عـــــمــــرو دواره
والــنـقــاد عـبــد الـغــنى داود أحــمـد خــمـيس

أحمد عبد الرازق.
محمد أبو شادى مـسئول النشاط الثقافى
بــإدارة اجلــمـــعــيـــات قــال لـ«مــســـرحــنــا» إن
فـكــرة الـورشــة الــشـامــلـة تــبــنـاهــا الـشــاعـر
مـحـمـد كـشـيك مـديـر اجلـمـعـيـات وحتـمس
لــهـــا د. أحـــمـــد مـــجـــاهـــد رئـــيس الـــهـــيـــئــة
وتــهــدف فى األســـاس إلى تــثــقــيف شــبــاب
فـرق اجلـمـعــيـات حـتى يـتـجـنـبـوا مـا وصـفه
بـ«األخـطــاء الـسـاذجـة» والـتى كـانت تـتـكـرر
فـى عــــروض مـــــهــــرجـــــانــــات اجلـــــمــــعـــــيــــات

الثقافية.
وأشار أبو شـادى إلى أن الفرق التى شارك
أعـضـائــهـا فى الـورشــة سـتـكـون لــهم أولـويـة

ـــشــــاركـــة فى مــــهـــرجـــان اجلـــمــــعـــيـــات فى ا
دوراته القادمة.

 محمد كشيك

áæé∏dG ÉjRÉàfÉah ..ƒæjRÉch iÉ°T ¿Ééæah ôeh ƒ∏M
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هــــديـــر أســـامـــة أحـــمـــد مــــحـــمـــد الـــســـيـــد
والعرض إخراج أحمد النجار.

ـــســرحــيــة بــيــنـــمــا تــقــدم فـــرقــة «الــطــمى» ا
عـرض «فــانــتـازيــا الـلــجــنـة» بــطـولــة وإخـراج
سالم يـــســرى ويـــشــاركـــة الـــبــطـــولــة يـــســرا
الـــــهــــوارى مى أحــــمـــــد مــــجــــدى ابــــتــــهــــال
السـريطى وذلك يومى 14 و15 أغسطس

. القادم
ويــــــخــــــتـــــتـم اخملــــــرج حـــــسـن فــــــواز عـــــروض
ـسـرحــيـة «فـنـجـان أغـسـطس عــلى روابط 
شــاى» بــطــولــة أحــمــد حــسب الــله فــيــروز
محمد مكاوى مينا وهى كوميديا انتقادية
ساخرة ترصد ظـاهرة االدعاء فى جتلياتها
اخملـــتــــلــــفـــة بــــدءاً من رجـل الـــديـن ووصـــوال

دعى. للصحفى ا

ــهـــا عــلى 4 عــروض مــســـرحــيـــة يــتم تـــقــد
خــــــشــــــبـــــة مــــــســــــرح «روابط» خـالل شــــــهـــــر
أغـسـطس احلــالى تـتـنــوع مـوضـوعــاتـهـا بـ

الفانتازيا والكوميديا االجتماعية.
افتتح عرض «كازينو» لفرقة «ستديو فكرة»
بــــرنــــامج روابـط فى غــــرة أغــــســــطـس وهـــو
بـطولة دينا عـاطف محمد عـصام محمود
كمال عـبد الـله خالد شـيماء سـيد إسراء
ـان مـحــسن وطـارق نـبـيل إخـراج طـارق إ

طارق السباعى.
تـعـرض يـوم 5 أغـسـطس احلـالى مـسـرحـيـة
ـعهد الـعالى لـلدراسات «حـلو ومر» لـطلـبة ا
ـتطورة والذى يـرصد فى لوحات مـتتابعة ا
صرى مـستعرضاً هـموم وأوجاع الشـباب ا
تـــآكل الـــطــبــقـــة الــوســـطى والـــهــجـــرة غــيــر
الـشـرعـيـة والــعـرض بـطـولـة شـريف عـادل
حسـام جمال حـسن محـمد محـمد حسن
مـحمـد سيد مـحمـود إبراهـيم هبـة أحمد

z≥«aƒJ ó«dh{`d áë«°†a
Góf π°ü«a ìô°ùe ≈∏Y

وليد توفيق 

zÚHƒgƒŸG á≤HÉ°ùe{ ≈a ≈dhC’G õcGôŸG ¿ôµàëj zΩƒ«ØdG äÉÑgGQ{ ò«eÓJ

..¿É°†eQ ≈a äÉ«Mô°ùe 4h ≈°Sƒæ°ùdG
يم مـــر الـــدســــوقى مــــحـــمــــد إبـــراهــــ
يحيى معـتز الشاذلى شريف عاشور
قصود يهان مصـطفى رامى عبـد ا جـ
مصطفى شفيق محمد فؤاد إبراهيم
يــد يــوسف ولــيــد الــســيـد رضــوان ولــ
يم كر صالح والطـفلة عـاشور إبراهـ

. ياسم

جـــاهــ والــرابـع «حــكــمت احملـــكــمــة» عن
قضايا حقيقية نشرتها الصحف.

الـعروض األربـعـة يـنتـجـهـا مركـز شـباب
سـرايـا الـقبـة ويـقـوم ببـطـولـتهـا أعـضاء
ـــســــرحــــيـــة ولــــيـــد يـــمــــون» ا فـــرقــــة «شــــ
الهنـدى محـمد عبـد الرحمن مـحمود
يـــــمــــــاء قــــــاسـم ريــــــهـــــام ــــــصــــــرى شــــــ ا

اخملرج عطية الـسنوسى يقود أربعة «فرق
عــمـل» اسـتــعــداداً لــتــقــد أربــعــة عـروض
مـسرحـية فى رمـضان الـقادم عـلى خشـبة

مسرح مركز شباب سرايا القبة.
الـسـنــوسى كـتـب مـسـرحــيـتــ من األربـعـة
هما «الثمن» و«الضياع» بينما أعد الثالث
عن أوبـــريت «الـــلـــيـــلــة الـــكـــبـــيــرة» لـــصالح

» التى أشرف وهوبـ أعلـن فرع ثقافـة الفيـوم نتائـج مسابقـة «ا
ـواهب. حـصد عـلى تـنـظيـمـهـا حسـن القـمـبـشاوى رئـيس قـسم ا
ـسـابـقـة تالمـيـذ مـدرسـة الـراهـبـات بـالـفـيـوم سـبـعـة مـراكـز فى ا
ـركــز األول فى حـيـث اقـتــنــصت الــطــالــبــة ســارة عــمــاد مـيـالد ا
ـركـز الـثانـى كـما الـغـنـاء وجـاءت زمـيـلـتـهـا رضـوى حـمـدى فى ا
ى أحمد ويوستـينا ناجى وديفيد ناجى ومينا مكرم احتلت إ
ركز األول ـوسيـقى بينـما انـفردت بـا ركز الـثانى فى الـعزف ا ا
فى إلقاء الشعر الطفـلة سلمى مصطفى حس بالصف الثالث
االبـتــدائى والـتى لــفــتت أنـظــار جلـنــة الـتــحـكــيم بــجـرأتــهـا خالل
ــسـابـقــة وأثـنــاء مـشـاركــاتـهـا فى عــيـد الــطـفـولــة وعـيـد الــفـيـوم ا
الـقـومى وعــيـد األم ومـهـرجـان الـقـراءة لـلـجـمـيع 2009 وقـد قرر
الدكـتـور جالل سـعـيـد محـافظ الـفـيـوم مـنح مـكافـأة مـاديـة مـائة
ـركز ـركز األول وخـمـسـ جنـيـهـاً ألصحـاب ا جـنيه ألصـحـاب ا

الثانى.

دعاء حس

نورهان عبد الله

✂✂

سرحي جريدة كل ا

> اخملرج حمدى أبو
العال يجرى حاليا
بروفات األمسية
سرحية «فتح الغنائية ا
الفتوح.. سيدنا النبى»
لعرضها خالل شهر
رمضان القادم على
مسرح الغد بالعجوزة
العرض بطولة مديحة
حمدى ناهد رشدى
مصطفى طلبة
موسيقى وغناء وأحلان
أحمد الكحالوى
باالشتراك مع فرقة
الكحالوى لإلنشاد
الدينى.

صرية محمود تيمور- وقربه منه كقرب اجلفن > كانت عالقته القوية بأخيه األصغر- الكاتب و رائد القصة ا
من الع حيث كان محمود أخاه األكبر مثله األعلى وخير مرشد له من خالل التمسك بنصائحه
وتوجيهاته وآرائه السديدة .
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 محمود احللوانى

سرح الكتاب: مقدمة فى تاريخ ا
(اجلزء األول)

ؤلف تأليف: مجموعة من ا
صرية الناشر: وزارة الثقافة ا

(مهرجان القاهرة الدولى للمسرح
التجريبى)

á«fBGƒ°†dG
ـؤلف نـســتــطـيـع أن نـقــول  كـمــا صــرح ا
نـفسه - أن هذا الـكتاب "مفـهوم الضوء
ـــســــرحى" هـــو والــــظالم فى الــــعـــرض ا
ـــفــاهـــيم كـــتــاب "فـى الــفـــلـــســـفـــة" فى ا
ـــعـــرفـــيـــة الـــتى اجملـــردة والـــنـــظـــريـــات ا
اتــخــذت مـن "الــضــوء والـــظالم" مــجــاالً
لـلــبـحث أو مـنـطـلـقـاً له فى بـحث أشـيـاء
ــــــنــــــحى الــــــذى خــــــرج عــــــديــــــدة ذلـك ا
بـــالـــكـــتـــاب من خـالل رحـــابـــة الـــتـــنــاول
ــــــعـــــاجلــــــة إلـى أفق مــــــعـــــرفـى أوسع وا
وأعـمق وأكثـر إشباعـاً إنه ال يربط ب
ذاهب الـضـوء واسـتخـدامـاته من قـبل ا
ـــــــــــدارس واألصــــــــــــنــــــــــــاف واألنـــــــــــواع وا
واالجتـــــاهــــات وال حـــــتى تـــــقــــســـــيــــمــــات
ـا له ـا  ـسرح وإ جـغـرافـيـة خـشـبـة ا
عالقة بالضوء فوق اخلشبة أينما وجد
لـــتـــحــقـــيق اجتـــاه جـــديــد يـــطـــلق عـــلــيه

الضوآنية.
يـــشــتـــمل الــكـــتــاب عــلـى تــوطــئـــة وثالثــة
فصـول تـفتح الـتوطـئة بـاباً صـغيـراً على
كـيــفـيـة الـدخــول إلى مـفــصالت الـبـحث
الــفــلـــســفى وربــطــهــا بــالــضــوء لــلــخــروج
ـــفــهـــوم جــديـــد يــشـــكل تـــوجــهـــاً فــنـــيــاً
ـؤلف لـلمـشـكلـة التى جـديداً ويـعرض ا
ـــفـــهـــوم الــضـــوء عـــلى يـــتــعـــرض فـــيـــهـــا 
ادى والـشـكلى فى الـفصل ـسـتويـ ا ا
األول كـــــــمـــــــا يـــــــنــــــــاقش مــــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة
ــصـطــلـحــات الـواردة فـى مـ الــكـتـاب ا
إضـافة إلى تـقد تـعريف إجـرائى لكل
مـصـطلـح ليـعـتمـد عـليه فى حتـلـيله ثم
تـقــســيم الـفــصل الــثـانـى "أبـنــيـة الــضـوء
ــــعــــرفــــيــــة" إلـى أربــــعــــة مــــبــــاحث هى: ا
الـضـوء فى مـثــالـيـة أفالطـون وأرسـطـو
سيحى فى فـهوم الدينى ا الضوء فى ا
ـــثـــالى ـــفـــهــــوم ا الـــعــــصـــور الـــوســــطى ا
الـذاتى الــديـكـارتى والــهـيـجــلى وأخـيـرا:
ــركــز والالمــركـــز فى مــفــهــوم الــضــوء ا
ــــؤلـف فــــصــــلـه الــــثــــالث كــــذلك قـــــسم ا
"مـفهوم الـضوء - والضالم فى الـتكوين
الـــبــــصـــرى" إلـى مـــقـــدمــــة فى الــــعالقـــة
الـضـوئـيـة وثـالثـة مـبـاحث هى: "الـضـوء
والــشـكل - الـضـوء والـتــخـيل (الـتـصـور)
ـعـنى (الـتـأويل) - (الـضـوء والـظالم) وا
سرحى. وحتوالت البنى فى العرض ا
أمـــــا فــــيــــمـــــا يــــخـص الــــطـــــريــــقـــــة الــــتى
ؤلف فى البـحث فقد وجد اعـتمدهـا ا
أن أقــــــربــــــهــــــا إلـى مــــــوضــــــوع الــــــبــــــحث
وأفـضلـهـا هو الـتحـلـيل فـاتبـعه مـعتـمداً

عــلى االسـتـنـبـاط: بــاسـتـخالص حـقـائق
جــديـدة من حــقـائـق مـعـروفــة سـلــفـاً ثم
ـؤلف - بـالــتـحـلـيل الـذى يـعـنى - عـنـد ا
تــفــكـيك الــضــوء والـشــكل واألفــكـار إلى
عــنـاصــرهـا مـن خالل اسـتــخــدام أمـثل
ــــؤثـــرات االســــتــــنــــبــــاط لـــلــــوصــــول إلى
اإلعـالن عن: حقائق مـعيـنة وفى بعض
ـــؤلف إلى الـــتـــحــلـــيل األحـــيــان يـــلـــجـــأ ا
الـفـلــسـفى فى تـشــريح الـشـكل ورده إلى
صـورة ليكـون بينه وبـ الواقع شبه فى
الـتركـيب هذا فى حـالة صـدقه أما إذا
ـتـنع كـان هـنـاك اخـتـالف فـإن الـشـكل 

شابهة.. عن ا
ــــوجــــزة عن الــــكــــتـــاب وهــــذه اإلشــــارة ا
ه ـأخـوذة من كالم الـكـاتب فـى تقـد وا
ــوضــوعـه قــد تــعـــطى انــطــبـــاعــا عــامــاً
وبرانيا عن الكـتاب لكنها ال تغنى أيضا
عن قـراءتـه وتـقــلـيب صــفـحــاته بـعــنـايـة
وذهن متوقد ومـنفتح للدخول فى حوار
ثـــرى حـــول فــلـــســـفــة الـــضـــوء والــظالم.
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ضـــــــمن إصــــــدارات الــــــدورة الـــــــعــــــشــــــرين
ــــهـــرجــــان الـــقــــاهـــرة الـــدولـى لـــلــــمـــســـرح
الــتــجـريــبى صــدر اجلــزء األول من كــتـاب
ـــســــرح" فى حـــجم "مـــقـــدمـــة فـى تـــاريخ ا
ضـخم يـبـلغ عـدد صـفـحـاته 755صـفـحـة
ـتــوسط ويـتـكـون من جـزئـ من احلـجم ا
يــشـتـمـالن عـلى سـتــة فـصـول ويــسـبـقــهـمـا
ـهـمـة تـمــهـيـد يـعـرض لــعـدد من الـنــقـاط ا
ــكن اعــتــبــارهــا "مــؤشــرات بــحث" الــتـى 
وقـد أسماها احملـرر العام للـكتاب "جارى
جـــاى ويــلـــيـــامـــز" (مـــخـــطـــطــات) فـــجـــعل
اخملــــطط األول لـــلــــحـــديـث عن الــــكـــتـــاب
والــثـانـى خـصــصه لإلشـارة إلى الــعـروض
سرح والـدراما ثم بالـترتيب: الثقـافيـة ا
ناهج التاريخية . عن التاريخ والتأريخ وا
تـــقـــسم أشـــكــال االتـــصـــال اإلنــســـانى إلى
فــــتـــــرات - دراســــات حـــــالــــة واجتـــــاهــــات
ـؤرخ - مـالحـظـة عـلى تـأويــلـيـة وظــيـفـة ا
ــمـــيـــزة الــهـــجــاء الــعـالمــات الـــصـــوتــيـــة ا
واألسمـاء والكـتاب يـسعى - كـما أشار -
ـــقــــدمـــة إلى اتـــخـــاذ مـــدخل جـــديـــد فى ا
ـــســـرح لـــلـــدراســـة الـــتـــاريــــخـــيـــة لألداء وا
والـدرامــا عـلى مـســتـوى الـعــالم كـمـا جـاء
ــيــاً تـــصــمــيــمـه لــكى يــعـــطى مــنــظـــوراً عــا
ـثلـة لـعـديد من يـسـمح بتـقـد عـروض 
الثقافات لـيس كهوامش للمسرح الغربى
ــا لـــرد االعـــتــبـــار لـــهــا لـــذاتـــهــا ومن وإ
حيـث أن أحدهـا يـوضح اآلخـر فـالـكـتاب
يــــعـــد مــــحـــاولـــة لــــربط تــــواريخ األداء فى
مـختـلف أنـحاء الـعـالم بالـتـطورات الـهـامة
فـى أشــــكــــال االتــــصــــال اإلنــــســـــانى الــــتى
أعــــادت صـــيـــاغـــة اإلدراك اإلنـــســـانى من

جديد.
إذن وكـمـا يــطـرح الـعـرض فــإن الـكـتـاب ال
يـقـدم تــاريـخـاً واحـدا لــلـمـســرح بل يـقـدم
تــواريخ مــتـــعــددة بــتــعــدد الــثــقــافــات الــتى
يــعــرض لـهــا كــمـا يــقــدم مــنـاهج مــتــعـددة
ــســرح والــدرامــا فى لــتــأويـل الــعــروض وا

العالم.
ويــــتـــــبــــنـى مــــؤلــــفـــــو الــــكــــتـــــاب مــــداخل أو
اجتـــاهــــات مــــعــــيــــنــــة لــــتــــأويل الــــظــــواهـــر
ـصـادر األولى الـتـاريــخـيـة مع الــعـنـايـة بــا
بـهـدف فــتح مـنــظـورات جــديـدة وتــشـجـيع
ـارســة تـأويل األداء االهــتـمــام بـعــمـلــيــة 
ـاضى واحلاضر ـسرح والـدراما فى ا وا

ورهــــانـــهـم ى ذلك عــــلى تــــنــــمــــيـــة الــــوعى
بــالــتـاريـخ ومـنــاهــجه والــقــدرة عــلى نــقـده
حـيث إن "لــيس هــنـاك تــواريخ خـالــيـة من
الــقــيم بل يــتــعــلق األمــر دائــمــا بـعــدد من
األســئـلـة مــثل: مـا هى الـقــيم?.. وقـيم من

? التى تؤثر فى عمل تاريخى مع
ـسـرح" كـمـا يـشـير كـذلك يـحـاول "تـاريـخ ا
مـــؤلــفـــوه أن يـــوضـح كــيـف أن الـــتـــطــورات
ــسـرح فى األســاســيــة فى تــاريخ األداء وا
كــافــة أنــحــاء الـعــالم تــرتــبط بــالــتــطـورات
األساسية فى أشـكال االتصال اإلنسانى
ـــلـــخـــصـــات فـــصـــول ولـــعل اســـتـــعـــراضــــاً 
الـكـتــاب وبـعض عـنــاويـنـهــا يـعـطـيــنـا فـكـرة
أشــمـل عن غــزارة مـــوضــوعـــاته وكـــيــفـــيــة
مـعـاجلـتـهـا وقـد اسـتـعـرض الـفـصل األول
ـارســات األداء الـشــفـهــيـة الــطـقــوسـيـة
فى ثــــقــــافــــات مــــا قــــبـل الــــكــــتــــابــــة كــــمـــا
شـهد الـطـقوسى فـى العـصر استـعـرض ا
ــــــؤلف مـن خالل احلـــــجــــــرى وقـــــد دلل ا
ــــتــــبـــقــــيــــة عــــلى أن الــــعـــديــــد من اآلثــــار ا
الــعــنــاصــر الــتى اســتــخـدمـت فى امــسـرح
مـوجودة فـى األداء الـشفـهـى والطـقـوسى
كــمـــا دار الــفـــصل الـــثــانى حـــول عــدد من
العنـاوين الدالـة مثل "االحتـفاالت الديـنية
ـســرح الــبـدائى - ــدنــيــة وعالقـتــهــا بــا وا
الـــدرامـــا الـــطـــقـــوســـيـــة الـــتـــخــلـــيـــديـــة فى
أبــيــدوس مــصـر - الــدرامــا احلــواريـة فى
ـيزو أمـريـكى - الطـقوس أثـينـا - األداء ا
ـسـيحـيـة فى الـعـصور الـديـنـيـة والدرامـا ا
الوسـطى - درامـا احلـداد اإلسالمـية فى
إيــــــــران" ونـــــــــاقـش الــــــــفـــــــــصـل الــــــــثـــــــــالث
ــــســـــرح االمــــبـــــريــــالى - مــــوضـــــوعـــــات: ا
سرح واألداء فى اإلمبراطورية الدراما ا
ـــســـرح األدبى الـــرومـــانــــيـــة - الـــدرامـــا وا
ـــســرح الــصــيــنى واإلحــيـــائى الــهــنــدى - ا
بـكر كـما نـاقش هذا الـفصل والـيابـانى ا
عـددا من الـنـظـريــات مـثل "نـظـريـة هـنـرى
بــرجـســون فى الـضــحك ونــظـريــة الـتــلـقى

والنظرية النسوية".
ــســرح أمـــا اجلــزء الــثــانى الــذى تــنــاول "ا
ـطبوعة" والـذى كتبه (بروس والـثقافات ا
مـاكـونـكى) فــقـد نـاقش خالل فـصـوله من
الــــــــرابـع وحـــــــــتى الـــــــــســــــــادس عـــــــــدداً من
سارح ـوضوعات حتت عـناوين: ظهـور ا ا
احملـتــرفــة األوربــيـة كــومــيــديـا دى الرتى
ــــــــؤســـــــســـــــتـــــــيـــــــة فى أوربـــــــا الـــــــدرامـــــــا ا
الــكـالســيـــكـــيــة اجلـــديــدة والـــطـــبــاعـــيــة -
مــســـرحــيــة "الــســـيــد" واحلــكم الـــفــرنــسى
طـلق الـتمـثـيل والطـبـاعة بـعد - 1700 ا
كـــذلك نــاقش الـــكــتــاب فى فـــصــله الــرابع
سرح بالدولة من ( 1600وحتى عالقة ا
 (1900فـى فـرنـسـا والـيــابـان وإجنـلـتـرا
ـؤلف أيـضا فى هـذا الـفصل كـمـا ناقش ا
ـداخل الـتـأويلـيـة مـثل "مـفـهوم عـدداً من ا
ـهـمة بـاخـتـ لـلـكـرنفـالـيـة" ومن الـنـقـاط ا
األخــرى الــتى نــاقـشــهــا الــكـتــاب: الــدرامـا
العاطفية فى إجنلترا - العاطفة فى قارة
أوربا - القوميـة واالستعمارية فى مسرح
ـــســرح الـــروسى - ـــتــحـــدة وا الـــواليـــات ا

سرح األوربى. االستشراق فى ا
كما حرص مؤلـفو الكتاب على أن يحتوى
كـل فــــصل عــــلـى دراســــة حــــالــــة كــــإجــــراء
تــــطــــبــــيـــقـى وطـــرح مــــنــــاقــــشـــة عــــدد من

داخل التأويلية والنظرية. ا

الكتاب: مفهوم الضوء والظالم فى العرض
سرحى ا

تأليف: جالل جميل محمد
مراجعة: د. نهاد صليحة

صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا

وهوبات  محافظ الفيوم وسط التلميذات ا
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سرحي جريدة كل ا

> نظرا ألهمية كتابته اعتبرها بعض النقاد مرحلة مفصلية ب عصرين حتى أن
بعضهم قسموا احلياة األدبية إلى عصرين هما عصر ما قبل تيمور وعصر ما بعد تيمور.

> اخملرج مصطفى طلبة
يقوم حاليا باإلعداد

لتقد مسرحية «أوالد
ثريا» للكاتب بهيج

قرر إنتاجها إسماعيل وا
سرح الدولة العام

القادم.
مصطفى طلبة تعرض
له حاليا مسرحية
«الغولة» من إخراجه
وبطولة خليل مرسى
وسميرة عبد العزيز
ان ومحمد صالح وإ

رجائى على مسرح الغد.
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توافـدت الـعديـد من الـشخـصـيات الـهـامة
تــارة وفـد رســمى من رئــاسـة اجلــمـهــوريـة
وتــــارة أخــــرى وفـــــد من وزارة الــــثـــــقــــافــــة
وكالهــــمـــــا له آراء يــــريــــد مـن الــــســــامــــرى
ثلى تنفـيذها له أحدهم طلب استبدال 
ـمـثـلـ ـعــروفـ  الـعـرض الــهـواة وغـيـر ا
ـــعــروفـــ حـــتى لــو آخـــرين من الـــنــجـــوم ا
اقـتــضى ذلك صـرف الــكـثــيـر من األمـوال
وآخـر اقـتـرح اسـتـبـدال مـكـان الـعـرض ألنه
ـــا يــكــون غــيـــر صــالح أمــنـــيــاً وثــالث.. ر
ورابع.. لكن للـسامـرى موقف يلـيق بشرف
كنه استغالل الفرصة الفنـان فقد كان 
وافقـة على كل الشروط التى يراها فى وا
صـاحله الشـخـصى وسيـحسب له الـتاريخ
بــعـد ذلـك أنه أخـرج لــنــجـوم ولــيس لــهـواة
وبــاإلضــافــة لــذلك أيــضــاً هــنــاك مـكــاسب
مــــاديــــة مـــنــــتـــظــــرة إال أنه رفـض كل ذلك
مثـليه الهواة وأصر على تـقد العـرض 
وفنـانـيه الـشـعـبـي مـعـظـمـهم يـضع قـدميه
ــسـرح وعــلى أن ألول مــرة عــلى خــشــبــة ا
يقـدم الـعـرض أيـضـاً فى نـفس مـكانـه على
ـمزقـة وكـراسيه مـسـرح السـامـر بـخيـمـته ا

تهالكة. ا
ــيــعـاد وفى أقل من يــومــ بــعــد حتــديــد ا
أقـام عـبــد الـفـتـاح شــفـشق رئـيس الــثـقـافـة
اجلماهيـرية قاعة استقبـال كبيرة ومجهزة
داخل مـسرح الـسامـر وأقام مـجمـوعة من
ياه وعـلق السامرى الزينات وبها دورات ا
.. وجاء عرائس قماشية فوانيس تقليدية
دوح سالم رئيس الوزراء الرئـيس ومعه 
وســـيــــد مــــرعى رئــــيس مــــجـــلـس الـــشــــعب
ومــجــمـــوعــة من الــوزراء وشــاهــدته مــصــر
كـلها وتـأثرت كـما تـأثر الـرئيس بـبعض ما

جاء به.
كـــانت جتـــربــة صـــادمــة ومـــبــهـــجــة فى آن
وشعـر الـفـنان الـشـعبى ألول مـرة  بـأنه نال
تـقــديـراً كــان يـســتـحــقه وغـاب عــنه طـويالً
قـــبل أن يــصـل إلــيه وكـــنــتـــيــجـــة لــكل ذلك
استـمـر العـرض يقـدم علـى مسـرح السـامر
ـنـعم ـدة شــهـر كـامل وبــعـدهـا قـرر عــبـد ا
الصاوى ضرورة جتواله فى كل محافظات
" إلى ـــداحــــ مـــصــــر وســــافــــر "عـــاشـق ا
ـدة األقــالــيم لــيـســتــمـر عــرضه بــعــد ذلك 
 200ليلة عرض مسرحى سافر أيضاً

خاللها العرض إلى بعض الدول العربية..
وقـد كانـت سائـدة فى هـذه الفـتـرة عروض
ــنــاســبــات لـــكن هــذا الــعــرض أمــســيـــات ا
" والـذى بــدأ الــعـمـل فـيه ــداحــ "عــاشق ا
مـن األصل عــــلى أنه عــــرض مـــنــــاســــبـــاتى
جتاوز كونه كـذلك ليصبح عرضاً مسرحياً
شـعـبـيـاً اسـتـعـراضـيـاً غـنـائـيـاً ومتـفـرداً فى

مسيرة السامرى.

عندما أصابنا اخلوف
 ألن الرئيس السادات سيزور مسرح السامر

ليشاهد عرضاً شعبياً

"أسـتاذ عـبـد الرحـمن.. حتيـاتى.. حتددت
الساعة  8 مساء الثالثاء 1/31/ 1978م
شـاهدة موعـداً لـتشـريف السـيـد الرئـيس 
عــرض زكــريــا احلــجــاوى.. مــبـروك وعــلى
كتوبة فى بركة الـله.." هذه هى الكلمات ا
قصاصـة ورق صغيـرة جاء بهـا سائق وزير
ــنـعم الــثـقــافـة إلى الــسـامــرى كـان عبء ا
الصاوى وزيـر الثقافة آنـذاك قد استجاب
لرغبـة صديقه عـبد الفتـاح شفشق وذهب
ـــشـــاهـــدة بـــروفـــة إلـى مـــســـرح الـــســـامــــر 
" والذى داح سرحى "عاشق ا العرض ا
لم يــــكـن حــــتى هــــذا الــــتــــاريـخ قــــد حتـــدد
اســمه. وعـنـدمـا أعــجـبـته الــبـروفـة صـافح
فـنـانى الـعـرض بـحـرارة وهـمس لـلـسـامـرى
بـأنه سـيــخـبـر الـرئــيس الـسـادات عن هـذا
ــشــاهـدتـه كـان ذلك الــعـرض وســيــدعــوه 
نال بالنسـبة للسامـرى مجرد حلم بـعيد ا
لذا فقـد ارتبك كـثيراً وشـعر ألول مرة فى
حـياته بـأنه يخـاف لكـنه تمالـك نفسه ولم
يــنـــقل هـــذا الـــشـــعــور إلـى بــقـــيـــة أعـــضــاء
الــــفـــرقــــة فــــقط قــــال لـــهـم بـــعــــد وصـــول
قـصاصـة الـورق إلـيه "الريس جـاى يـشوف
الــــعـــرض" فــــقـــالـــوا لـه: "ريس مــــ إحـــنـــا
مـانــعـرفش ريـس غـيــرك" وعـنــدمـا عــلـمـوا
بـــاألمــــر أســـقط بــــ أيــــديـــهم جــــمـــيــــعـــاً
وأجلــمــتــهم الــدهــشــة الــرئــيس الــسـادات
بـشــحـمه وحلــمه ســيـزور مــســرح الـســامـر
الفقير ليشاهد عرضاً مسرحياً شعبياً..!
كـانت مـفـاجـأة من نـوع العـيـار الـثـقـيل لذا
فـقـد كـانت لـهـا حـالوتـهـا أغـلق الـسـامـرى
بـاب مـسـرح الــسـامـر عـلـى اجلـمـيع وأعـلن
قــيـام بــروفـة مــفـتــوحـة حـتـى مـيــعـاد قـدوم
الـرئـيس لـكـن صـادفـتهـم مـشـكـلـة بـسـيـطة
وهى أن الـعـرض الـذى يـجـهـزونه ال يـوجـد
له اسم مــــحـــدد فــــكــــيف يــــأتى الــــرئـــيس
ـــشـــاهــــدة عـــرض لـــيـس له اسم? وبـــدأت
ســــريــــعــــاً االقــــتــــراحـــــات إلى أن صــــرخت
ـطـربـة الــشـعـبـيـة فـاطــمـة سـرحـان بـاسم ا
" اسـتــنـاداً إلى أن زكــريـا ــداحــ "عـاشق ا
احلـجاوى الـذى يـتـحدث عـنه الـعـرض كان
.. وبـالـفـعل ـداحــ عـاشــقـاً بـالـفــعل لـكل ا

كان االسم..
وطوال السـاعات التالـية لوصـول قصاصة
دون عليها ميعاد وصول السادات الورق ا

اسـتـفــاد اخملـرج أحـمــد حـسـ كــثـيـرًا من دراســته لـلـغـة
الــــفـــرنـــســـيــــة حـــيث أتــــاحت له اإلطـالع عـــلى جتـــارب
ـزيد مسـرحيـة مـهمـة فتـحت أمامه الـطـريق الكتـساب ا
ـسرح وتقـد جديده  من اخلبـرة واالنطالق فى عالم ا

سرحي جريدة كل ا

سرحية والشعرية والفكرية منظومة إبداعية > شكلت كتابات محمد القصصية وا
متكاملة فى مجال حتديث األدب والفكر العربى .
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: اخملرج أحمد حس

ــلـكـون نـظـام ـصـرى أكــثـر مـوهـبــة من اإلجنـلـيـزى لــكـنـهم  أن ا
عمل جادًا وشاقًا يتفرغ فيه اخملرج لإلبداع فقط.

بعد كل هذه الورش والتجارب هل وصلت لطريقة خاصة بك
كمخرج?!

أعــتـقـد أنى بــدأت أتـلـمس وأمــسك بـخـيــوط طـريـقـة أعــمل بـهـا
كمخرج.

وما هى هذه الطريقة?!
اإلخـراج مـن وجـهـة نـظـرى هـو نـقـطـة تالقى ثالثـة عـنـاصـر هى
مـثل - اخلشـبة) وعـلى اخملرج أن يـعرفـهم ببـعضهم (الـنص - ا
ـمثل الـبـعض لـيـصل بيـنـهم وأبـدأ رحـلـتى داخل أى عـرض مع ا
الـذى أعـتــبـره أهم عـنـصـر فى الـعـرض فــهـو الـذى يـسـتـطـيع أن
ــا تـرى وال أجـبـره أبــدًا عـلى أى طـريق بل يــأخـذك إلى أبـعـد 
نعـمل سويًـا على النص لـنرى إلى أين يـأخذنـا وعلى اخملرج أن
ـثلـ ومـصمم ديـكـور وموسـيقى يسـمع كل من يـعمل مـعه من 
وأنـــا أســمع وأظـل أســمـع وأجــرب حـــتى أصل لـــلــنـــتـــيــجـــة الــتى

الذى هو نتاج ما يحيـاه وما يكتسبه من خبرات ومعارف.
أحــمــد حــســـ يــتــحــدث لـ "مــســرحـــنــا" عن بــدايــاته
وطموحاته بالنسبة للمسرح الذى يرى أنه ليس سبوبة
بل فـن مــــحــــتـــــرم له قـــــدســــيــــتـه وجــــمـــــاله اخلــــاص.

نريد فى البداية أن يـتعرف القارىء عـلى مشوارك من البداية
وحتى اآلن?!

ـسرح والعالقـة ب العرض أول مرة تـعرفت فيـها على خـشبة ا
ـتـلـقى كـانـت داخل قـسم الـلـغـة الـفـرنــسـيـة بـجـامـعـة الـقـاهـرة وا
حـيث تـعلـمت وتـخـرجت فـيهـا وأثـنـاء الدراسـة ونـتـيجـة لـتـفوقى
ــسـرحى حــصـلت مـن الـقـسـم عـلى مــنـحـة الـدراسى ونــشـاطى ا
حلـــضــور أهم مــهــرجـــان مــســرحى فى فــرنـــســا وهــو مــهــرجــان
أفــيــنــيــون وكــان ذلك فى عــام 2001 وبــعـــد أن عــدت اخــتــلف
ضى فى هذا الطريق حتى تفكيرى تـمامًا وحددت هدفى فى ا
ـثالً ومـخـرجًـا مـحـتـرفًـا ثم عـمـلت مع مـخـرج فـرنسى أصـبح 
ـدة سنـة تعـلـمت فيـها الـكثـير وفى مـستـقل هو (جـيل روبـاتيه) 
ـرحـلة كـانت كل عـروضى كـممـثل بـالـلغـة الـفـرنسـيـة حتى هـذه ا
العرض الوحيد بـاللغة العربية هو (كرنفال األشباح) مع اخملرج
عمرو قابيل كان دورى فـيه بالفرنسية أيـضًا دون بقية العرض
ـصـيدة) وبـعـد الـتخـرج قـدمت أول عـروضى اإلخـراجـية وهـو (ا
عن (هـاملت) لـشكـسبـيـر ثم عرض (عـفوًا ال يـوجد مـخرج) عن
(ال يوجد مخرج) جلـان بول سارتر وأخر عـروضى كمخرج هو
(الــدرس) لـيــونـســكـو وبــيـنــهـا اشــتـركت فى عــرض (أنـا دلــوقـتى
هـمة التى ميت) مع اخملـرج هانى عـفيفى والـعديد مـن الورش ا
تــعـلــمت مــنـهــا الـكــثـيــر وكـان آخــرهــا مع مـســرح الـرويــال كـورت

اإلجنليزى.
وما أهم هذه الورش من وجهة نظرك وماذا تعلمت منها?!

اشــتـركت فى كم كــبـيـر مـن الـورش لـكن أهم هــذه الـورش والـتى
ثل أعـتبرها احملـطات الرئيـسية فى حيـاتى هى ورشة إعداد 
ـركـز الــهـنـاجـر مع اخملـرج مع الـفــنـان أحـمـد كـمــال ثم ورشـة 
الـتــونـسى (عـز الـدين قـنــون) تـعـلـمت فـيـهــا مـا هى لـغـة اجلـسـد
ـدة ثالثــة أشـهــر مع اخملــرجـة (دالــيـا وكــيف تــعـمل ثم جتــربــة 
الـعـبـد) فى عـرض تعـبـيـر حركـى بدون وال كـلـمـة وهذه الـتـجـربة
ـــركـــز الـــثـــقـــافـى الـــبـــريـــطـــانى مع ذوى أخـــذتـــنى لـــورشـــة فى ا
انى مقيم بإجنلترا اإلحتياجات اخلـاصة حتت إشراف مخرج أ
وهــو (وولف جــاجن) وله فـــرقــة بــلــنــدن إســمـــهــا (أمــيــكى دانس
سيـاتر) وكـنت مـرعوبًـا فى بـداية تـعامـلى مع ذوى اإلحـتيـاجات
اخلــــاصــــة حـــتـى طـــلـب (وولف جــــاجن) من أحــــدهم فى بــــدايـــة
الـورشة أن يـختـار واحدًا ليـعطـيه ودرة فأخـتارنى أنـا أحسست
هم وفـى هذه الـورشة حـينـهـا وكأنه أمـسك بـيدى لـيـدخلـنى عـا
عـرفت كــيف يـغـيــر الـفن حــيـاة هـؤالء الــنـاس ووجــدت عـنـدهم
أشيـاء غيـر موجـودة عنـد األسوياء وهى الـفطـرة والطـبيـعية فى
األداء دون أيــة تــعـــقــيــدات وبــعـــدهــا ســافــرت أنـــا ونــدى ثــابت
ـشاهـدة التحـضيرات الـنهائـية ألحـد عروضهم فى إجنـلترا ثم
أخيـرًا وقبل عـرض (الدرس) كانت مـشاركـتى فى مشـروع (نحو
كـــتــابـــة جــديـــدة) الـــذى يــشـــرف عـــلــيه مـــســـرح الــرويـــال كــورت
اإلجنـليـزى وهو من أهم مـسارح إجنـلتـرا فى إنتـاج كتـاب مسرح

وكان منهم وأهمهم (هارولد بنتر).
شروع?! وما هى أهداف هذا ا

ــشــروع يـــتم فى الــوطـن الــعــربى حتـت إشــراف الــرويــال هـــذا ا
كورت وكـان اجلزء األول منه هـو (نحـو كتابـة جديـدة) ونتج عنه
نـصوص لعدد من شـباب الوطن الـعربى وكان اجلـزء الثانى هو
كــيف يــثــرى اخملــرجـــون هــذه الــنــصــوص وأخــتــارونى مع هــانى
عـفـيـفى من مـصـر وسـافـرنــا فى ورشـة عـمل بـسـوريـا وعـرضـوا
عـليـنـا مجـموعـة نصـوص لـنجـيب على األسـئـلة: هل هـذا النص
ــاذا?! بـعــدهـا يــصـلـح لـلــطـبــاعـة? وهل يــحــتـاج إلعــادة كـتــابـة و
حتـدثـوا مــعـنـا عن كـيــفـيـة تـطـويــر الـورشـة فـأقـتــرحـنـا أن تـكـون
ـمثل وبـالـفعل رحـلـة التـالـية هى تـواجـد العـنـصر األهم وهـو ا ا
وافقوا وسافـرت إلى تونس ألقوم وألول مرة بعمل إخراج قراءة
مـسرحـيـة لـنص (عُرس بـالـسـكـته) تألـيف الـتـونـسى عالء الدين
ـسـرح الـرويـال كـورت فى تـعـامـله مـعـنـا هـو شـريب وأهم مـيـزة 
الـدعم الكبير الـذى يقدمونه بـشكل متواصل وإعـطائك ثقة فى
نـفسك وفى مـنتـجه بشـكل كبيـر وأؤكد من خالل تـعامـلى معهم

ليس لدى مانع من العمل مع
هم أنفذ شروطى أى جهة .. ا

> اخملرج عمر شريف
يجرى حاليا بروفات
مسرحية «أحالم اجملنون»
للمؤلف يوسف وجيه
وتمثيل عبد الله محمد
محمد أحمد أحمد
السادات صفاء ياس

جنالء والطفل يوسف
عادل محمود حس
طرب كر ن وا أمنية أ
قرر تقد خالد ومن ا
العرض خالل سبتمبر
القادم على مسرح ساقية
الصاوى.

أريــدهــا ومع كل جتــربـة ومـع كل عــرض أتـعــلم شــيــئًــا جــديـدًا
عـندك مـثالً فى عرض (عـفـوًا ال يوجـد مخـرج) لم يـتم اإلنتـهاء
ـوسـيــقى إال قـبل الـعـرض بـيــوم واحـد وتـخـوفت بـشـدة من من ا
هــذا فـأقــتــرح عــلى صــديق إســمه مــحــمــد صــادق الــتـنــازل عن
وسـيقى واستـخدام مؤثـرات أخرى مـثل نقط ميـاه وصوت آلة ا
كـاتـبـة فى الـعــرض وأصـوات أخـرى نـابـعـة من الـعـرض وحـقـقت
جنــاحًـا وتـأثـيـرًا لـم أتـوقـعه وبـعــدهـا عـنـدمـا تــعـامـلت مع عـرض
وسـيـقار ـوسيـقى فـقط هى الـتى صمـمـهـا ا (الـدرس) لم تـكن ا
ــســـرح هــو مــوســـيــقى الــكـالم والــصــمت ولــكن كل شـىء عــلى ا
ـمـثل كل هـذا مـوسـيقى ـمـثـلـ حتى صـوت جـذمـة ا وأنـفـاس ا

تتشكل منها سيمفونية العرض كله.
أرى أيــضًـا تــأثـرك بــدراســتك لـلــغــة الـفــرنـســيــة فى إخـتــيـار

أعمالك?!
ـاذا درسـت الـلــغـة هــذا حــقـيــقى وطــبــيـعى ألنى ســألت نــفــسى 
واآلداب الفرنـسية وكـيف استثـمرها فى عـملى كمـخرج خاصة
ـة والـلــغـة هى أكــبـر كـائن ــوجـودة قــد وأن أغــلب الـتــرجـمـات ا
يـتـغـيـر ويــتـشـكل بـسـرعـة لـهـذا قـمت بـنـفـسى بـتـرجـمـة نص (ال
يــوجــد مـخــرج) وقـدمــته بــالـعــامــيـة الــتى أعــشـقــهــا وفى عـرض
(الدرس) اشـتغـلت على تـرجمـة دكتـور حمـادة إبراهـيم وقدمـتها
علـى مستوي من الـلغة بالفـصحى وبالعـامية محاوالً من خالل
درس والتلميذة. هذا إبراز شكل العالقة وطريقة تغيرها ب ا

اذا نص (الدرس) بالذات?! و
أنـا مـن عـشـاق يـونــسـكـو وفــلـسـفــته ومـفـهــومه لـلـحــيـاة فى إطـار
ية عندما كانت الناس العبث ألن العبث ظهر فى احلروب العا
تـسـأل أنفـسـهـا هـل نـحن أحـيـاء أم أمـوات وأعـتـقد أنـنـا نـعـيش
نــفس هــذا الـســؤال اآلن كل شىء عــبـثى وغــيــر مـعــقـول وأكــبـر
دليل أننا نتحاور اآلن سويًا داخل مطبخ باستوديو عماد الدين.
ـستقل ـسرح ا يجـرى  فى كالمك للـسؤال عن مـشاكل شـباب ا

فى عملهم?!
ـــادى ومـــكـــان تــــعـــمل فـــيه ـــشــــاكل هى تـــوفـــيــــر الـــدعم ا أهم ا
ـثـلـ الـبـروفـات ثم مـكــان تـعـرض فـيه ومـهم كــذلك أن جتـد 
وضوع سرح وبـدوره وال يكـون ا صـادق ومـخلـص يؤمـنون بـا
عــنـدهم مــجـرد نـحــتـايـة ويــجـرى ألنى قــابـلت مــدعـ وال بـسى

أقنعة كثيرًا.
ستقل?! سرح ا حتى فى ا

ــســتــقـلــ ويــرفــعـون مــلىء بــهم هــؤالء الـذيـن يـلــبــســون قــنـاع ا
شعارات الليبرالية وهم أبعد ناس عنها.
وكيف أستطعت إنتاج عرض (الدرس)?!

العـرض من إنتـاج استـديو عـمـاد الدين ضـمن مهـرجان (الـبقـية
تأتى) وقد وفر لنا االستوديو مكان البروفات وتكاليف العرض
دة طـويلـة ونتـمنى مـثلـ لـكن ينـقصـنا أمـاكن عـرض  وأجـور ا
ـستقل ـسرح ا أن يفـتح مسـرح الدولـة لنـا أبوابة فـجيل شـباب ا
احلــالى تـدرب وتـعـلم كــثـيـرًا وهـضم ثــقـافـات مـخــتـلـفـة ثم خـرج

بطعمه ولونه هو وكل يوم نبحث ونكتشف ونتطور.
هرجان القومى للمسرح فرصة لكم إلثبات الوجود?! وأعتقد ا
هرجـان فرصة لكى  يرى الناس عمـلك ويتعرفون عليك طبعًا ا
هرجان فرصة هرجان كما كانت وا وأتمنى استمرار شـفافية ا
للمـناقشـة واألفضل سيـفرض نفـسه وأسلوبه ويبـقى ولكن نأمل

أن نأخذ العروض اجليدة مساحة للعرض فترة طويلة.
سرح الدولة هل توافق?! وإذا عرض عليك العمل 

أنـا لـيس لى مـوقف ضد أى مـؤسـسة أو شـخص فـقط أريد أن
أعــمل بـأسـلـوبى ودون قـيـود أو شــروط بـهـذا أوافق عـلى الـعـمل
ــنــتــهى ــســرح الــدولــة وإذا  أى فــرض أو قــيــد ســأعــتــذر 
الـبساطـة وللعـلم فأنا أعـمل صباحًـا فى مجال بـعيد تـمامًا عن
دراسـتى وذلك حتى أستطـيع أن أقدم فنًا حـقيقيًـا وليس مجرد
سـبـوبـة فـالفـن عنـدى له قـدسـيـة وجـمال خـاص والـفـنـان وحده
هـو الــذى يـسـتـطـيع أن يـسـمـو بـهـذه الــقـدسـيـة أو يـخـسف بـفـنه
سـرحـي فـنـحن من يسـتـطيع أن وهذا آخـر كالم أقـوله لكـل ا

يعلى من قيمة الفن أو ينزل بها لسابع أرض.

3 من أغسطس 2009   العدد 108

حوار: 
مهدى محمد مهدى

ستقل مزدحم سرح ا ا
بدع والبسى األقنعة با
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سرحي جريدة كل ا

ن قاموا بإرساء تقاليد القصة القصيرة باعتماده على موهبته > يعد واحدا 
الفذة وحسه الفنى وثقافته الواسعة والسن التى أمضاها فى ربوع أوروبا.

> مجموعة من أصدقاء
الشاعر سامح العلى
أطلقوا مؤخرا جروبا

خاصا على الفيس بوك
ينشرون خالله آخر
أشعار سامح العلى

ومجموعة من األغانى
التى كتبها مؤخرا
لبعض العروض
سرحية التى  ا

سرح الدولة إنتاجها 
وفرق الهواة منها نظرة
حب وفانتازيا اجلنون

وأعمال أخرى.
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حوار:
محمد عبدالقادر

✂✂✂✂

هرجان القومى محمد العمروسى صاحب جائزة التمثيل فى ا

هرجان القومى للمسرح فهو لم يكن جديداً على ا
مشارك دائم به منذ انطالق أولى دوراته لكن مشاركته
رة جاءت بشكل مختلف فقد حصل على جائزة هذه ا
التمثيل عن دور (بروباس) فى عرض (يوليوس قيصر)
ورغم أنه ليس دور البطولة إال أن براعته فى أدائه
انتزعت له جائزة التمثيل.
محمد العمروسى الذى تربى على االستيدج - كما يقول
عهده وعشق شكسبير وقدم سرح والتحق  - وعشق ا
عدة عروض عن نصوص له حتى أهداه شكسبير جائزة
عن أحد أدواره يتحدث فى هذا احلوار عن عرض
هرجان (يوليوس قيصر) وعن دور (بروباس) وعن ا
القومى للمسرح.

≈°Shôª©dG ó«©°S êôıGh πãªŸG iódGh ™e ìô°ùŸG â∏NO
 أدين بالفضل للدكتور سامى
عبد احلليم فهو معلمى األول

نــــحب أن نــــتـــعـــرف عــــلى بـــدايــــاتك مع
سرح? ا

ــســرح كـانت مـن مـتــابــعـتى - بـدايــتى مع ا
مـثل واخملرج لـوالـدى سعـيـد العـمروسـى ا
الـــــســـــكــــنـــــدرى ومـــــنـــــذ صـــــغــــرى وأنـــــا فى
الكواليس أرقب العملية الفنية من داخلها
وحـ اشتـد عودى وجـدتنى أذهب لـقصر
ثــقـــافــة األنـــفـــوشى وأشــارك فـى عــروضه
كـــذا شـــاركت فى عــــروض قـــصـــر ثـــقـــافـــة
سرحية سيدى جابر وتـكلل حبى للحالة ا
ــــســــرحــــيـــة بــــدخــــولى مــــعــــهــــد الــــفـــنــــون ا
بـاإلسكـنـدرية وتـتلـمـذت على يـد د. سامى
عـبـد احلـلـيم الـذى أعــتـبـره مـعـلـمى األول.
ثم دخـــــلت مـــــجـــــال االحـــــتـــــراف مع جالل
الــــشــــرقـــاوى فـى عـــرض (بــــرهــــومه وكاله
البارومه) وقدمت عدداً من العروض على
مــسـرح الـدولـة ثم شــاركت فى فـيـلم (يـوم
طـويل خــالص) وانـتــهــيت من تـصــويـر دور
مــحـــمــد فـــوزى فى مــســـلــسـل (إســمـــاعــيل

.( ياس
دخـولك إلى مجال السينـما والتليفزيون

سرح? ألم يبعدك عن ا
ـسرح هـو عـشـقى األول واألخـير ألنه  - ا
أبـو الفنـون وأنا تربـيت على االستـيدج لذا
ــسـرح وأى ال أسـتــطــيع أن انــفــصل عن ا
سـرح ال يستطيع أن إنسان يتـشبع بحب ا
ـسـرح فى كـونه وان يــنـسـاه رغم خـطــورة ا
شــــــوت مـــــرة واحــــــدة إمــــــا أن تـــــعــــــيش أو

سرح شىء مرعب. تموت.. نعم فا
وبالقطع مع شكسبير يزداد الرعب?

- يــتـنــهــد ويـقــول: شـكــســبـيــر! هــذا الـلــغـز
الــذى عــجــز اجلــمــيـع عن حــله مــنــهم من
رأى أنه لـــــيـس شـــــخــــــصـــــاً واحـــــدا لــــــكـــــنه
مــجـمــوعـة أشــخــاص ومن أحـرف بــدايـات
ـا أســمــائـهم تــكــونت كـلــمــة شـكــســبـيــر ر
ألنــهم ال يـصــدقـون أن أحــدا يــسـتــطـيع أن

انــهـارت مـن داخـلــهــا بــاخلــيــانــة واحلـروب
الداخلية وهـذه النقطـة هى التى عاجلها
ولـيم شـكسـبيـر فى نص (يـوليـوس قيـصر)
لـــقـــد غـــدر الـــنــــبالء بـــالـــقــــيـــصـــر وقـــتـــلـــوه
ــة واســتـــولــوا عــلى احلــكـم وجــاءت الــهــز

على يديهم.
واضـح من كالمك مــدى مـا قـرأتــمـوه عن

تلك اإلمبراطورية لتقد هذا النص?
-  لـقـد جـمـعـنــا مـعـظم الـكـتب الـتى كـتـبت
بـالعربـية عن تلـك الدولة ولم نـكتف بذلك
فــلــجـــأنــا لــلـــمــراجع األجــنـــبــيــة وتـــرجــمــنــا
بــعــضــهــا وال أدعى أنـنــا قــد أحــطــنــا بـكل
شىء عن اإلمـبــراطـوريـة الــرومـانــيـة ولـكن

جمعنا ما استطعنا جمعه.
وكيف استطعت تقد دور (بروباس)?

- كما قلت مشكلة وليم شكسبير أنه قدم
كثيراً سواء سـينما أو مسـرح وبالتالى فإن
أدوار شـكسـبيـر قدمت مـرات عديدة ومن
ـــثـــلـــ كـــبـــار وهــــذا فى حـــد ذاته حتـــد

يكـتب بهـذه احلرفـية ويـفكـر بهـذا التـفكـير
وذاك الــعـــمق ويـــنــحـت مــثل هـــذا احلــوار

حقيقة أنا أحد عشاق وليم شكسبير.
وهـل يستمر هذا العشق ح جتسد أحد

أدوار شكسبير?
- يـضــحك ويـقــول: رغم أن جتـســيـد أحـد
أدوار شــــكــــســـــبــــيــــر مـــــضن وهــــذا الــــدور
بـــــالـــــذات دور (بـــــروبـــــاس) إال إن اخملـــــرج
وهبته سامح بسيونـى وكلنا مؤمنون به و
لــذا نــســلـم له قــيــادتــنــا طــوعــا ونــحــقق له
رؤيــــــتـه وقـــــــد كـــــــنــــــا واعـــــــ - ســـــــواء من
مـناقشـاتنا أو قـراءاتنا - أن اإلمـبراطورية
الـرومـانـيـة كـانت شـديـدة الـدمـويـة شـديدة
الــتـوسـع فى الــعـالم حــتى وصــلــوا لـذرة لم
يــصـل إلـيــهــا الــفــراعــنــة بــنــاة األهــرامـات
ـصـريـة قـدمت ـلــكـة ا كـلـيـوبـاتــرا نـفـسـهـا ا
لـلقـيصـر ملـفوفـة فى سجـادة وكان انـهيار
ــعـجــزة فـقـد هــذه اإلمـبـراطــوريـة أشــبه بـا
كان مستحـيال أن تهزمها قوة أخرى لكنها

راجع العربية قرأنا الكثير من ا
واألجنبية حتى نقدم (يوليوس قيصر)

كبـيـر يـضـاف إلـيه عـبقـريـة شـكـسـبـير فى
وضـع عـــدة خـــيـــوط درامـــيــــة داخل الـــنص
الـــواحـــد لـــكـــنـــهـــا كـــلـــهـــا تــــصب فى اخلط
الــدرامى األســـاسى لــكن مـــنــاقــشـــاتــنــا مع
ســــــامـح بــــــســــــيــــــونـى ومــــــا قــــــرأنــــــاه حــــــول
اإلمــبـراطــوريــة الــرومــانـيــة ســاعــدنــا حلـد
كـبـيـر فى تـفـهم أبـعـاد كل شـخـصـيـة ومدى
العمق الذى كتب به شكسبير الشخصية.
ومـا رأيك فى الـدورة احلالـيـة للـمهـرجان

القومى?
- البد أن أتـوجه بالـشكـر للـدكتـور أشرف
زكى ألنه صنع جتمـعاً عربياً ضم كل فرق
مـــــصــــر مـن مــــســـــرح الــــدولــــة لـــــلــــثـــــقــــافــــة
ــسـتــقـلــة لــلـمــراكـز اجلــمـاهــيــريـة لــلـفــرق ا
ــســرح الــقــطـاع اخلــاص وعن الــثــقــافــيـة 
نــــفـــسى فـــقـــد شـــاركـت فى جـــمـــيع دورات
ــهـــرجــان الـــقــومى فـى الــدورة األولى مع ا
عـــرض "بـــيت الـــدمــيـــة" لـــلـــمــخـــرج جـــمــال
يـاقـوت وقــدمـنـاه عـلى مــسـرح اجلـمـهـوريـة
وفى الــدورة الــثــانـيــة مـع عـرض "هــامــلت"
وقــدمــنـاه عــلى مــســرح الـبــالــون والبـد أن
أتـوجه بـالـشــكـر فى ذلك لـلــدكـتـور أشـرف
ــعــاونـته لــلــشــبـاب أمــثــالـنــا ولــلــشـكل زكى 
هـرجـان الـقـومى والذى ال الـذى ظـهـر به ا
يـــــقل فـى رأيى عـن أى مــــهـــــرجــــان أوروبى

. كأفينون مثالً
تـرى مـا الـذى يـنـقـص عـروضـنـا لـتـشارك

هرجانات األوروبية? فى هذه ا
ـــصــرى ــســـرح ا - أرى أن مـــا يــحـــتـــاجه ا
ــسـرح حـالــيــاً هــو الــدعــايــة الــتى تــلــيـق بــا
سرح والثـقافة جزء وتنبه النـاس إلى أن ا
كبير من نـهضة اجملتمع وهذه هى الدعوة

التى نحتاج إليها اآلن.

سرحي جريدة كل ا

> مسرح غزل احمللة
يشهد عرض مسرحية
اغوط هرج حملمد ا ا
واخملرج أشرف السيد
فجل 13 أغسطس
القادم ضمن العروض
هرجان شاركة فى ا ا
اإلقليمى لفرق نوادى
سرح بإقليم غرب ا
شاركة الدلتا الثقافى 
عروض من اإلسكندرية
والبحيرة والغربية
تمهيدا الختيار
شاركة فى العروض ا
هرجان اخلتامى. ا
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الـــذى يــدخـــله فى مـــجــال الـــطــبـــيـــعــة الـــثــانـــيــة
بدأ الثانى فهو كتسبة بفـعل التدريب  أما ا ا
الـتعـارض بـ وزن اجلسـد واجلـاذبيـة  والذى
ــمـثل يــسـتــغل طـاقــاته بـطــريـقـة تــشـبه يــجـعل ا
حيث يقوم بعملية تعديل أسلوب تغيير الـتوازن
ـعتاد فاإلنسان في حياته في سلوكه اليومى ا
الــيــومــيــة يــحــاول الـتــقــلــيـل من كــمــيــة الــطــاقـة
ــبــذولــة من أجل مــقــاومــة اجلــاذبــيـة ألقــصى ا
درجة ومن ثم فعندما يزيد التعارض ب وزن
اجلـسـد واجلـاذبــيـة فـهـو يـضـفى احلـيـويـة عـلى
حــــركـــــة اجلـــــســــد ويـــــعـــــنى هـــــذا أن مــــا قـــــبل
ـنحه التـعبيـرال يسـبق التـعبـير بل يـوضحه و
ميـزة عن احلياة اليومية فمن خالل صفاته ا
الـــــتــــعــــارض بــــ وزنـه واجلــــاذبــــيــــة األرضــــيــــة
ـــــمــــثـل أن يــــكــــشـف عن حـــــيــــاته يـــــســــتـــــطــــيع ا
مثل في تـقاليد كمـا هو احلال عـند ا للمـتفرج
الـشــرق األقــصى فــمــثالً إن كـل فـعـل يـقــوم به
" : يــــنـــــبــــغـى أن يــــتم ــــؤدى فـي "أوبــــرا بـــــكــــ ا
ــعــاكــســة لالجتــاه الــذي انــطالقــاً من اجلــهــة ا
مثل يتوجه إليه بالفعل  وكما هو أيضاً عند ا
الـصـامت في مـنـهج "إيـتـ ديـكـرو" الذي يـجب
أن يـكون له قـياسـاً لتـوجيه نـفسه ويـكمن هذا
الـقــيـاس في إحـســاسه بـعـدم الــراحـة وهـو مـا
ـــمــثل يـــؤكـــده ديــكـــرو بـــنــفـــسه حـــ قـــال: إن ا
الـصامت يجد نـفسه في ارتيـاح في حالة عدم
ــمـثل بـاأللم ارتـيـاحـه ويـعـنى ذلـك أن شـعـور ا
مثل راقبة ا ـثابة نظام  وعدم االرتياح يعد 
لـنفـسه أثنـاء قيـامه بأي فـعل وهو األمـر الذي
يـجعـله في حالـة وعى دائمـة بتـصحـيح مساره
وهــــو مـــاعــــبـــر عــــنه اخملــــرج الـــفــــرنــــسى "لـــوى
ـمـثل يــا صـديـقى يـا جـوفـيه"  بــقـوله:  أيـهــا ا
ــتــعـاكــســات وفى أخى أنـت ال حتــيـا إال فـي ا
تـضادات واجلبـريات إنك ال حتـيا إال فـيما ا
هو عـكـسى  وكذلـك رأى "باربـا" أن أيـة تقـنـية
ـــعـــتــــاد حتـــوى داخـــلـــهـــا قـــوتـــ خـــارجـــة عن ا
ــد والــتــقـلص وتــقــومـان مــتــضـادتــ مــا بـ ا
عـنى بالـفـعل في وقـت واحد مـن أجل مـنحـه ا
ـمـثل ـتـفـرجـ  ومن هـنـا تـتـولـد لدى ا أمـام ا
الطـبـيعـة الثـانيـة  والتي عن طـريقـها يـستـطيع
ا يعـتمل في ذهنه والتى تـقد صورا مرئـية 
ان بـضـرورة سيـطـرته الـعقـلـية تـدفعه إلـى اإل
عــــلى الــــفــــعـل الــــذى يــــؤديه كــــمــــا لــــو أنه حتت
اجملــهــر زمن هــنــا تــأتى تــقــنــيــة احلــركــة غــيـر
ـعـتـادة كوسـيـلـة لـتوضـيح ديـنـامـيكـيـة اجلـسد ا
ـمـثل والـتـى تـسـاعـده عـلى وضع نـفـسه عـنـد ا
في شكل  Form يـعيـد بـنائه كـلـما احـتاج إلى
ـســرحى حــيث أن احلـركــة الـغــيـر الــتــظـاهــر ا
مـــعــــتــــادة ومــــا حتــــتــــوى عـــلــــيـه من صــــعــــوبـــات
ــمــثل إلى ضــرورة تــربــيــة مــصــطــنــعــة تــدفـع ا
طاقـته من خالل التدريـبات الـطويلـة واخلبرة
ـاء االنـعكـاسات الـعـملـيـة والتى يـقـوم فيـهـا بإ
الــعـضـلــيـة اجلـديــدة الـتي اكــتـسـبــهـا عن طـريق
ـعـتـادة والـتى تـتـحول إلى تـقنـيـة احلـركـة غـير ا
ثقافة جديدة للجـسد أو طبيعية ثانية  تصبح
مــحـفـورة فـي جـهـازه الــعـضــوى احلـيـوى  وهى
الطـريقة الـتي تصبح فـيها الـعمليـة البيـولوجية
(الــعــضــويــة) لــلــمــادة احلـيــة فــكــراً يــأتي عــلى
ـتـفـرج ولـكى يـقوم هـيـئـة صـور واضـحة أمـام ا
ـمـثل بـإعـطـاء طـاقـته شـكالً أو صـوراً فـعـلـية ا
أن يـفكر بها شكالً مـرئيًا ومسموعًـا  منطلقا
ـتـضـادات األساسـيـة الـتي تـنـظم حـضوره من ا

عتاد . البيولوجى ا

ـمثل يـكـمن فى قدرته عـلى تـوظيف إن عـمل ا
أدواته اجلـــســـمـــانــيـــة والـــصـــوتـــيــة والـــذهـــنـــيــة
عـبرة أساسا? بالفـطرة  لتكون والـعاطفـية  ا
ـسـرح  مـعـدة لـلــتـعـبـيـر فى حـالـة األداء عـلى ا
األمــر الـذى يــتـطــلب اكــتـســابه لــطـبــيـعــة ثـانــيـة
ارسة مـهنة الـتمثيل  يستـطيع من خاللهـا 
كتسبة فى ويتم بناء تلك الطـبيعة اجلديدة وا

ارسة األداء . مرحلة تسبق شروعه فى 
إن تـلك الـطــبـيـعـة الـثـانـيـة هـى الـدافع لـلـمـمـثل
ـــارســـته حلـــيـــاته في إلثــبـــات وجـــوده أثـــنـــاء 
ـصـغـر (الـفـريق سـواء في مـجـتـمـعـه ا ـســرح  ا
الــذى يــشـــتــرك ســويــا مـن أجل تــقــد عــرض
مـــــــــســـــــــرحـى مــــــــا) أو حـــــــــتـى فـى األداء أمــــــــام
ـتـفـرج  إن هـذه الـطـبـيعـة الـثـانيـة لـلـمـمثل ا
ـسـرحـية هى الـتى تـعـمل عـلى بـدايـة الـرحـلـة ا
لــلـمـمـثل جتــاه وداخل األخـرويـة (أنـا واآلخـرأو
أنــا والــشــخـصــيــة)  وتــتــشــكل تــلك الــطــبــيــعـة
الثـانيـة فى مرحـلة مـاقبل الـشروع فى الـتعـبير
ـسـرحـى اإليـطـالى ويـشــرح الـنـاقــد ا أو األداء 
"فـرديـنانـدو تـافيـانى" الـطبـيـعة الـثانـيـة قائال :
إن كـلـمـة (طـبـيـعة) تـتـيح لـنـا اإلحـاطـة بـالـطابع
الــذى يــسـبـق الـشــعــور لــلــمـزاج الــســيــكــولـوجى
ــرء اليـــعــمل من ـــادى الــيــومـى لإلنــســـان فــا ا
أجل بـناء سـلوكه أو مزاجه اخلـاص  وال يقوم
بـتـنـشـيـطه عن وعى مـنه وقت الـقـيـام بـفـعل ما
فى حـياته الـيومـية  أمـا كـلمـة (الثـانيـة) فإنـها
ـكــتـسب تــدل عــلى طـابــعـهــا اإلصـطــنــاعى أو ا
ـمـارسـة  كـمـا عن قـصــديـة بـفـعل الـتــدريب وا
تـــدل عــلى ضـــرورة تــوافق تـــلك الــطـــبــيـــعــة مع
الـطـبـيـعـة األولى  وبـنــاء عـلى ذلك فـالـطـبـيـعـة
الـثـانيـة لـلمـمـثل لهـا قـاعدة تـتشـكل أسـاسا من
الــطـاقــة الــتى يــبــذلــهـا  لــكى يــصــبح فى وضع
األداء  والبـد أن تتـفـوق الطـبـيعـة الـثانـيـة على
ــمــثل الــطـــبــيــعــة األولـى  الــتى هى طـــبــيــعـــة ا
الــشـخـصـيــة أواالعـتـيـاديــة فى حـيـاته الــيـومـيـة
مثل والطـبيعة الثـانية هى تلك التي يخـلقها ا
ـا هـو خـارج عن لــنـفـسه من خالل إهـتــمـامه 
ـعــتـاد في حـيـاته الـيــومـيـة  وهى أيـضـا الـتى ا
مـثل على عدة مـستويات ينصـهر فيهـا عمل ا
مــثل شــخــصــيــتـه  أحــاســيــسه ذكــاؤه الــفــنى
ذاتـيــته االجـتـمــاعـيـة الــتي جتـعل مـنـه شـخـصـا
فــــريـــدا من نــــوعه وسط أقــــرانه فى اجملــــتـــمع
ومن الـــــصـــــعب أن يـــــتـــــكــــرر مـــــثـــــله  وكـــــذلك
ـسـرحى الـذى يـنـشـأ فيه خـصـوصـيـة الـتراث ا
ــــمـــثل  ذلـك الـــتــــراث الــــذى يـــنــــبع من هــــذا ا
مثل الظروف الـتاريخـية والثـقافيـة وقدرات ا
حــسب عــلـى تــوظــيـف جــســده وذهـــنه وصـــوته
الـتقـنـية اخلـارجـة عن ما هـو مـعتـاد فى حـياته
ولــذا فــإن مـرحــلـة مــا قـبـل الـتــعـبــيـر الــيـومــيـة
يـتطـلـبان ـمـثل اإلنسـان  والـطاقـة  فى حـياة ا
تغيـيرا فى مركـز الثقل الطـبيعى جلـسمه كما
ــاط الــتــوتــرات يــطــلــبــان مـــنه أن يــغــيــر مـن أ
ـارســهـا من يـوم آلخـر حـتى الـعــصـبـيـة الـتي 
يتمكن من االحتفاظ بتوازنه ويستطيع القيام
ـنتـهى الـدقـة والتـنـظيم بتـكـرار أفـعال مـعـينـة 
احملــكم الــتى تــؤدى به إلى درجــة قــصــوى من
احلــــضــــور الــــذي هـــو مــــســــتـــوى مــــا من األداء
ــكن بــهــا إظــهـار يـتــعــامل مـع الـكــيــفــيــة الــتي 
ـمـثل وإعـطـائـهـا احلـيـاة أى الـكـيـفـيـة طـاقـة ا
الـتي يـصـبح بهـا لـلمـمـثل حضـور يـجذب انـتـباه
تـفـرجـ مـباشـرة  واسـتـنادا عـلى احلـقـيـقة ا
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــتى تـــفـــتـــرض أن جـــمــيـع الـــبـــشــر
مــتـشـابـهـون بـيـولـوجـيـاً و مـهـمـا كـانت الـثـقـافـة
مثل فإن جـسده يتكون من الـتي ينتمى إليـها ا

جتعل من الـعملـية اإلبـداعيـة للـممـثل ملـموسة
ـسـرحـية وهـو ما يـفـرض الـتـركـيز عـلى الـقـيم ا
ـمـثل فى طــبـيـعـته األولى الـتي حتـكم ســلـوك ا
أثـــنــاء مـــرحــلـــة مــا قـــبل شــروعـه فى الــتـــعــبـــيــر
ــثــابــة احملــفـز ــرحــلــة  واألداء بــوصـف هـذه ا
الذي تـعـمل من خالله هـذه الـقـيم الـتى تـقوده
إلى الـطـبــيـعـة الـثـانـيـة الــضـروريـة لـعـمـله  ومن
ــكن الــقـول إن فـن الـتــمــثـيل يــتــكـون من هــنـا  
قيم وسلوكيـات ومواقف وقوان وتقنيات وإن
مثل كأى مـهنة أخرى لها هويتها وهذه مهنة ا
هنى الذي ينتمى إليه الهوية ترتبط بنشاطه ا
ـهــنــيـة وفى هــذا إشـارة إلى عــنــصــر األخالق ا
الـذى يؤكـد على وجـود فلـسفـة أخالقيـة تربط

هنة. مارس لهذه ا ب ا
ورغم هــذا اإلرث الــضــخـم من تــقــنــيــات األداء
ـتـبــايـنـة والـتـى تـبـلـورت ـتـعــددة وا ا الــتـمـثـيــلى 
ــمـــثل إبـــان ســنـــوات الـــقـــرن الـــعـــشــريـن فـــإن ا
الـغـربي ظل يـفـتـقـر إلى تـقـنـيـة خـاصـة بـأفـعـاله
اجلــــســـديـــة وهـــو مــــا جـــعل الـــبــــعض من هـــذه
ثـابة قـواعد ـناهج الـلجـوء إلى تـقنـية تـكـون  ا
ــمــثل في أداء مــهــمــته األســاسـيــة وهى تــعــ ا
ـــتـــفـــرجــ ـــعــانـى والـــدالالت إلى ا تــوصـــيـل ا

وذلك ســــيـــرا عـــلـى خـــطـى تـــقـــالــــيـــد األداء في
مـــــســـــرح الـــــشـــــرق األقـــــصـى أو في الــــــبـــــالـــــيه
الكالسيكى وعنـد  إيت ديكرو الذين اعتبروا
ـثـابــة احملـفـز لـطـاقـات أن هـذه الــقـواعـد هى 
ـــــؤديـن  وذلك مـن خالل: تــــــغـــــيـــــيــــــر مـــــركـــــز ا
ــؤدى وتـــوزيع ثــقل اجلــســد اجلــاذبـــيــة عــنــد ا
ؤدى  وهو وتـغيير الطـريقة التي يتـحرك بها ا
األمر الذى انطلقت منه جتارب إيوجينيو باربا
ــــثــــال  والــــذى رأى أن هــــنــــاك عــــلـى ســــبــــيل ا
ـنظور ـمثل وفق هذا ا مبدأين يـحكـمان عمل ا
ــتـحـرك  ــبـدأ األول هـو تــغـيـيــر الـتـوازن ا  فـا
حـيث أن أى تـقـنيـة مـعـتـادة لـلـجـسـد في احلـياة
الـيـومـيــة يـنـتج عــنـهـا نــوع من اخلـمـول أو إلى
نـــقــــطــــة قـــصــــور ذاتـى تـــتــــطــــلب أقل قــــدر من
بذولـة لألفعال اجلسدية العادية مثل الطاقة ا
شى وما إلى ذلك من الوقوف واجلـلوس و ا
الــعـنـاصـر الــبـيـولــوجـيـة الـتـي يـشـتـرك فــيـهـا كل
الــبــشــر حــيث أن أي مــحــاولــة لــتــغــيــيــر مــركــز
الــثـــقل والــتـــوازن الــطــبـــيــعى جلــســـد اإلنــســان
يــحــول وزنـه إلى  طــاقــة  األمــر الــذي يــفــرض
عـــلــيه فـي حــالــة األداء اســـتــحـــضــار مـــزيــد من
الــطـاقــة  من أجـل أن يــتـحــرك أو حــتى يــظل
ولـيس سـاكــنــاً أو جملـرد احلــفــاظ عــلى تـوازنـه
ــعــنى ــتــحــرك احلـركــة  ــقــصــود بــالــتــوازن ا ا
Movement بل يـقـصـد به جـمـيع احلـركات
ـعـقــدة الـتي تـدخـل حـركـة حتـوالت الـصـغــيـرة ا
التوازن في صـراعه داخل اجلسد األمر الذي
ــمـثل عــلى حتــريــر نـفــسه وجــسـده يــسـاعــد ا
فاجئة وذلك بـتجنبه للـحركات العرضـية أو ا
أواجملــانــيـة أو الــعــشــوائــيـة تــلك الــتي ال حتــمل
ـمثل مـعـنى أو هـدفًا  ويـعـنى ذلك أن حـيـويـة ا
تعـتمـد في األساس عـلى مـبدأ تـغيـير الـتوازن 

كـتلة معـينة وجذع وأطـراف ومركز ثقل إلى
ـعـطـيـات الـبــيـولـوجـيـة الـتي آخـره  وهى مـن ا
ــمـثل تـعــد أدوات جـســديـة أولــيـة يــؤدى بـهـا ا
ولكن قد يـستخدمـها مؤد ما بـطريقة مـختلفة
ـسـرح األسيـوى حتـديدا عن مـؤدٍ آخـر ففى ا
 وكذلك فى احملاكاة الصامتة عند أحد رواد
وفى فن التمثيل الـصامت وهو "إيتي ديكرو"
عطيات فن الباليه الكالسـيكى جند أن هذه ا
تــأخــذ طــابــعـا?شــفــرويــا ? ?يـقــوم عــلـى عـدد
مــــحـــــدد من األفــــعــــال اجلــــســــديــــة الـــــتي يــــتم
تكـرارها والـتى حتـمل كل منـهـا أنسـاقاً داللـية
مـــــحـــــددة بــــشـــــكـل صـــــارم ومن ثـم فالبـــــد من
دراسـة األسس الــتي حتـتــوى عـلـيــهـا الــقـوانـ
الـتي تــتـحـكم فـي هـذه الـنــظم الـداللــيـة حـيث
ـكن للممثل أنه بـالتعرف على هـذه القوان 
أن يفـيد مـنها مـهما كـانت الثقـافة التي يـنتمى
إلـيهـا أو التـقالـيد األدائـيـة التى يـنطـلق منـها 
مثل عـموما جند أنه من فـفى مجال تـدريب ا
ــمـثـلــ عـلى أن يـكــسـبـوا الــضـرورى حتــفـيـز ا
ــاءة أنــفــســهم طــرقــاً مــعــيــنــة لــلــحــركــة واإل
واإلشـارة بـغيـة الـوصول إلى أجـسـاد وأصوات
فـوق الــعــادة أو كـمــا تــفــتـرض أنــثــروبـولــوجــيـا
ـسـرح الـعـودة إلى جـسـد أدائى غـيـر عـادى  ا
وتـــمــشـــيــاً مـع فــرضـــيــة الـــصــفـــات اجلــســـديــة
ــتـشـابـهـة بـ بـنى الـبـشـر فى كل الـسـائـدة  وا
الـثـقـافـات  واسـتـنادا  عـلى فـكـرة أن الـثـقـافة
بـــشـــكل عــــام  لـــيـــست هـى مـــا نـــراه من خالل
أداءات ثـقـافيـة تـنتـمى لـثـقافـة بـعـينـهـا ولكـنـها
ـكن أن تـكون تـقـنـيـة جسـديـة ألسـلوب األداء
المح تنـتمى ألعماق بـاجلسد والذى يـتسم 
ثــقــافــيــة بـــعــيــدة البــد أن نــضع في االعــتــبــار
حتـلـيل دالالتــهـا األصـلــيـة أو الـفـطــريـة والـتى
ـا تكون قد تشـوهت بفعل ثقافـة إجتماعية ر
مـا بيد أنهـا محفورة في تـراثه شرقياً كان أو
إنها مرحلـة ما قبل التعبير التى تتحدد غربياً
من خالل جـــوانب ثـالثــة فـى رأى إيــوجـــيـــنـــيــو
أول هـذه اجلـوانب يــرتـبط  بـشـخـصـيـة بـاربـا 
ــســتــوى اإلجــتـمــاعى  وثــانــيــهـا ـمــثل عــلى ا ا
تــتـعـلق بــالـظـروف الـتــاريـخـيــة والـثـقـافــيـة الـتى
ــمـثل  أمـا اجلـانب الـثـالث عـاش فى كـنـفـهـا ا
فـهـو الـذى يـخـتص بـتـقـنـيـة الـتـعـامل مع جـسـد
والتى تـستند علـيها كافة مثل وصـوت وذهن ا
عـتـاد  والتى تـسعى التـقنـيـات اخلارجـة عن ا
إلى تـنمـية احلضـور وحيـوية األداء الـتمـثيلى 
ومن ثم فـإن مرحـلة مـا قبل الـتعـبيـر هى حالة
ـمـثل والتى من الـكـيـنونـة الـتي تسـبق تـعـبيـر ا
ـتـفـرج ففـيـها خاللـهـا يـبدأ في جـذب انـتـباه ا
عـزل عن السـياقات مـثل جسـده  يـستخـدم ا
كـانية واالجتـماعية التاريـخية والزمـانية وا
أو حـتى األيديـولوجـية الـتي ينـتمى إلـيها ومن
ـمـثل كـامـنـاً ـصـدر األول حلـضـور ا هـنـا كـان ا
ـــتــجـــاوز لــلـــمــعـــتــاد ذلك فـي هــذا الـــســلــوك ا
الــســـلــوك الــذي يـــتــولــد فـي مــســتـــوى مــا قــبل
ـسرح  إن هـذه النـظرة التـعبـير عـلى خشـبة ا

مثل أن يكون فى حالة استحضار للطاقة على ا
ليستدعى التوازن فى صراعه داخل جسده

> كانت كتاباته هى البداية احلقيقية لألدب العصرى احلديث وقد برع أيضا فى
مجال القصة من خالل وعى فنى ومضمون فكرى مختلف عن كتاب عصره. 
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> نادى السينما بصندوق
التنمية الثقافية يعرض
فى السابعة والنصف

مساء االثن 10
أغسطس اجلارى النسخة

الكاملة من الفيلم
التسجيلى «سحر ما فات
رئيات» سيناريو فى كنوز ا
وإخراج د. مدكور ثابت
تصوير سعيد شيمى
وموسيقى طارق شرارة
ويعقب العرض ندوة

يديرها الناقد السينمائى
رامى عبد الرازق.
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سرحي جريدة كل ا

بكر بتقنيات القصة القصيرة فى وقت لم يكن لفن القصة > برز وعى محمد ا
وحتى الرواية أية تقاليد سابقة فى األدب العربى .

25 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc  Úd ¿hCG ÉæMô°ùe äÉbO 3 ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG áÑ£°üŸG 

ـشــروع عــرضه ضــمن تــصــور عــام لـلــمــشــروع الــثــقـافى
لــلــمـــوقع ومــا يــصــاحب ذلك مـن مــشــروعــات يــتــقــدم بــهــا
شـروع العام وتتحدد اخملرجون الشبـاب وال تنفصل عن ا
ـيـزانـيـة الـعـامـة لـكـل مـوقع دون مـيـزانـيـة الـتـدريب مـعــهـا ا
والورش الـفـنـيـة واحملـاضـرين الـتى تـعـد من اخـتـصـاصات
االدارة العامـة للمـسرح حيث تـتحدد من خاللـها برامـجها

واقع اخملتلفة . التدريبيه التى تنوى تنفيذها فى ا
سرح فى أن يعـود أفق تعدد الـفضاءات التى يـقدم فيـها ا
األقــالــيم تــبــعــا لــظــروف وطــبـيــعــة كل مــوقـع وكل مــشـروع
وإعـــــادة إحــــيـــــاء األمــــاكـن الــــعـــــارضــــة وخـــــاصـــــة األمــــاكن
السياحية والـبيوت والقصور التـاريخية واألثرية فى شتى
ـسرحية الى الناس ربوع مصر وذلك للـخروج بالظاهرة ا
خلـــلق ارضـــيـــة جـــديـــدة مـن اجلـــمـــهـــور الـــذى انـــفض عن

سرحى . الوسيط ا
دعــوة الـشــبـاب إلى االســتـفـادة من الــتـطــور الـتــقـنى وثـورة
ـسرحى وإعـادة بـناء شـهـد ا ـعـلـومات فى إعـادة قـراءة ا ا
الــوسـيط الـذى يـعــانى من مـنـافــسـة الـتـقـنــيـات والـوسـائط
ـسرح فى إعادة بناء احلديثة له وذلك اسـهاما من هواة ا
الوسـيط لنفسة ان تـصورا بهذه الـكيفية يـحتاج الى مزيد
ــكـن الــتـــعـــامل مـــعه فى إطـــار مـــحــدود فـى بــعض مــنـه و
واقع مـبدئيا بحـيث تستعيـد الثقافة اجلـماهيرية دورها ا
تطورة وبآليات عمل وفلسفتها ويتـمكن النادى بفلسفـته ا
مغـايرة ال تـعتـمد عـلى كم اإلنتـاج وأيضـا ال تعـتمـد أساسا
عــلى إنــتـــاج عــروض وإقــامــة مـــهــرجــانــات عــنـــهــا بل عــلى
ـــهـــرجـــانــات نـــشـــاط فــنـى وثـــقــافـى مــتـــكـــامل تـــنـــظم له  ا
نتج الفنى (عروض قصيرة – ـركزيةحسب ا االقليمية وا
عـــروض نـــتــاج ورش  – عـــروض كـــبـــرى )  ولـــيس حـــسب
نـوعيـة الـفـرقـة ( نوادى  – بـيـوت - قـصـور  – قـومـيات )
كـمــا يـســاهم هــذا الـتــصـور فى الــقـضــاء عـلى الــكـثــيـر من
ــكن لـلــنـادى ان يــحـصل مــشـاكل االنــتـاج والــسـلـف حـيث 

على دعم عينى وليس ماليًا ( مدرب  –خامه) .
وكــذلك يــسـاهـم هـذا الــتـصــور فى الــقـضــاء عــلى الـنــظـرة
الـدونـيـة من أعــضـاء الـفـرق العـضــاء الـنـوادى وهى نـظـرة

ط االنتاج .  غير مبررة ومفتعلة تعتمد على 
كــذلـك يــســـعى هـــذا الــتـــصــور الـى االهــتـــمــام بـــالـــوســائط
ــتـعــددة وإنــشــاء وحــدات رقــمــيــة تــخــصص لــهــا قــاعـات ا
واقع مـشاهـدة سـمعـيـة وبصـريـة فى إطار خـطـة تطـويـر ا
وربـطهـا بـشبـكـة االنتـرنت كـذلك فإن هـذا الـتصـور يـسعى
ـسرحـيـة فى كيـانـات تدار ذاتـيا الى ان تـنـتظم اجلـمـاعة ا
ـكن وضع آليـات لـتكـويـنهـا وهو وقـراطى  ذات طابـع د
األمــر الـــذى يــدعـم مــشـــاركــات ذاتـــيـــة ومــحـــلــيـــة فى دعم
النشاط الثقافى ويعيد الثقافة اجلماهيرية وهى تستفيد
ـنعـها من ـثل علـيـها ثـقال  من االرث الـتاريـخى دون أن 
احلـركـة والـتـطـور إنـها صـيـرورة الـتـاريـخ وجدلـيـة الـعـالقة

ب الفن واجملتمع تلك التى تفرض علينا التطور . 
"خاتمه ".

هـــذه لــيـــست خـــطــة مـــتــكـــامــلـــة بل حتــتـــاج الى مـــزيــد من
الدراسـة والتفـصيل من خالل الئـحة جديـدة تنـظم العمل
داخل هـذه الـنـوادى دون أن تكـون عـائقـاً ومـحـدداً للـمـبدع

واإلبداع . 
وتسـعى الى حتـفـيز الـعمل الـفـنى ودفعـه الى آفاق جـديدة

برؤية مغايرة للسائد . 
إن هـذه الـورقـة مـحض اجــتـهـاد يـسـعى كـاتــبـهـا إلى تـبـيـان
رأيه عندما تشرفت بـتكليف االستاذ  عصام السيد مدير

عام االدارة بكتابتها . 
ولكم جميعا خالص اعتذارى عن أى خطأ وقعت فيه .
مـسرح االقاليم فى نصف قرن اجلزء االول إعداد محمد
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ها عـبر فرقة اخملـتلفة سواء التى يـطمح النادى الى تـقد
كانت جتارب خاصة أو عـروض كبرى جماهـيرية وبالتالى
تنـتفى آليات الـشريحة ومـشاكل إنتاجـها . إن الدعم الذى
ــة لــهــذه الــنــوادى عــبــر الــدورات الــتــدريــبــيـة ــكن تــقــد
تابعة الدائـمة النشطته مع احلرص سرحيـة وا والورش ا
عـلى اسـتــمـراريـته طـوال الــعـام دون ان يـحــصن نـفـسه فى
ـهــرجـانــات وبـالــتـالى فــإن الـكــيـان زمـن انـتــاج الـعــروض وا
ــقــرة اخلـاص ومــجــلس إدارته يــصـلح االسـاسـى لـلــنـادى 
إلعـادة هـيـكـلـة فـرق الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة مـتـخـلـصـ من
ـفـتــعل بـ فـرق بــيـوت وفـرق الـقــصـور والـفـرق الــتـمـيــيـز ا
الـقـومـية وهـو األمـر الذى من شـأنه أن يـزيـد التـفـاعل ب

سرح فى أقاليم مصر. أعضاء النادى من هواة ا
شـروع وطـبيـعـته الذى ـالى فـيـتحـدد بـحجـم ا أمـا الدعم ا
يـتـقـدم به الـنـادى لـعـام كـامل مـحـدداً فـيه طـبـيـعـة الـبـرامج
الـتى يـحتـاجهـا ونوعـية احملـاضـرين وتخـصصـاتهم إضـافة
ـسـرح الى احــتـيــاجـات اخملـرج الــذى تـشــرف عـلــيه إدارة ا
من برامج تساهم فى جنـاح مشروعه الفنى يتقدم اخملرج

ـسرح هى الشراكة التى أقامتها مع إن خصوصية إدارة ا
مــبــدعى األقــالــيم وهى شـــراكــة قــائــمــة عــلى احلــريــة فى
ساواة فى احلـقوق والـواجبات والـسعى الدائم التعـبيـر وا
بحـكم حـركة الـتاريـخ إلى التـطويـر وفى ظل الـتطـور الذى
ـؤسف قـامت به الـهـيـئـة بـعـد أحـداث حـريق بـنى سـويف ا
 2005 للمبانى بعد أن ظلت سنوات طويلة خارج سياق
الـزمن يـدفـعـنـا إلى إعـادة الـنـظـر فى تـوزيع خـريـطـة عـمل
ـا يـتـنـاسب مـع الـتـطور الـعـمـرانى الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـرية 
دن اجلـديـدة التى هى اجلديـد فى مـصـر كلـها وخـاصـة ا
فى حـاجـة كبـيـرة الى دور ثقـافى يـختـلف فى آلـيـات عمـلة
عن الــقــصـــور الــقــائــمـــة والــتــقــلـــيــديــة . لــذلـك نــتــمــنى أن
ـتـطـور فى ـعـمـارى ا تـتـنــاسب أبـنـيـة الـثـقـافـة مع الــطـابع ا
ـدن واحملـافــظـات . بـحـيث يـحــتل مـوقع قـصـر كـثــيـر من ا
الــثـقـافـة وبــنـاؤه مـكــانـةً بـارزةً وفـاعــلـة فى مـحــيـطـة وحـتى
ـنوط بها فـى وقتنا نـشأة الثـقافيـة مواكبـة للدور ا تـكون ا
الـراهن  لـتـكـون قادرة عـلى اسـتـقـبـال الطـاقـات الـبـشـرية
ــبــانى الــشــابــة مـن مــبــدعــ ورواد ومــتــلــقــ يــعــتــبــرون ا

بدع .  القائمة طاردة لإلبداع وا
ـنوط وإعـادة رسم هـذه اخلـارطـة يـتـطـلب حتـديـد الـدور ا
بــهــا  – والـــذى يــراه كــاتـب هــذة الـــســطــور -  فـى كــونــهــا
ـــائـــيــة مــراكـــز ثـــقـــافــيـــة  تـــســـعى الى تـــقـــد خــدمـــات إ

عرفة.  ذهل فى وسائل ا للمجتمع تتناسب والتطور ا
ويــقــتــرح ان تـقــدم الـى جـانـب الــنـشــاط الــفــنى دورات فى
اللـغـات اخملتـلـفة يـقـوم علـيـها اخـصـائ فى ظل االنـتـشار

الكبير للجامعات اإلقليمية.
بـرامـج لـلـمــرأة تـهـتم بــأنـشـطــتـهـا الـبــيـئـيــة ودعـمـهــا فـكـريـاً
ـرحـلة ـنـوط بهـا سـيـاسيـا فى ا ـمـارسة الـدور ا ومـعـرفيـاً 

القادمة. 
نـوادى االطـفـال وما تـقـدمه من أنـشـطـة مـختـلـفـة وغـيـرها
من االنـشـطـة الـتـى تـقـوم بـهـا فـعال بــعض قـصـور الـثـقـافـة
والـتى تـتجـاوب مع مـتطـلبـات اجملـتمع احملـلى واحـتيـاجاته
من ناحـية واالهـداف االستـراتيـجيـة التى حتـددها الـهيـئة

من جهة اخرى . 
ان فــتـح قــصــور الــثـــقــافــة عـــلى أنــشـــطــة حــديـــثــة خــاصــة
ــسـرح لـكل بـالــكـمـبـيــوتـر وإنـشــاء مـوقع الــكـتـرونى إلدارة ا
ـعـلـومـات قـصـر ثـقـافـة يـتـيح حــالـة من تـبـادل اخلـبـرات وا
ـمـارسـة الـفــنـيـة . كـذلك يـقـلل وقـدرا من الـشـفـافــيـة فى ا
ركز واألطراف ب اخلطط واليات فـتعلة ب ا الفجوة ا
ـسرح ال تـنفـصل بحـال من األحوال عن الـتنـفيـذ ونوادى ا
ـراكـز الثـقـافيـة فى إطـار إعادة ا يـسـمى با هـذا التـصـور 

إحياء فلسفة اجلامعة الشعبية .
سرح  "  "نوادى ا

بـاعتـبارهـا النتـاج احلقـيقى شـديد الـوضوح للـهيـئة الـعامة
لـقـصور الـثقـافـة والذى الـتف حولـة الـكثـيرون من قـيادات
ومبـدع ونقـاد . فإنهـا ال تنفـصل بحال من األحوال عن
الـتـصــور األشـمل لـدور الـثــقـافـة اجلـمــاهـيـريـة وفـلــسـفـتـهـا

ودور كل قصر من القصور وطبيعة عمله . 
ـعــرفـة واإلبــداع وإن شـئت الــقـول وكــونـهــا إحـدى نــوافــذ ا
سـرح أصبـحت تمـثل بنـيةً مـوازية لـبنـية فرق فإن نـوادى ا
ا تـتيـحه هـذه البـنيـة من إمكـانات الثـقـافة اجلـماهـيريـة 
ـرونـة والـتـجـدد الـدائم والـبــعـد عن الـنـمـطى والـتـقـلـيـدى ا
واخلــصـوصــيـة الــفـنــيـة لــكل فــريق عـمل إضــافـة إلـى أنـهـا
حتمل بـداخلـها إمـكانات الـتطـور بحـيث تصـبح هى البـنية
البـديلة التى حتوى بـداخلها كل فـرق الثقافة اجلـماهيرية
ـسرح كـمـفـهـوم مـؤهل ألن يـضم فى عـضويـته كل فـنـادى ا
ــوقع فــلــيس هــنــاك حــدود عــمــريـة أو ــســرح فى ا هــواة ا
فكـريـة بل إن شبـاب النـوادى هم فى الـنهـاية عـماد الـفرق
ـسرحـية ومـخرجـوها أصـبحـوا أغلـبيـة مخـرجى الثـقافة ا
ــهـرجــان االخـيـر ــشـاركـ فى ا (راجع تـاريخ اخملــرجـ ا
لـلـبيـوت والقـصـور ) ولذا فـإن النـادى قادر عـلى اسـتيـعاب
كـافة الـعنـاصر الـفنـية لـلفـرق فى عضـويتـة ولذا فـإن كافة
الـبــرامج الــتـدريــبـيــة عـلى مــدار الـعــام والـذى يــشـارك فى
ـكتب الفـنى للنـادى أو مجلس إدارته مع إدارة حتـديدها ا
سرح والتى تتـوافق مع ما يقدمه هذا النادى من اعمال ا
فنية او مشروعـات تسعى الى التحقـيق بحيث تخدم هذه
ـعـلن عـنهـا مـسـبقـا لـكـافة الـرواد الـغـاية الـفـنـية د. سيد خطابالدورات ا

ستقبل(٢) سرح وآفاق ا نوادى ا
أدعو  الشباب لالستفادة
من التطور التقنى إلعادة
سرحى شهد ا رسم ا

النتاج احلقيقى شديد
الوضوح لهيئة قصور الثقافة
يتجلي في النوادي
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سرحي جريدة كل ا

اط األدب صرى فلم تكن إبداعاته محاكاة شكلية أل > التحم مع قضايا مجتمعه ا
ضام التى تهم أبناء شعبه. الغربى بل كانت وسيلة لتوظيفها بتجسيد بلورة ا
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> جماعة آدم األدبية
حتيى الذكرى األولى
لرحيل الشاعر محمود
درويش بقاعة احلكمة فى
السابعة مساء االحد 9
أغسطس اجلارى
شاركة عدد من الشعراء
ن مسعود منهم أ
محمد منصور مصطفى
رافقة دويتو بيت على 
العود العربى جوان
فرحان العلى وعلى شاكر
طرب البياتى وغناء ا
محمد حسنى.
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كـــرزاب) الــتـى كـــشف الـــعــرض عـن مــوهـــبـــتـــهــا

بشرة والواعدة . التمثيلية والغنائية ا
ـــســـرحــيـــة حتــمل ــواهب ا هــذه احلـــزمــة مـن ا
آماالً كبـيرة ومـشرقة لـشفشـاون فى عالم الفن
ــســرح ويـــنــتــهى إلى الــدرامى الــذى يـــبــدأ من ا

السينما.
سرحى الذى لم تخدعه مشكور هذا الـفريق ا
ـــســـافـــة الـــبـــعـــيـــدة عن فـــلـــســـطـــ عـن إبــداء ا
الـــتــعـــاطف مــعـــهــا والـــدفــاع اجلـــاد عــنـــهــا وعن
وقف على قضيـتها انـطالقا من فهم لـطبيـعة ا
الـساحـة اإلنسانـية مـؤداه أنهم يـشاهـدون اليوم
عركـة ولكن بالصـمت والسلبـية نصبح جـميعا ا
فـئـران ذات يـوم لــيس بـبـعـيـد نـقـتل فى مـعـركـة
يقول العرض إذا ضـاعت فلسط فالكل ضاع

وإن راحت فعلينا جميعنا السالم .
فكر فى عاقبة أى شئ :

هذه الـعبارة ذات الـداللة الـهامـة أصبحت اسم
سـرحية (بـائع احلكـمة) الـتى شاركت الـشهـرة 
سرح بها مصر فى مـهرجان شفشاون الدولى 
الــــطــــفـل وهى حتــــكى قــــصــــة مــــلـك طــــيب بال
ـمــلــكـة واحلــكم من خــلــيـفــة لــذا وعـد وزيــره بــا
بعـده فـتعـجل الـوزيـر الوصـول إلى احلـكم ودبر
ــلك مــســتـغال مـكــيــدة لــلــتـخــلص الــســريع من ا
مــرضـه واحــتـــيــاجـه إلجــراء جـــراحــة بـــســيـــطــة

يجريها له طبيبه اخلاص .
هذا الـنص من تـألـيف كـاتب هذه الـسـطـور أما
اإلخــراج فـــكـــان لـــعـالء نـــصـــر الـــذى قـــام بــدور
ا فـلسفـة أو ألعاب فـسر للـعرض دو اخملرج ا
سـألة الدرامية الـتى لم تكن حتتاج إلى تـعقد ا
ـا قــدم لـتــصـبح وجــبـة درامــيـة ســريـعـة أكـثــر 
ستهـدف وهو الطفل تلـقى ا الهضم يـتناولهـا ا
ـرحـلة من عـمـر احلـاديـة عشـر إلى نـهـاية فى ا
مــراحل الـطـفــولـة دون أن تـســبب له أى ثـقل أو

انتفاخ أو عثر هضم .
ـعـنى وقـد تـكـاتـفت جـمـيع الـعـنـاصـر لـتـوصـيل ا
ـطـلـوب الـذى خـرج جـمـهـور الـعرض الـبـسـيط ا
يـردده وهو احلكـمة األهم ( فكـر فى عاقبة أى
ــثـلـى الـعــرض فى شئ ) الــتى رددهــا جــمـيـع 

نهايته .
سـتويـات التـشخـيصـية لـلعرض تكـاتفـت جمـيع ا
ـــســرح حـــتى خـــرج فى أفـــضل صـــورة تــشـــرف ا
صـرى وحتفـظ له مكـانـته أمام مـشـاهد إعـتاد ا
عــلى تــلــقى الــعــروض األجــنــبـيــة  حــيث أدى كل
طلوب بهدوء وثقة مثل أداورهم فى حـدود ا ا
ــــلك  "ســــامح إمـــام" قــــام "عالء نـــصــــر" بـــدور ا
الـوزيـر  "مــحـمــد إسـمــاعـيل" احلــكـيم  أمـا دور
الــطـــبــيب فــقـــد حــاول "كــمــال عـــبــد الــسالم" أن
سـحـة كـومـيـديـة خـصـوصـا فى اجلزء يـصـبغـه 
األول من دوره حـتى بـدأ الـصـراع الـدرامى يـنـمو

ؤامرة التى حاولها الوزير . بسبب ا
ــنـــعم ) ن عـــبـــد ا أمـــا ديــكـــورات ومـالبس ( أ
فــكـــان عــلـى رأس عــنـــاصــر الـــعــرض مـن حــيث
تعـبيـره عن مكـان وزمان أحـداث العرض وذلك
بـواسـطـة ألوان شـديـدة الـتـنـاسق والتـواصل مع
ــكــتـــوبــة و عــكس إضـــاءة تــبــرز هــذه الــدرامـــا ا
ــعـالم وتــخـدم الــديـكــور عـلى نــفـقــة تـعــبـيـرات ا

مثل فى حلظات معينة من العرض  . ا
يذكـر أن اجلمـهور بـحسـن استـماعه وتـشجـيعه
واسـتـمــتـاعه كـان وال يـزال أهـم عـنـاصـر إجنـاح
هــــذا الـــعـــرض بل وجــــمـــيع عــــروض مـــهـــرجـــان
شــفــشــاون الــرائــد فى مــجــاله الــنــوعى الــقــائم
ـسرح وأهميته كمنبر غير ان برسالة ا على إ

تقليدى لتربية وتعليم وتقو الطفل.

بــعـيـدا عـن الـشـكــلـيـات واعــتـمـادا عــلى اجلـهـود
اإلنـسانيـة البـشرية الـنضرة مـن شباب وفـتيات
فى عــمــر الــزهــور من أبــنــاء مـديــنــة شــفــشـاون
ــمــلــكـة الــســاحــرة الـعــريــقــة الــتى تــقع شــمــال ا
ـتـوسط ـغـربــيـة مـطـلــة عـلى الـبـحــر األبـيض ا ا
وهى مـديـنـة تـمـتـاز بتـضـاريس صـلـبـة وطـبـيـعة
جـــبـــلــيـــة وعـــرة بـــانـــحــدارات مـــفـــاجـــئـــة وأوديــة
مـــنــخــفـــضــة وانـــكــســارات حـــادة  ومع كل ذلك

مناخ صيفى رقيق هاد معتدل .
ـعـتـدل من النـاحـيـة اجلغـرافـية فى هـذا اجلو ا
والـفـنـيـة بـدأت طـقـوس ومـراسم افـتـتـاح الدورة
الــــســـــادســــة مـن مــــهــــرجـــــان "مــــســــرح الـــــطــــفل
بــشـــفــشــاون" والــذى تــقــيــمـه جــمــعــيــة الــشــروق
دنى  بدأت ضمن أنشطتـها خلدمة اجملتمع ا
ــهــرجــان بــرســالــة درامــيــة فــعــالــيــات افــتــتــاح ا
ـسرحى تـتضـمن دعوة من قـبل أبنـاء النـشاط ا
ن اكـتـسـبـوا خـبـرات تعـبـيـريـة من بـاجلـمـعـيـة 
خالل الــورش الـــتى شــاركت  فـــيــهــا الـــعــنــاصــر
واخلبـرات األجـنـبيـة الـتى كـانت تـدعى كل عام

هم. هرجان ا للمشاركة فى فاعليات ا
ـديـنـة يـتـجـول مـجـمـوعـة من الـبـنـات فى أزقـة ا
واألوالد مـــــســـــتــــخـــــدمــــ الـــــركب اخلـــــشــــبـــــيــــة
وبـــصــحـــبــتـــهم مــجـــمــوعـــة من األوالد والـــبــنــات
يرتـدون مالبس الـبلـيـاتشـو و الكـل يتـحرك إلى
ــــديـــنــــة حـــيـث يـــتــــجـــمع الــــنـــاس وهــــنـــا وسط ا
يـعرضون بـعض ألعـابهم لنـقل البـهجة الـدرامية
ـــديــــنـــة هـــذا إلى قــــلـــوب الـــنــــاس فى شــــوارع ا
الركب يـهـدف إلى تـوصيل رسـالـة دراميـة ذكـية
ـعنى بارعة االسـتهالل حسنة ـضمون رائعة ا ا
اخلـتام تقول فى معـناها " إنهم يحـملون رسالة
طـيبـة وإنـهم يـتمـنـون أن تكـون كل األخـبـار التى
تـصل إلى جـمـيع الـنـاس دائـمـاً طـيـبـة  واخلـبـر
الذى جاءوا ألجله هـو .. أن مهرجان شفشاون
يــفــتح اآلن عــلى مــسـرح الــقــصـبــة  وأن جــمـيع
ـتـابـعـة هـذا احلـدث الـنـاس مـدعـوون لـلـتــمـتع 

الهام الذى سيقدم عروضاً وأنشطة جميلة.
بارك) أم اجلمعية واصل (إسماعيل أوالد ا
ـسـرحى الربط بـ فـقرات والـكـاتب واخملرج ا
حــفل االفـــتــتــاح بــأداء مـــرجتل جــيـــد يــؤكــد أنه
شخصـية مـسرحيـة بنـيت على مـوهبة حـقيـقية
واسـتـمـر فى الـربط اجلـيـد بـ فـقرات احلـفل
سرحى) الـتى  فيـها تكـر (جمـعيـة العـمل ا
وهى أحـد الـكـيانـات األهـلـيـة الـتى أسهـمت فى
سرح صناعة النهضة الشفشاونية فى مجال ا
فى صــورة رئـــيــســهـــا الــشــرفـى وعــمــدة فـــنــانى
رح اخللوق (محمد حاقون) شفشاون الفنان ا
ـنودى) ـان ا ـنـصـة الـشـاعـرة (إ وقـدمت إلى ا
والـتى عـبـرت فى كـلمـتـهـا الـشاعـريـة عن هـموم
ــــغـــربـى الـــتى ـــثــــقف ا ـــســــرحى وا ومــــشـــاكـل ا
يــشــتــرك فــيــهــا بــالــطــبع مع كل فــنــان حــقــيــقى
ومثـقف فى جميـع أنحاء الـعالم الـعربى ولذلك
وجــدت قــبــوالً جـــيــداً واســتــحــســانــاً شــديــداً ال
يــكــافــئه وال يــضــاهــيـه إال بــهــجــتــنــا وســعــادتــنــا
بـالــفــقــرات الــتــعــبــيـريــة الــتى قــدمـت بـعــد ذلك
ــــســــرح الـــطــــفـل من بــــ األنـــواع االهـــتــــمــــام 
ـا يـعـكس نضـجـاً فـكريـاً وحـضارة ـسـرحـية إ ا
ـستـقـبل الذى سـتـحمـله على إنـسانـية ووعـى با
أكــتــافـــهــا هــذه األجــيـــال الــتى كــلــمـــا رفــدنــاهــا
ــعــرفــة والــثــقـــافــة كــان لــنــا احلق فى احلــلم بــا
ـــســــتــــقــــبل أفــــضل  ذلك أن أطــــفــــال الــــيـــوم
ـــســـتـــقـــبـل  واالهـــتـــمـــام وشـــبـــابـه هم عـــمــــاد ا
بـــالـــطـــفل وتـــربـــيـــته ثـــقـــافـــيـــا وفـــنـــيـــا لـــيس من
ــا ـــمـــثـــلـــ وإ ـأل الـــبــلـــد بـــا الـــضــرورى  أن 
ــدرســ الــذين الــغــرض هـــو إنــتــاج جــيل مـن ا
ـعــلـومــة الـدرامــيـة ــلـكــون الــقـدرة عــلى فـهـم ا
ـتعلـم وكـذلك إنتاج مـحام وتـوصيلـها إلى ا
يعرفون كـيف يدافعون عن وكالئهم واألهم من
ــسـتــقـبل طــبـيب كـل هـذا أن يــكـون لــديـنــا فى ا

خوسى مانويل مودارا.
أغانى احلرب والسالم

سرحية األولى التى شاركت بها هى التجربة ا
فــرقـــة شــفــشــاون الــتـــابــعــة جلــمـــعــيــة الــشــروق
ـسرحيـة  والعرض ـنظمـة لهذه االحـتفـالية ا ا
ـــبـــارك مـن إعـــداد وإخـــراج إســـمـــاعـــيل أوالد ا
الـذى وظـف أغـنــيـات وأشــعـار لــكــبـار الــفـنــانـ
ـهتم بالقـضية الفلسطـينية كفيروز واألدباء ا

والشاعر الراحل محمود درويش .
وقــد قـدم ذلك بــكل بـسـاطــة عـلى مــسـرح خـال
من كـل عــــــنـــــاصــــــر الــــــديــــــكــــــور إال من بــــــعض
ـــكـــعــبـــات اخلـــشــبـــيـــة) الـــتى أتـــاحت تـــرتــيب (ا
ــســرحـيــة وأعــطـت فــرصـة وتــنــظــيم الــصــورة ا
سرحية للمخرج إلجناز عـدد من التشكيالت ا
اإلبــداعــيـــة الــتى تـــؤكــد قــدراتـه كــمــخـــرج عــلى
ــســرحى اجنــاز تــكــويــنــات بــارعــة فى الــفــراغ ا
ــعــنى ويــؤكــد عــلى أكــثــرهـا يــؤدى تــمــامــا إلى ا
مضمـون الرسالـة الدراميـة التى انتـقاها بوعى
ومــهـارة وقـد ســاعـد ال شك عـلـى تـوصـيل ذلك
ـــواهب الــتـــمــثـــيــلـــيــة فـــريق الــتـــشــخـــيص ذوى ا
اجلــيــدة والــتـى أســست بــعــنــايــة وهــو (مــحــمــد
عـســو) الــنــجم الــصــاعــد فى مــجــال الــســيــنــمـا
ـغـربــيـة والـذى قـام بــدور رئـيس مـثــلث الـشـر ا
الـــذى تــكــونت قـــاعــدته من (نـــوفل أخــومــاش)

(منصف القبرى) .
أمــا مــربـع اخلــيــر فى هـــذا الــعــرض فـــقــد قــام
بــحـــمل لـــواءه فى مــســـرحـــيــة  (أغـــانى احلــرب
ــــان والــــسـالم) بــــبــــراعــــة ومــــهــــارة كــــبــــيــــرة وإ
ـــكـــاوى) و (أنــوار بـــالـــقــضـــيـــة كال من (ســـارة ا
الـغالل) و(حسـناء خـرشـوش) و(محـمد مـهراز)
كــمـا شــاركـهم بــطـولــة الـعــرض بـأدائـهــا الـواعى
لـــدور الـــراوى الـــســـمـــراء اجلـــمـــيـــلـــة (ســـكـــيـــنــة

يـســتـطــيع أن يــتـخــيل نـفــسه من مــكـان مــرضـاه
حـتى تـعرف الـرحـمـة مـكـانهـا فى قـلـبه فـيـعرف

كيف يخلص فى رعاية مرضاه .
ألجل كـل هــذه األشـــيـــاء كـــان احلــدث األفـــضل
لك شـباب شـفشاون والرائـد والدال على مـا 
ـستـقبل هو من عمق فـكرة وقدرة عـلى قراءة ا
ـــشــاركــة فى ـــهــرجــان الـــذى ســعــدنـــا بــا هــذا ا
حــدث افـتــتــاح دورته الــسـادســة والــتى شــهـدت
عروضاً عـديدة سـننـتخب بـعضـها لـنتـعرف منه
ـــشـــاركـــة عـــلى نــــوعـــيـــة وطـــبــــيـــعـــة الـــعــــروض ا

هرجان . با
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ــســرحى االســبــانى بــالــعـرض شــارك الــفــريق ا
سرحى (الدرس) الـذى تضمن رسالة درامية ا
 إلى ضـمير العـالم بخصوص االنـتباه إلى جرم
هــــام يـــرتــــكب فى أنــــحـــاء الــــعــــالم بـــخــــصـــوص
الـضـعـفـاء من الـصـغـار واألطـفال الـذيـن تنـتـهك

عذريتهم وإنسانيتهم.
يـقدم العرض من خالل ثالث فـتيات متـباينات
ــعــنى أن إحــداهن قــويـة األوضــاع والــهــيــئــات 
ـالمح تسـتـخـدم نـظـارة سوداء الـبنـيـة غـلـيـظة ا

كعالمة على أنها كفيفة.
ـمـثالت الثالث صـاحـبات مـواهب قـادرة على ا
تـصديـر الـعرض وتـوصـيل رسالـته بـالتـشـخيص
اجلــيـــد الـــذى يــتـــجــاوز جـــدران الـــلــغـــة وتـــبــاين
الــــقـــــدرة عــــلـى الــــتـــــلــــقـى وقــــد كـــــان مــــشـــــهــــد
االغـــتــصـــاب والـــتـــعـــرى شـــبه الـــكـــامل صـــادمــاً
ــتــشــدد فى احلــفــاظ عـلى لـلــمــتــلــقى الــعـربى ا
قـيـمـه األخالقـيـة ومـع ذلك فـقـد كــان نـوعـاً من
عـــنف الـــتـــشـــخـــيـص الـــذى يـــحـــاول أن يـــكـــافئ
ــعــروض بــقى أن نــقــول أن ــوضــوع ا خـــطــورة ا
ـــســـرحـــيـــة األســـبـــانـــيـــة مـن إعـــداد وإخــراج : ا

صرى  «الدرس» األسبانى و«بائع احلكمة» ا
غربى نافساً أغانى احلرب والسالم ا

حالة مسرحية مهمتها نقل البهجة
 إلى قلوب الناس

غرب :  ا
محمود محمد كحيلة
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سرحي جريدة كل ا

سرح حيث > عمل كمترجم خاص حملمد على باشا. ومشهود له بريادته فى ا
سرحية العصفور فى القفص عام  1918حتى مسرحية سرح  بدأت فى ا

الهاوية 1921.
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د.سيد اإلمام

> الكاتب الشاب وسيم
غربى صدرت له مؤخرا ا
فى اجملموعة القصصية
«محاوالت اإلبصار» عن
دار الدار باإلسكندرية
غالف اجملموعة صممه
الفنان حا عرفه وسيتم

عقد مجموعة من
الندوات خالل أغسطس
ناقشة اجملموعة اجلارى 
بحضور عدد من النقاد

تخصص وا
باإلسكندرية.

ــشــاهـد وانــفـصــاال عـنـه بـهــدف بـنــاء"الـوعى بـا
ـــمـــكن"بـــأبـــعـــاد الـــثـــنـــائـــيـــة. وفى اخلط األول ا
يــعـانى"أبــو عـزه"مــا حـاق بـه من إفالس جتـارته
ؤامـرة"الشهـبندر والـشيخ طه"ويـود فى غمرة
ســكـــره الــتى ال يـــفــيق مـــنــهــا لـــو أصــبح مـــلــكــا
ن أفـلـسـوه ويــنـعم فى الـوقت نـفـسه لـيـنــتـقم 
ا حرم منه ويعوض"عرقوبا"عن الديون التى
ـنـحه من ثـمن اخلـمـر. تـراكـمـت له مـقـابل مـا 
ـــلك"لـــو لـــعب لـــعـــبـــة وفى اخلـط الـــثـــانى يـــود"ا
شــرســة وجــديــدة تــمــنع عـــنه مــا يــشــعــر به من
ـــألـــوفــة وال ـــلك ا ضـــجــر ال تـــخـــفـــفه أعـــبـــاء ا
تـعـة فـيـفـكر حـيل"مـيـمـون"وجتـارته فى ألـوان ا
فـى الـــتــــنــــكــــر مع وزيــــره ويـــرتــــبــــان لـــوضـع"أبـــو
عــزة"فـى فـــراشه وعـــرشه ولـــو لـــلـــيـــلـــة واحــدة
وتتزامن عـملـية اإلبدال مع ذكـرى عيد الـتتويج
ـا يـحـلــمـون أن يـقـيم الـتى يــتـأهب لـهـا الــثـوار 
قطيـعة مـعرفـية وبنـيويـة مع تاريخ الـتنـكر الذى
بـــدأ مع ظـــهـــور"نـــزعـــة الـــتــــمـــلك".ورغم مـــا فى
تــــقـــاطع اخلـــيــــوط من مـــعــــان مـــتـــعـــددة إال أن
ـباشر يـظل كامـنا فى انـهيـار ذاكرة"أبو ـعنى ا ا
ـاضـيه وزوجـته وابــنـته ورغـبـته الـذاتـيـة عـزة" 
ـلك ــكــيـنــة فى االنـتــقـام مــتى ارتــدى ثـيــاب ا ا
وتــــاجه وجــــلس فـى عـــرشـه أى تـــمــــكــــنت مــــنه
ـوضوعية مدركا أن"كبار شروط/قناع الدور ا
ـؤســســة الـديــنــيـة"هـم أعـمــدة مــلـكه الـتــجــار- ا
وعـرشه فال انـتــقـام مـنـهم ومـن نـاحـيـة أخـرى
يــشـعــر بــأبـخــرة الــثـورة اخملــتــمـرة حتـت عـرشه
ويـــــتــــوحــــد مع بــــلــــطــــة الــــســــيـــــاف ويــــنــــفخ فى
الـــــقـــــنـــــاع/الــــــدور حـــــيـــــاة ال تــــــخـــــلـــــو مـن قـــــبح

اجلبروت!!.
ـــا وبـــرغم آلـــيـــة حتــــول"أبـــو عـــزة"فى الـــبـــنـــاء 
ـغـزى الـكـلى فـقـد سبق أن يـكـشف فـقط عن ا
قــدم مــخــرجــون عــدة عـــروض نــاجــحــة لــلــنص
نفسه سـواء اعتمـادا على ما يعـرف بالتـقنيات
الــبـريـشـتــيـة أو اعـتــمـادا عـلى أشـكــال الـفـرجـة
الــشـعـبـيــة الـتى حتـول مــشـهـد الـتــتـويج أسـاسـا
إلى طقس يـتزين بـالغـنـاء والرقص والـتعـليـقات
الـــدالـــة. ولـــكن الــــعـــرض الـــذى قـــدمه"مـــحـــمـــد
تـوفيق"فى"الدلنجـات"بدا حلمـا- فى احلقيقة-
مـــفـــارقـــا إلمــــكـــانـــاته الـــفـــنـــيـــة مـــثـــلـــمـــا يـــفـــارق
ـوضـوعـية بـ يـديه فال أظن أنه اإلمكـانـات ا
تفـهم تقـنيات الـكتابـة وامتلك قـدرة مطاوعـتها
أو امــــتـــلـك الـــدربــــة الــــتى تــــمـــنــــحه شــــيــــئـــا من
تاح ب الـسيطرة على أدواته الـفنية والـفراغ ا

ـــمـــتــدة بـــ دمـــنـــهـــور والــدلـــنـــجـــات لـــرؤيــة وا
لـك"الذى يتنـاول- كما صمم لك هو ا عـرض"ا
ه الـراحل"سـعـد الله ونـوس"- ثـنـائـيـة"الدور عـا
- األداء" وقــــد راح مـــضــــيــــفـــونــــا فـى حـــكــــايـــة
مـتعـددة احللـقات تمـأل الثنـائيـة بزخم من واقع
مـا جرى فى قريـة "كوم احلاصل"بـاسم "مسرح
اجلـــــــــرن"مــــــــنــــــــذ عـــــــــام مــــــــضـى وأكـــــــــاد أحس
بتحـذيرهم واضحـا أن يعلم الـناس هنـاك بأننا
ا كنت ركـزية فى القـاهرة.ور نـنتمى لإلدارة ا
ــشـروع بــرمـته أول من أعـلـن رأيه نـاقــدا هـذا ا
وفى حـينـه وأثيـرت أسـئلـة مـوضـوعيـة عـديدة
ولـــكن اســـتـــمــر الـــقـــائــمـــون عـــلـــيه يـــزفــون ومن
ــــعــــهــــودين جنــــاحــــا هــــنــــا وراءهـم الــــدراويش ا
ـعسـولة وصـورا هنـاك بطـنـ نحل الـكـلمـات ا
ويـهيمون بالفـئران التى تتمـخض عنها اجلبال
وإذا بــــكـل ذلك يـــــتــــبــــخـــــر ويــــنـــــزوى فى أركــــان
الـذاكـرة مع تـبـدل الـقـيـادات أو بـالـدقـة شاغـلى
األدوار الــعـــلـــيــا فـال األولــون تـــســلـــحـــوا بــغـــيــر
كــبــريــائـهـم لـيــمــضــوا غـيــر مــبــالـ بــالــنــقـد وال
ــال الــعـــام والــوعــود بــالـــتــاريخ وهم يـــنــفــقـــون ا
ـــحــون والـــوهم عن ســـعـــة وال الـــتـــالــون وهـم 
ويـــبــطــلــون كـــلــفــوا أنــفــســـهم مــشــقـــة  الــتــبــريــر
ــا يـفـعــلـون فـال هـنـا كــانت دراسـة والـتــفـســيـر 
وتـــــخــــطـــــيط مـــــؤســـــسى وال هـــــنــــاك تـــــقـــــديــــر
ــــوضــــوعــــيــــة بــــنــــاء الــــدور واحــــتــــرام ألصـــداء
ـــارســته احملـــتــمـــلــة عـــنــد مـن يــعـــنــيـــهم أمــره

نتظر منه. ويشغلون بأفق التوقع ا
غـير أن"سعـد الله ونوس"شغـل على العكس من
ــوضــوعــيـة ــفـهــوم ا ـلـك" ــلك هــو ا ذلـك فى"ا
ـلك/احلــاكم/األبـويــة الـعــلـيـا" ــطـلــقـة لــدور"ا ا
بحيث تـنفى الشـروط الذاتيـة أو تمتـصها حتى
ا لها من ذاكرة وإن بدت قوية كأنها لم تكن 
نشـطة مـرهـفة سـواء فى حالـة الـفواق أو حـالة
الـســكــر.وقـد اســتـمــد"ونـوس"مــادته الــفـنــيـة من
حـكـايـة"الـنـائم الـيـقـظـان"من حـكـايـات ألف لـيـلة
عنون وليلة وتأثر فى مـعاجلته بعمل"بريشت"ا
ب"اإلنــســان هــو اإلنـــســان" وطــرح فى فــضــائه
ثـالثـة عــوالم مـتــقــاطـعــة أولـهــا عـالم"أبــو عـزة"
وزوجـــتـه وابـــنـــتـه وخـــادمه عـــرقــــوب وثـــانـــيـــهـــا
ــــــــــلـك"ووزيـــــــــره"بــــــــــربـــــــــيــــــــــر"ومــــــــــدلك عـــــــــالـم"ا
أنــامـــله"مــيـــمــون"وســيـــافه ذى الــبـــلــطـــة ومــقــدم
الـــشـــرطـــة وثـــالـــثـــهـــا عـــالم ثـــوار مـــثل"عـــبـــيـــد
وزاهـد"يـتـقنـعـون ويـستـخـفون فـى تنـظـيم سرى
ويقودون فى الوقت نفـسه لعبة احلكى ارتباطا

psycho-"يـــفــــرق عـــلـم الـــنـــفـس االجـــتــــمـــاعى
role""بـــ مــــصـــطــــلح الـــدور sociology" 
ومــصـــطــلح األداء ""performance فــالــدور
له مــــواصــــفـــات مــــوضـــوعــــيـــة حتــــدد وظــــائـــفه
ومـقــتـضـيـاتـه من واجـبـات وحـقــوق له أو عـلـيه
وشــروط بــالــتــبــعــيـة يــنــبــغى أن تــتــوافــر فى من
يشغله أو يؤديـه وهذه الصفات وتلك الشروط
غـالـبـا مــا تـكـون مــوضع تـوافق اجـتــمـاعى عـام
وتشكل ما يعـتبر أفق التوقع الكامن فى الوعى
نـتـظـر منه أمـا األداء فـيـتـوقف على بـالـدور وا
شـخـصيـة من يـشـغل الـدور ومجـمـوعـة شروطه
الذاتـية فتمنحه طـابعا معينـا وثيق الصلة بها
أى أن األداء مـــــــــــا يـــــــــــضــــــــــــفـى عـــــــــــلـى الـــــــــــدور
الــــذاتــــيـــة" "Interiorization دون أن جتـــور
فـتـرضـة.ولـكن هذه الـتـفـرقة عـلى مـواصـفـاته ا
غالبا- إن لم يكن دائمـا- ما تبدو مصطنعة أو
تـخلـفة حيث غـير ذات قيـمة فى اجملـتمـعات ا
جتور الـشـروط الـذاتيـة لـشـاغل الـدور وأهواؤه
وضوعية جورا يكاد يكون كـليا على الشروط ا
لـلـدور نفـسه حـتى تـكاد تـنـفيـهـا وحتل مكـانـها
وال يكاد يحس شاغل الدور بكرامته أو بقيمته
وتفـرده إال بنفى"مـوضوعـية الـدور"الذى يؤديه
ونسف كل مـا هـو مـنتـظـر مـنه فى أفق الـتوقع
ـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــســم اإلدارة- أيـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــانـت- 
فى هـــــذه اجملـــــتـــــمـــــعـــــات بــــالـــــشـــــخـــــصـــــانـــــيــــة"
ــــقـــــيــــتـــــة الــــتـى تــــطـــــيح بــــأى "personalityا
مـشروع أو سـيـاسة أو فـكرة وتـسـتبـدلـها بـجرة
قــلم جملـــرد أن هــذا أو ذاك تــولــد فـى مــخــيــلــة
شـاغل سابق للدور دون أن تـكلف نفسـها عناء
التـبرير غـالبـا ودون أن تعـدم"الدراويش"الذين
يــروجـون لــهــا نــافــخـ فــيــهــا هــواء الـعــبــقــريـة
شخصانية مريضة ال حتتفظ للدور بأى ذاكرة
ـكــنــة مـهــمـا كــان الـدور"عــامــا" ولـيس عــزبـة
خــاصــة أو فــراشــا فى غــرفــة نــوم ولــذا يــبــدو
ـطـلـقـة ــرأة ا شـاغل الـدور دائــمـا وكـأنه زوج ا
فــيــود لــو أنــكـــرت نــفــســهــا وحــيــاتــهــا وأبــنــاءهــا
ومــحـت ذاكــرتــهــا مــنــذ ولــدت حــتى ارتــمت فى
ـيـمـونــة وتـبـدو- من نـاحــيـة ثـانـيـة- أحـضـانـه ا
األوضـــاع راكــــدة تــــرسف فـى أغالل الــــتـــخــــلف

وإشكالية نقطة الصفر شديدة التبلد.
وألن أمــر الـــعالقـــة"الــدور- األداء"ال يــخـــلــو من
مـــفـــارقـــة مـــضـــحـــكـــة ومـــبـــكـــيـــة مـــعـــا فى هـــذه
اجملــتــمــعـات لم أدر حــقــيــقـة مــاذا أفــعل أو مـا
تـعرجة أقول بيـنمـا العـربة جتـتاز بنـا الطـرق ا

الصورة
سرحية ا
مرتبكة
واإليقاع
متهافت

ــــكــــنه اســــتــــغالل فــــكــــرة الــــلــــعب يــــديـه فـــلـم 
ـــــكــــشـــــوف واالســـــتــــغـــــنـــــاء عن"الـــــكــــوالـــــيس" ا
ــســرح واســتــغــرقه من نــاحــيــة ثــانــيــة مــفــهــوم ا
الـــتـــقـــلـــيـــدى الـــذى لم يـــعـــنه عـــلـــيه فـــراغ مـــعــد
لالســتــثـــمــار كــقــاعــة أفــراح فى مــركــز شــبــاب
ـسـرحـيـة مـرتـبـكـة فى الـغـالب فـبـدت الـصـورة ا
ــشــاهــد خــشــنـا واإليــقــاع مــتــهــافــتــا وتــغــيــيــر ا
مثلـون بصوت عال كأنهم يعزمون يتداعى له ا
ـا ـســانـدة  بـعــضـهم بــعـضــا عـلى الــتـعــاون وا
يـفـجــر ضـحـكـا غـيــر مـقـصـود بـطــبـيـعـة احلـال.
وعــلى مــســـتــو آخـــر لم يــكن مـــا قــدمه"ســـعــيــد
فـتحى"على أشعـار"صابر شعـبان"وأحلان"حسن
ـكن اعـتـبــاره اسـتـعـراضـات إال من ـا  زكـى"
ـا أســاء لــلـمــوســيـقى قــبــيل حـسـن الـنــوايــا ور
والــغـــنــاء ظـــروف الــتـــســـجــيـل اآللى فى مـــطــبخ
صـاحبـة بـتجـهيـزات بدائـية مثال أو ظـروف ا
فى مكان لم تدرس طبـيعته.وفى السياق نفسه
افــتــقــدت خـلــفــيــة شــبـاك الــصــيــد ومن ورائــهـا
ا الـقماش الالمـع فى شكل أمواج أو خـيام- 
أعـده"عـبـد الـله عـبـد العـزيـز"- أى داللـة وثـيـقة
الـصــلــة بـأفــكـار الــنص كــمـا افــتـقــرت وحـدات
ـنظر اجلـانبـية سـهولة الـتحـريك واإلحساس ا
ـؤكد أن ـتاح !! وا بـالتـناسب مع أبـعاد الـفراغ ا
فى الفرقة عناصر طيبة االستعداد مثل"صابر
ـــلـك"و"إبــــراهـــيـم حـــسـب الـــلـه/أبـــو شـــعــــبــــان/ا
عـزة"و"عــبـد احلـمـيـد شــرشـر/عـرقـوب" و"مـنـار
ـن يـــوظف نـــظـــمـى /عـــزة" لـــكــــنـــهم بــــحـــاجـــة 
طـــاقــــتـــهم إن لم يــــزدهـــا بـــالـــصـــقـل والـــتـــدريب
الــواعى فــيــمــا يـــتــوافق مــعــهم من أدوار ال من
يـقـذف بـهم فى حـلم"الـعـلبـة اإليـطـالـيـة"وإن كان
مـتــواضـعــا وغـيــر مـدروس فــيـصــبـحــون غـربـاء
عـلى أنفـسـهم غـربة الـلـغـة العـربـية عـلى ألـسـنة
ــــديـــة األعــــاجم ويــــتــــعــــرضــــون رغم أنــــوفــــهـم 
ـسرح" اإلقـصاء فى يـد من يـتـشدقـون بـغـيبـة"ا
أو يـخـتـبـئـون وراء شـعـار األمن الـصـنـاعى!.غـير
أنـــهم- واحلق أقــول- كـــانــوا أوفى مـــا يــكــونــون
بــعالقــة"الـدور- األداء"فى مــجــتــمـعــاتــنـا ال فى

لك"كما صوره "ونوس". لك هو ا مجتمع"ا

يوميات عضو جلنة حتكيم (8)

ح
يتحول
العرض إلى
حلم مفارق
إلمكانات
اخملرج

دينة > مقهى أم كلثوم 
السويس يشهد فى
السادسة والنصف مساء
وافق 9 األحد القادم ا
أغسطس اجلارى أولى
ندوات صالون هيروبولس
الثقافى بالسويس واللقاء
بعنوان «كيف ظهرت مدينة
السويس فى األعمال
الفنية» ويدير الندوة
محمد التهامى مؤسس
الصالون ويشارك فى
حضورها عدد من نقاد
وفنانى وأدباء السويس.
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سرحي جريدة كل ا

> واكب إجنازات رواد القصة كإدجار أالن بو وتشيكوف ومعاصرته الرنست
همنغواى وكان تأثيره كبيرا لوضع القواعد األساسية للقصة .
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يـظن الـكـثـيـرون أن صـفـة بـوهـيـمى سـبـة عـلى جـبـ
ــا تـكــون هــذه الـصــفــة اإلنـســانــيـة صــاحـبــهــا .. ور
كـذلـك بـالــفـعـل .. ولـكــنــهـا فــنــيـا ومع جنـم كـومــيـدى
ــســرح مــرمــوق وواحــد من األســمـــاء الــكــبــيــرة فى ا
ـــا تــخـــتـــلف .. ـــيـــز ر ــانـى .. وصـــاحب نـــهج  األ
ولــهـــذا كــانت الــبــوهــيــمـــيــة عــنــصــر تــمـــيــز لــلــمــمــثل
ـسرحية " مايكل نـتج ومدير الفرق ا والـكوميدى وا

كويست " ...
ـهـرجـان الصـيـفى بحـديـقة بـولـوجنارو الـكـبرى فى ا
ــديـــنـــة فــرانـــكـــفــورت يـــقـــدم " تــارتـــوف " كـــعــرض
ـولـييـر احملـتفى به هـذا الـعام والـذى تـتزين رئـيسى 
به حـديــقـة قـصـر بـولــوجنـارو .. ويـقـدم الـعـرض فى
صـيـغـة كـومـيـديـة وسـيـلـتـهـا بـوهـيـمـية كـويـست والـتى
تــــــعـــــنـى لـه فـــــنــــــيــــــا .. ذروة اإلبـــــداع والــــــتــــــجـــــدد ..

نظمة ... والعشوائية ا
ـــــانــــيــــة .. درس وكـــــويــــسـت من أبـــــنــــاء الـــــوحــــدة األ
ـسرحيـة بشتوجتـارت .. بعدها وسيـقى والفنون ا ا
سرح أوليـمير بدوسلدورف .. ثم عمل بدور عمل 
أوبـرا شتوجتارت وفـرانكفورت وهـامبورج .. واعتاد
ـنفرد ـيلودرامـا والعزف الـتمـثيلى ا تـقد عروض ا
.. وتقـد الـكبـاريه الـسـياسى واالجـتـماعى ...ومن
أهم أعـــمــاله " فــراشـــة فى اجلــوار " عــام "  1985
حـياة الـصحـراء " عام  "  1989أغـانى احلب " عام
 "  1992وجبة اجلالد " عام  "  1995هورستورز
ــهـرجــانـات ــشـاركــة فى ا " عـام  .. 2000 واعــتـاد ا
ـــانـــيـــا خالل ســـنــوات ــســـرحـــيـــة الـــتى تـــقـــام فى أ ا
األلـفـيــة اجلـديــدة .. وقـد رفع رايــة مـقــاومـة الـواقع

هرجان الصيفى . زيف فى عرض تارتوف با ا

احلب سر األسير ..
¿É°ùfE’G º∏M ≈a .. ¿É°ûjôHh ÉjôH iO

بــــشـــعــــة ويــــود لــــو يــــبــــطش بـه .. ويـــرى
حـبيبـته وهى ترقص رقصـة احلب فيود
لـو يحتـضنهـا وينـسى معهـا ما سـببته له
احلـــرب ويـــعــيـش فى صـــراع بــ احلب
ا حدث اثل  واالنتقام .. وهو صراع 
داخل بـريـخت نــفـسه عـنـدمــا جـنـد ابـنه

ية الثانية وقتل ... فى احلرب العا
والـعـرض الـثـانى بـعـنـوان " حب وكـهـرباء
ومــاء وتـــلــيـــفــون " وهــو نـص حــديث عن
رواية لـلـكـاتب الكـرواتى الـشـاب " إيـنتى
تـــومش " وأعــدهـــا مــســـرحــيـــا " رازيــكــو
بــابــلــيــتـش " ويــقــوده الــنــاشـط " فــيــنــكــو
بريشان " ابن مـدينة زغرب .. والعرض
ضمن سـلـسلـة عـروض التـبادل الـثـقافى
بـ كرواتيـا وسولـفيـنيا وفـيه يسـتعرض
صـنــاع الـعــرض ســنـوات رحــلـة اإلنــسـان
عـــــلى األرض مـــــنـــــذ نـــــشـــــأتـه من خالل
حـوار بـ رجل وامرأة عـن معـنى احلب
.. ووجوده من عدمه .. ويـعبر كل منهم
عـما يريـده ويشعـر به كرجل وامرأة وما
تـركته الـتـجـارب الفـاشـلة فـى كل منـهـما
ــــان بــــاحلب .. ـــرأة فــــقــــدت اإل .. فــــا
ـرأة التى ان بـوجود ا والرجل فـقـد اإل

تستحق مشاعره ...

لـم يـجـتــمـعــا .. ولم يـتــفـقــا عـلى اخــتـيـار
هــــدف واحــــد .. ومــــضـــمــــون مــــتـــشــــابه
لـــعــــرضــــيــــهــــمــــا عــــلى مــــســــرح األســــيـــر
ــا يــكــون ذلك بــســولــفــيــنــيـــا .. ولــكن ر
تـأثـيـر مــسـرح األسـيـر وعـبـقه فـيـهـمـا ..
ا يـكـون أيـضا مـفـهـوم مـوسم " حلم ور
سرح اإلنـسان " والـذى يدركه آل هـذا ا
ـــة فى دون ســــواهم .. وهى عــــادة قـــد
اخــتــيــار اسـم ذى داللــة ومــضــمــون لــكل

موسم من مواسمه ...
ومــســرح األســيــر جتــسـيــد لــبالد تــوالى
عليها الغـزاة الطامعون فى خيراتها من
الـــرومــان إلى اجلــرمـــان .. ومن الــدولــة
الـسالفـية إلى الـدولـة الـكـرانتـانـيـة حتى
اسـتقـلت وباتت أول جـمهـورية سـوفيـتية

تستقل عام ... 1991
ـوسم بــعـرضـ ويــخـتـتـم األسـيـر هــذا ا
عـلى قــدر من األهـمــيـة يـجــتـمــعـان عـلى
ضـــــرورة احلب فى حـــــيــــاة اإلنــــســــان ..
ويسيران مع أسطورة حبة البازالء التى
ظـــــلـت مـــــائـــــتـى عـــــام ولم تـــــنـــــبـت حـــــتى
ــطـــر تــربــتـــهــا ..آلت احــتــضـــنت مــيـــاه ا
إحــــداهـــمــــا عن نـص كالســــيــــكى رائع "
ــيــة الــثــانــيـة " شــفــيك فى احلــرب الــعـا
لــلــعــبــقــرى " بـــرتــولــد بــريــخت " .. وقــد
اخــتـارهـا .. ويــقـودهـا رجـل الـتـاريخ فى

ـسـرح الــسـولـفـيــنى والـذى أعـد الـنص ا
أيــضـا " ديــاجــو دى بــريــا " وهى تــبــحث
عن ذلك اإلنـسـان الـطـيب داخل شـفـيك
الـذى وجـد نـفــسه وسط احلـرب يـشـعـر
بـــالــضـــيــاع ويـــفــتـــقــد احلب .. ويـــصــاب
بــإغــمـاءة يــخـلط خـاللـهــا بـ احلــقـيــقـة
ـريرة باحللم الـذى يتمنى أن يـستيقظ ا
عــلـيه فــيـرى هــتــلـر وهــو يـرقص رقــصـة

جتسيد لبالد
توالى عليها

الغزاة والطامعون
فى خيراتها

 البوهيمى صاحب التميز
 يقدم «تارتوف» فى صورة كوميدية
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> الفنان شمس الدين
حس مدير قصر

ثقافة الفيوم انتهى من
تصميم حارة شعبية
يتم إقامتها ببهو قصر
الفيوم خالل شهر
رمضان القادم لتقد
عدد من العروض
سرحية الفنية وا
بداخلها فى إطار

احتفاالت هيئة قصور
. الثقافة بالشهر الكر

3 من أغسطس2009   العدد 108

سرحي جريدة كل ا

سرحية و ب قراءة احلياة ى فى فنون القصة وا > جمع ب قراءة التراث العا
عاصرة بكل قضاياها وصراعاتها وتفاعالتها ولعل أهم قضية أو القضايا التى ا

تعامل معها فى مسرحياته مفهوم األسرة والعالقات اجلنسية العاطفية. 
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الــــــصـــــوت واحلــــــركــــــة والــــــعــــــمل اجلــــــمــــــاعى.
تكاملة وليس فاجلماعة من خالل جـهودها ا
الـــفــرد تــبـــتــكــر صـــورا حــركــيـــة تــعـــنى بــإبــراز

شاهدين. أصدائها لدى ا
تخـتـلف عـروض "ريـتشـارد فـورمـان" و "روبرت
ـرثــيـة ويـلــسـون" لــدرجــة أنـهــا تـهــتم بــالـصــور ا
للـعرض فـضال عن مشـاركة اجملـموعة وذلك
بـسبب األهمية الـذاتية لهـذه الصور فى الفهم
الـــنـــهـــائى لـــلـــعـــرض. وقـــد أكـــد كالهـــمـــا عـــلى
تعـدد األصوات حيث يتم ـسرح ا االهـتمام با
إتاحة كل الـعناصـر التى  جتزئْتـها للـجمهور
لالسـتـمـتـاع بـشـكل حـر دون اسـتـغـراق عـاطفى
شديد مع إنهما يسـمحان للمشاهدين بتقييم
ــسـرحـى. فـنــصـوص "فــورمـان" ذاتــيـة الــلـعب ا
اإلشــارة وهــو حـاضــر فــيــهــا من أجل مــعــنــاهـا
الـنهائـى وهو يديـر شريط تـسجـيل ويسـتخدم
جـرسًـا لكـى يقـاطع احلـدث لـيـبـعث احلـياة فى
ـمـثل الـعـرض. وقــد طـرحت حـقـيــقـة أن أداء ا
مـسـجل دون عـواطف فى الـتـدريـبـات ثم يـعـاد
تــشــغــيل الــشــريـط أثــنــاء الــعــرض مع حــركــات
مصاحبة ومرسومة لـلممثل منظورا مختلفا
لألداء واإلقـنـاع. فـاستـخـدام "فـورمـان" لـلـصيغ
وقف والـصـور واستـخدام اإلطاريـة لتـجـميـد ا
ــؤثـرات الــصـوتــيــة لـلــتـأكــيـد عــلى الــلـحــظـات ا
ـشاهـدين اخلـاصـة هـو أمـر مـقـصـود إلبـقـاء ا
عــــلى أطــــراف أصـــــابــــعــــهم وهـم يــــشــــاهــــدون

العرض.
The- وفى الــنـهــايـة اســتــخـدم مــسـرح الــرؤيـة
ater of Vision عـــنــــد "روبـــرت ويــــلـــســـون"
سرح احلديث إلى اللغة واألداء الصوتى فى ا
أقـــصى حـــدودهـــمـــا. فـــهـــو يـــشـــيـــر دائـــمـــا إلى
فقدان الثقة الـكامل فى اللغة كوسيلة اتصال
وقــدم أقــصى تـدعــيم لــطــبـيــعــة جتـزىء الــلــغـة
ـسرح بـعـد احلداثى" ـكن أن نـسمـيه "ا فيـما 
فـالـصوت يـسـتـخدم فى كـل مظـاهـر األسـاليب
ـمـكـنـة لـكى يـصـنع صورًا غـيـر االستـطـراديـة ا
أخــرى غــيــر لـغــويــة ويــتــواصل بـطــريــقــة غــيـر

لفظية.
وفـى هـــذا الــــشـــأن يـــعــــتـــمــــد "ويـــلـــســــون" عـــلى
الـــتــشـــبــيـه الــبـــصــرى إلظـــهــار هـــذه الــتـــجــارب
ـشـاعر الـداخـلـيـة مـفـضال الـغـمـوض ونـقص ا
فى الـــتــــمـــثـــيـل. والـــنص عــــنـــد "ويـــلــــســـون" بال
أهــمــيــة وهــو يــوزع ســطــوره بــشــكل عــشــوائى

ا يستغنى عنه أحيانا. مثل ور على ا
ويــبــتــعــد أســلــوب الــتــمــثــيل الــذى يــفــضــله عن
تـمـثـيل (مـحـاكـاة) الـشـخـصـيـة بل يـتم تـشجـيع
سرح دون مثـل عـلى تقد أنـفسهم عـلى ا ا
وعى بـذواتـهم ويـؤدون احلـركـات كـمـا هى فى
احلـيــاة الـيـومــيـة بـحــركـات بـطــيـئـة ورغم ذلك
يــحــاول "ويــلـســون" فى إطــار اإلقــنـاع أن يــبــعـد
ـشـاهــدين عن الـتـوحــد بـاحلـدث فــهـو يـريـد ا
ـعـنى مـنـهـم أن يـظـلــوا فى رحـلــة الـبـحث عـن ا
حــتى يــخـرجــوا فى الــنــهـايــة بــأسـئــلــة بـدال من

احلصول على إجابات جاهزة.
ــمــثل قــد ســعى وعــلى الــرغم من أن تـــدريب ا
دومــا إلى أن يــبــقى مــتــمـاشــيــا مع الــتــوجــهـات
ــــتــــغـــيــــرة فى األداء الــــصــــوتى والــــنص فـــإن ا
تدريـبات األداء الـصـوتى يبـدو أنهـا تـتقـلب ب
ـــرتـــكــــزة عـــلى الـــنـص والـــتـــنـــاول الـــتــــنـــاوالت ا
الـــصــوتى احلـــر الــذى صـــار بــدنـــيــا إلـى أبــعــد

احلدود.

لـــعــــبت اخلـــطــــابـــة بـال شك دورا مـــهــــمـــا فى
ــــبــــادىء الــــتى قــــام عــــلــــيــــهــــا األداء تــــرســــيـخ ا
ـسرح فـمـنذ الـبـدايات الـصوتى عـلى خـشبـة ا
ـــســـرح اإلغـــريـــقى الـــقــد حـــيث األولى فى ا
كـــــانت اإلرشـــــادات بـــــشـــــكـل أســـــاسى تـــــعـــــلَّم
ــشــاهـدين ـمــثــلــ كـيــفــيــة احلــركـة وإقــنــاع ا ا
ـمـثـلـ الـذين ـكـنـة. ولـعل ا بـأفـضل طـريـقـة 
اســــــتـــــمــــــدوا دواتــــــهم فـى األداء من تــــــعـــــالــــــيم
"أرســطـو" قــد عـرفــوا مـبــكـرا أهــمـيــة الـتـوازن

ب الصوت والنص والعواطف.
وعـنــدمــا تـغــيــر هــذا الـتــوازن فــيـمــا بــعـد من
خالل التـركيز عـلى أحد هـذه العـوامل امتلك
ـزيد من االرشـادات اخلطـابيـة لكى ـمثـلون ا ا
يـــتـــبــعـــوهـــا فى مـــبـــاد األداء حــيـث ال بــد أن
ـاءات يـتـنـاغم الـصــوت وتـعـبـيـرات الـوجه واإل
وأوضاع اجلسم مع النص لـكى تنقل مضمونه
وشــخــصـــيــاته. وهــذا ضـــرورى خــصــوصــا فى

إلقاء الشعر.
ـثـال الـكالسـيـكى ولـعل الـصـراع الـطـويـل بـ ا
فـى األداء الــصــوتى والــذى دافع عن الــتــزامه
ــوســيـقى اجلــاد بـالــعــروض الــشـعــرى واألداء ا
والــنــطق الـــســلــيم والــتــوجـــيــهــات الــنــاجتــة عن
مـحـاكــاة الـنـمـاذج وبـ الـتـنــاول الـرومـانـتـيـكى
الــــذى زكـى الــــعـــــواطف الــــداخـــــلــــيــــة الـــــقــــويــــة
ـعــبـر ومـخـتـلف طـبـقـات ـتـمـازجـة والـوجه ا ا
الــصــوت واألداء اخلــشـن وإســاءة اســتــخــدام
اإليـــقـــاع الــشـــعـــرى واإلفـــراط فى اســـتـــخــدام
ـــأزق الــذى اإليـــحـــاءات وكـــلـــهـــا تـــشـــيـــر إلـى ا
وجـدت فـيه اخلـطــابـة نـفـسـهــا أنـهـا غـيـر كفء
فى عـالم مـتـغيـر فـسـقـطت أو تـوارت إلى حـيز

اإلهمال.
وفـى الــقــرن الـــعــشــريـن شــهــد األداء الـــصــوتى
إحــيـاء لـالهـتــمــام بـاألداء اخلــطــابى واإلقــنـاع
وخـصـوصـا عـندمـا سـيـطـرت عـليـهـمـا الـدعـاية
خ من واإلعالن. وقد حركت مؤثرات غسيل ا
خالل وســــائـل اإلعالم عــــدم اقــــتــــنــــاع صــــحى

عنى الكلمات.
ونـتـيـجـة لـذلك ارتـفـعت الـصـيـحـات لـلـمـطـالـبـة
بـإحـيـاء االهـتـمـام بـاخلـطـابـة وبـهـذه الـطـريـقة
نـــســتـــطــيع بـــشــكل أفـــضل أن نـــفــهم نـــظــريــة
ـارسـة الــقـراءة والـكـتــابـة حـتى نــقـتـرب من و
ـكن أن تـنـسب أحـد أهم ـراوغ. و ـضمـون ا ا
هـــذه الـــتــأثـــيــرات فـى حتــلـــيل وأداء األدب إلى
مــفـهــوم الــبــنــيـويــة الــذى اعــتـبــر الــعــمل الــفـنى
مـســتــقال وله مــعـنى يــرتــكـز عــلى أهــمــيـة بــنـاء

القصيدة من أجل إلقاء الشعر.
ـتـزايدة ورفـضت التـطـورات الـسـيمـيـوطـيـقيـة ا
الــقــارىء الـــعــادى وأرجــعت زخــمـــهــا إلى فــعل
الــقـراءة بــاعـتـبــاره شـيـئًــا هـامًـا إلعــطـاء الـنص
احلياة بينما استفسرت فى نفس الوقت عما
إذا كـانت الشـفرة أو الـرسـالة أهم لـلمـسرح أم
ال. وقد أدى هـذا إلى تـفـكـيك الـنص لـلـوصول

إلى معان جديدة.
كــمــا خـضــعت الــلــغــة الــدرامـيــة إلى تــغــيــيـرات
ـسـرح احلـديث مع ظــهـور األفـكار كـبـيـرة فى ا
والــتـجــارب اجلــديـدة الــتى تــتــابـعت فـى تـدافع
ــا كــان أبــرز هـذه الــواحــدة فــوق األخــرى. ور
التغيرات هو الـنص غير اللفظى كبديل للنص
الـلـفـظى حـيث حـلـت لـغـة األصوات مـحـل لـغة
الـكــلـمــات. وصـار الــنص من خالل الــصـوت/
ـتـغـيـرة وامـتـلك مـعـدل الـعـاطـفــة هـو الـسـمـة ا
الزخم الـذى كان يحـال إلى الصـوت والعـاطفة
ـارسـات األداء الصـوتى فى مـعـنى بـارزًا فى 
القرن العشرين وخصوصا فى إلقاء الشعر.
ــسـرح ــتــخــصــصـ فـى ا واعــتــبــر كــثــيــر من ا
الذين اتبـعوا منـهج التحلـيل البنـيوى العروض
الــشــعـرى وبــنــاء الـقــصــيـدة حــيــويـتــ من أجل
الـتــفـســيـر األولـى واألداء عـنــد تـقــد عـروض
لــشـكــســبــيــر مـؤكــدة أنه بــدون االلــتــزام بــهـذه

عضوى.
وانــــطــــلـق "بــــيــــتـــــر بــــروك" أيــــضــــا بـــــعــــيــــدًا عن
االســتــخــدام الــتــقــلــيـدى لــلــغــة الــكــلــمــات وبـدأ
يـــجـــرب فى اســـتـــكـــشــــاف الـــدوافع الـــصـــوتـــيـــة
واالتــصــال عــبــر الــصــوت وتــقــطــيع الــكــلــمــات
ورغـم أن جتـــاربه لم تـــكن شـــامـــلـــة إال أنـه كــان
ـمــثـلــ دائـمـا مـعــلـمــا ال يـكل فــكـان يــتـحــدى ا
لــيــحـثــهم عــلى اســتــكــشـاف الــنص بــاســتــخـدام
ــزجــون مـن خالله الــعـــاطــفــة مــنــهج مـــفــتـــوح 

والفكر واألدب لكى يبعثوا فى النص احلياة.
ـسرح األوربى احلديث وقـد حتددت مشـاركة ا
ـؤلف ــنـظـر وا عن طـريق اخملــرج فـضال عن ا
ــمــثل فـحــقق ذلك نــتـاجًــا كـبــيـرًا وهــامـا فى وا

األداء الصوتى واألسلوب.
فــــفى عـــروض مـــســـرحـــيــــات شـــكـــســـبـــيـــر قـــدم
"اجنـمــار بــرجـمــان" اجتـاهــا مـســتــقال لـلــصـوت
والـــنص والــــعـــاطـــفــــة حـــيث لـم يـــعـــامـل الـــنص
بـاعتـبـاره شـعـرا فـقـد قـام باسـتـبـعـاد الـتـصـوير
الـبالغى وحل مـحـله تـشـبـيه بـصـرى مـع إعادة
شـاهد والـصور الـسمـعيـة واستـخدام ترتـيب ا
أســــلـــــوب عـــــاطـــــفى فـى األداء. وقــــد حـــــظـــــيت
عـروضه بالـتـقـدير من أجل الـصـور الـكابـوسـية

ظلمة التى تظهر وتختفى وكأنها األوهام. ا
" اسـتخدمت الحظ أن "أريـان متـوشك ومن ا
مـنهـجًـا مـختـلـفا فى األداء الـصـوتى إذ اهـتمت
أن جتـد فى مـسـرحـيـات شـكـسـبـيـر مـا يالئـمـنـا
الـيـوم وقــادهـا ذلك إلى الــتـجـريـب فى الـشـكل
سرح لدرجة أنها قـامت باستعارة أشكال من ا
ــاءة الــشـــرقـى فــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بـــاحلـــركـــة واإل
ــــســـرح البـس والــــتــــقــــد عـــلـى خــــشــــبــــة ا وا
وابـتدعت أسـلـوبًا مـلحـمـيًا فى األداء الـتـمثـيلى.
ـؤثـر بـشـدة فى األداء ومـع ذلك كـان الـعـنـصــر ا
ـتــضـمـنـة فى ــوسـيـقى ا الــصـوتى هـو هــيـمـنـة ا
الـــنـص - والـــتى رغم أنـــهـــا لم حتل مـــحـــله إال
شـاعر ـتضـمن  ـعنى ا أنهـا تتـوظف كنـوع من ا

مثل ونواياهم. ا
وشـجع الــتـنـاول بــعـد احلـداثـى لألداء الـصـوتى
ـزيـد من الـتـجـارب فى اسـتـخـدام "الـصوت/ وا
الئـمـة وأفـكـار إقـنـاع ــاءات ا الـعـاطـفـة" واإل

. شاهدين الكثير من اخملرج ا
" و"شـــيــشـــنــر" و "فـــورمــان" فـــأعــمـــال "تــشـــاكــ
و"ديلـسون" جـمعت بـينـهمـا عوامل مـشتـركة: إذ
 نــبــذ الــنص والــكالم االســتــطــرادى من أجل
وســيـلــة تـعــبـيــر أخـرى وحـلـت اجملـمـوعــة مـحل
الشـخصـيـة الواحـدة; يعـنى أن جتـارب التـقد
ـــســـرح فى هـــذه الـــعـــروض قــد عـــلى خـــشـــبــة ا
ـتلقى ـمثل وا وجـودة ب ا جتاوزت احلـدود ا
وصار للـبدنى/ الـبصرى أولـوية على الـسمعى

و إحياء النزعة الطقسية.
ـسرح " عن نـوع آخر من ا ولعل بـحث "تشـاك
ــســرح الـطــبــيـعـى قـادة إلى بــعــيـد تــمــامـا عن ا
اسـتــنـبــاط أسـلــوب تــمـثــيل مـخــتــلف يـقــوم عـلى

ـعانى اإلرشادات الـشكـليـة نفـقد الـكثـير من ا
الــتى يــقــصـدهــا الــكــاتب. ومن نــاحــيــة أخـرى
اعــــتــــبــــرت بـــعـض مــــدارس األفــــكــــار األخـــرى
ـعانى الـتى يقصـدها الـكاتب غـير مـهمة فى ا
سـرح وفضـلت اختـصـارها أو تـعديـلهـا لكى ا

تدعم تناوال أو فكرا معينا.
ــتـــجــدد بـــالــصــوت ــثـل فــإن االهـــتــمـــام ا وبـــا
والعاطفـة - هذا فضال عن األداء واإلقناع -
ـمــارســة الـتــدريــبـات ـطــالــبــة  قــد أدى إلى ا
عـلى الصـوت التى بـرغم تطـورها الـكبـير فى
ـنـاهج من هــذا الـقـرن قـد مـنـيـت بـوابل من ا
أجل حتــريــرهـــا فــضال عن إجــراء تــدريــبــات
مثل أن يستثمر بأسلوب مع حتى يتمكن ا
ـزيد من أداءه الـتـمثـيـلى من خالل الصـوت 

احلماس والتعبير.
وقــد طـرأ تــغــيـر مــســتــمـر فى تــوازن الــصـوت
اضى والـنص والـعـاطـفـة مـنذ نـهـايـة الـقـرن ا
من أجل حتـقـيـق أسـلـوب أداء مـفـعم بـعـواطف
أكـثر وكـان هذا األسـلوب له تـأثيـر كبيـر على

سرح احلديث. شاهدين فى ا ا
ـسـرح بـالـدور الذى كـانت فـاضـطـلع مـنـظـرو ا
تــلـعــبه اخلــطــابــة فى تــشــكــيل األداء الــصـوتى
لـلـمـمـثل من خالل تـبـنى مـنـاهج مـخـتـلفـة فى
الـــــــصـــــــوت والــــــنـص وعـــــــاطــــــفـــــــة األداء وفى
ــشـــاهـــدين تـــوجـــهـــاتـــهم نـــحـــو الـــتـــأثــيـــر فـى ا

وإقناعهم. 
ـزج وقــد اقـتــرح "سـتــانـسالفــســكى" أسـالــيب 
ـعنى الصـوت والعـاطـفة والـنص باسـتـخدام "ا
ـتــضـمن Subtext" ورغم أنه أدرك فــيـمـا ا
ـتضـمن لم يف بالـغرض عـند ـعنى ا بـعد أن ا
تــقــد عـــروض شــكـــســبـــيــر دون مــزاوجـــتــهم
بــــإيــــقــــاع الـــشــــعــــر. ورفض "بــــريــــخت" فــــكـــرة
"ســتــانــسالفــســكى" فـى الـلــعـب عــلى مــشــاعـر
شـاهـدين وسـعى فضـال عن ذلك إلى جعل ا
ــشــاهـديـن واعـ اجــتــمـاعــيًــا وأن يـتــأمــلـوا. ا
وقـام بإجـراء تـدريـبات شـمـولـية عـلى الـصوت
واســتــخــدام الــعــروض الـــشــعــريــة وأكــد عــلى
اسـتخـدام تـعبـيـرات بدنـيـة واضحـة وقـوية من
أجل نــقـل الــنص. بــيــنــمــا رفض "آرتــو" الــنص
كـلية وصب كل تركيـزه على العناصـر البدنية
والـــصــــوتــــيــــة حــــيث اعــــتــــبــــر أن اســــتــــخـــدام
الـــــعـــــواطف ضـــــروريــــا إليـــــقــــاظ اســـــتــــجـــــابــــة
ــشــاهــدين. وهــنــا بــدأ األداء غــيــر الــلــفــظى ا
يـــحــتل أهـــمـــيــة. فـــاســتـــمـــر أتــبـــاع "فــولـــفــزون
Wolfson" فـى هـــــذا. كــــــمـــــا أدت تــــــزكـــــيـــــة
اســتـــخـــدام الــصـــوت والــعـــاطـــفــة إلى حتـــريــر
الــشـخــصـيــة من قــيـودهــا ومـكــبــوتـاتــهـا وهــنـا
سـرح كعالج. قد شـجعت هذه بـدأت أصول ا
ـــبــــادىء "جـــروتــــوفـــســـكـى" أن يـــجــــرب عـــلى ا
ـــســــرحـى وأكـــد أن اجلــــسم فى مــــخــــتــــبــــره ا
ـكن التأثـير عـليهـا وبهذا الـدوافع الصوتـية 
ـــكـن أن جنـــعل الــــصـــوت مـــفـــتـــوحًــــا بـــشـــكل

تأليف: جاكلـــ مارتن
ترجمة: أحمد عبد الفتاح

استبعاد التصوير البالغى ليحل محله
التشبيه البصرى
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زج الصوت والعاطفة هناك محاوالت 
عنى والنص باستخدام ا

سرحي جريدة كل ا

> يقيم صندوق التنمية
الثقافية بالتعاون مع
الهيئة العامة لقصور
الثقافة احتفالية
ناسبة إنتاج سينمائية 
مجموعة من األفالم
التسجيلية والروائية
القصيرة للمدرسة
العربية للسينما فى
الرابعة من مساء اليوم
اإلثن بقاعة السينما
ركز اإلبداع الفنى
باألوبرا يشارك فى
حضور االحتفالية د.
أحمد مجاهد ود. عبد
الوهاب عبد احملسن و د.
منى الصبان.

سرحية القومية األصيلة فلم يكن صرى وبفن ا > ساهم  بأسلوب حتديثى لألدب ا
يلجأ لالقتباس أو الرجوع للتاريخ والتراث كما كان يفعل غيره.
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وإذا كــانـت الــدفــوع الـــتى قــال بــهـــا الــبــعض-
ـــنــــهج ــــيــــة ا لـــديــــنــــا- تــــتـــمــــحــــور حـــول (عــــا
والـنظـريـــة الـتى ينـطـوى عـليـهـا) فـاالختالف
الـذى شهدته اجملـتمعـات الغربـية فيـما بيـنها
حـــول تـــعــــريف الـــواقــــعـــيـــة- عـــلـى الـــرغم من
تــشــابـه الــســيــاق الـــتــاريــخى لــديـــهم- يــحــطم
سـالمــــة تـــــلك الــــدفـــــوع.. ذلك أن اســـــتــــعــــارة
(االســتـعــارة الــواقـعــيـة) يــتــنـاقض مـع واقـعــيـة

تلك االستعارة ; إذ ينفى عنهــــــا
واقعيتها نفسها(5).

(Ü)
ـنـحى- لـديـنـا- يثـيـر إشـكـالـيـة أخرى  هـذا ا
تـتعـلق بـ (احلقـيقـة); على مـستـوي  األول :
هـو مــا أشــرت إلــيه- فى الــفــقـرة الــســابــقـة-
صريـــــــــة ويـتمحور حول اسـتعارة الواقعـية ا
أما لـلواقعية الغـربية  وعدها حقيـقة مطلقة
الـــثـــانى: فـــيـــتـــعـــلق بـــاحلـــقـــيـــقـــة الـــتى تـــدعى
ـاهى القـوان الواقـعيـة -عامـة- تمـثلـها ; (
اجلـــوهـــريـــة الـــتى حتـــكم الـــتـــاريـخ أوالـــنـــظــام
ــوضـــوعــى لألشـــيـــاء ... إلخ)- كـــمــا أدعت ا
دائـمــا عـبــر الـتــاريخ .. ومـا أعــنـيه بــذلك هـو
تلك (الـكونيـة أو الـشمولـية) التى تـتصف بها
احلقيقة لديهم- فعلى الرغم من (ماديتها) 
إال أنـهــا لــيــسـت أكــثــر من اسم آخــر (لــلـواقع
األعـلى أوالــعـقل الــكـلـى = الـلــوغـوس)  الـذى
تـتـمـثـله الـذات عـبـر وعـيـهـا لـنـفـسـهـا ولـلـعـالم
ـنــبــنى جــوهــريـا عــلى(مــركــزيـة ذلك الــوعى ا
رء لـنـفسه)  الـصوت- أوعـلى نـظام سـمـاع ا
ــــدلـــول كــــمـــا يــــقـــول (دريــــدا) .. هـــكــــذا  فـــا
ـتـطـابق يـسـتــقل بـنـفـســــه عن الـدال (الـدال ا
ـــا يــــعـــنـى أن احلـــقــــيـــقـــة- ـــرجـع) !..  مـع ا
لـديـهـم- تـقـيم فـى حـيـز مــفــارق لـلــمـوجـودات
ـؤسـسـة ـاديـة- ا (وهـومــاتـدعى الـفـلـســفـات ا

للواقعيات- مناقضته عادة)!..
وإذا كــان عـــرض(فــيـــفــا مـــامــا)يـــنــتـــمى لـــتــلك
ــســرحــيــ احملــاوالت الــتـى يــبــذلــهــا بـــعض(ا

اجلــدد) فى إطــار (إعــادة بــنــاء الــواقــعــيــة)-
وأضـيف : (الـرمـزيــة) حتـديـدا  الـتى تـرتـد-
لــديـــنـــا- إلى أعـــمـــال (رشـــاد رشـــدى وســـعــد
الـدين وهـبه) وبـعض أعـمـال (نـعـمـان عـاشـور
ومـــــحـــــمـــــود ديـــــاب ومـــــيــــخـــــائـــــيـل رومــــان ...
وغـيـرهم) .. فــارتـبـاط (الـرمــز) بـ (احلـقـيـقـة
ـطلـقـة) قديــم يرجـعه الـبعض إلى الـكـليـة  ا
ويــرجــعه الــبــعض اآلخـر الــعــصــور الـوســطى 
إلى مــا قـــبــلــهـــا بــكــثــيـــر  وإذا كــان (إبــراهــيم
ـــصــطــلــحــات األدبــيــة) فــتــحـى- فى مــعــجم ا
يـــــقـــــول إن الـــــرمــــز ( -(symbolهــــــو: (شئ
ـــثال لــشـىء آخــر  وبـــعـــبــارة أكـــثــر يـــعـــتــبـــر 
تخـصـيصـا فـإن الرمـز كلـمـة أوعبـارة أوتـعبـير
ــتـــرابــطــة ــعـــانى ا ــتـــلك مــركـــبــا من ا آخـــر 
ـــعــنـى يــنـــظــر إلى الـــرمــز بـــاعــتـــبــاره وهــذا ا
ـتـلك قـيـمـا تخـتـلف عـن قيـم أى شئ  يـرمز
إلـيـه كـائـنـا مــاكـان . وبـذلك يـكــون الـعـلم وهـو
قـطـعـة من الـقـمـاش يـرمـز إلـى األمة...)(6)
فـ (كــولــريــدج)- يــقــول أن (الــرمــز) هــو نــتـاج
ـــــوضـــــوع  بـــــ (الـــــوحـــــدة) بــــــ الـــــذات وا
الـشـاعر والـطـبيـعـة بل والـوجود كـله : (بـفعل
تـلـك الـقـــــــوة الــتــركــيــبـيــة والــســحــريـة  الــتى
آثـرناها وحـدها باسم اخليـال  وهذه القدرة
الــــتى تــــزج فــــى مــــيــــدان الــــعــــمل أوال بــــفــــعل
اإلرادة واإلدراك  وتـــــبـــــقى حتـت رقــــابـــــتـــــهــــا
الفـعـالة رغـم أنهـا لـطيـفـة وغيـر مـلحـوظة ...
تــــكــــشـف عـن نــــفـــســــهــــا فى تــــوازن وائــــتالف
ـــتـــنـــافـــرة : ـــتــــضـــادة وا لــــلـــخـــاصـــيــــــــــــــات ا
خــاصـيـات الـتــمـاثل مع اإلخــتالف  الـعـام مع
الــفــردى مع  احملــدد  الــفــكــرة مع الــصـــورة 

يـعـد عــرض (فـيـفـا مـامـا) واقـعــيـا مـلـتـبـسـا ..
لـــيس الحـــتــوائـه عــلى عـــنـــاصــر أخـــرى غـــيــر
واقـعيـة فـعـادة مـاتـتـسع الـواقعـيـة جلـمـالـيات
ــا الشـــتــغــاله عــلى أخــرى مــغـــايــرة لــهــا  وإ
اهـو األرض الـصلـبة مـوت (مـبدأ الـواقع)- 
الـتى شـيـدت فوقـهـا جـمـيع األبـنـيـة اجلـمـالـية
والــفــلـســفــيـة الــواقــعــيـة الــتى أمــكن وجــودهـا
ـعــنى حــتى اآلن.. ومع ذلك فــهــو واقــعى- بــا
ـــنـح الـــســـؤال عن ـــا  الـــواسـع لـــلـــكـــلــــمـــة 
إمـكـانــيـة وجــود واقـعـيــة بال واقع مـشــروعـيـة

الوجود ?! ..
يــتــحــدث (بــودريـار) عـن أن الـواقـع نـفــسه لم
يــعـــد واقــعـــيــا- لـــقــد تالشـى أو اغــتـــيــاله 
(Sim- بــعــدمـــا اجــتــاحـــته الــصــور الـــزائــفــة
 (ulacrum الـــــــتـى تــــــدعـى مـــــــحــــــاكـــــــاته ..
ــا هى وبــتــعــبــيــر آخــر  لــقـــحــلت الــصــور- 
(اسـتعـارات)- مـحل الـواقع احلقـيـقى نـفسه
وصــــرنــــا نــــحــــيــــا فــــيــــمــــا يــــســــمى بـ (الــــواقع
االفــتـراضى)  بـل ويـقـول أيــضـا بــأن (الـوهم
كـنة) ـكنـا ألن احلقـيقـة لم تعــد  لم يعـد 

.(1)
فـــإذا كــــانت (الــــواقــــعـــيــــة)- أوالــــواقـــعــــيـــات-
تشـرعن وجـودها  كـمـا يقـول (ريـنيه ويـليك)
ــا هـو حـقـيـقى) عـلـى (اإلحـسـاس الـرهـيف 
(2) فـــاخــتـــفــاء أوتـالشى أواغـــتــيـــال الــواقع
احلـــقـــيــــقى - بل وكـل مـــظـــهـــر مـن مـــظـــاهـــر
احلـقـيـقـة- يـعنـى أن (الواقـعـيـة) اآلن تـسـتـمر
فى الـــوجـــــود خــارج الـــشـــروط (الـــتــاريـــخـــيــة

ؤسسة لوجودها ? .. عرفية) ا وا
ــســرحى وبــاإلضــافــة إلى هــذا  فــالــعــرض ا
نفـسه- أيا مـاكان هـذا العـرض- ليس ســوى
صــورة اســـتــعـــاريــة .. أيــعـــنى هــذا أن عــرض
ـاهو مـسـرح (أى استـعارة)  (فـيفـا مامـا)- 
ـــا يــتـــخـــذ من االســـتـــعــارة الـــتى آل إلـــيـــهــا إ

الواقع موضوعا له ? ..
لـقد سـبق لى أن تـنـاولت هذه اإلشـكـالـية فى
مـقـال سابق  عن عـرض (نـساء فـى حيـاتو)
أمـا هـنـا فـاشـتـغـال ولم يـكن عـرضـا واقـعـيـا 
ــسـرحــيـة الـواقــعـيـة عــلى الـواقع االســتـعـارة ا
االسـتعـارى (الـزائف)  يثـير من اإلشـكالـيات
الــفـلـســفـيــة واجلـمـالــيـة مـا مـن شــــــأنه إثـراء
ابعد حداثى) الراهن .. سرحى (ا الوعى ا

( CG )
يـتــضــمن الــعــرض (ســردا واقـعــيــا شــارحـا) 
أعــــنى أنـه يـــشـــتــــغل عـــلـى (الـــوعى بــــالـــواقع)
كـإشـكــالـيـة.. وقــبل الـشـروع فـى الـكـشف عن
مـوقف العـرض من الواقع أنـوّه فقط إلى أن
ـصريـة)- تلك الـتى تنـامت لديـنا (الواقـعيـة ا
ـــاضى لـم تــتـــمـــيــز فى ســـتـــيــنـــيـــات الـــقــرن ا
(إبـداعـيا ونـقديـا) عن نـظيـراتهـا (الـواقعـيات
الـغـربـيـة) فى شئ .. فـالـواقـعـيـة لـديـنـا كـانت
تـمـتح من مـرجـعـيات مـحـــددة  حـصـرها 
ـــــــكن مـــــــعه الـــــــقــــــول أن إلـى احلــــــد الـــــــذى 
االســتــعــارة الــواقــعــيــة لــديــنــا مـســـــتــعــارة من

واقعيات أخرى(3)(!).. 
ـصـريـة)- عـلى هـذا وال شك أن (الـواقـعـيــة ا
ــــا تــــنـــــطــــوى عــــلـى (مــــفــــارقــــة الــــنـــــحــــو - إ
مـعـرفـيـــــــة- تـاريـخـيــة) ذات طـابع إشـكـالى 
ـــصـــرى) حــاول ـــســـرح ا تـــتـــلـــخص فـى أن (ا
تـبـرير وجــــــوده باالسـتـجابـة لضـرورة حـتمـها
ـــتــطـــلــعــة الــســـيــاق الــتــاريـــخى (لــثــورة  -52ا
ـــــصــــرى  إلعــــادة صـــــيــــاغــــــــــــــة اجملــــتـــــمع ا
الـناهض آنـذاك  والبـاحث عن االسـتقالل )
 أى أنه اسـتـصــفى لـنـفـسه نــهـجـا(مـرآويـا) 
قــوامه (تـــمــثـــيل الـــواقع) = (إنــتـــاج اســتـــعــارة
تـمــثـيــلــيـة) ; تــنـبــنى عــلى (جـمــالــيـــة الــنـمط)

ستقبل)(4) وهو تصور واجتاه تطـوره فى ا
(هـيــجــلى) تــمــامــا  يــقـول بــشــفــافــيـة الــواقع
وقــــدرة الــــذات أوالـــــوعى عــــلـى الــــنــــفــــاذ إلى

القوانيــــن اجلوهرية التى حتكمه ..
ــفـــارقــة تـــكــمن فـى أن الــســـيــاق الــتـــاريــخى ا
ـنــحـاه االسـتـقاللى مـثل مـبـررا لــثـورة 52 
- ــــصــــريـــ ــــســــرحــــيــــ ا كــــافــــيـــا - لــــدى ا
عايير) الستعارة (مفهوم منظم أوشبكة من ا
ت أفــرزهــــــــا ســـيـــاق تــاريـــخى (غـــربى) ال 

إليه بصلة (?!) ..

بـــــــــاعـــــــــتـــــــــبـــــــــاره(اجلـــــــــســــــــــر الـــــــــواصل بـــــــــ
ـــثـــال ـــســـتـــقــــبل بـــ الــــواقع وا احلـــاضــــروا
االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـى) والــــــــــــذى يـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــقـق
عـبـر(الـشخـصـيـات التى حتـمل مـغـزى شامال
رغـم كــــونــــهم أفــــرادا) إلى جــــانـب (تــــصــــويـــر
ــتــكـــررة).. هــذا عــلى الــظـــروف الــنــمــطـــيــة ا
مـرجـعــيـة الـتـصــور الـلـوكــاتـشى الـذى يـرى -
كـمــا يـقــول (ريـنــيه ويـلــيك) أن (األدب صـورة
لـلـواقـع  وأنه يـكـون أصــدق مـرآة إذا أظـهــــر
الـكـاتب قـدرته على الـنـفـاذ إلى بنـيـة اجملـتمع

ارسون  مثلون واجلمهور  ا
الوجود معاً وهنا

(1) ™bGh ÓH á«©bGh

عرض ينتمى بقوة إلى العالم اجلديد
ويفصل ب التقنيات البريختية

cyan magenta yellow black File: 10- 23�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂ ✂✂

محمد حامد السالمونى

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

سرحي جريدة كل ا

قالة سرحية باإلضافة إلى كتابة ا > برع محمد تيمور فى القصة القصيرة و ا
والتعليق والتحليل بوصفها أدوات تنير الدرب أمام القار وحتدث فكره 

> دار آفاق للنشر
احتفلت مساء أمس
األحد بتوقيع إصدار
«يوميات أبلة فى أرياف
أمريكا» للدكتورة زينب
أبو اجملد والذى تقدم

خالله يومياتها الساخرة
بذكاء وبلهجة عامية

قريبة من القلب والعقل
سرحى تتميز بطابعها ا
عتمد على أسلوب ا
احلكى كما تتعرض
لوجه أمريكا بأسلوب
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جـــــمــــــهـــــور).. أى أن (الــــــتــــــخـــــيــــــيل والــــــواقع)
ــواقع- هـكـذا وهـو مــايـشـيـر إلى يـتـبــــادالن ا
عيـار الفاصل ب الواقع واالستعارة (غياب ا
: فـالواقع يـتـحول إلى اسـتـعارة  كـمـا أن هذه
األخيرة تتـحول إلى واقع- وغنى عــــن البيان
أن احلــــقــــيـــــقــــة والــــوهـم  هــــنــــا  يـــــتــــدخالن

ويصعب التمييز بينهما) ..
ثله (الهنا) فى العرض ?.. ولكن- مالذى 
مــنــذ الــلــحــظــة األولى لــدخــول اجلــمــهــور فى
ـــرشـــد ـــســـرحـى)- بـــصـــحــــبـــة (ا ـــشـــهــــد ا (ا
الـسـيـاحى- الـراوى)  تـلـبـيـة لـدعـوة الـعـائـلة 
ندرك على الفور أننا بداخل (بيت- متحف)
ومــصـــداقــا لـــذلك مــا أن تـــقع أعـــيــنــنـــا عــلى
ا هم أفراد العائلة حتى نراهم جالس (كأ
فارقة تـكمن فى أننا تـماثيل من الشـمع).. وا
ـا يـحـيــون مـعـنـا  سـنـعــرف بـعـد ذلك أنـهـم إ
فى الـقــلب من حلــظـتــنــا الـتــاريـخــيــة الـراهــنـة
ذاتــهـا (إذ يــتـعــرضـون فى أحــاديـثــهم ألحـداث
غزة األخيرة و حـادث ســعاد حسنى وضحايا
الــــعــــبــــارة ... إلخ) .. واليــــتــــعــــلق األمــــر هــــنـــا
بــالـــتـــغـــريب الـــبــرخـــتى (وضـع احلـــــدث عـــلى
ــتــفــرج)  بــقــدر تـعــلــقه مــســافــة زمــنــيــة من ا
بـالــطــرح (الـبــودريــارى) الـذى يــقــول بـتــحــــول
الــواقع احلــقـيــقى إلـى واقع إفــتـراضـى قـوامه
الـصــورالـزائــفـة  هــكـذا فى إطــار مـحــاكـاتى
ــا يـقـيم نـظـريـته سـاخـر - ذلك ألن بـرخت إ
عــلى أيـديــولـوجــيـا حــداثـيــة تـتــخـذ من (مــبـدأ
ــا بـعـد الـواقع) مــرجـعـا لــهـا  أمــا بـودريـار- ا
ـــبـــدأ الــواقـع  ويــرى أن حــداثـى- فــيـــطـــيح 
إحـالل الـــــواقـــع االفـــــتــــــراضى مــــــحل الــــــواقع
احلـقــيـقى وهـيـمــنـة الـصـورالـزائــفـة هـو بـدايـة
جــديـــدة لــعــالم جـــديــد مــنـــبت الــصــلـــة بــعــالم
احلـداثـة- هــذا وعـرض (فــيـفـا مــامـا) يــنـتـمى

بقوة للعالم اجلديد ; كما سنرى ..
غــيــر أن مـا يــجب اإلشــارة إلـيـه هـنــا  هـو أن
(الـعرض) يفصل ب الـتقنية الـبرختيـــة وب
الداللـة التى مـنحـتها لـها احلـداثة  وأغـلقـتها
عـلـيهـا  أى أن الـعـرض يـنـفى الـتـطابـق بيــــــن
الـتقـنـية الـبرخـتيـة- الـسابق ذكـرها- والـداللة

التى قيل بانطوائها عليها .. 
ــــفــــارقــــة ومن نــــاحــــيــــة أخـــــرى  ســــتــــمــــتــــد ا
(اخلـاصـة بالـتمـاثـيل الشـمعـيـة) إلى اجلمـهور
ـــمـــثـــلـــون (أفـــراد نـــفـــســــه - فـــمـــا أن يـــبـــدأ ا
الـعـائــلـة) فى احلـركـة واحلـوار  حـتى يـتـحـول
اجلـمـهــور إلـى تـمـاثـيل جـامـدة  صـامـتـة (!)-
ـا يعنى امـتداد االستـعارة إلى الواقع  أوأن

الواقــــع صار استعاريا ..

ـــوذجى ..)(7) لـــكن (إبــراهــيـم فــتــحى) األ
يـقول بأن : (الرمـزية تعبر عن صـلة غامضة
خفـية ب فـكرت أمـا اجملاز فيـعطى شكال
مـرئـيـا لــتـصـور مـثل هـذه الـصـلـة... ويـسـاعـد
اجملـــاز الــتــفــكــيـــر الــرمــزى فى الــتـــعــبــيــر عن
نـفسه)  ويضيف : (ولـكنه يحيـطـه باخلطر
إذ يـقـدم هـيـئـة بـدال من الـفـكـرة احلـيـة  ومـا
أسهـل أن يفـقد الـرمـز قوته فى بـعـضأشـكال
اجملـاز  فاجملاز يتـضمن منذ الـبداية إضفاء
ـعيـار والبـلورة)(8) أى أنــه يـقول بـإمكـانية ا
حتــــول الـــرمــــز إلى مــــجـــاز  بـــيــــنـــمــــا يـــذهب
ـــعــاكس  ويــقــول: (كــولـــريــدج) إلى االجتــاه ا
metaphors إن مــــــجـــــمــــــوعـــــة مــــــجـــــازات)
مــضـــمــومــة فـى كل واحــد هى قـــصــة رمــزيــة
Anallegors وحـــيـــثــــمـــا صـــارت اجملـــازات
مـــتــبـــنـــاة اصــطالحـــيـــا من جـــانب كل فـــئــــات
اجملــتـمـع فـإن األشــيـاء الــتى يــنـطــوى عــلـيــهـا
الـتشـبـيه هى رموزأومـفعـمـة بطـبيـعة الـرموز)
ـــعـــرفـــة ـــو ا (... وســـيـــحـــدث غـــالـــبـــا مع 
Al-  أن مـــاكــان قـــصــة رمـــزيــة اإلنــســـانــيـــة 
symbol  (9)(ســــيــــصــــيــــر رمـــزا legory
الفـارق األساسى بـ وجهتى الـنظـر هات 
يـعـود إلى أن (إبـراهــيم فـتـحى) يـرد (الـرمـز)
إلى االســــتــــعــــارة  فــــتــــحـت عــــنــــوان (مــــجـــاز
تــــمـــــثـــــيـــــلـــى - Allegory)  يـــــقـــــول : هـــــو
(طــريـــقــة فى الـــعــرض حـــيث يــرمـــز شــخص
أوحــدث أوفـــكــــــــرة مـــجـــردة لــنـــفـــسه ولـــشئ
ـــكن تــعـــريف اجملـــاز بــأنه وبـــهــذا  آخــرمـــعــا

استعارة موسعة)(10).
أمــا (كـولـريــدج) فـيــعـد اإلسـتــعـارة (أواجملـاز)
هى نـواة الـرمـز- كـما يـتـضح من االسـتـشـهاد
الــذى أوردته ســـابــقــا  ويــضـــيف : (ال أعــنى
ametaphor مـــجـــــازا symbol  بــالـــرمــز
أو قــــــــصـــــــة رمـــــــزيـــــــة  anallegory أو أى
مـــــحـــــسن بالغـى آخــــر  أوصـــــورة من نـــــتــــاج
الـوهم بـل جزءا عـمـلـيـا وأسـاسـيـا من ذلك 

هو اجلزء الذى يعبر عن الكل)(11)..
هـــــذا عـــــلـى الـــــرغم مـن أن مـــــا يـــــذهب إلـــــيه
(كــــــولـــــــريــــــدج)  فـى تــــــعـــــــريــــــفـه لـــــــلــــــرمــــــز 
اليتـجــــــــــاوز التـعريف الـهـيجـلى لالستـعارة-
ــوضـوع أو (احتـاد ـا هى تــمـاهـى الـذات وا

الضدين عبر التأليف بينهما) ..
عـمـومـا- وفـيـمــا أرى- فـالـفـارق الـرئـيس بـ
الـتـعـريــفـ الـسـابـقـ  يـنـحـصـر فى مـيـــــــل
(إبـراهــيـم فـتــحى) إلـى الـقــول بــأن الــتــفــكــيـر
الــرمـزى  هــو إحــدى اآللــيــات الـتـى يـعــمـــــل
ـــعـــرفى بــــهـــا الـــذهن الـــبـــشـــرى- فـى وعـــيه ا
بــــالـــــواقع- لـــــكن اضـــــطـــــرارنــــا لـــــلــــجـــــوء إلى
الـتــشـــخــصـيــات والـتــجـســيـدات (اجملــازيـة) 
يت تلك للتعبـير عن الرموز  هو نفسه ما 

الـدفء الـعــائـلى حـول مـأدبـة الـعـشـاء .. فـفى
ـتفرجون إلى تلك الـلحظـة حتديدا يـتحول ا
(مـــــدعـــــوين) ثم يـــــدخـــــلــــون إلـى(الــــغـــــرفــــة)

ائدة .. ويأخذون أماكنهم حول ا
 ≈fÉµeõdG QÉWE’G 

 (Éæ¡dG øe ájDhôdG)h
يـــرتـــكـــز مـــســـرح الـــغــرفـــة عـــلى زرع الـــواقع-
ـثال فى اجلـمـهـور- فى الـقـلب من احلدث
الـــتـــخــــيـــيـــلـى ; فـــحـــضـــور اجلــــمـــهـــور إن هـــو
إالحضور باإلنـابة عن الواقع(= الهنا واآلن)
وهــــو مــــايــــعـــنـى أن الـــعـالقــــة اجلـــدلــــيــــة بـــ
الـــــتـــــخـــــيــــيـــــلـى والـــــواقـــــعى  تـــــتـــــأسس عـــــلى
(جـمـالـيــات الـرؤيـة من الـهــنـا  فـقط)  الـتى
ـــســافـــة بــ خـــشــبــة تـــعــنـى بــدورهــا إلـــغــاء ا
ــســافــة بــ ــســـــــرح والــصــالــة  أوإلــغــاء ا ا

تلقى .. (احلدث الدرامى) وا
وما أعنيه بـ (الـرؤية من الهنا) هو أن مسرح
مثـلـــــون باجلمهور الـغرفة الذى يلـتقى فيه ا
ـشـهـديـة نــفـسـهـا  يـنـبـنى داخل الـزمــكـانـيـة ا
أســاسـا عـلى إلــغـاء وجــــــــــود (الــهـنـاك)- أى
أنه يتـجـاوز الثـنـائيـة التـقـليـديـة التى يـتأسس
عـلـيــهـا مـسـرح الــعـلـبــــــــــة (اإليــطـالى) ; تـلك
سرحى من الداخل بنى ا تعلقـة بانقسام ا ا
إلى(مــكـان الـعـرض = اخلـشـبـة الــتى يـحـتـلـهـا
شـاهدة = الـصالة) ـمثـلون عـادة) و(مكـان ا ا

..
وبـــالـــنــســــبـــة إلى اجلــمـــهـــور فــهـــو يـــرتــبط بـ
(الـهنا) ارتباطـا جسديا لذا فـ (الـهنا) ينتقل
ـا يـكون مـعه أيـنـمـا ذهب ; فـأيـنمـا يـكـون فـإ
كـان الذى يـشغله اآلن (هنـا) ألن(هنـا) هو ا
ــكـــان الــذى يــقع فى . أمــا (الــهــنـــاك) فــهــو ا
وحـ ينـتقل مـجـاله البـصـرى لكـنه اليـشغـله

إليه  يتحول إلى (هنا)(14)..
إذن (الـهـنـا) و(الـهـنـاك) يـتـحـددان من خالل
ـكـان مـوقـع اجلـمـهــورمـنـهـمــا فـ (الـهـنــا) هـوا
ــكـنه مــغـادرتـه أبـدا  فــأيـنــمـا وجـد الـذى ال
اهو ا يوجد (هـنا) .. إلغاء (الهناك)-  فإ
مثلـ واجلمهـور) إلغاء لـلثنـائية يعـنى أن (ا
ا يتيح ارسان الوجـود (معا- هنا)   ا  إ
لـــكل مـــنـــهــمـــا أن يـــكــون اآلخـــر (فـــاجلــمـــهــور
مثلون يتحولون إلى ثل  وا يتحـول إلــى 

الرمـوز  إذ يحولها إلى واقع حرفى جديد 
هــذا- ولــديه- تـتــحــول الـرمــوز إلى مــجـازات
كـــمــا تـــتـــحــــول اجملـــازات الى رمــوز)(12)...
هـكـذا  فـهـنـاك عالقـة جـدلـيـة ال تـنـتهـى ب
الــــرمــــز (الـــــكــــلى اجملـــــرد) واجملــــاز(اجلــــزئى
احملـــــــدد);أى بـــــــ الـــــــوعى والـــــــواقـع .. أمــــــا
ـــيل احلـــتــمى (كـــولــريـــدج) فال يـــرى ســوى ا
لألجــزاء اخملــتـــلــفــة إلـى االئــتالف فى وحــدة
كليـة مطلـقـــــة  يطلـق عليهـا (وحدةاجلوهر:
consubstantial) وهى- لديه مـايتأسس
عـــلـــيه (الـــرمـــز)- الـــذى (هـــو دائـــمـــا يـــنـــضح

باحلقيقة التى يقدمها واضحة)(13).
وفى (الــواقـــعــيـــة الـــرمــزيـــة)- الــتى عـــادة مــا
يتدهور التـمثيل الرمزى بها عند حتوله إلى
مــجـــاز; أى إلى تـــشــخــيـــصــات أوجتـــســيــدات
أوهـيـئـات (ذات مـعـنى مـحــــــدد)- مـا يـحدث
هو أن (حقيقـة- الرمز) تكشف عن نفسها 
ــدلــول أوقل : يـــفــتــضـح أمــرهــا ; فـــالــدال وا
ـرجع يــتـطـابــقـون تـمــامـا  أى أن (الـذات) وا
ــوضــوع (الــواقـع أوالــعــالـــم أو الــطــبــيــعــة) وا
يــتــمــاهــون  فــيــبــ هــذا األخــيــر عن نــفــسه
فى(الــوعـى).. وبــتــعـــبــيــر آخـــر اجملــاز - فى
نـهـايـة األمـر  اليـخـرج عن كـونه (اسـتـعارة) ;
مثله فى ذلك مثل الـرمز نفســه- تنبنى على
اخــتــزال الــعـالقــات بــ األضــداد فى (أوجه
ا مراعاة ألوجـه االختالف .. الشبه)  دو

ـسـرح- ـكن أن نـنـتـهى إلى أن (ا ـا ســبق 
أوالــعـمـل الـفــنى عــامـة) وكــذلك (الــواقـعــيـة)
و(الـرمز)  يـعد كل مـنهم- فى ذاته- (صورة
اســــــــتــعــاريــة) ; تــنــبــنى عــلى (الــتــألــيـف بـ

األضـداد) إلبــراز حـقــيـقــة مـا كــلـيــة .. هـذا 
واجلـــمع بـــيـــنـــهـم يـــعـــد صــــــــــورة اســـتـــعـــاريــة
يـتافيـزيقا) مـوسعة ومـركبة  حتـشد فيـها (ا
عــنــاصــرهــا اخملــتــلــفــة (حــقــائــقــهــا اجلــزئــيــة
تـناثـرة)  فى إطار (وحـدة) أشمل  تـأكيدا ا

لوجود (حقيقة) أكبر ..
هــذه هى بــعض اإلشـكــالــيـات احملــوريــة الـتى

سأتناول عرض(فيفا ماما)على ضوئها..
 يـبـدأ الـعـرض من اللـحـظـة الـتى يظـهـر فـيـها
ـــتـــفـــرجـــ ــــرشـــد الـــســــيـــاحـى) ويـــدعـــو ا (ا
ــشــاركـــة (أفــراد عــائــلــة صــادق) حلــظـــــــات

يكتظ بالرموز التى تتميز 
باالنتشار اجملازى

ا عرفنا الكثير عن سرحية فى عصره  > لوال مقاالت محمد النقدية عن احلياة ا
سرح من تأليف إخراج ديكور مالبس جنومها وعروضها بكل ما تشمله معدات ا
ا لم يكن حينها يوجد ناقد مسرحى آخر سوى محمد تيمور. وإضاءة ور

بـتاعـته يا أخى! ودول أحـفاده بـرضه ! بتـوعه ! ملـكية
شى?! شخصية ! يعنى يسيب دة كله و

اجلد: اللى مش عجبه يرحل 
ـرشـد:(ثم مـشـيــراً بـالـبـطـاريـة لـلـجـدة حـمـدة) أمـا ا
اجلـــدة حـــمــــدة فـــهي من مـــوالـــيـــد  . 1880مـــاتت عـــام
 1970 عن عمـر يناهـز التسـع عامـاً .  يقال أن روح
اجلــدة حـمــدة مــتـشــبـثــة بـالــوجـود فـي األرض لـتــعـيش
شـبابهـا الذي سـرق منهـا وهى مصـرة على اسـترجاع
مـــا ســـرق . (ثم مــشــيـراً الـى شـافــكى) أمـــا الـــســـيــدة
شـافكى فقد اختـفت من منزلها وغـير معلوم هل هي
عــايــشــة أم مــيــتــة.  تــظــهــر أحــيــانــا في بــيت الــعــائــلــة
ــــرجح أنــــهـــا مــــاتت وتـــخــــتــــفى دون مــــبــــررات.  من ا
وشـعــرت بــالـوحــدة فــجـاءت روحــهــا إلى بــيت الـعــيــلـة
لتـكون بجوار صديقـتها سامية والـعيلة.  أم أن سامية
هي التي اسـتحضـرت روح شافـكي لتؤنس وحـدتها?!!

لم تصل إلينا معلومات واضحة في هذا الصدد.  
 بالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

عنوان: العشاء األخير
ـرشـد:  من احملــتـمـل أن تـكــون تــلك األحــداث وقـائع ا
الـعـشاء األخـيـر للـعـائلـة قبـل انفـصال كـل فرد بـأسرته
داخل الـــبــيـت بـــيــنـــمـــا يـــفــاجـــأ اجلـــمـــيع بـــعـــلي يـــقــرر

االنفصال بأسرته خارج البيت.
(تـدخل سـامـيـة). سـامــيـة: يـالـال يـا جـمــاعـة! ده آخـر

عشا جماعي لينا مع بعض.
(يتـوجه سعد بـاحلديث إلى على دون أن يـرفع عينيه

من على الطبق)
سـعد : سـمعت انك بـتـفكـر تـستـقل وبـتدور عـلى مـكان

تعيش فيه لوحدك.
عـلى : (بـعـد حلظـة صـمت ودون أن يـرفع عـيـنـيه من

على الطبق يرد باقتضاب): آه.
سـعــد: (وقــد تــوقف عن تــنــاوله الــطــعــام ونـظــر إلى

على): وهاتقدر تعيش لوحدك?
على : (يتوقف عن األكل أيضا ويرفع عينيه من على
الـطبق في اجتـاه أخـيه بـهدوء وانـدهـاش ثم يواصل

تناول الطعام).
جمال: ( يالحظ حالة جتهم ) خير 

سعد: ابدا مشروع جديد لتدمير مدخرات العيله
جـمـال: صـيـدلـيـه جـديـدة وال بـيت (تـهـكـماً) وال فـيال

فى القاهرة اجلديدة  
سعد( ينظر الى جمال)  

جمال: فى ايه 
سـنـيه : ابـدا ( مـحـاوله الخفـاء غـضـبـها) عـلى عـايـز

يسكت بره

سرحي جريدة كل ا
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جمال : وسنية 

سنية : سنيه مالها يا ابيه ديه حريه شخصية
ــا سـنـيه تــتـجـوز ( بـيـنه جـمـال: طب يـا أخى اســتـنى 

وب على)
سنية: ( تبدو كانها مش واخده بالها)

عـلى: الــبـركــة فـيــكم  مـانــتـوا قــاعـدين وحــوالـيــهـا وانـا
هاجى كل جمعة انا ومراتى 

ــا كل جـمـال : مــا نت عــارف انــا عــنــدى شــفــتـات دا
جمعة 

ســعـد: وانـــا فى الــويـك انــد بــكـــون فى شـــقــة اكـــتــوبــر
.....واعتقد ا نده حقى 

جمال : ده احنا بنشوف بعض بالصدفة
سعد: على االقل بنتقابل على االكل 

جمال: خالص ده اخر أكل جماعى يا ريس
سـنـيـة: عــلى االقل كـلـنـا فى بــيت واحـد شـمـ رايـحه

كل اللى بنحبهم وبنسمع نفسهم 
جمال: اه انا عايز مكوتك 

سعد: بايظة
جمال: يبقى مافيش غـير مكوت ماما هى اللى اروبه

وبتحافظ على حجتها 
سعد: اشعرفك

سنية: اروح اشوفها ( لنفسها) انا مرعوبه على ماما
ا تعرف حكايه سكن على بره 
سامية ايه ده ف هناء وسنية 

جمال: ياال يا هناء الناس منتظرينك بالهم كتير
سعد : سنيه عند ماما

ساميه: حتى اخر عشاء بنتجمع بطلوع الروح 
هـناء: انـا جـيت اه عـشـان محـدش يـحـمـلنى مـسـؤولـية

حاجة ال تأخير وال أكل برد
سنية: احلققوا يا جماعة ماما ماتت

عـلى: يـعــنى الــريـحــة ديه كـانت مــامـا ( نـاظـرا بـإدانـة
لألسرة)

جمال: ماما........ميته..............ومن زمان 
هناء: ماتت 

سامية: ومن كتير 
سنية: امتى

سعد: انا لسه كنت معها ................مش فاكر
(نزول مـوسـيـقى بـاردة مع سـحب اإلضاءة وتـركـيـزها
عــلـى بــاب غـــرفـــة أالم وجـــمــيـع األبــنـــاء يـــظـــهــرون

سيلويت)
مــــنــــعـم : يــــقــــال أن األرواح تــــظل عــــالــــقــــة في األرض
عندما يؤرقـها أو يعذبها شيء. ال شيء. ال شيء تغير
وال شيء يتـغـير وال شىء كـمـا يبـدو  كان مـوتى خـطاء
ـاذا تركـنهـا تتـجيف وهم وبال سبب ... مـاما حـقيـقة 

اذا نهتف فيفا ماما !! 
 (نــزول أغــنــيــة احن إلـى خــبــز أمي وجــلــوس أفــراد
ائدة يأكلون الطعام ويرددون األغنية : العائلة على ا

أحن إلى خبز أمي
وقهوة أمي
سة أمي و

وتكبر في الطفولة
يوما على صدر يوم

وأعشق عمري ألني إذا مت أخجل
من دمع أمي .. آه

من دمع أمي
ــرشــد : بيت الــــعـــائـــلـــة . بــــيت غـــريب يــــظـــهـــر فـــيه ا
. يــعـيــشــون مع األمــوات من ســكــان الــبــيت الــســابــقــ
األحـــيــــاء بـــتـــوازٍ وال يـــتـــقـــابـــلــــون أبـــدا. يـــحـــكـــون لك
ـارسـون أمـامـك ذكـريـاتـهـم وتـذكـاراتـهـم في حـكـايـة و
وت ويولد من يولد وهم وت من  ثابتة ال تتـغير. 
مـــا زالـــوا يـــحـــكـــون نـــفس احلـــكـــايـــة بـــنـــفس الـــنـــهـــايــة
ـأسـاويـة.  قـد تـتـغـيـر بــعض الـتـفـاصـيل في الـداخل. ا
وقــد تـتــغـيــر الــتـواريخ وتُــحَـدَّث ولــكن احلــكـايــة ثـابــتـة
ثـبـات أسـطـوري. ال نـعـرف تـاريخ بـنـاء هـذا الـبـيت وال
هــذه الـعــائــلــة وال تـوجــد أي إشــارة عـنــهم في أي من
دونات الـتاريخيـة غير ما يـحكيه مـوتاهم وأحياؤهم ا
ـنـزل وبدأ كل لـيلـة أمـام اجلمـهـور.  اكتـشـاف هذا ا
ترمـيـمه في أواخـر السـبـعيـنـيات. وفـتح لـلجـمـهور بـعد
ذلك بـأكـثـر من ثالثــ عـامـا . غـاب لـيه الـتـرمـيم ? ال
توجد أي معلومات لدينا لإلجابة على هذا السؤال.

بالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
تمت 

سـامـية : بـصراحـة احلب مـاكـانش داخـل في مـعـادلة
جوازي من سـعـد.  هو كـان عـايز زوجـة مريـحـة توافق
تــعـيش في بـيت الـعــيـلـة وحتـقق حـلـمــهم الـكـبـيـر.  وأنـا

برضه كنت عايزة أخلف عشان مابقاش وحيدة .
شافكى : (ناظرة لألفق بحزن)

سامية : (مستدركة) آسفة يا شافكى. ماقصدش.
شــافــكى : وال يـــهــمـك. بس اجلـــواز مـــابــيـــحـــمـــيش من

الوحدة. بصى حواليكى وأنت تعرفي .
سـامـية : مش لـلدرجـة دي. مش ضـروري نـتوقع شيء
من األزواج لــــكن مـــثـالً شـــوفي مــــامـــا صـــفــــيـــة  اهى
دلـوقــتى قـاعــدة وأوالدهـا وزوجــاتـهم وأحــفـادهــا كـلـهم

حواليها. منتهى الونس ومنتهى األمان .
كن برضه . شافكى : (في حيرة) 

(تسـحب اإلضاءة تـدريجـياً من عـلى سامـية وشـافكى
رشد) وتركز على ا

ـرشـد : يـقــال إن سـامــيـة بــعــد مـا زارت شــافـكى أول ا
مـرة رجـعت من عـنـدهـا مـرعوبـة .. مـرعـوبـة من فـكرة
الوحـدة ومن فكـرة أنـها تـتحـول مع الـوقت حلفـرية أو
جــــــزء مـن زمـن فــــــات. اصـل كل مـالمح الـــــــفــــــخــــــامــــــة
والشيـاكة في بيت مـدام شافكى كان مـغطيـها التراب
وأوراق اجلـــرايـــد واجملـالت وفـــضالت الـــقـــطط الـــلى

ريحتها ال تطاق.
نضدة في وضعها األول سامـية : (وهى جالسة على ا
وكــأن حـوارهــا الـسـابق مـع شـافـكـى كـان فالش بـاك):
يـومها اخدت السـكة جرى. ماكنتـش عارفة أنا باجرى
من الــريـــحــة وال من مـــصــيــر مـــدام شــافــكـى.  قــعــدت
حتـت دش سـخـن ســاعـة مــتــواصــلــة بــاحـاول انــزل من
عـلى جلدي كل الرعب وريـحة القطط وريـحة التراب.
ســحـبت مـن حتت الـســريـر الـشــنـطــة الـلى مــامـا كـانت
بتجـمع لى فيهـا جهازى من صغـرى; لقيت الـعتة أكلت
اليات وقـمـصان الـنوم الـلي مـاما طـرزتهم فـارش وا ا
بـأيـديـهـا.  قــلت مـابـدهـاش.  اول مــا أ تـقـدم لي سـعـد

وافقت على طول عشان يبقى معايا نَفَس. 
(تسحب اإلضاءة تدريجياً وتركز على منعم)

صـوت مـنـعم : (مع مــوسـيـقى كـمـان) ال يـوجــد سـبب
واضح السـتمـرار بقـائـنا في بـيت العـيـلة. بـرغم موتـنا
لم ال تـصعـد أرواحـنا إلى الـسـماء ?!  يـقال أن األرواح
تظل عـالقـة في األرض عنـدمـا يؤرقـها أو يـعذبـها شي
ـاذا نـحن مـعلـقـون بـ الـسـماء واألرض مـا.  يـا تـرى 

!?
ـرشــد : (مـشـيــراً إلى اجلـد) يعتــقــد إن إصــرار روح ا
اجلـد عــلى الـوجــود في مـنــزل الـعــيـلـة يــرجع إلى عـدم
ــلــكــته الى وريث أيــاً كــان. إنــهـا مــقـدرتـه عـلـى تـرك 

عـلى : آه. ابـلــة هـنــاء بـتــعـمل كــدة عـلــشـان تــفـهــمـنـا إن
مــافــيش حــاجـة بــتــتــحـرك فـي الـبــيت من غــيــر إذنــهـا

الحة (يضحك بهبل). حتى ا
سعد : على وبعدين..... ف مراتك.

على: نعبانه يا ابيه.
سامية: احلمل عامل عميله.

جمال ( يضاحك ومتفهما ً).
ســــنـــيـــة : (حتـــاول أن تــــدارى عـــلى مـــا فـــعــــله عـــلى
وسـامـية): اجلـمـاعـة الـعـواجـيـز دول عـلـيـهم حـركات !!

ملكوت لوحدهم.
سـعد : يـعـنى بـيحـاولـوا يـكونـوا مـوجوديـن ومهـمـ للي

حواليهم .
ا الواحـد بـيـفقـد أهـمـيتـه مع الوقت ( جـمال: هـناء : 
أفــنــدم) ويـــحس انه وحـــيـــد رغـم وجــود  100بـــنى ادم

حواليه ( جمال: يا قلبى).
(الكل ينظر مندهشا ً) 

على : اوعى وشك!! ابلة هناء اتعدت من ابله سامية
جمال: ساميه رجعيلى مراتى لو سمحتيى 

وضوع هو اللى مؤلم رة دى . ا سامية : والله بريئة ا
جــمــال : ايه الـــلـى أنـــا شـــايـــفـه ده?!!   نـــســـاء احلـــزن

واأللم !
هناء : (مستدركة وضاحكه) بعينك يا جمال .

(اجلميع يضحك)
سـعـد : (نـاظـرا ً إلى سـاعـته) يـا خــبـر ابــيض كـدة إذن

تأخير. سالم. (مسرعا ً الى باب الشقة).
جــمـال : سالم ايـه?! اســتــنـى! مــاتـــســيــبـــنــيش مـــعــاهم

لوحدى! (يجرى خلفه) 
سنية : خدني معاك يا آبيه جمال .

( fix عـلى اجلميع وهم كتلة في حركة خروج من باب
الــشـقـة وظـهـورهـم لـلـجـمـهـور). ( fade out تـدريـجي
لإلضــاءة مع خــروج اجلـــمــيع وتــركــز اإلضــاءة عــلى
نـضدة تـفكـر بينـما تـقترب سامـية فقـط وهي على ا
مـنـهـا شــافـكي وهي سـيـدة ذات مالمح أرسـتـقـراطـيـة

نضدة). آتية من الظالم حتى جتلس أمامها على ا
شــافـكي: ســبت بــيــتـي وجــيت هــنــا عــشــان مــا أبــقـاش
وحـيدة وبرضه باكلم نـفسي. ساميـة! انتى مابترديش

عليا ليه?
ــرشـد الــســيـاحي مع (تـظــهــر اإلضـاءة فــجـأة عــلى ا

استمرار اإلضاءة على سامية وشافكى )
. من مواليد  . 1930 ها بحق رشد : شافكى هـا ا
وحـقــيـقي. بـنـت مـصـطـفـى مـظـهــر بـاشـا وحـرم رءوف
بك. ومن مقوالت شافـكى ها الشهيرة إن زمان كان
ظهر السكن األخالق وان اجلمال أساس لكل شي: ا
دلـوقـتى كل شـي اخـتـلف; وعـشـان كـدة هى مش قـادرة
تفـهم حاجـة من اللى بـيـحصل حـواليـها و مش عـارفة
تــتــعــامـل مــعــاه. ويــقـــال إن زمــايــلـــهــا في الــعـــمل كــانــوا
مـــتــرجــمـــ فــاشـــلــ مــهـــنــيــاً ال بـــيــعـــرفــوا عــربي وال
إجنــلـــيــزي. واخــديــنــهــا بـــالــتــكــال. وكــانــوا شـــايــفــيــنــهــا
متـصابيـة ومتبرجـة جملرد إنهـا شيك ومهتـمة بنـفسها.
وقـيل أن مـن أسـبـاب إصــابـتــهـا بــاالكـتــئـاب إن تـديــنـهم
مـامـنــعـهــمش إنـهم يــنـهـشــوا في سـيــرتـهـا وهى غــايـبـة
ويـحطـولهـا فار مـيت في درج مـكتـبـها; فـقررت تـقضى
بـاقي عــمـرهـا مع قــصـاقــيص اجلـرائـد والــقـطط وفى
الــكـتــابـة.  بـس حـتى الــلى قـررت تــكــتـبه مــابـقــاش فـيه

جديد .
(تـفـتح اإلضـاءة اكـثر عـلى سـامـيـة وشافـكى جتـلـسان

. شافكى تتململ فى جلستها) معاً
ســامـيـة : مــعــلش يـــا شــافــكى. كــراســيـــنــا قــلــبــهــا وقع
والزمـهـا تـنــجـيـد وانــتى واخـدة عـلى الــراحـة واألطـقم

اللويسيز والويكانز.
شـافـكى : تــصــدقي يــا ســامـيــة! انــا بــاســتــريح عــنـدكم
اكتر. ما باحسش إني عايشة وقادرة أتنفس غير هنا
سامية (لنفسها): غريبة إنهـا مش شامة الريحة اللي

كل يوم عمالة تزيد.
شافكي: بتقولي حاجة?

سـامـية : أبـدا بــاقـول مـعـقـولـة!! دا الـلى داخل عـنـدك
من أول بـاب العمارة كـأنه داخل قصر فخم. الـعواميد
ــدخـل الــلى الـــرخـــام وتــمـــاثـــيل فـــيــنـــوس ومـــرايـــات ا
بروازهـا النـحاس كـأنه دانتـيال. كـفايـة انك ساكـنة في

الزمالك .
ـا بتحبى بيـتى كدة ليه ماجيـتيش غير مرة شافكى : و
واحـدة وقطـعـتى وبـقـيتى تـتـحـججـى بحـجج غـريـبة?!!
اوعـى تــكـــونى فــاكـــرة انى مش واخـــدة بــالـى.  بس أنــا

بحبك يا سامية وباحترمك وفرحانة بصداقتنا .
وضوع) بـتحـبيـنى اكتر من سـامية : (حتاول أن تـغير ا

أستاذ رءوف ? صحيح قولي لي .. كنتي بتحبيه?
شافكى : انتى بقى بتحبى سعد ?
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سرحي جريدة كل ا

>  الكاتب شريف عبد
اجمليد احتفل السبت
اضى بإصدار ا
مجموعته القصصية
«خدمات ما بعد البيع»
سابقة الفائزة 
صرى ساويرس لألدب ا
فى فرع القصة
عروف أن القصيرة ا
مسابقة ساويرس تضم
فى فروع مسابقتها
الرواية والقصة
وأضيفت هذا العام
جائزة خاصة للنص
سرحى قيمتها 100 ا
ألف جنيه.

> لعلنا ال ننسى انه كان شاعرا من الطراز األول فقد نظم الشعر بطريقة وجدانية
رقيقة وبسالسة جميلة.
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محمد زهدى

نـحن بصـدد "أمـثـولة فـكـريـة" وليس درامـا حـية
ألشـخـاص يـفعـلـون أو حـاالت إنـسـانـيـة مـتـفردة
فى مـــوقـف خـــاص يـــؤدى إلى مـــعـــرفـــة "مـــتـــعـــة
وفـائــدة" فــريــدة فى إنــسـانــيــتــهــا!.. وبـالــنــســبـة
لـلينـ اخملرج فنـجده قد أجـهد نـفسه لتـرجمة
الـتـنـاول الفـكـرى فـقـام مع الـسـيـنـوجـراف فادى
ـنـزل عـابـدين بــإقـامـة نـصـب يـعـبـر عـن صـرح ا
وباب يفضى إلي الغـرفة العلوية فى فقر مادى
?! وكـذلك جـاءت مالبس وبـصـرى وجـمـالى بـ
حـــــمـــــادة الـــــبــــــراوى.. ولم تـــــشــــــفع ال احلـــــبـــــال
علق فى عـينى" ا الـساقطة من الـسوفيته وال "ا
الفضاء لـلتعبـير عن حالـة سينوجـرافية جديدة
ـوسـيـقى لـيـاسر وحـقـيـقـيـة ولم يـكن اإلعـداد ا
بـدوى متـميـزا بأى شـكل حيث جـاءت موسـيقى
تـيوذو رايكس التى ألـغت لفيلم "زوربـا" لتعبر -
ـــســـتـــوحــــاة من الـــروايـــة عـن طـــريق اإلحـــالــــة ا
ستميتة فى احلياة?!.. والفيلم - عن الرغبـة ا
ولـكن.. وللحق.. فقـد كانت مفردة الـتمثيل هى
درة الــعـرض فــقـد اســتــطـاع يــاسـر بــدوي الـذى
لــعب دور عــبــد الـله وفـى حـضــور قــوى بـارز أن
يؤدى دوره فى تـمكن واقـتدار بـليـغ وذلك فى
مـواجهة صنـوه اجلميل تامـر اجلزار الذى لعب
تنعة دور شـقيقه سامى فى حـيوية وسهولـة 
وجـــــاء أداء شــــريف كــــمـــــال لــــدور "الــــعــــاقل" أو
اخلـادم غــايـة فـى االتـقــان والـقــدرة عـلى األداء
الطـبيعى وكـانت صوفـيا ياسـ فى دور "حياة"
ذات حـضـور مـتـمـيـز وأداء شـيق.. وفـى الـنـهـاية
ــشــاهــدة رغم افــتــقــاد فــإن الــعــرض جــديـــر بــا
ـدهش واخلـبرة والـقـراءه التى طعـمه لـلمـذاق ا

ننشدها فى الفن احلديث.

شاهدت عرض "الغرقة العلوية" وهو من إنتاج
ــركــز الــقــومى لــلــمــســرح من تــألــيـف وإخـراج ا
لينـ الرمـلى.. والعرض لـيس كما أشـار كاتبه
ـــطـــلق فى بـــامـــفـــلت الـــعــــرض عن "مـــشـــكـــلـــة ا
ـسـألـة الـتـنـاقض بـ والـنـسـبى" بل قـد يـؤول 
ـــؤمن ـــادى والـــروحى وا ـــثـــالـى والـــواقـــعى وا ا
ــلـــحــد إلى آخــر هــذه الــثـــنــائــيــات الــفــكــريــة وا

ثالية?!  ا
والعرض فى احلقيـقة محض أمثولة فكرية أو
قل مـجازًا "ألـيجـورى" فكـرى عن فكـرة مسـبقة
فـى ذهن الـكـاتب  اســتـحـضــار أسـمـاء أو قل
شخـوص أحاديـة حـاملـة ألفكـار وزعـها الـكاتب
عـلى هـذه الـشـخـوص إلقـامـة هـذه األمـثـولـة أو
هـــذا اجملـــاز فــمـــاذا قـــدم لـــيــنـــ الـــرمـــلى لـــنــا
كـــــمـــــؤلف إلحـــــيــــاء هـــــذا الـــــتـــــنــــاول الـــــفـــــكــــرى
والـــفـــلـــســـفى. ثم كـــيـف نـــفــذه لـــيـــنـــ الـــرمـــلى
كـــمــخـــرج مع فــريـق مــعـــاونــيه لـــتــجـــســيـــد هــذا
الــتـــنــاول? (وعـن مــ نـص الــعـــرض فــقـــد بــدأ
بـعبـد الـله نـائـمًا مـقـرفـصًـا وهو يـحـلم بـ "الـعو"
أل ســمـاء ويــسـتــنــجـد بــأمه والــبــرق والـرعــد 
ـــوقف عن "الـــعــاقل" الــعـــرض?!.. ثم يــنـــجــلى ا
وهـــو خــــادم األســــرة فى ثــــوب جــــرســـون أنــــيق
يــوقظ عــبــد الــله لــيــســطـع الـضــوء ونــري شــبه
"نــصـب" به بـــاب يـــفــضـى إلي مـــا قــيـل لــنـــا إنه

الغرفة العلوية حيث تعيش األم?!
ويــدور احلـــوار بــ األخ "ســـامى" وهــو طـــبــيب
جــاء من اخلــارج لـيــخــلع مالبس طــبــيب جـراح
فى غـرفـة الـعمـلـيـات "وهـو من مـات علـى يديه
ــرضى?!".. وبــســـرعــة نــكــتــشف الــعـــديــد من ا
الــتـــنــاقـض بــ األخـــوين ســامـى وعــبـــد الــله..
األول أخ غيـر شـقـيق لعـبـد الـله وأمه لم تـتزوج
زواجا شـرعيًا بـأبيه وهـو ينـظر إلى األمور فى
الـغـالب نـظـرة ماديـة صـرفـة ويتـمـسك بـحـقائق
األمـور وبـاإلثـبـات الـواقـعى لـوجـود األشيـاء فى
حــ أخــوه عـبــده يــعـيـش فى عـالـم روحـانى أو
قل فـى غـيـبـيات أو حـتـى األوهـام حـيث يـعـتـقد
ـا أن أمه لم تـمت بــالـفـعل كـمــا يـؤكـد أخـوه وإ
هى حتيا فى الـغرفة الـعلوية وهـو يصعـد إليها
وهى تـكـلـمه ودائــمـا تـنـصـحه وتـرشـده وهـو ال
يستطيع العـيش بدونها وهو يستعد للزواج من
"حـيـاة" وهى فــتـاة لـعـوب لـهـا عالقـات جـنـسـيـة
برجـال كـثيـرين غـيـره وهو يـظن رغم ذلك أنـها
ها ألمه تمـهيدًا للزواج طـاهرة?! ويحاول تقـد
مــنـهــا.. ونــكــتـشف أن "حــيــاة" - والحظ مــعـنى
االسم - عـلى عالقـة جـنـسـيـة باألخ سـامى وال
تـمانع هى أو هـو فى استمـرار هذا الوضع?!..
بينمـا يرفض عبد الله - الحظ معنى االسم?!
ـعانـى واألفكـار ذات اإلطار ويتـصـاعد تـوليـد ا
ــنــطـــقى والــفـــكــرى حـــول الــتــنـــاقض الــذى ال ا
ـادى ــثـالى وا سـبـيـل إلى الـتـوفــيق بـيــنه وبـ ا
وب الواقعى والوهـمى وب احلقيقة واخليال
ـــطــــلق والــــنـــســــبى..إلـخ ?! ودائـــمــــا مـــا وبــــ ا
يـتـدخل اخلــادم "اجلـرسـون.. الـعـاقل" .. ولـكن
الـصـراع يـستـمـر مع ذلك ويـتـصـاعـد مع دخول
رأة إلى احلـبيـبة أو العـشيـقة أو اخلـطيـبة أو ا
ـنـزل - احلـلـبـة أو إلـى واقع احلـيـاة فى هـذا "ا
الـــنــصب" وتــقـــبل "وهم - وجــود األم" لـــتــصــبح
حــقـــيــقــة فى حـــيــاة عــبــد الـــله وهى تــعــرف أن
وجود األم مجرد احتـمال وليس حقيقة مؤكدة
وكذلك سامى والعـاقل ويبدأ الصراع الدموى
بـــ األخــويـن.. كل يـــحـــاول إثــبـــات حـــقـــيـــقـــيــة

مــوقـــفـــة.. ولــكـن هــيـــهـــات ويــســـتـــمــر الـــصــراع
االستـنزافى حـتى االنـهيـار واإلظالم فى إشارة
إلى أبــــديـــة هــــذا الــــصـــراع فـى الـــوقـت الـــذى
ـــرأة" مع "اخلـــادم - تــــتـــخـــذ "اخلــــطـــيـــبــــة" - ا
الــعــاقل" أو قل الــتــوجه الــعــلـمـى الـذى فــاز فى
ـادى وليس نـطق ا ـثل الـعـقل وا النـهـاية ألنه 
رأة ـثـاليـة واألوهـام!" فاز بـ الـ "احلـيـاة" أو ا "ا

التى تمثل فكرة احلياة.
وكــــــمـــــــا تالحـظ فــــــإن الـــــــشــــــخــــــوص لـــــــيــــــست
شـخصـيـات حـية بل حـوامل أفـكـار مسـبـقة فى
ــمـــثل ذهن الـــكـــاتب فـ "عـــبــد الـــلـه" هــو ذلـك ا
ثل الطب الجتاه عباد الـله?! وسامى هو من 
ــادى والــعــاقل فـاســمه خــيــر شـارح واالجتـاه ا
حلقيقيـته وحياة ال حتتاج إلى توضيح وهكذا

فقر مادى
وبصرى
وجمالى
واخملرج
أجهد
نفسه 
في ترجمة
عنى ا

الشخوص لم تكن حية بل مجرد
حوامل أفكار مسبقة

ا عبقريا فذا و أديبا رفيع ا فقدت عا > كان رحيله خسارة كبيرة ألن مصر بفقده إ
ستوى وهو بعد لم يكمل عقده الثالث. ا

( بالااك وأثـناء البالك يـحدث صـوت زغرودة  وأغـنية
فرح) 

أنا مرهق جدا تصبحوا علي خير . سعد :
كلنا مرهق يلال يا هناء . جمال :

ادخــلـوا انـتـوا إحــنـا هـنـلـم الـدنـيـا ونــحـصـلـكم هـنـاء :
(تبدآن في رفع أكواب الشربات) .

كــده مــا بــقــاش فــاضل غــيــر جــواز ســنــيــة ســامـيـة :
ونخلص .

نخلص ايه ?! نبدأ بقي نستعد ألوالدنا . هناء :
ده طــبــيــعـي .. بس يــبــقي في بــيــوتــنــا وكل ســامـيـة :

واحد بطريقته .
هـنـاء: (تـنـظـر إلي غـرفه األم) آه األعـمــار بـيــدي الـله

م عالم .
غريـبة حكـاية الـفرح في مـركب في النيل . سـامية :

عشرين فرد وإيجار تالت جنيه في الساعة .
وحتت كيكه وكام لتر بيبسى . هناء :

منتهي العملية . هي ماما صفيه نامت ? سامية :
ايــوه . سـبــقـتــنـا واحــنــا واقـفــ حتت وقـالت هـنـاء :

هاغير وانام .
تعبت .. مش كده?  ساميه :

جــايـز .. وجــايـز غــيـرانه عــلى عــلي .. اصـله هـنـاء :
آخر العنقود في األوالد .

ال  بس هي بجد العيا االخير هدها . ساميه :
تـعــرفي ان حـمــاتك هـربـت من حـمــاكي لـيــلـة هـنـاء :

الدخلة ? 
يا خبر ! سامية :

. بابـا احلاج كان طول كـان عندها تـسع سن هناء :
بـعــرض. خـافت مـنه وجــريت. قـعـدت ســنـتـ في بـيت
أبوهـا لغايه ما حماتـها اتعطفت عليـها وبعتت تاخدها

.
سـتـو حمـدة !! بـيـقولـوا كـانت جـامـدة قوي سـامية :

وهي راجل البيت .
ايــوه .. الــست جــامـدة . الــكــلـمــة كــلـمــتــهـا .. هـنـاء :
والشـورة شورتها (بـتهكم) شافت ح ذاك إن ده دلع

بنات والزم البنت تتربي وتعرف يعني ايه راجل .
يا خبر ابيض عـلي االفترا !! الستات زمان سامية :
شـافـوا حــاجـات صـعــبه قـوي . مـسـكــيـنـة مــامـا صـفـيه

والله .
ا تبقي حمـاتها احلاكم بأمر طبـعا مسكيـنة!  هناء :

الله حمدة.
والـله سـتــو حـمـده بـرضـه كـانت مـســكـيـنـة. سـامـيـة :
قــســوتــهــا دي بــتــخـــبى وراهــا مــأســاه . تــعــرفي إن ابن
عــمــهــا سـابــهــا بــعــد مــا فـرشـت شـقــتــهــا قــبل الــدخــلـة
بـأسبوع ? ضـحك عليـها وقـالها انه مـزنوق وخد مـنها

الشبكة من ورا اهلها وما جاش الفرح.
هــنـاء :  مـــعــقـــولـــة! ســـتـــو حــمـــدة !! يـــعـــنى هى كـــانت

متجوزة قبل جدو?.. 
سـامـية :  ..2 اجتـوزت مـرتـ وجدو كـان الـتـالت وهو
اصـغـر مـنهـا بـتـسع سـن . ومع ذلـك ما نـسـيـتش اللي
عــمـله فـيـهـا ابن عــمـهـا.  كـانت حـاتـتــجـ وتـفـهم عـمل

فيها كدة ليه.
ــوت; ـــا عــرفت انه هــا اجلـدة حــمـدة : انـا رحت له 
القـيـته نـا عـلى الـسـريـر الـلى كـنت هـادخل عـلـيه من
.  عـملت فيـة كده لـيه يابن عـمى? قال انه عـشر سـن
ماكنش يـنفع لى وال ينـفع لغيرى . يـابن الكلب تـتهمنى
ف شرفي وانا بريئـة عشان مالكش في الـ ... بسببك
اتمرمطت واتبعت لتاجر غريب اكبر منى ب 20 سنة.
هـناء : يدى الـنيلـة علـى اتلنـكد الـلى احنـا فيه يـالال يا

بنتى ننام احسن .
سنية : احلقوا سعاد حسنى ماتت .

سعد : (خارجا ًمن غرفته هو وجمال وعلى) ايه ده يا
ساتر الله يرحمها .

جمال : ازاى حصل دة ?
سعد : االكتئاب بيقصف العمر .

سنية: بيقولوا انها انتحرت 
سامية: طبعاً اكيد قتلوها .

هناء : هم م دول يـا رويتر  – انتـوا مش القي لكم
يت ماتوا بفعل فاعل. شغالنة وكل ا

سعد : (ينظر اليه متعجباً ويجلس جانباً)
على : ايه الفال الوحش دة  ..مـايحصلش دة غير يوم

فرحي! 
جـمال : صـعب بـعـد رحـلـة حـيـاة طـويـلة تـالقى نـفسك

وحيد عجوز مريض .
سعد : اجلمال واحليوية والشباب واألنوثة طارت .

هـنـاء : يــبــقى الــواحـد الزم يــضــربــوه بــالــنـار زى خــيل
ا يكبر.. يا ساتر . احلكومة 

ســنـيـة : مــعـــقــولــة?! لـــوحــدهــا وفـي الــغــربـــة !! ســعــاد
حسنى حـلم كل الشبـاب وحيدة وخـيل حكومـة !! كلنا

سرحي جريدة كل ا
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يا سامية .
سامية : ال مافيش حاجة خد راحتك.

سعد : على فكرة احلاجـات دي سامية دافعة فيها من
فلوس شغلها النص ,والشاليه الكل مستفيد منه .

سامية : وأنا مستعـدة في أي حلظة نبيع كل حاجة لو
فعال ً هانعمل بيت العيلة . 

هناء : مـافتكرش ده هايـحصل. البيت هايـحتاج فلوس
كــتــيــر وده مش مــتـــوفــر. (ثم ضــاحــكـــة) وبــعــدين مــاله
ـنـا ومـامـا بـتـحبه . البـيت هـنـا?! مـاهـو مـقـضـينـا وال
نــنـسـى بـقى الــقــضـايــا الــكـبــرى الــلى احـنــا مش قــدهـا

وبالش نكد.
سامية : أنا باقول كدة برده .

اجلـد : مش قـولـتــلك مـاحـدش هــايـقـدر يـســيب الـبـيت
دة.

اجلدة : و الشقوق.
. اجلد: تتر البيت مت
اجلدة: والريحة زادت

اجلد : اه على الريحة.
اجلــدة حـمــدة : (مـحــاولـة جتــاهل كالمه نــاظـرة إلى
سنـيـة وهى تـدخل بـصـينـيـة الـشاي) جـبــتى نـعـنـاع من
الـــبـــلـــكــــونـــة نـــحـــطه عـــلى الــــشـــاي وال نـــســـيـــتى زى كل

مرة?..... ارجعى هتيه
اجلد: نعناع ايه ده احنا بنشرب قهوة.

اجلدة: اهو يبقى معنا برده.
اجلد: صفية اسعفينى بدل البت العويل هديه.

الحــة. حــد يــعــرف سـنــيـة : (ال تـراهـا): مش القــيــة ا
مكانها?

الحــة فى اجلــد: (وهــو يـــضــحك لــلــجــدة ويــريــهــا ا
يديه): بـعيـنهم. دلـوقـتى هيـيجـوا علـى بوزهم يـسألـونا

عن مكانها .
اجلدة : مش هيسالوا يا حاج .

اجلـد: بـالك كـدة?! ........... امـال  فـكـرك نخـبى ايه
عشان ييجو

هناء : انا هاروح أجيبها حاال ً .
ـطـبخ. سـامــيـة : (تـنـظــر إلى هـنـاء وهى ذاهــبـة إلى ا

تضحك وتهز رأسها بتعجب) .
سعد : (يالحظ سامية): خير ضحكينا معاكى .

جمال : (ناظرا ًالى سامية): أنا فاهم  ,أكيد افتكرتى
ـا كـانـوا بـيـخـبـوا جـدي وسـتى حـمـدة في آخـر أيــامـهم 
ـلح والـشـاي والـسـكـر و اخلـيط واالبـر والـكـبـريت فى ا

حتت ماحدش يعرفها غيرهم .
على : على اشمعنى يعنى ?

ــا نــحـتــاج اى حــاجــة ومــانالقــيــهـاش سـامـيـة: عــشــان 
نسألهم على مكانها يقوموا يجيبوها لينا.

ـة هـنـاء , جـمال : بس عـلـى فـكـرة يـا سـامـيــة انـتى ظـا
هناء مابتعملش احلركات دى .

! انا فاهمة ! انت هاتعرفنى هناء ?! سامية : ال طبعا ً

ـــيك اب كــــنـــا بــــنــــقـــلــــدهـــا فـي الـــلــــبس واحلــــركــــات وا
وبنحسدها يا ترى دلوقتى ........

على : يـا خسارة. البنت الـشقية العـفريتة .. العالم دة
غبى .

سـنـية: يـالال يــا جـمـاعــة نـدخل نــتـفـرج  ,بـيــقـولـوا فـيه
برنامج عن تفاصيل احلادثة بعد النشرة.

ـسـكون (يـجرى اجلـمـيع كل فى اجتـاه حـجـرته ثم 
ــقـابض  ,تــغــيــر في اإلضــاءة ونــزول مــوسـيــقى ) بــا
ويـقــفـون ويـســتـديـرون قــائـلــون بـصـوت جــمـاعى : مـ

عليه ماما النهاردة 
على: ابيه سعد
سعد: يا سالم 
سامية: ال هناء
هناء: هناء م
سنية: أمال م

سنية : (تدخل حجرتها): أنا كنت إمبارح.
عــلي: وانــا اول امــبـــارح. انــا انــهــاردة وبـــكــرة عــريس .
(وفى هــذه الـلـحــظـة يـدخـل اثـنـان يــحـمالن جـدوال.

اجلميع ينظرون في اجلدول)
 سامية : مش أنا أنا راحه اراجع مع الـوالد مستواهم

درسة  بقى زفت فى ا
هـناء : وال أنـا ... أنــا عـنـدى حـاجـات كـتـيـر جـدا الزم

اخلصها فرصه اخلصها النهارده 
رشد: وأكيد مش أنا  ا

ـرجع الزم يـخـلص سـعـد : كـويس ان مـش أنـا ....... ا
كتبه بكرة . عشان عيزينه فى ا

جـمال : انـا فـرى. هـاتـفـرج عـاالخـبـار وانـزل الـشـيـفت
بتاعى .

ــسك مـــقــبض بـــابــهــا (يـــجــرى كل إلى حـــجــرتـه و
وينـظرون إلى اجلـمهور) (تـنسـحب االضاءة تدريـجياً
من عـلــيـهم وتــسـتـقـر عــلى حـجــرة األم وعـلى كـرسي

منعم) 
ـستـقرة ودخلت عـاييـر والقيم ا مـنعم: اتـلخبـطت كل ا
ـــنع فـي األكـــاذيـب والـــتــــنــــازالت.  ومـــا حــــدش قــــادر 
الــلـخـبـطــة وال يـقف قـدامــهـا يـبــقى سـؤالى مـعــلـقـا بـ

نزل ب السماء واألرض. جدران هذا ا
اجلـد (وهو يـسعل): مـا لـوش عـازة يا حـاجـة.  بـزيادة

بخور.
اجلدة: الريحة بقت تخنق.

?! (يـسعل ـوت نوبـت اجلد: سيـبيـها. يـعـني احنـا حا
اجلد)

(تدخل أغنية يا ورد م يشتريك)   
(إضاءة عـلى مائدة الطعام وسعـد وعلي منهمكان في

طبق) . الطعام. يكسو اجللسة جو من الصمت ا
إفطار يوم ما

(إضــاءة. يـفــاجــأ اجلـمــهــور بـجــمـيع أفــراد الــعـائــلـة
ائدة وهم يتناولون الطعام) بجوارهم على ا

ـرشد: يعـتقـد أن هذه األحـداث جرت في صـباح يوم ا
مـا قــبل رمـضــان بـأســبـوع يال اشــبـعــوا فـطــار جـيــلـكـوا

صيام 
سـعـد : مش مــعــقــول ابــقـى الــكــبــيــر وأول رمــضــان مـا

أبقاش مع ماما ووسط اخواتى
سـامـية : بس احـنـا عـلى طول كـل يوم يـا بـنـتـقـابل على
فــطـار يــا عــلى غـدا يــا عـلى عــشـا. أهــلي من حــقـهم

افطر معاهم أول يوم رمضان. هايزعلوا.
ـهـم نــعـرف ــا فـيـه الزم حــد هـا يــزعـل. ا جـمـال : دا

م نقدر على زعله.
ســـعـــد : ايـه الــــكـالم الـــــلى مـن غــــيـــــر مـالمح ده? انت

قصدك ايه?
جمال : االومليت ده دلع قوى.

لح ـطبخ اصب الـشـاى. هاجـيب ا سـنية : أنـا رايحـة ا
معايا

نـزل - والتي ـرشد: تـخبـرنـا الكـتـابات عـلى حـائط ا ا
ــا ... كــتـــبــهــا ســـعــد واحـــتــمـــال عــلى - أن جـــمــال دا
(مـستدركا): مـادام مافيش آبيه يـبقى اللى كتـبها سعد
ـا يـسـجل مـوقف انه لـيـبرالى ... إن جـمـال بيـحب دا
ا يأخذ صف اآلخر ومـتحرر أمام أفـراد العائلـة ودا
ضد سـعد. وده مش ألنه حقـيقى كـده ده علـشان فيه

هام الديكتاتورية.    حد تانى بيقوم 
ـرشـد ): من فـضــلك! ايه ديــكـتـا سـعـد : (نـاظـرا الى ا

تورية ديه?!  ده تشويه للتاريخ.
ــرشــد: عـــفـــوا.  اقـــصـــد عــــلـــشـــان هـــو مش فى وش ا
ـواقف بـدال ــدفع جـمـال سـايب اآلخــرين يـأخـذون ا ا
مـــنه وهـــو بـــر دائـــمـــا ومـــشـــغــول. ( ثم نــاظــرا الى

سعد): ماشى كده? التاريخ اتظبط? 
سعد : أشكرك

جـمــال : (لـسـعـد) مش لــوكـنــا حــقــقـنــا فــكـرة األرض
والـبــيت الـكــبـيــر اتـبــنى وكـان لــكل واحـد دور كــنـا هـا
نــــبـــقـى مع بــــعض بــــرضه بـس األمـــور هــــتــــبــــقى اكــــثـــر

خصوصية?
سعد: قـول لنفـسك. مش انت اللى اصـريت على عمل
صـــيــدلــيــة كـالس بــديــكـــورات ضــخــمــة دمـــرت مــعــظم

مدخرات العيلة?
جــمــال : وكـــأن الــصـــيـــدلـــيـــة ديه تـــرف; مش مـــهــنـــتى

ومصدر الدخل الرئيسي للبيت.
( سعد ينظر بعتاب جلمال )

جـمال : آسف يــاسـعـد.  انت عـارف طـبـعـا إنـنـا واحـد
ومافيش فرق

سـعـد : (يربت عـلى يـد جـمال) وال يـهــمك مـاحـصـلش
حاجة ( حلظة سكون طويلة ).

ــا جــمـال : ســـعــد.  من غـــيــر زعل. احـــنــا بـــنــدردش. 
الصـيدلـية بتـاعتـى دمرت الدنـيا أمـال ايه موقـع شقة
أكـتـوبـر وشـاليـهـالـسـاحل الـشمـالى من مـوضـوع تـدمـير
مـدخرات الـعـيـلة ده? (ثم نـاظرا ً إلى سـامية ) سوري
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سرحي جريدة كل ا

صرية وتخليدا لذكراه أقامت جائزة محمد تيمور لإلبداع > كرمته احلكومة ا
تميزة فى مجال الكتابة واهب اإلبداعية ا سرحى العربى التى تكشف عن ا ا

سرحية . ا

> مكتبة حن احتفلت
اضى بإصدار األسبوع ا
أول كتاب من سلسلة

مدونات مصرية للجيب
بعنوان «احلياة بدون
كاتشاب» للكاتب أحمد
القاضى وجارى اآلن
طباعة مجموعة أخرى
من السلسلة يذكر أن

عددًا من دور النشر قامت
خالل الفترة األخيرة
بإصدار سالسل خاصة
جديدة تهتم بنشر إنتاج
دونات التى انتشرت ا
على شبكة اإلنترنت.
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(األستاذ والـتلـميذة) بل فى أحـيان كثـيرة أمام
أفـكــار أو أمـام مـنــفـذين لـفــكـرة اخملـرج ال أمـام
مـبـدع أو شـخـصـيـات إنـسـانـيـة فـمع الـطابع
اإلجنــلـــيــزى الــذى اتـــخــذه مــظـــهــر األســتــاذ ال
يـعـنى بالـضـرورة أن نـكـون بال مشـاعـر خـاصة
كـمـا أن الـلجـوء لـتـهـدئـة االنـفـعـاالت ال يـعنى أن
نــتــجــاوز عن تــفـاصــيل أســاســيــة فــألم أســنـان
تـصاعـد والذى التـملـيـذة ألم إنسـانى له أثـره ا
يـــتــــضـــافــــر فى الــــنـــهــــايـــة مع قــــســـوة األســــتـــاذ
وجـالفـته مــؤديـاً إلى وفــاة الـتـلــمـيــذة أو قـتــلـهـا!
ـــتــصـــاعــد لم نـــلــحظ أثــره ــهم) ا هـــذا األلم (ا

ا شفاهة واستنتاجاً. تمثيالً وإ
يــضــاف إلى هــذه الـنــقــطــة نــقــطـة أخــرى وهى
ــصـــريــة كــلــغــة اســـتــخــدام الــلـــهــجــة الــعـــامــيــة ا
أســاسـيـة لـلـعــرض عـلى حـسـاب الـلــغـة الـعـربـيـة
الـفـصـحـى الـتى كـان لــهـا دور صـغـيــر فـقط هـو
ساعد أثنـاء حوار األستاذ مع التلميذة الدور ا

وضوعات فى الدرس. أو أثناء شرح أحد ا
ـــظــهــر األوربى الــلـــهــجــة الـــعــامــيـــة إلى جــوار ا
الــتـــقــلـــيــدى لــلـــعــرض (أزيـــاء األســتـــاذ ومــديــرة
ــنــزل ذهــاب الــتــلــمـــيــذة لألســتــاذ فى مــنــزله ا

. لتلقى الدرس) كانا متعارض
الــلــغــة الــعــربــيـة الــفــصــحـى كــانت لــتــبــدو أكــثـر
ـــوضــوع الــغـــريب وأكــثــر قـــابــلــيــة اتـــســاقــا مع ا
ـــشـــاهــــد األلـــفـــة الـــتى لـــلـــتــــصـــديق من قــــبل ا
أعـــطـــتــــهـــا أو حـــاولت أن تـــعـــطــــيـــهـــا الـــعـــامـــيـــة
ــبـــالــغــة مع لــلـــمــوضــوع بـــدت فــيــهـــا شىء من ا

غرابته.
اسـتخدام الـلهجـة العامـية بدا فـكرة أدبيـة أكثر
مــنه فــكـــرة مــوضــوعــيـــة أو عــمــلــيـــة فــهى لــغــة
نصـادفها كل يـوم فى الشـارع ومألوفـة واأللفة
تولد االعتياد وبـالتالى عدم إثارة الدهشة أما
الــلـغـة الـعـربـيـة فـغـيــر ذلك وحتـتـمل الـغـرائـبـيـة
أكـــثـــر ولــو اســـتـــخـــدمت لـــتـــكــون لـــغـــة الـــعــرض

األصلية لكان أوفق.
ـا سـبق أن أحــمـد حـسـ أمـ مـخـرج يـبـدو 
يـــفـــكـــر ومـع نص مـــثـل (الـــدرس) أعـــمل رأسه
فـــيه ولم يـــنـــسق وراء شـــكالنـــيـــة أو غــرائـــبـــيــة
جوفاء واستطاع بشكل ما.. أن يحقق رؤيته.

شـىء من الالمـــعــقـــول وسط أجـــواء واقــعـــيــة
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــبـــايـــنـــة األشــكـــال مـن ســـاعــات
ـكـتب مـعلـقـة جـميـعـهـا عـلى حائط احلـائط وا
(ســتــانــد) بــانــورامى بــعــضــهــا مــضــبــوط عــلى
نفس التوقيت والـبعض اآلخر ال بعضها معلق
بــاعـــتــدال وبـــعــضـــهـــا لــيـس كــذلك. حـــائط من
الالمــعــقــول حـــاضــر بــاســتــمـــرار فى مــواجــهــة
ــسـرحى بـاقى ـشــاهـد طـيــلـة زمن الـعـرض ا ا
ـسـرحى واقـعـية الـعـنـاصر الـبـصـريـة للـمـنـظر ا
ـدرس (تـصـمـيم تـمـامـاً بــدءاً بـديـكـور حـجـرة ا
ـمـثـلـ ـدوح) وصـوالً إلى مـالبس ا شــيـمـاء 

ستخدمة (تصميم صابر السيد). واإلضاءة ا
ــــتــــعــــارضـــة ال مــــجــــمــــوعـــة مـن الـــثــــنــــائــــيـــات ا
ـسرحى ـتـصـارعـة معـاً شـكـلت لـغة الـعـرض ا ا
«الــدرس» الــنص لــيــوجــ يــونــســكــو (الــكــاتب
الـــــــفـــــــرنـــــــسـى الـــــــرومـــــــانـى األصل) اإلخـــــــراج
واإلعـداد ألحــمـد حـســ أمـ تـمــثـيل: عـمـاد
إسـمـاعيـل فى دور (األستـاذ) ودعـاء حـمزة فى
دور (التلميذة) والنا مشتاق فى دور (مارى):
حـائط الساعات فى مـواجهة الديـكور الواقعى
حلــــجــــرة الــــدرس (كـــرسـى هــــزاز الســــتــــرخـــاء
األسـتـاذ منـضـدة وكـرسـيان وسـبـورة لـلدرس)
ـنـطـقيـة فى مـواجـهـة إجـابات أسـئلـة األسـتـاذ ا
سـلم بـه والتى نـاقـضـة لـلـمـنـطق وا الـتـلـمـيـذة ا
حتمل مـعهـا مـنطـقهـا اخلـاص موقف األسـتاذ
الــقـــمــعـى من الـــتــلـــمــيـــذة فى مـــواجــهـــة مــوقف
ـنـزل) األســتـاذ اخلـاضع أمـام مــارى (مـديـرة ا
مـا يدور عـلى لسـان األستـاذ من أسئـلة وأفـكار
حتمل مغزى إنسانـياً عميقاً فى مواجهة بروده

والمباالته جتاه آالم التلميذة.
ستتر) التناقضات حامـلة الصراع (الظاهر وا
ــعــنى ــســرحى وهى حــامــلــة ا داخـل الــعــرض ا
ـعــنى الـذى ال تـســتـطـيع أن لـلـمـتــفـرج فى آن ا
ـعـنـية تـقـرر وجتـزم بـأنه تلـك القـيـمـة الـكـليـة ا
ـــــعــــنـى اخلــــاص الــــذى يـــــتــــكـــــون لــــدى كل بل ا
مـــشـــاهــــد عـــلى حــــدة بـــنــــاء عـــلى قــــراءته ومـــا
اسـتـطـاع أن يـلـتـقــطه أو مـا وصل إلـيه من لـغـة
ـعـنى إلى ـسـرحى فـيــتـحـول بـذلك ا الـعـرض ا
طلق إلى نسبى. فرد إلى متعدد وا معانى ا
) واعـياً لـتلك يـبدو اخملـرج (أحمـد حسـ أم
ــمـثــلــيه إلى الــنــقـطــة فــلم يــلــجــأ فى تــوجــيــهه 
االعـتــمـاد عـلى اطالق االنــفـعـال فـيــتـرتب عـلى

هـــو اجلــمــلـــة الــســابـــقــة أى إتــاحـــة الــفــرصــة
وضوع واتخاذ موقف أو للمشاهـد فى تأمل ا
اسـتخالص عبـرة منه احلد اآلخـر هو حدها
ــؤثـــر عــلى األداء الـــتــمـــثــيـــلى ذاته الــســـلــبـى ا
وضوع واجلمهور وهذا نقطة التـواصل ب ا
ما حـدث فـقـد أدى هذا الـتـوجه إلى الـشـعور
بــأنــنــا لــســنــا فى مــواجــهــة بــشــر من حلم ودم

ــشــاهــديـن جتــاه قــضــايـا ذلك إثــارة مــشــاعــر ا
مـعـينـة فى الـنص فى مـقـابل قـضـايـا أخرى بل
ـكن أن نـطــلق عـلـيـه «تـهـدئـة اعـتــمـد عـلى مــا 
األمور» وتبريرها انفـعالياً إلتاحة أكبر مساحة
شاهد للـتأمل الهاد والتـفكير بدالً من أمـام ا

االنسياق وراء االنفعال.
هـذه اخلطوة ذات حـدين احلد اإليجـابى منها

تصارعة تعارضة ال ا الثنائيات ا
شكلت لغة العرض

عبد احلميد منصور

اته فى ثالثة مجلدات هى: وميض الروح ( ديوان شعره و > نشرت مؤلفاته بعد 
كتاباته األدبية و بعض القصص واخلواطر) حياتنا التمثيلية (تاريخ التمثيل نقد
صرى (عبد الستار أفندى العصفور فى القفص) سرح ا رواية الهاوية) ا مثل  ا
صرية.  وما تراه العيون (مجموعة قصصية) األقاصيص ا

امن الدولة (الكل يضحك) .
ـا دخل علي قـلب الثـاني .. البـوليس  ال ... ا علي :
ــتــظـــاهــرين جـــوه اجلــامع جـــريــوا عــلـي بــره .. وكــان ا
بوكس الـبولـيس بـضهـره في البـاب .. كـان اللي يـجري

من الضرب ينط يالقي نفسه في البوكس .
والـنـبي ايه الـلي بـيـضـحك في الـكالم ده ? سـامـية :

مش كفاية إن مالناش دور كمان بنتريق .
وسـاكته ليـه يا مامـا?! روحي اعملي لك دور. هناء :

أنا مش عايزة يبقالي دور .
ال أنا ماليش في السياسة . سامية :

عــلي: (بــشــكـل تــهــكــمي وتــقــريــري): بس حـــضـــرتك
بتوضحي حقايق.

كل يا علي . سعد :
ال .. أنا أكـلت بره أنـا والطـفسـة دية (مـشيرا علي :

إلي سنيه) .
أنا يا بايخ . سنيه :

نزل): هي ماما أكلت? علي (وهو ينظر في إرجاء ا
ايوه. أكلت ونامت. ف جوزك يا هناء ? سعد :

عنده شيفت في الصيدلية . هناء :
أنتي مش بتاكلي ليه . سامية :

اصل أنا فطرت متأخرة . هناء :
ايه الـلي بـيـحــصل ده?! في بـيت واحـد ومش سـعـد :
عـارف ناكل طقه مع بـعض !! أمال لو نفـذنا موضوع

وتات ??! االنفصال !! مش هنشوف بعض إال في ا
يــا سـاتـر يــا رب! ايه الـتــشـاؤم ده يــا سـعـد !! هـنـاء :

مساء الفل .
علي: (يـحـكي لـسـنـية أو لـلـجـمـهور) مـحـمــد مـحـمـود
ــظــاهــرة بــيـهــتف. شــالــوه اتــنــ وهـو في مــاشي في ا
ــقـــدمــة والـــكل وراه لـــغــايـــة مــا لـــقي نــفـــسه في ديل ا
ظاهرة سايباه وماشيه لقدام. اتاري اللي ظاهرة وا ا
كـانوا شايـليـنه بولـيس ورجعـوا بيه ورمـوه في البوكس

(يضحك ضحكة شبه حزينة) .
ــوضــات الــلي كل شــويه أنت مـش هـتــبــطل ا سـعـد :
تطـلع بـيـهـا عـليـنـا?! خـلـصت مـوضة الـعـنـدلـيب مـحطم
ــنــاضل قــلــوب الــعــذارى وطــالع دلــوقـــتي في مــوضــة ا

البطل ?!
يـــا آبـــيه الـــفــــكـــرة مش كـــده. أنـــا بـــادور عـــلي عــلي :
نــفـسي. وهــاتك يــا تــدويـر. وحــيــاتك. أول مـا أالقــيــهـا
هـامـسك فـيـهــا بـايـديـا وأسـنـاني. احـتـمـال أالقـيـهـا في
ـنــاصـرة. حـكــايــة فـلــسـطــ واال في مــوضـوع جلــان ا
(ثم يـقول مـتوسـال بشـكل تـمثـيلي):  أرجـوك يـا آبـيه

إديني الفرصة.
كــله عـــنــدك هــزار كــده ! حــتـى الــنــاس الــلي ســعـد :

بتتصفي في بيروت برضه مادة لتهريجك ? 
. واديك الـغـريــبـة ان كــلـكم فــاهـمــ وحـاسـ عـلي :
اهه يـا آبـيه بـتتـكـلم في الـسـيـاسـة. حـاسس إنـهـا وراثة

في عيلتنا أبا عن جد
 (يــخــرج اجلــد من احــدي احلــجـرات [رجـل بـجــبه

وطربوش] .. يجري وراء منعم ومعه كرباج) .
مــالــهم اإلجنـلــيـز يــاد يــا خـنــزيـر?! مش هــمـا اجلـد :
الــلـي جـــابــو لـــنـــا الـــكـــهــربـــاء?! وهـــمه الـــلي جـــابـــو لـــنــا

التروماي?! (يضرب) .
حتـيـا مصـر ويـسقط اإلجنـلـيز (جتري وراؤه مـنعم :

هناء وسنية وسامية مقلدات لهجة نساء زمان) .
خالص يا سيدي حرم خالص . النساء :

هــنـاء: (تــخـرج من بــ الـثالثـي وتـقـول): خـالص يــا
جدو. بطلنا السياسة.

علي: (للجمهور) طبعا جدي كـان الزم يديهمله. سعد
زغــلــول ايه واســتــقالل ايه ?!! الــراجل الــعــجــوز جـدي
بـقي الــوكـيل الـوحــيـد في الـقــاهـرة لـشــركـة شل وبـقي
بــيـبـيع الـبـتـرول والـبـنـزيـن وشـحـوم الـعـربـيـات والـشـمع
وبـقي من األغنـيـاء واشتـري عـشر بـيـوت في اخلـليـفة
ـــوضـــوع. يـــبـــقي اإلجنـــلـــيــز . هـــو ده ا وعــشـــر دكـــاكـــ

جابولنا التروماي .
سنية : وعلمونا اجنليزى.
على: سياسة م األصلي.

ــــقــــاومـــة وأنـــا ايـه مـــصــــلــــحــــتي في طــــرد ا ســـعــد :
الفلسطيـنية من لبنان واال سحب سالحهم ?! أنا مش
اجستـير وعايزك فاضي للـسياسة ومـهتم بشغـلي وا

ستقبلك . تبص 
والـله بـادور عـلـيه ومش القـيه. أول مـا أالقـيه عـلي :

هامسكه علي طول مش هاسيبه .
ـــكن! أنـت بــني ادم بـــشع ! ومـــالــكش مش  ســعـد :

حل .
علي: (بحزن) شكرا .

طب صــلــوا عـلـي الـنــبي. يــلال نــشـيل األكل . هـنـاء :
طبخ . وأنتي يا سنيه .... يلال يا سامية شطبي ا

عارفة. ألم الغسيل . سنيه :

سرحي جريدة كل ا
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وأنت يــا سـعــد. ادخل ريـح شـويــة. عــنـدك سـامـيـة :

شغل بعد الظهر .
مش رايح الزفت !!  سعد :

يا سالم علي التمرد . سامية :
سنيه: (تعاكس علي) ايه كلضمت ليه .

فـطسـان ومـخنـوق. حاسس إنـي بحـبكم ومش علي :
طايـقكم. سـيبـوني اخـبط . سيـبوني أتـنيل واغـرق . يا
نــهـــار اســود !! ده أنــا هــمــوت كـــده وأنــا واقف مــكــاني
واخـد وضع العرض في فاتريـنة األصول بتاعـة عيلتنا

.
ســنـيه: ( تـغــني بـدنــدنه لـتــداعــبه) يـا نــاس أنـا مت في
حبي ( إحـدى أغنيات سيد درويش) (تضربه علي يده

ليغني معها)
 (بـدءا مـن نـهــايــة أغــنــيــة يـا نــاس أنــا مت في حــبي

واللمه ب األحياء واألموات)
(صــــوت األب )  PLAY BACK  آه يــــا ابــــني األب:

(بتوجع) 
(يختفي اجلميع)

سعد وجمال يقفان.. بابا ...
البس  (ويـهروالن إلي غرفة األب . الـنساء يـدخلن با
نضدة) السـوداء . علي يتفـرج هو وسنيه وهمـا علي ا

.
(في هذه الـلحظة ينزل نداء يبدو كصرخة بشريه ...
يــويي يــويي  PLAY BACK مع مــغــنـيـه اليف تــبـدأ
غنـاء عدودة رقـيقـة وإنسـانيـة (أغنـية لـو تروح لـوجيه
عزيـز) وتخرج من ورائها نسوة يرتدين السواد ويسرن
غـنية التي تتجه للباب وهن ينظرن إليها أوال  وراء ا
ثم يخـرجن خلـفهـا . يبـقى في النـهايـة حسـن وسعد
يـنــظــران إلي الـبــاب اخلــارجي مع اسـتــمــرار الـغــنـاء
ودخـول أحـد األشـخـاص مـعـلـقـا صـورة األب وعـلـيـهـا

تفرج) شريط اسود في العمق علي يسار ا
(يـنـظـر سـعـد إلي الـصورة ويـحـكي لـلـجـمـهـور بـيـنـما

تدخل هناء وسامية بفناج القهوة للعزاء)
ـــوت مـــات بـــابـــا فـــجـــأة. وعــــلي أني أواجه ا ســعــد :

لوحدي أنا وأمي .
ــضـحي ال مش لـوحــدك. بالش بـقي دور ا جـمـال :

الوحيد ده يا عم .
سعد: (بحزم) وبعدين .

كــمــان بــابـا مــا مــاتش فــجـأة. احلــكــايـة دي جـمـال :
حـصــلت له قــبل كـده. وبــعــد الـدكــتـور مــا مـشي فــاكـر
مـراتات عـمك كـانـوا عـلي جنـب بيـقـولـوا ايه ? إن اللي
ـــارس حــقـــوقه حــصـل لــبـــابـــا كـــان نـــتـــيــجـــة انه حـب 

الزوجية (غامزاً .. ضاحكاً).
ما يصحش تتكلم عن بابا بالشكل ده (ناظرا سعد :
بـتـعجب) بـابـا فـعال كـان تـعـبـان قـوي بس كـان بـيـخـبي
ا راح علشان يعمل أول عمليه قال انه رايح مرضه. و
اسـكـنـدريه علـشـان مـا يـلخـبـطش الـدنـيا الـلي مـسـنودة

عليه .
ومامـا بـس اللـي كانـت عـارفه وكـانت بـتروح جـمال :
ـستشـفي في السـر بعد مـا تخلـص كل اللي علـيها له ا
مـن عــجـــ وغــســـيل وتـــنــضـــيف .. الخ .. الـخ. الــست

سكينة شافت أيام !!  ا
هـنـاء: (تُـمـر تـاخـد شـيـئـا وتـرجع مـرة أخـرى) شـافت
ـأسـاوية الـلي بـتـشـوفه كل ست .. ده واجـبـهـا. بالش ا

دي .
يــا جــمــيل أنت يــا بــتــاع الــواجب والــكــتــشن جـمـال :
ة ماش والـفول اوتومـاتيك وغسـالة األطبـاق . يا ظا
كل الشغل اللي باالوتومـاتيك ده علي أيامها كان هاند

ميد .
مـامـا ديه الـلي كل سـتـات الـعـيـله اسـتـخـسروا سـعد :
بـابـا فـيــهـا ... لـوالهـا مـا كــنـتش كـمـلت تــعـلـيـمي وكـان
زماني بقيت مجـرد تاجر في الوكالة زي ما كان جدي

مصمم .
لـغـايـة دلـوقـتي ال أنـا وال أي حـد مـن الـعـيـلة جـمال :

ناسي اللي حصل .
وال أنا. بقي صفيه تقف قدامي تقولي سعد اجلد :

الزم يكمل تعليمه يا سيدي !!
ال . سـعد ها يكـمل تعليـمه يا سيدي. قرار. جمال :
فـرمان . ايه الـعـظمـة والقـوة ديه !! جـدك من اخلضه

ما ردش ومشي من قدامها .
سـعد. بالها الوكـالة اليومـ دول. كفاية في اجلد :

األجازة .. سالموا عليكم .
ورجــعت تــكــمل تــعــلــيــمك وانــتــصــرت مــامـا جـمـال :
الـعـظـيــمـة البـنـهـا الــبـكـري والـله الـسـت ديه وحـشـتـيـنى

جدا نفسى اترمى فى حضنها زى زمان .
هـنـاء: مانت لـو كـنت بـتـرجع بـدرى كـنـتى اتـرمـيت فى
حـضــنــهــا زى مــا انت عــايـز بس كــفــايــة عــلـيـك حـضن

الصيدليه اللى مغرقاك بشيفتتها.

سـنـيــة: (مـقـلـدة) وأنــا مـالـي يــا حـاج! يــعــنى أنــا كــنت
عارفة أن اليهود هايدكوا لبنان .

وكــمــان بــتــتــكــلــمي في الــســيــاســة !!  شــكــلك عـلي :
نــويـــتي عــلـي طالقك واهي اخلـــروجــة دي كــشـــفــتك.

طاااخ (علي وسنية يضحكان) .
دا ايه السعادة دي كلها ?! سعد :

ســـوري يـــا آبــيـه. مــا هـــو واضح إن الـــضــحك عــلي :
بقي فعل فاضح في الطريق العام .

علي!! أنت هـاتبـدأ نقـار ?! والنـبي احكي له سـنية :
حصل ايه في األزهر النهارده .

بس يا ستي ال تبقي حكاية . علي :
ايه الـريـحه الـفـظــيـعـة دي. مش قـلـتـلك مـيت سـعد :
مـــرة اقــــلع الـــهــــبـــاب ده في الـــبــــلـــكـــونـــة (مــشــيــرا إلي

الكوتشي) .
عـلي: (يـشمه) طب والـله ريـحـتـه زي الـفل .. أنـا لـسه
غــاسـله امــبـارح. انــتم بس مش القــيـ حـاجــة تـعــلـقـوا

عليها .
ايه يا علي?! قصدك الريحة جايه من ?! هناء :
قصدك تقول إننا ستات مش نضاف ?! سامية :

هه ... ال طبـعـاً . دي ريحه الـهبـاب ده . أنتي علي :
عايـزاني اعمل فـتنه عـائلـية?! (ثم لـلكوتشي) يـالال يا

عم نحطك في البلكونة حقنا للدماء .
النهـارده كان فـيه مسيـرة سلمـية خرجت من سـنية :
األزهـر رايــحــة لـرئــاســة اجلــمـهــوريــة عـلــشــان أحـداث

بيروت. (ثم تنظر حولها) ايه ده? ف ماما ?
آه صحيح. أنا نسيت اطمئن عليها . سعد :

أنــا غــديــتــهـا وأديــتــهــا الــدواء وقـالـت هـتــريح هـنـاء :
شوية .

سـعد: يـاخـسـارة كـان نـفـسى ارجـع بـدرى عـشـان اقـعد
رة اجلـاية اسـتأذن شـوية بدرى مـعاهـا هبقى احـاول ا

من الشغل علشان اقعد معها.
ســــامــــيـــة: بـــــقـــــلـــــنـــــا  100ســـــنه بـــــنــــــقـــــول الـــــكالم ده.

سيرة السلمية .. هه .. كملي ..... . .........ا
رافع سعيد . سنيه :

بتاع حزب الـ ........... سامية :
ايـــوه. قـــال لـــهـم إن الـــرئـــاســــة مش عـــايـــزة ســنــيه :
. عــايــزاهـا في األوتــوبـيــسـات. ــسـيــرة عــلي الـرجــلـ ا
وركب الشباب األوتوبيسات فطلعوا بيهم علي مباحث

ــنــضــدة يــحــدث ــســرح ســعــد عــلي ا (في مــقــدمــة ا
اجلمهور)

ــا عــلي فــكــرة. أنــا ســمــعت تــعــلــيق ســامــيــة  سـعـد :
اسـتغـربت اني مـا بازعـلش خـالص من هنـاء; برغم إن
نفس اجلملة لو قالتـها سامية كانت تبقي مصيبة. انا
بــاعـــتــرف ان عـــنـــدهــا حق. ومـــاعــنـــديش حتـــلــيـل لــلي
كن أبدا اجتـوز شخصية بـيحصل. مع اني ماكـنتش 
زي هـنـاء. أنـا احب واحـتـرم واجتـوز سـامـيـة. فـيـهـا كل
الـلي كــنت بـاحـلم بـيه. فـيــهـا مالمح وريـحـة مـامـا بس
ـرأة الـهاديـة والـبسـيـطة وذج ا عـلي مودرن.  مـامـا.  
في كل حـاجة. قـصـيرة. جـسمـهـا ملـيـان. وشهـا مدور.
شــعـرهــا قــصــيــر وخــشن. عــكس مــرات عـمـي أم عـلي
زيـــنب. طـــويـــلــة. شـــعـــرهــا عـــلي كـــتـــفــهـــا زي احلـــريــر.
. مـــرة الـــصـــبـح ومـــرة بـــعــد بـــتـــســـرحه كل يـــوم مـــرتـــ
الـعــصــاري قــبل ضــيـوف الــعــيــلـة مــا يــهــلـوا عــلــيــنـا في
ـغربـية. كـانت ضحـكتـها مبـالغ فـيها. (يرقص طراوة ا
ــيــزة. كــانت بــتــعــلي وتــوطي في حلن بـاســتـمـتـاع) و
مسمـوع. حتى عنـد اجليران. مـاما كانت بـتنكسف من
مرات عمي والستـات فى القعدة. بيقولوا كالم خارج.
خـــــصــــوصــــا الــــلي بــــيـــــحــــصل بــــ االزواج . فــــكــــانــــوا

مسميينها الهالل األحمر .
(أغنية م يشتري الورد مني)

يـاااه!! قـد كـده بـحـبك يـا مـاما! وسـامـيه هي سـعد :
أنـــتي! (ثم نـاظــرا إلى اجلــمـهـور) أنـــا آسف. رغم كل
اللي فات ده أنا مش مسـتمتع مع سامية. هى كدة ...
(في تردد) ... حتس انـها مـقدسة. أيـقونة. حتس انك
الزم تـبــقـي مـعــاهــا مــحــتــرم. وأكــيــد انــتم فــاهــمـ إن
أحـيـانـا ب األزواج بـيـبـقي فـيه حـاجات مش مـحـتـرمة
ـصـيــبـة اني بـاكـون مــزقـطط مع هـنـاء. أل! مـا يـعـني. ا
تــفــهـمــوش غــلط! دي مــرات اخــويــا; يـعــني زي أخــتي.
الــفــكــرة بس أنــهـا مــســلــيــة مش كــئــيــبــة. مع إن أبــوهـا

وأختها الكبيرة عجينة كآبه. 
(يفتح باب الشقة ويدخل علي وسنية يضحكان )

ـكهربة علي أول مـا البوليس نزل بـالعصيان ا علي :
ــــظـــــاهــــرة  الــــنــــاس جــــريت ووقــــعـت أنــــا فــــوق ست ا
وجـوزها. واالقـيلك أيـد طالـعه بفـردة جزمة وهـاتك يا
): يـا بنت ضـرب في الـست الـلي حتـتي. (عـلي مـقـلداً

الكلب. بقي حبك النهارده زيارة احلس .
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سرحي جريدة كل ا

> اخملرج الشاب أحمد
صبرى غباشى يستعد
حاليا لعرض مسرحية
«حتى تثبت إدانته»
للكاتب ريجنالدروز
ضمن عروض نوادى
سرح للعام احلالى ا
سرحية ترجمة محمد ا
أسامة وديكور أحمد عبد
السميع وتمثيل أحمد
عادل أحمد يوسف
عمرو جمال شيماء أبو
بكر ومصطفى محب
وحنان قاسم وآخرين.

> قال عنه بعض الدارس أنه شكسبير الشرق اسمه محمد تيمور .. فهو ينتمى
إلى عائلة تيمور العريقة التى عزفت نشيدا طال حلنه بداية من الكاتبة عائشة
التيمورية ومرورا بالكاتب أحمد تيمور ونهاية بولديه أسطورتى األدب محمد
تيمور.

14

3 من أغسطس2009  العدد 108

..RGƒLQC’G

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

تُـعـتَرف دون وعى واإلحـساس بـارد جتـاه الكـلمـة وكـأنه قبل الـعمل
فى هــذا الــعـرض عــلى مــضض وســلـعـه الـطــبــيخ أفـضـل من سـواه
والــبـقــيـة فى حــيــاتـكم وال أراكـم الـله مــكـروهــا فى مــسـرح بــلـدكم.
وأقـسم بـالله لـو أنـنى من أصحـاب الـقرار ألوقـفتـه فورًا عـلى هذا
دهش كـيف لفـنان فى فـتحـة وقامـة محـمد بـحيرى أن الـصنـيع وا
ـوســيـقى لـلـفــنـان اجلـمــيل مـحـمـد يـقـبل بـهــذا? وقـد سـبــبت هـذه ا
رمــضــان مــصــمم االســتـعــراضــات فى أول أعــمــاله لــهـيــئــة قــصـور
الـثـقافـة حـالـة من الـتـشـتت فـحـاول قـدر اسـتـطـاعتـه أن يجـعل من
ن? هـذه األحلان جتـاوزًا شـيـئـا صـاحلًـا لتـصـمـيم اسـتـعـراضات  و
لفرقة من هواة الـتمثيل فى األقاليم ورغم هذا أراه جنح فى هذا
إلى حـد بعـيـد ولـكن تنـقـصه كـمصـمم اسـتـعراضـات بـعض اخلـبرة

وكثير من الدراسة.
وكانت أشعار وأغانى الشاعـر محمود جمعه رغم وقتها وعذوبتها
الـتى ال يـسـتـطـيع أن يـتـخـلى عـنـهـا كـونه شـاعـرًا حـقـيـقـيًـا مـبـاشـرة
وســطـحــيـة إلى حــد كـبــيـر ولم تــكن إضـافــة فى الــعـرض بــقـدر مـا
كـانت أشــعـاره الـتى كـتــبـهـا فى عـروض ســابـقـة لـنــفس الـفـرقـة فى
ده كـانت أغـنيـاته مـستـهلـكـة ولم تقـدم محـمـود جمـعه الذى هـذه ا

نعرفه جيدًا ونقدره جدًا.
أمـا عن األداء الـتـمثـيـلى فى هـذا الـعـرض فـكـان فـعالً أداءًا غـريـبًا
ـثل مـحــتـرف ومـرات كــثـيـرة جتـد فـفـى حلـظـة تــشـعـر أنك أمــام 
مثل أو غيره يـحمل على كتفيه كل أمراض األداء التمثيلى نفس ا

ثلى األقاليم. عند الغالبية العظمى من 
فـمـثال كان هـذا الـعـرض شهـادة مـيالد حقـيـقـة لواحـد من أعـضاء
مـثل الـشاب مـسـعد شـعـراوى تنـتـظره فـرصـة طيـبة الفـريق وهـو ا
ـذاكرة للدور ودراسة الشخصية والسؤال إذا استمر على منوال ا
عـنـهــا طـوال الـوقت فــكـان يـؤدى بــسالسـة وهـدوء احملــتـرفـ كـان
مـقنعًـا دون صراخ وكـان معبـرًا دون صخب وكان هـو عبد احلـميد
الفـرشـوطى الـشاعـر الـذى نعـرفه والـذى كـتبه سـلـيم كـتشـنـر وهو
ـسـتـقبل مـوهـبة واعـدة أتـمـنى أال تـترك نـفـسـها لـبـعض مـخرجى ا
يــحــولــونــهــا إلى شىء بــغــيض بــعـيــدًا عن قــدراتـه احلـقــيــقــيــة وهـو
اكتـشـاف حـقيـقى لـلـفـنان مـحـمـد بحـيـرى أمـا الفـنـان الـكبـيـر سـيد
تهـامى فكـان غائبًـا فى هذا الـعرض نـسيان دائم لـلحـركة واحلوار

واألحاسيس.
أما األسـطى فى فرقـة اخليـاله فكـان ياسـر عبـد القـادر أحد أهم
ـطـلـوب رغم ـسـتـوى ا عالمـات فــرقـة شـبـ وأداؤه لم يـكن عـلـى ا
ـا أضافـت هى إليـه ولكـن بشىء كـونه أضـاف للـشـخـصـيـة أكـثـر 
من االهـتـمـام أعـتـقـد أنه كـان قـادرًا علـى التـألق لـكـنه وقح فى فخ
األداء الـنمـطى ولم يـبـدع كـثـيـرًا رغم خبـرته لـكـنه فى الـعـمـوم كان
مـثل الذى كان يـلعب دور يونس جـيدًا فى حـدود الشخـصية أمـا ا
وعـــنـــد الـــتـــخـــفى كـــان الـــدرويش وكـــان يـــقـــوم بــدور قـــراقـــوش فى
مـثل مؤمـن شعالن طـاقة بال مشـاهـد خيـال الظـل صوتـيًا فـكـان ا
حدود وقـدرات كـثـيرة وكـبـيرة بـطل مـفـعول تـأثـيـرها صـوته الـعالى
بالغ فـيها وإن كان هذا راجعًـا لعدم إرشاده جيدًا وطـريقة أدائه ا
وتوجـيه طـاقته اإلبـداعـية الـتـوجيه األمـثل نـحو الـشـخصـيـة بكـافة

تفاصيلها.
ـمــثل مـحـمــد عـطـا فى أدائه أمـا دور "زعــبـوال" والـذى أداه الــفـنـان ا
غير منـسق وغير متنـاغم ففى اللحظـة التى يبدو فيـها سكراًنا نراه
ـشـهــد الـذى يـتـطـلـب مـنه الـدور أن يـكـون واعـًيـا وواعـًيــا جـًدا وفى ا

يقًظا جنده خارج نطاق اخلدمة وكأنه سارح فى ملكوت الله.
وكـان مـحـمــود شـعـراوى فى دور "عـودة" الـبـوق اإلعالمى لـلـسـلـطـة
الـقراقوشـية متـوازنا فى أدائه بـ سوقيه أصـوله وإدعاء السـلطة

فى ثوبها القراقوشى وهى بداية موفقة جلمهور شعراوى.
أما شـرين عمر فـكانت متـميزة فى حـدود الدور رغم بدوره األداء
ــشــاهـــد وعــلى الــنـــقــيض من هـــذا كــانت مـــنــال فــايــز فى بــعـض ا
مـــجـــتـــهـــده فى أداء دورهـــا بـــالـــرغم مـن حـــداثـــة عـــهـــدهـــا بــاألداء

التمثيلى.
ـمــثل وكــان مــحــمــد عــراقى اجلــنـدى رائــعًــا ويــتــمــيـز بــانــضــبــاط ا

ثل جيد. احلقيقى فى العمل وهو مشروع 
أمـا أشــرف عـبـد الـرازق فى دور خــيـشـة مـسـاعــد قـراقـوش فـكـان
تــائــهــا ومــســتــهالً داع وكــأنـه نــسى شــيــئًــا هــامــا وهــو فى الــطــريق
حلضـور الـعرض وكـان بـيدو فى مـالبسه تـمـامًا كـغفـيـر الدرك فى

. صرى القد الريف ا
أمـا عـبد الـله الـنـحـاس ومن دراهم وإبـراهـيم عـبـد الـقـادر وأحـمد
جــداوى مـنــهم يــنــتــظــرهم مــسـتــقــبل جــيــد إذا اهــتـمــوا بــأنــفــسـهم
االهـــتــمـــام األمـــثل وهم فـى نــظـــرى اجلـــنــود اجملـــهـــولـــون فى هــذا
سرحى إخالص وتـفانى فى البروفات والعروض منتهى العرض ا

ثابرة. اجلدية والروح العالية وا

سرحى قدم فريق الـتمثيل بقـصر ثقافة شـب القناطـر العرض ا
األراجوز تأليف سليم كتشنر وإخراج محمد بحيرى.

ألن احلـديث عن تاريخ ظـاهرة القـراقوز وخـيال الظل قـتلت بـحثًا
وأصــبـحت شــبه مــعـروفــة لــلـجــمــيع فــإنـنــا جنـد أن ســلــيم كــتـشــنـر
اسـتـطـاع أن يـسـتـفـيـد من هـذه الـظـواهـر خـاصـة األراجـوز وخـيال
الــظل لــيـقــدم من خاللــهــمـا رؤيــته اجلــادة لـلــعالقــة اجلــدلـيــة بـ
احلـاكم/ احملكوم ويـناقش تأثيـراتها الـبالغة عـلى مستـوى الفرجة
الـــشــعــبــيـــة داخل الــعــرض وعالقـــة الــقــد بــاجلـــديــد فى عالقــة
جـــدلــيـــة بــ مــصـــر احملــروســة فى عـــصــر صالح الـــدين األيــوبى
ـان سليم كتـشنر بـأن القد صالح ومصر الـ مـحروسة اآلن وإل
دائـمًـا إلثـارة الدهـشـة أتى إلـيـنا بـشـخـصـية حـاكم مـصـر قـراقوش
أيـام مــصـر األيـوبــيـة ومـدى الــفـسـاد الــذى صـاحب حـكــمه وتـذمـر
شـعب مصر مـنه وثورتهم عـليه مع مـطاردة جنـود قراقوش لـلفنان
عموما حائط الصد األول عن احلريات فإذا كان الفنان فى عهد
قراقواش هو األراجوز وخيـال الظل فإننا جند صورة الفنان هذه
ـقـابـلـة حـتـمـيـة مع جـنـود ـره فى مـصـر احلـديــثـة هـو الـشـاعـر وا ا
الـقمع وكـبت احلـريـات (خـيـال الظل/ األراجـوز/ الـشـاعـر) وتأتى
أهـمية هـذا النص رغم بسـاطته فى إدراك سلـيم كتشـنر للـمصير

احملتوم الذى يالقيه الفنان عبر العصور.
وتـأتى إضـافـته لـلـشاعـر عـبـد احلـمـيـد الفـرشـوطى لـتـحـقق عـمـقا
استـراتـيجـيا لـلـنص وهو ابن هـذا الـعصـر الذى نـعـيش فيه بل إنه
ابن كل عـصــور الـقـمـع والـتـردى بــجـنـود الــظـلم وصــوجلـان احلـكم
الـفاسد. إن مجمـوعة فريق اخلياله نسـبة خليال الظل واألراجوز
ومــعــهـم عــبــد احلــمــيـــد الــفــرشــوطـى الــشــاعــر هـم حــائط الــصــد
احلـقـيــقى داخل الـعــرض والـربط الــرائع بـ مــصـيـرهم ومــصـيـر
ـسرح ـسـرحى عـندمـا يـعـلن عن حـريق ا فـريق الـتـمـثيـل للـعـرض ا
فى إشـارة واضحـة إلى حـريق مـسرح بـنى سـويف الـشهـيـر ويـبقى

السؤال كيف تناول بحيرى هذا النص?
جنـد أنه بـقـدر بـسـاطـة الـنص كـان تـنـاول مـحـمـد بـحـيـرى بـسـيـطًا
ــا ـــعـــنى ولم يـــحـــمل الـــنص أكـــثـــر  دون افـــتـــعـــال ودون إخالل 
ـبـاشــرة الـفـجـة الـتى تـتـعـارض شـكالً يـحـتـمـل ولـكـنه وقع فى فخ ا
ومـوضـوعًـا وروح الـفن. فـكـانت احلـركـة عـلى بـسـاطـتـهـا فى بـعض
األحــيــان غـيــر مــبــررة وهــذا مــأخــذ بـســيط عــلى الــفــنــان مــحــمـد
بحيرى باإلضافة إلى هـذا فإننا جند أنفسنا أمام عرض متكامل
ولـكن هـذا العـرض تخـلى وأقـول تخـلى عن بحـيـرى وليس الـعكس
ـيزًا ـا لـهـذا الـنـوع من الـعـروض من خـاصـيـة ال بـد وأن جتـعـلـه 
حــتى فى بـسـاطــته أال وهى اخلـاصــة بـالـتــنـوع الــصـوتى واحلـركى
ـسرح وهـذه اخلصـوصيـة لم تتـحقق إال من لـلمـمثل عـلى خشـبة ا
ـمـثل الـذى قـدم دور ــثل واحـد من فـريق الــتـمـثـيل وهــو ا خالل 

صارع. يونس وذلك بالرغم من تكوينه اجلسمانى الذى يشبه ا
كـذلك عندمـا تقدم عـمالً مسرحـيًا فى مكـان مفتـوح داخل ساحة
شـعـبـيــة جلـمـهـور من األقــالـيم تـخــتـلف ثـقـافــات أفـراده بـاخـتالف
درجات الـوعى ومسـتوى تعـليـمهم الذى حتـصلـوا علـيه ناهيك عن
سرح وأنت كمخرج تقدم نصا فهوم ا فروق اخلبرة فيما يتـعلق 
مــســرحـيــا بـســيــطـا به عــربــة خـيــال ظل وأراجـوز وقــصــر لـلــحـاكم
قــراقــوش هل كــان لــزامًـا عــلــيك أن تــقــدم ضــمن مــا قـدمـت هـذا
النمـوذج لكرسى الـعرش الذى يجـلس عليه قراقـوش بهذا احلجم
ـمـثـلـون وهـذه الـكـتـلـة الـكـبـيــرة الـتى تـشـبه فـيالً صـغــيـرًا يـتـحـمل ا
مـشــقـة حـمــلـهـا دخــوالً وخـروجـا مـن وإلى مـنـطــقـة الـتــمـثـيل أم أن
وحـدة صـغيـرة من الـديكـور لـنقل مـثالً مـكعب خـشـبى صـغيـرا وما
البـس قــراقـوش " أمــا كــان لــيــكــفى بــاإلضــافــة  يــطــلـق عــلــيه "بُفِ
التاريـخية لتـؤثر وتدلل على كـرسى احلكم. ولكن هذا فـى النهاية
اخــتــيــارك!!! وكــذلك الــبــنــايـــات اخلــشــبــيــة الــتى اســتــخــدمت فى
ـســرحى والــتى كــانت تـشــبه الــبــريـاكــوتـا صــيـاغــة ديــكـور الــعــمل ا
اإلغــريـــقــيــة والــتـى اســتُــخـــدمَتَ من واجــهـــة كــســاحـــة ومن جــانب
كصـحراء ومن جـانب كقـصر لـقراقـوش هذا الـتكـوين الذى جلأت
ـا أدخلك إلى طـريق مسـدود فى تـكوين الـسيـنوغرافـيا لم إليه ر
تكن إطالقًا بحاجة إليها وهناك أمثلة بديلة كثيرة متعارف عليها
ـا جلـأت إليـه وكنت تـؤدى إلى حـلول أكـثـر بـسـاطـة وأقل تكـلـفـة 
غـير مـضـطـر لـذلك إطالقًـا وهذه مـسـئـولـيـة مشـتـركـة بـيـنك وب
مــهــنــدس الـديــكــور الـذى لم يــحــضـر مــرة لإلشــراف عــلى تـنــفــيـذ
الـديكور فقط حضر لـلتوقيع على عقـده.. وسالمى للمال العام?!
وكل ســيـوبه وإنــتم طـيــبـون نــفس هــذا اخلـطـأ حــدث مع الــفـنـان/
ــنـاســبـة لـيـس أمـيـر الــشـعــراء إنه أمـيـر أحـمــد بك شـوقـى وهـو بـا
ـــلــحن الـــذى قــدم أحلـــان هــذا الـــعــرض ـــنــاســـبــة ا فـــقط وهـــو بــا
ـا تـخص عـرضًـا أخـر أحلـان سـابـقـة ـسـرحى فـكـانت أحلـانــا ر ا
الـتـجـهيـز تـصـلح لـكافـة الـعـروض وهى مـتنـافـرة فـعالً ال تـعرف إن
ــلـــحــنــ تـــخــتــلف ــلــحن واحـــد أم جملــمــوعـــة من ا كـــانت إحلــانـــا 
ثــقـافــاتـهم بــاخـتالف آلــة اإليـقــاع عن الـكــمـان.. وكــلـمــات األغـانى
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تـعـجـز (ثم لـسامـية) يـا بنـتـي ده جـوزك مش تـلـمـيذك
يــعــني تــتـــكــلــمي مــعــاه في احلـــاجــات الــلي بــ الــست
وجــوزهــا مش مـــحــاضــرة! هــا يــتــخــرب بـــيــتك يــا ابــله

الناظرة . 
سـامية: (تـنظر إلـيها) شكـرا عـلي النـصـيحـة الـغالـية.

بغض النظر تعالي نحضر األكل .
طبخ إلي حجرة السفرة) ( أثناء حركتهما من ا

سـامية: ( وهـما خارجـتان بـاألطباق) ايه كل األطـباق
دي ? طبعا! ما أنتي ما بتغسليش مواع .

دي يـا مـامـا لـزوم االتـيـكـيت اخلـاص بـجوزك هـناء :
لـكة صـفية.  حـضرته الزم الـسفرة األمـير سعـد ابن ا
تـكــون عــلي سـنــجـة عــشـرة (ثم لـسـعـد) ســوري يـا عم

سعد .
سعـد: (ضاحكـا ومسـتمـتعا بـطريـقتـها في الكالم) ال
خـدي راحــتك. مـا احـنـا مش هـا نـخـلص من شـقـاوتك

النهارده .
ســامــيــة: (نــاظــرة إلــيه ومــحــدثــة نــفــســهــا بــصــوت
مـسموع): كنت فـاكرة طـريـقة الـتهـكم دي بـتضـايقك !

طبخ) . غريبة!!!!! ( ثم تلحق بهناء إلى ا
عـمـومـا يـا سـمسـم هانت.  كـلـهـا ألول الـشـهر هـناء :
ونـــنـــفــــذ االتـــفـــاق اجلـــديـــد وكل أســــرة تـــعـــمل أكـــلـــهـــا
بطريـقتهـا. وان شالله تـاكلوا في أطـباق ورق.  والست
الـلي بـتـنـضـف كل واحـدة مـنـنـا تــقف مـعـاهـا مـرة وهي
بــتـنــضف وكــده نــبــقي فــضـيــنــا االشــتـبــاك.  مــا احــنـا
بـنفهم في الـسيـاسة برضه .. بس الـسيـاسة الداخـلية

  .
ده علي فـكـرة حـا يـبـقي افـضل ويخـلي كل سـامـية :
واحد يـتحـمل مسـئولـيته. يـعني كل واحـد يدفع فـاتورة
ــاته ويــتــفــرج عــلي الــلـي هـوه تــلــيــفــونه عــلي قــد مــكــا
عـاوزه في الـتـلــيـفـزيـون بـتـاعه  واألكل الـلى بـيـحـبه فى

تالجته جوه اهه.
أنا عندي ما تفرقش .... اللي يريحكم. هناء :

سـامـيـة : إلنك أوال مــا بـتــدفـعــيش حــاجـة من جــيـبك.
جوزك هو اللي بيدفع والـ ..... 

خالااااص مــــــا فـــــيـش داعي لــــــلـــــتـــــوضــــــيح هــــنـــاء :
والـتـمـحـيص ولـلـعصـبـيـة دي !! بـتـفـكـريـني  بـبـابـا .. ما
قــــلـــنــــا فض اشــــتــــبـــاك وخالص (وتــكـــمالن في حــوار
; كــأن ـــثل أفـــراد األســـرة مــشـــهـــد مـــا هـــامس أو 
يـتـحـرك اجلـمـيع فـي اخلـلـفـيـة كل واحـد بـتـلـيـفـونه

وتليفزيونه وغسالته .. إلخ) .
( يدخـل افراد الـعـائلـة من نـاحيـة حـجرة االم كل من

حامل شئ من متعلقاته الى غرفته)

سـمــعــنـا هــذه االغــنـيه عــنــد بـدايــة دخــولـنــا إلى مــنـزل
العـيلة (ثم يـقول ناظـرا إلي هناء): هـناء مـستـمرة في

الرقص والغناء. هناء عايشة .
(مع دخول سامية وسعد من باب الشقة)

? كن! أنـتي مالك بـلبنـان وال فلـسط مش  سـعد :
ة وانا ما اعرفش ? طب ما يكونوش من العائلة الكر
احـنا عـلشـان إحسـاسك القـبـلي ده بطـلنـا جنيب سـيرة

شبرا النملة .
مالها بقي شبرا النملة?! سامية :

أبــدا. عــظــيـمــة. شــديــدة الــعـظــمــة. ال فــيــهـا سـعـد :
نـامـوس وال بـراغـيـث وال مـيـكـروبـاصــاتـهـا وحـشـة وال
حــاجـة; ألنــنـا آمــنـا إن أي اعــتـداء عــلي مـنــطـقــة شـبـرا
ـنــاطق احملـيـطــة بـهـا يـعــتـبـر اعـتــداء عـلـيـكي الـنــمـلـة وا

شخصياً .
سـعد! من فضـلك أنا بأوضح حـقائق. يعني سامية :
ــتــخــلـف ده يــقـول (تـكـمـل كالمـهـا مـا ايه الــســواق ا

بينما يتحدث اجلد) .
كــفــايــة الــلي حــصل لــنــا بــســبب فــلــســطـ . اجلـد :
كـمـان هــانـعـمل مـظـاهـرات عــلـشـان لـبـنـان?! دي الـدول
الـعربـيـة سـنة  48اتـكـحـولت علـشـان حـشـرتـها فـي اللي
مـا لـهـاش فـيه.  شـوفـوا حـالـكم.  شـوفـوا مـصـلـحتـكم .
سالموا عـليـكم أنا نـازل مش عايزيـن حاجة من حتت

?
إمتي بـقي حصل ده ?? في  48 عـدد أفراد سـامية :
اجلـــيــوش الـــعــربـــيــة كـــلــهـــا كــان  20ألـف قــدام  80ألف

جندي صهيوني .
رشد: (مبتسما للجمهور) حتة من كتاب التاريخ . ا
ده مــعــنــاه إن الــعـرب كــانــوا بــيــجــامـلــوا في سـامـيـة :
احلـرب بكارت تـعزيـة أو بكيـس برتقـان مش بيـحاربوا
بجد.  كـفاية بقى نـكدب الكـدبة ونصدقـها. امتي بقي
حـاربـنــا عـلــشـان حـد ?? احــنـا كــنـا بـنــدافع عن عـمــقـنـا

االستراتيجي .
يــا ولــد !! ايه يـــا أخــتي الـــبــيت الــلـي مــلــيــان هــنـاء :
حــــراك ســـيــــاسي ده ?! يــــا مـــامــــا دافـــعـي عن عــــمـــقك
االستراتيجي أنتي; أحسن ما تصحي من النوم تالقي
ســعــد حـتـه مـنـه تـبع األردن سـعـد: (وانــا مـطـمع).  يـا
بـنـتي كـفـايـة سـيـاسـة خـارجـيـة بـقي .. ركـزي شويـة في

سياستك الداخلية .
ال ســيــاســة وال نـــيــلــة .. الــشــوارع مــلــيــانــة ســامـيـة :
مــظـــاهـــرات وفي كل شـــارع صــوان لـــلــجـــان مــنـــاصــرة

الشعب الفلسطيني واللبناني ...
ســواق الــتــاكـسـي قــعــد في الــتــوصــيــلــة طـول ســعـد :

حـسيت أنها حمـاتي. احلياة جنبـها أمان بشكل !!!. ال
مفيش فايدة الزم أروح أجيبها بالقوة .

هــنـاء: (نــاظـرة إلي ســامـيـة وهـي خـارجـة) مــامــا هي
ـكن أتـعـامل مـعـاهـا من غـيـر مـا اشغَّل الـوحـيد الـلي 

دماغي; أصلها واضحة وشفافة .
ـكن حتــتـوي حـضــنـهــا أوسع من الــدنـيــا.  جـمـال :

الكون كله .
ا أجتـوز هاقـدر ابعد أنا مش مـتصـورة أني  سـنية :

عن حضنها .
أنـا عن نفسي هـا فضل معـاها. أصْلِي صعب علي :

أعدي يوم من غير ما أشوفها .
أمـال إحنا قررنا كـلنا  نتـجوز هنا ليه?! أصل سعد :
الــلي جـرَّب يــعـيش مـع الـست دي صــعب يـعــيش بـعــيـد

عنها. ماما .. أمي .
مــامـتــنـا يــا سي سـعــد .. مـامــتـنـا يــا آبـيه. اجلـمـيع :

يالال ياماما مش هنتصور من غيرك .
إيه رأيـكم بقي نتـصور صورة عـلي ما تيجي جمال :

(آمرا شخص من وسط اجلمهور): صور .
سامية: (وهي جتري نحوهم) استنوا .

(تــلـتــقط الــصـورة بــدون مـامــا مع خــفض اإلضـاءة.
مثلون  fix ثم يقتربون مع موسيقي باردة. في هذه ا
الـلـحــظـة يـدخل اثـنـان من عــلي يـسـار اجلـمـهـور في
شـهد سـرح يحـمالن صـورة طبق األصـل من ا عـمق ا
نتـصف. يتركانها علي السـابق ولكن بوجود األم في ا
ـسـرح ويـخـرجـان. الـصـورة في حـجم ال يـقل عن 2م ا
×2م. إضــاءة زوم عـلي الـصــورة وعـلي الـكــرسي الـهـزاز

الذي يجلس عليه منعم) 
مـنعم: (صـوت منـعم بالي باك) إنـني أعـني مـا أقول.
فــأنـــا بــشــر قــد تــخــونــنـي ذاكــرتي أحــيــانــا وقــد أقــول
ـمكن انقاذ أشـياءَ واسكت عن أشـياءٍ أخري هل من ا
شـىء ال شىء كــمـا يــبــدو يــجب ان نــحــتــرم قـوة الــوهم
هـنــا قـد نــكـون عــلى بـوابــات الـفـردوس أو عــلى أبـواب

جهنم  
ــرشـــد: يــقـــال أن صالح جـــاهــ بـــعـــد ان صــدم فى ا
تمثـال الثورة وصـحي على الوجع والـنكسـة ...والعهدة
عـــلى الـــقـــائل ... تـــقـــرر أن تـــعـــبـــأ ســـعـــاد حـــســـنى فى
امـبوالت مـسـكن حـقن بهـا الـبـلد كـلـها ( مـقدماً) خـلى
بـــالك من زوزو.قــفـــزة مــرعــبـــة من الــكـالم عن مــبــاد

اظية الثورة الى الكالم عن زوزو أ
شـافكى: كـفاية انـها خـلت النـاس ترجع احلـياة وقـلبهم
ـة نسيتهم إنهم يـدق من جديد بعد ما الـكسرة والهز

. بنى ادم
مـنعم: (صـوت منـعم بالي باك) إنـني أعـني مـا أقول.
فــأنـــا بــشــر قــد تــخــونــنـي ذاكــرتي أحــيــانــا وقــد أقــول
ـمكن انقاذ أشـياءَ واسكت عن أشـياءٍ أخري هل من ا
شـىء ال شىء كــمـا يــبــدو يــجب ان نــحــتــرم قـوة الــوهم
هـنــا قـد نــكـون عــلى بـوابــات الـفـردوس أو عــلى أبـواب

جهنم  
بـــالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اااك
(الغداء قبل العشاء األخير)

هذه األحداث يعتـقد البعض أنها جرت في رشد : ا
صـيف  1982 أثـنــاء حـصـار بــيـروت .. يالحظ  صـوت
الـراديـو وهـو يـردد أغـاني جـادة ووطنـيـة وفي اخلـلـفـية
ـقـاومـة صـوت الــتـلـفـاز مع أخـبــار عن ضـرورة خـروج ا

الفلسطينية وتسليم أسلحتها .
هــنـــاء: (تـــدخل مـــنــزعـــجــة) أف بــــقـى! ايه األغــــاني
ـوت فيـغلق رشـد بالـر احملـبـطـة دي ! نـكد. (يشـيـر ا

الكاسيت وتتوقف األخبار) 
رشد: نغير يا فندم  ا

ـا يـنـكـدوا هـناء (تـقـول للـمـرشد: شـكــرا. يـعـني هـمـا 
علينا الناس هتبطل تموت في بيروت?!

في غــزة يــا فـنــدم .. دلــوقـتـي بـيــمــوتـوا في ـرشـد : ا
غزة .

ال حول وال قوة إال بالله .. أعمار .. عمرهم اجلد :
ـوتـوا بأي سـبب كـده . إن مـا مـاتـوش في احلـرب حـا

تاني (يسعل)
سرح) (اجلدة حمدة تبخر ا

اجلد (مستمرا في السعال): بتعملي إيه يا حمدة?
اجلدة: الريحة. با أغطى ع الريحة يا حاج.

ـرشد وتـأخذ منه هنـاء: (ال تسـمع اجلد وتـنظر إلي ا
كن ?! وت قائلة)  الر

وت) . ارجوكي! (ويعطيها الر رشد : ا
ـوت في اجتاه ما): خالص. هنـاء: (هنـاء تشـير بـالر

نعيش بقي.
 (تنزل أغنيه محمد منير..مش كل كل وال أي أي) . 
رشد: (مبتسما للجمهور) يبدو أن تلك األغنية هي ا
ـرحـلــة أو شـعـار الــعـيـلــة. ولـنـتــذكـر جـيــداً أنـنـا شـعــار ا

الـنـهــار .. الـراجل فـطس. مــا عـمـلش بـتالتــة تـعـريـفـة
وقعد يسب ويلعن لفلسط وللبنان .

ــنــاضــلـة بس مــا تـكــمــلش فــهــمت !! طــبــعـاً ا هـنـاء :
سامية طرحت السواق الغلبان أرضا .

ملـحوظة. يعتقـد إن تعليقات هـناء غالبا ما رشد : ا
ــا لــســامــيــة. اصل كـل تــعــلــيـقــات هــنــاء عــلي تــســبب أ
تـصــرفـات ســامـيــة بــتـرمي عــلي حــاجـات لــيـهــا عالقـة
بـاألنـوثـة والـدلع والـكالم ده .. فـلكـلـور  نـسـوانى كـيدى

ا .
لــو سـمـحــتي يـا هــنـاء. ال ارض وال سـقف. سـامـيـة :
إحـنــا إمـتي حــاربــنـا عــلـشــان حـد ? في  56 هـمــا الـلي

ضربونا وفي ..... 67 (هناء مقاطعه بسخرية) .
شرحه بططونا . هناء :

مـالك بـتـقـولـيـهـا بـشمـاتـة كـده ?!  هي الـلي سـامـية :
انهزمت دي مش بلدك واال ايه ?!

يــا حـول الــله. يـعــنى هي بــلـدنــا كـلــنـا .. مش سـعـد :
بلدك لوحدك !! ليه بقي أنتي محموقة كده ? 

ـرشـد : يالحظ أن هــنـاء تــشـعــر بــتـعــاطـفــهـا مع كالم ا
ســامــيــة ولــكــنــهــا تــتــراجع فــوراً وتــســتــمـر فـي خــطــهـا
اجلـديد الـذي رسـمته لـنفـسهـا بـعد خـيبـة أملـها. يـقال
ـساواة والـعدل ; بـيحـلم با إن أبوهـا كان شـيوعي قـد
ـناضل والقـضاء عـلى الـطبقـية; وجَـوز أختـها الـكبـيرة 

شيوعي رفيق.
ـناضل .. وكالمه ـنعم : الرفـيق .. الـثـوري .. ا عـبد ا
ــسـاواة واحلب ـرأة وا الــكـثــيـر عن الــعــدل واحـتــرام ا
وأحالم عن تـغيير الدنـيا وبيت جمـيل وزيارة للقدس
احملــــــررة .. أحـب الـــــــنــــــاس ووطـــــــني واحلـب وأحب

نضالي واحبكِ حب رفيق نضال.
هـنـاء : أنــا مــقـدر يــا حــبــيـبــتي أد ايـه انـتـى بـتــشــتــغـلى
وتـتعـبي علـشانا. بـس مسيـرى فى يوم هـا عوضك عن

كل ده وبنيلك بيت جميل ونزور القدس احملرره .
ـنـعم : وقع االحتـاد الــسـوفـيــيـتي وانــهـار احلـلم عـبـد ا

االشتراكي 
هــنـاء : وال الـــبــيت اجلـــمــيل اتـــبــنـى لــهـــا وال الــقــدس

احتررت. 
ــمــكن أن يـتــحــقق مــا ضـحــيــنـا ـنـعم : هل من ا عـبـد ا
ـمـكن ان تــرتـاح أرواحـنـا بـحـيـتــنـا من أجـله  .هـل من ا

وتصعد لتستقر فى السماء .
هــنـاء: واتــكــســر حــلم بــابــا (وكـأنـهــا تـفــيق من حـلم)
وعــايــزيــنى اشــتــغل واتــكــلـم في الــســيــاسـة (ثم تــنـظـر
لسـعد وسـامية جتـدهمـا ما زاال يتـشاجران): خالص
بـقي يـا جـمـاعه كفـايـة خـنـاق .. اهدى يـا سـعـد أحسن
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دور الدراماتورج
1- صــــاحب فـــكـــرة وحـــدوتـــة

النص 
2- صـــــــاحـب الــــــــشـــــــخـــــــوص

وســــيـــــرهم الـــــذاتــــيـــــة داخل
النص 

3- صاحب سيناريو النص 

4- مشارك فى ورشة الكتابة

5- صاحب الصياغة النهائية

دور الورشة
ـشـاهـد ـشـاركـة فى كـتـابـة ا ا

الداخلية

ÉeÉe ÉØ«a

سرحي جريدة كل ا

> عالج احلياة  بأسلوب رو منطقى عقالنى فريد حتى تسير فى بحر هاد ال تعكره
أمواج االنحراف والتشتت  وقد جتلى ذلك فى كتابته اإلبداعية .
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سعاد حسنى . 

رشد: اعتقد دلوقتى فى نانسى عجرم وهيفاء. ا
سـنـية: بـالـظـبط هـيفـا مش زى سـعـاد حـسنى عـيـونـها
السـود وشعـرها األسـود ورمـوش ثقـيلـة.... كل البـنات

سعاد حسنى.
جمال: طبعا قطة تخش القلب من غير استئذان.

سنية : أنت معايا عاخلط على طول يا ابيه جمال.
ـرشد: يــعـتـقـد إن مش قــصـدهم بـطـة و وزه ورمـوش ا
وكالم مـن ده بس يــقـــصــدوا تـــاريــخــهـــا الــفـــنى غــروب
وشــــــروق و حب فـى الـــــزنــــــزانه وشــــــفـــــيــــــقه ومــــــتـــــولى
........... وعـلى حـ غـرة تنـجح سـنـيـة وتـدخل كـليه
الـطب عـلـشـان تـبـقى دكـتـورة زى جـمـال وحـتى اآلن...

لم يكتشف سر سنيه والثانوية العامة!!!
يلال يا جماعة ناخد صورة تذكارية (يتحرك سعد :

اجلميع ألخذ الصورة) .
استني ماما (ينادي): يا ماما . علي :

طبعا يا ابني أمال هنتصور من غيرها . جمال :
و أبــلـه ســامــيــة. (مــنـاديـة) مــامــا .. أبــله ســنـيـة :

سامية .
هما ف ? جمال :

طبخ . كن في ا سعد :
طـيب حد ينده لـهم علشان نـتصور ونخلص جمال :

.
يا ماما . يا سامية . اجلميع :

يا أبله سامية ! . سنيه :
يا مامتي ... يلال بقي . علي :
شافكى: تعالى يا سامية بقى .

(سامية تدخل)
ايه ? ف ماما !! . اجلميع :

ما انتو عارفـ ماما .. بتقول لكم روحوا سامية :
انـتم مـا لـكـمش دعـوة بـيـا أنـا مـالـيش في احلـاجـات

ديه .
ست عـمـلـية. مـا تـعـرفش تـضـيع حلـظة من جـمال :
ـا بتـرتاح ..... غـير مـا تعـمل فـيهـا شيء مفـيـد. حتى 

بترتاح علشان تقوم تكمل شغل .
ا قـلت أني قـررت اقـعد في أنـا مش نـاسيـه  هـناء :
الـبـيت ومـا اشتـغـلش. افـتَـكَـرِت إن ده عـلـشـان حـاجات
الـبــيت واألوالد. قـالت لي كل حــد يـخـتـار الــلي بـيـحـبه

ويعرف يعمله وسيبوا الباقي عليا ! 
هي دي مـامــا. تـريح الــكل وفي اآلخـر هي. سـعـد :
كل الـناس بـتحـبهـا وحتب الـلمـة عنـدها.  مـا افتـكرش
مرة كان عندها مـشكلة مع حد وال حد عنده مشكله
مـعـاهـا.  حـتى سـاليـفـهـا أيـام مـا كـانـوا عـايـشـ كـلـهم

هنا .
أنا باقول لهـا يا ماما من قلبي.  عمري ما سامية :

على : سنسن يا حبيبتى 
سـنية: مش قـالتلـكم............ نعم نـعم انت عايز ايه

انا مخاصماك
عــلى : ســـنـــيه .......... كـــده اهــون عـــلـــيــكى .........

امال م هيسمع القصيدة اجلديدة 
سنية: على لو سمحت ما تكلمنيش 

على: القـصيده كـتبتـها للـبنت اللى بـحبهـا وهى بتموت
فى دبيبى

ســنــيــة: دبـــاديـــبك ........ دى غــــيـــر الـــبـــنـت بـــتـــاعت
االسبوع اللى فات 

ـه اوى ..... اسمـعى عـلى: طـبـعـا يـابـنتـى ده انتـى قد
اسمعى 

وقــفـت حتــســـو كــوب الـــقــرفـــة ......كــالـــبــدر تـــطل من
الشرفة

أهـــواهـــا ولــكن كـم تــهـــوى ........أن تــغـــلق فـى وجــهى
الضرفه

واخطط حتى القاها .......واقول لقيتك بالصدفة 
سنية: واضح طبعا انها ديبه فى دبايبك 

عـلى: اتــريــقى ...انــا مــضــطـر اســيــبـك عـشــان جــتــلى
فكرة قصيدة جديدة 

سـنـيـة : طـيـب اسـمع مــدام فـتـحــتـلى قــلـبك انــا عـايـزه
احكيلك على حاجة كده 

على: ال معلش الفكره هطير من دماغى  
سـنـيه: والـلــهـى مـا هــرغى .... يــعــنى هى جـت عـلــيك

....ما انا طول عمرى لوحدى  وبتلكم معايا 
رشد:  يعتقد ان سنيه عايشه الدور حبت  ا

سنيه : الـفتره الوحيده الـلى مكنتش فـيها لوحدى قبل
سن  12ســــنه كــــنت بــــلـــعـب مع الــــواد اجملـــنــــون ده هـــو

وصحابه 
سعد: بتهيألى سنيه كبرت ومتنفعش تلعب مع الوالد 
جـمال: أول مرة اخـد بالى انـها بـقت مدمـوزيل  اموره

كده 
ة ـدرسـة مع كـر سـعد: سنـيـة مـفيش داعـى تروحى ا

البنت ديه سلوكيتها مش كويسة 
سنية: ماشى  وبئيـنا نروح سينما من  1 : 10فى نفس

درسة  ميعاد ا
ـرشد: ظـلت سـنـيـة مـتـفـوقـة لـغـايـة ثانـيـة ثـانـوى بس. ا
حتاول االنـتـحار بـعـد كل ظهـور لـلنـتيـجـة. تقـنع الـعائـلة
بـأن ورق اإلجابة بـتاعـها اتسـرق . ترفع الـعائلـة قضيه
فى مــجـلس الــدولـة ...( ثم لـلـجـمـهـور جـانـبـا) يــقـال
ــــتـــلىء بـــأغــــاني ســـعـــاد أنـــهـم وجـــدوا ورق اإلجـــابـــة 

حسنى 
ســنــيــة : والـــله مـــا ورقـى ومع ذلك بـــذمــــتـــكم مش كل
الــبـنـات نـفـسـهــا تالقى واحـد يـحـبــهـا زى عـبـد احلـلـيم
حــافظ مـا بـيـحب فى االفالم . و فـى حـد مـا بـيـحـبش

وســمــعت الـنــاس وهي بــتــهـتف: "يــحــيـا جــمــال"; "نـحن
وراؤك يــا جـمــال" .. وحـاجــات من دي. حــتى األغـاني
" الي .. سمعـتها بتـتغني باسـمي: "ياجمال يـاحبيب ا
و"حـد مـا يـعـرفــشي جـمـال"; عـلي فــكـرة .. أنـا سـمـيت
ابـنى "يحيى" علشـان افضل اسمع "يحـيا جمال" حتي
بعـد ما انتهي عهـد الزعيم "جمال". فطـبعا كنت طاير
بــاســمي وسط اخــواتـي واصــحــابي. ال وايه .. طــلــعت
اسم عـلـي مـسمـي. "جـمـال" وأنا فـي مـنـتهـي اجلـمال.

طبعا استنتجتم كنت عامل ايه في جميالت احلتة.
هــنـاء : كــانـت تــيــجى واحـــده من جــمـــيالت احلــته
تـتـجـوزك عـلـشـان تـعـيش عـيـنـيـها فـى وسط راسـها

زيي . 
جمال: أنا محطم قلـوب العذاري. وفي رحالت الكلية
كـــــنت تـالقي كـل الـــــبـــــنـــــات احلـــــلـــــويـن مـــــحـــــاوطـــــيـــــني
وبيـدلعوني. الـلي عامـله سندوتـشات باحـبها وبتـتحايل
روحة في علي عـشان آكل; والـلي بتـهوي علـي وشي 
احلـر; واللي شـاياللي اجلاكـيت وواقفـة تشـجعـني وأنا

بالعب كورة .
جـمــال (يـكـمل): أنــا بــقي الـلـي مـودرن ومــتــفـتـح بـحق
وحـقـيق في الـعـيله دي مـش اخويـا الـكـبـيـر سـعـد!! ما
يـغركوش أرسـتقراطـيته. أنا الـلي جان وجـنتلـمان بحق

وحقيقى.
سـعد: سـنيـة من فضـلك ادخلى غـيرى الـفسـتان ده انا

قولت الف مره مفيش خروج بفسات كت .
سـنـيـة : مـش كـفــايـة الــبـنــطـلــون الــلى الزم ألـبــسه وأنـا

ة حتى فى عز احلر. نا
جـمال : سـنـسن مش مـشـكلـة الـبـسي شـال عالـفـسـتان
وأبقى اقلعية و أنتي فى وسط صاحباتك لوحدكم. 

سنية : طب ما تكلمه يا أبيه .
جمال: ال مشى انتى احلكاية من غير كالم.

( تنظر اليه سنية بعتاب)
جـمال ( لسـنية) مـاتفـهمـينيش ( ثم مـستديـرا بسرعة
لـلــجـمـهـور) مــاتــفــهــمــونــيش غــلط انــا بس مــابــحــبش
ركب استنزف نفسى فى قضايا فرعية .... وبعدين ا
اللى ليـها ريس بـتغرق وسـعد اختار يـبقى هو الريس
( مـــســـتـــدركــا) : الـــلـه!!! أمـــال فـــ سـت الـــكل? دانـــا
افـتكـرت أنى الـوحيـد الـلى متـأخر . ( ثم مـنادياً) : يا

ماما.
طبخ)  (سنية خارجة من ا

مش عارفـة ايه اللي طَـلَّع في دماغـها تـخَرَّج سـنية :
دقيق وتخمر عج قبل ما تلبس .

فـيكي اخلـير يـا مرات ابـني. عمـر ما يـفوتك اجلد :
واجب. بـعد السـن دي كـلها مـا نسيـتيش الـرحمة في
ــرة ســنــويــتي ولــسـه بــتــخــبــزيــهــا بــنـــفــسك . يــاريت بــا

توصلى حلد اودتى هاتى لي حُقّ النشوق.
اجلـدة :  يـا راجل بـطل طـلـبـات. خـلـيك حـسـيس .. ده
مـــفـــيش اتــقـل من الـــبــني آدم. (ثم مــنــاديـة): صــفـــيــة
نـاولــيــني بــرطــمــان الــعـسـل يــخـلــيــكى. وهــتالقى طــقم
الـسنـان عاحلـوض هاتيـه وانتى جـايه وااللشـ عشان
الف بـــــــــيـه وســــــــطـى الـــــــــلـى انــــــــكـــــــــســـــــــر والــــــــقـــــــــربــــــــة

........................
اجلـد : (نــاظــراً الـيــهـا بــغــيظ ويـردد) اســـتــغــفــر الــله
الـعـظـيم (تـنـظـر الـيه اجلـدة فـيكـرر االسـتـغـفـار وكأنه

يسبح).
ـسكا راتي هـناء ( جـمال: (اليراه) احب أعـرفـكم 

بها) .
سـنـيـة: مـا تــقـلــقش يــا آبـيه. ابــلـة هــنــاء أتـعــرفت عـلي
الـضـيـوف من بـدري (ثم تـغمـز لـسامـيـة قائـلة): هي

مركز كل األحداث كالعادة .
مــلــحــوظــة. ســنــيــة بــتــغِــيــر مـن هــنــاء ألنــهـا ـرشـد : ا
دلـــوعه ومـــرات جـــمـــال; جـــمـــال مَـــثَل ســـنـــيـــة األعـــلى

وذج فتي أحالمها . و
عـلي أي حـال انـتم نـورتـونـا. يـا تـري شربـتم جـمال :
حـــاجــة? شـــكــلـــهم كـــده مــا قـــدمــوش أي حـــاجــة. حــاال
هيكون كل شيء جاهز. (ثم لسنية): سنية شوفي لنا

وضوع ده. ا
سـنية: سنيـة سنـية سـنيـة  انا مـعرفش لـيه مطـلعطش

هناء ...... نؤنؤ 
ـرة اخـلص خـلـيـكي يـا سـنـيـة. أنـا داخـلـة با سـامـية :

مع ماما علشان تيجي بقي ألن الناس قلقت .
رشـد: (مشيـعاً ساميـة بنظراته) سامـية. زوجة األخ ا
األكـبـر. أمـهـا نــاظـرة مـدرسـة. أبـوهــا مـوظف حـكـومي
مــهــمش.  حــسـاســة.  جــادة. واعـيــة تــمـامــا بــاألوضـاع

حولها ولكنها تكتفي بالتعليق والتحليل.  حنونة.
هــنــاء: (وكــأنــهـا تــكــمل حــديــثــهـا مـع شـخـص آخـر)
فتالقـيـها واخـده كل حـاجـة علي جـوه كـده .... أول ما
ة ومـنمقـة في نفـسهـا بشكل تشوفـها حتس انـها قـد
دوغـــري زيـــادة عن الــلـــزوم. مـــاشي ده بــره .. لـــكن مع

جــوزهــا !!! أنــا مالحــظــة إن احلــاجــات ديه بــتــضــايق
لكـة صفـيه. ساميـة وسعد اتـعرفوا األمـير سعـد ابن ا
عـلي بعض في اجلامـعة .. هي كانت في كـلية األلسن
وهو في كلية التجارة. كان اكبر منها بخمس سن ..
عــلــشــان ظــروف أخــرتـه في الــتــعــلــيم .. وافــقت أنــهــا
تـعيش في بـيت الـعيـلـة بعـد اجلواز .. سـعـد باشـا قال
ـلكـة صـفـيه كان حـلم عـمـرها وحـلـمه هو لـهـا إن أمه ا
وأخـواته كمـان أنهم كـلهم يـعيشـوا مع بعض فـي البيت
الكـبير. ساعات كـتير باحس أن جوزها نـفسه يغيرها
ويــبـدلـهــا بـأى حــاجـة مـكــانـهـا . عــمـري يــا أخـواتي مـا
ســمــعــتــهم بــيــهـــزروا مع بــعض . أنــا مش عــارفه هــمــا

عايش مع بعض إزاي ?
الـيـة فـضلت ـرشد: عـنـدمـا تيـسـرت حالـة زوجـهـا ا ا
تزقـه إلى أن اشتـرى لـهـا شقه في  6أكـتوبـر...حـنـونة
يـــذهـــبــــان إلـــيـــهـــا مـع أوالدهـــمـــا في يـــومـي اخلـــمـــيس
واجلــــمـــــعــــة مـن كل أســـــبــــوع وشـــــالــــيـه في الـــــســــاحل
الــــشــــمــــالـى يــــقــــضــــيــــان فــــيه طــــوال شــــهــــري يــــولــــيــــو

وأغسطس... حنونه.
هناء: سهونه.. وبقية الصيف متقسم علي أنا وجمال
والعيـال وعلي أمه وأخـواته الصغـيرين .. مش قلـتلكم
ـوسم سـهـونه سـمسم واعـية !! مـخـتـارة لنـفـسـهـا عز ا

ديه  لكن عموما تشكر علي كرمها معانا .
سـنــيه: (غــاضـبه) وأنــا بـــقي كــأني مـش مــوجــودة في

العيلة دية (وحتاول اخلروج غاضبة) .
علي (مناديا): تعـالي يا بنتي! (ثم لـلجمهور): أحسن
حتاول االنـتحار واال حـاجة.  أخـتي سنـيه. قعدت في
الثانويـة العامة أربع سـن بسقـوط منقطـع النظير ..

واد . صفر في جميع ا
ـثـابـرة حلـد سـنـية: مش نــسـيب الـكالم عن الـتـفـوق وا

غيرك يا سى على.
عـلى : اباااااااه ( لـلجـمهور) سـمعـتـنى وأنا بـنم عـليـها
... دلتوقـتى هاخسـر حليـفي الرئيسـى فى هذا البيت

...سوري سندريال.
سنية : ال خالص يا سى كامبه خالص.... عيش بقى
ـيـلـودرامـيـة ) أنت كــمـان لــوحـدك وحــيـد حــيـاتك ( 

منبوذ.
عــلى: مـش قــوى كــدة مـــانــتـى كــمــان هـــتــبـــقى غــلـــبــانه
ومــســكــيـــنــة ومــحــطــوطــة فى الـــركن الــلى هــنــاك ده (

مشيرا إلى احد األركان البعيدة).
سـنـيـة : ال انــا عـنـدى ابــيه جـمــال وأبـله ســامـيـة أرغى

معاها للصبح ( لهناء) يا ابله أنت اللى فى القلب .
هناء: (لسنية) ما انا عارفه يا حبيبتى .

عـلى : (مـتـهـكـمـا) وســعـاد حــسـنـى وأفالمـهــا أوكى يـا
مجنونة سعاد اتفقنا ... اتفقنا ( يتركها ويخرج)

سنية : (للجمهور) دلوقتى يرجع زى البوبى .
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 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

نية فى  24 من فبراير عام 1921عن عمر يناهز التاسعة والعشرين تاركا > وافته ا
وراءه إرثا فكريا ضخما وإجنازا أدبيا واسعا فى فترة ال تتخطى الثمانى سنوات من

 1913وحتى  1921.

3 من أغسطس 2009 

> شعر محمد بدنو أجله و هو فى ربيع العمر فقال: هيئوا لى باطن األرض قبرا و
دعونى أنام حتت التراب فى ظالم القبور راحة نفسى ومن النور شقوتى وعذابى. 
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عنـدك تـوطى تـكـا .... والـله انـتى أمـورة وزى الفل ...
مــاشــفــتـــيش ســعــاد حــســنـى فى فــيــلـم امــبــارح جــنــنت

قطقطة. رشدى أباظة ازاى بحركاتها ا
حــضــرتك احــنــا هــنــا عــنــدنــا ضــيــوف. مش هــنـاء :

ذنبهم أبدا مزاجك النكدي ده .. بالش غم .
اوكي خـالص .. انـــــا رايــــحـــــة .. رايـــــحه ســـامـــيـــة :

استعجل ماما وجمال .
العـيلة حـريصـة جدا عـلي وضع صورة العم رشد : ا
ـنــعم وعــلــيـهــا شــريط سـتــان اســود مع تــغـيــيـر عـبــد ا
الـشريط بـشكل دائم كـلمـا بهت .. اجلـميع يـؤكدون أن
ـا الـشــريط يـتـجــدد لـوحـده .. الـواقـع إن الـشـريط دا
بـيـلمع وجـديد (تـغيـير في االداء) منـعم. رمـز البـطـولة
ا علي لسان قاومة .. احد أهرامات العائلة .. دا وا
العـائلـة .... بيفـتخروا به وخـصوصا أثـناء مشـاهدتهم

TV . ظاهرات علي الـ ألخبار ا
فـاضل بـقي حـضـراتـكم تـتـعـرفـوا عـلي جـمال هـناء :

جوزي. محطم قلوب العذاري .
أهال بــيــكم .. آسـف اني مــاكــنـتـش مــوجـود جـمـال :
في شــرف اسـتــقـبــالـكم. اصل الــشــغل في الـصــيـدلــيـة

واخد كل وقتي .
سامية: (لهناء) شفتي احلركات واالعذار ?

طبعاً يا بنتي جوزي لعيب . هناء :
أحب أعرفكم بنـفسي .. أنا الدكتور جمال. جمال :
مـديـر األجـزاخـانــة الـلي عـلي الـنـاصـيـة واالبن الـثـاني
في الـتــرتـيب في عـيـلــتـنـا. احلـمـد لــله إن الـزعـيم الـلي
ا اتولدت سنة  1957 كان اسم كان أبويا متـحمس له 
مــوضــة عن اسم ســعـــد زغــلــول. مــا اهــو أبــويــا -الــلي
مــشـهــور بـحــمــاسه الـوطــني- هـو الــلي ســمـاني جــمـال
عـلى اسم جمـال عـبد الـنـاصر. أنـا بـقي كنـت مبـسوط
جــــدا من اســـمـي; عـــلـي عـــكس ســــعـــد الــــلي مــــاكـــانش
عـــاجـــبه اســـمـه. هـــو مـــعـــذور بـــرضه. ال شـــاف ســـعـــد
زغلول وال سـمع بودنه الـهتاف بـاسمه. لـكن انا شفت 

(دخول سـنية موجهة حـديثها لسـامية .. مع استمرار
ا عـنـد بـدء حوار الـغـنـاء بـصوت عـالي ثم يـتـحـول 

سامية وسنية)
هو ف آبيه جمال ? سنية :

بــيـكــمل طـقــوس األنــاقـة والــشـيــاكـة .. هي سـامـيـة :
لسه ماما ما خرجتشي ?

ماما هتصلي العشا وتيجي . سنية :
(سـامــيـة نــاظـرة إلي هــنـاء وهي تــغـني ثم تــتـجه إلي

نضدة) اجلمهور وجتلس معهم علي ا
هـنــاء. سـلـفــتي الـصـغـيــرة. هي مش اصـغـر سـامـية :

مني بكثير. الفرق بينا أربع سن بس..
رشد 8:   يا فندم  ا

ــهم أن الـلي يــشـوفــهـا سـامـيـة:   6........ 4 مــتـفــرئش ا
يقـول عـلـيهـا بـنـتي. مهـتـمـة بنـفـسـها وبـتـدلع عـلي الكل
كــأنـهــا طـفـلــة في ثــانـوي مع أنــهـا مــتـخـرجــة فى كــلـيـة
الـعلوم بـتفوق. وبـعد مـا اجتوزت الدكـتور جمـال قعدت
في البيت. (باستغراب) إزاي متحملة الفراغ اللي هيه
فــيه ده?!  نـاقـشـتـهــا كـذا مـرة لـقـيــتـهـا مش هـايـفـة وال

عبـيطة لكن اعتقـد أنها بتستـهيف وتستعبط هناء:
لـــو اشـــتـــغـــلت هـــافـــقـــد أنـــوثـــتي; عـــلي األقل فـي نـــظــر
الـــرجـــالـــة . حـــلي عـن دمــاغـي يـــا ســـمــسـم. أنـــا زوجــة
مــتـفــرغـة. (ثم مـنـاديـة عـلى جـمـال): يــلال يـا جــيـمي.

الناس منتظرة من بدري .. يلال بقي يا دوك .
سـامـيـة: (لـلـجـمــهـور بـعـد تـأكـدهـا من خـروج هـنـاء):
زوجـة مــتـفـرغــة .... جـوزهـا يــشـيـلــهـا من عـلي األرض
شــيل. وهي يــا دوب بــتــتــزوق وتــهـدي أعــصــابــهــا.. بـره
أجـــنـــدتـــهـــا تــــمـــامـــا كل األعـــمـــال الــــدنـــيـــا من طـــايـــفـــة
الـــتــوضـــيب والـــغـــســـيل وتـــنــضـــيف اخلـــضـــار. مـــنــتـــهي

اركسي. الطبقية يا هناء يا بنت ا
هــــنـــــاء. من مــــوالـــــيــــد أغـــــســــطس . 1959 ـــرشــد : ا
مـتناقـضة. أقـنعت جوزهـا انه يبـني نفـسه أوال وبعدين
ي . يبقي يقف جنب العـيلة .. طبعاً ده بأساليب حر

يـارب العـشا يـعجـبـكم .. أنا أشـرفت علي كل هـناء :
ايسترو ماما طبعاً . حاجة بنفسي. بقيادة ا

دقـايق ومامـا تكـون موجـودة للتـرحيب بـيكم سـامية :
في بيت العيله . 

الـبـيت ده مش بيت عـيـلة عـادي.  كل حـجر ـرشد : ا
في البيت ده شاهد ... شاهد علي تاريخ عيلة .

عـلي: (لـلــجـمـهـور) انــتم مــتـأكــدين أنـكم مش شــامـ
حـاجة? .. يعـني ريحة حـاجة وحشة? .. (ال يرد احد)

(لنفسه) يبقي أكيد الريحة دي تهيؤات (ويخرج) .
سرح حـاملتان (تقـطعه سنيه وسـاميه داخلـتان إلي ا

معهما بعض األطباق)
سـنـيـة: (لـسـامـيـة) حـقــيـقي مش شــامـ حـاجـة? واال

كن مش عايزين يحرجونا! .
كن سـامية: (مـتعـجبة) مش فاهـمـة يا سـنيـة. مش 
إحـنـا بـنـبـالـغ شـويـة في مـوضـوع الـريـحه ده? (تـكمالن

. ( ما
رشـد وكأنه يبحث عـن احد بينهـم ببطارية .. أداء ( ا

فالت بارد. عيناه تنظران إلي األفق)
ـرشـد: (مـشـيرا إلـي علي) عـلي. آخـر عـنـقـود سـكـان ا
ـــســئــول عـن الــرائــحــة الــبـــيت .. صــاحب الـــكــوتــشي ا
النتـنة الـلي حضراتـكم أكيـد شامـينهـا بوضـوح . أنا لو
مـنـهم كــنت احـمـله كـمــان مـسـؤولـيـة الــسـحـابـة الـسـوده
وزيـــادة نـــســبـــة  الـــرصــاص فـى احملــاصـــيل الـــزراعـــيــة

صرية. ا
رشد إلي أداء تقريري ويكمل)  (تغيير في أداء ا

ـدة  3 ســنـوات .. سـقط فـي ثـانـيــة ثـانـوي  ـرشـد : ا
يحب الـشعـر ويكـتبه ... يـسرح شـعره بـاجلل .. بيـغني
.. ويـلحن .. ابن نـكته .. بـيـتريق عـلي كل حاجـة حتى

علي نفسه .
رشد ويتغير إلي حكي ويكمل ) . ( تغير في أداء ا

عـــلي اتـــفـــصـل من الـــدراســـة بـــعـــد تـــكـــرار ــرشــد : ا
ســـقـــوطه .. أحب فـــتــــاا ومـــشي وراهـــا يـــعـــاكـــســـهـــا ..
درسة لـيلـية فـذهب معـها . جنح علي وجـدها تذهـب 
ودخل اجلـامعة ورسـبت الفتـاه واجتوزت وقعدت في
الــبـــيت . ال مــبـــالي ..... كل شيء يـــحــدث في حـــيــاته

بالصدفة .
أزمـة جـيل غـيـر مـسـئـول هـو سـبـب الـكوارث سـعد :
الــلي بــتــحـــصل والــلي هــتــحــصـل .. جــيل مــعــنــدهــوش
رشـد نـاظرا إلي سـعـد باسـتفـزاز واسـتنـكار تـقـاليـد (ا

ثم مشيرا إليه) .
سعد األخ األكبر. أرستقراطي جلف . رشد : ا

آبـيـه سـعـد بـابــا الـله يـرحـمـه سـمـاه عـلي اسم عـلي :
ــفـضل ســعـد زغــلـول.  لــكن آبــيه سـعــد طـول زعـيــمه ا
عـمـره نـفـسه يـبـقي اسـمه .. شـريف!! مـدحت!! أو أي
ـوضــة عــلـي أيـامـه عــلــشـان يــلــيق اسم مـن األســمــاء ا

يوله األرستقراطية.
يــعــتــقـد إن رســام الــكــاريــكـاتــيــر مــصــطـفي ـرشـد : ا
حـسـ اسـتـوحي شـخـصيـة عـزيـز بـيه األلـيت من آبـيه

سعد (بتهكم) .
هــنــاء:  (كــأنــهــا تــتــحــدث إلي مــجــمــوعه أخــري من
اجلــمــهــور أو ســيــدة أخــري من اجلــمــهــور): تـــعـــرفي
حـضـرتك? أنـا الـلي عـجـبـني فـي سـعد اخـو جـوزي انه
نـــشــيـط ودءوب ومــكـــافح .. دراســـة مع شـــغل إضـــافي
كـتـيـر علـشـان يزود دخـله .. مـا اهـو طبـعـا الـلي عايش
الـــعــيـــشــة الــهـــاي دي مــا تــنـــفــعـــوش فــلــوس احلـــكــومــة
لـوحــدهـا. (ضـاحـكـة) عــامل اكـروبــات عـلـشــان يـجـيب
ـولي وبرضه مـحافظ علي إن اغلب عـفشه من بنـتر

هدومه تكون سينيه .
ــعـلـقـة زى ويـا سـالم لـو شـافـنـي بـآكل الـرز بـا عـلي :
بــاقي مـخــالـيق ربـنــا الـعـاديــ الـلي مـوطــنـهم األصـلي
الـــبـــيــوت الـــلي حـــوالـــيـــنــا وبـــيـــتـــغــذوا عـــلي الـــبـــروتــ
والـكـربـوهيـدرات وأنـثـاهم تـلد وال تـبـيض ... يـبـقي يا

داهية دقي .
ـكـن يـا عـلي! أنت بـجـد مش هـنـاء: (ضـاحـكة) مش 

كن .
علقـة للشوربة والشوكة للرز. يا سي علي ا سامية :

ها .  مش دي األصول?  اختشي بقي وال
يـا عيني يـا ست سمـسم. مش أي حد برضه هـناء :

.
مش كل كـل وال أي أي ســاعــات بــاســورق من عــلي :

وأنت جاي .
ايه بتقول ايه ?  هناء :

(علي يبدأ في أغنية منير وهناء تردد معه األغنية):
وال أي أي مش كل كل

من وأنت جاي ساعات باسورق
مالكش زي لو عاحلالوة
تكفي حي وعليك شقاوة
وال أي أي مش كل كل

ـرشد يكمل تـقد هناء: تـبدأ هنـاء الرحلـة عادية. (ا
اســبــور مــودرن وفي الــنــهـــايــة مــنــقــبــة. عــنــدمــا تــري
األخـبـار في الـتلـفـزيـون جتـري لتـغـيـير الـقـنـاه إلي قـناة
روشــة الن مــا بــقـاش لــيــهــا في الــسـيــاســة العــتــبـارات
كـثيـرة وبـقت الـسيـاسـة بـالنـسـبـة لهـا إن الـواحدة الزم

تسايس جوزها وتدلعه وترضي نزواته.
قــررت تـاخـد مـن الـدنـيــا الـلي هــيه عـايـزاه سـامـيـة :
ومـا تديهـاش إال اللي عـايزه تـديهـولها فـي الوقت اللي

حتدده .
وافـقت عـلي الـبـقـاء في بـيت الـعـيـلـة لـيـكون ـرشد : ا
لهـا جميل علي زوجهـا; وليحقق كل طلبـاتها; ولتكسب
الـعيلة مـعها في حالة لـو لعب بديله (خبرات بقى) فى

التسويق لنفس لصالح النفس النفس النفس . 
(ثم مـشـيـراً إلـى صـورة مـعـلـقـة عـلي احلـائط عـلـيـهـا
شــريط حـــداد اســود .. اســـفل الـــصــورة كـــرسي هــزاز
يجـلس علـيه شخص غيـر مرئي لـلجمـهور عـليه بؤرة

إضاءة) .
دي صــورة عم األوالد الـكـبـيــر; احـمـد عـبـد ـرشد : ا
ـنــعم فـقط ــنـعم.  يــعــرف في وسط الـعــائـلــة بــعـبــد ا ا
بـدون احمد ... اجلـميع ينظـرون إلى اخللف مرددين:

منعم..      
ــرشــد (يــكــمل حــديـثه):  ... اتــولـــد في عــام 1924 ا
بـحي اخلــلـيـفــة واسـتــشـهـد في  9 فــبـرايــر عـام 1946
في مذبحة كوبري عباس .  النيل  امتأل باجلثث اللي
ـنعم باإلضافة إلى 170 رحوم عبد ا كـان منها جثـة ا

جريحاً .
إحـنـا دلـوقـتي اتـقـدمـنـا جـداً والـلي غـرقوا سـامـية :
في البـحـر في حادثـة العـبارة   1500والـعمـليـة خلصت

مننا فينا مفيش إجنليز.
يووووووه يا سامية . اجلميع :

ابــلـه ســامــيــة !!!! (تالحظ غــضب سـامــيـة ســنـيـة :
وجه فـتحاول مصاحلاتها) تعرفي يا أبـله سامية لو ا

بيحصل ده.
هـــنـــاء : ال أنـــــا كـــــده بــــدأت أخـــــاف... حـــــد يـــــشــــوف

الكوفريه
رشد: أنا عندي جولة الزم تخلص فى ميعادها  ا

جمال : أشتعل أيها النور انى أمرك
على: رابع زرار من على الشمال

سؤل عن الكهرباء يخلى عنده دم و فروض ا سعد: ا
يولع

سامية : يعنى هى جت على الكهرباء يا سى سعد
وضع ده زاد عن حده بجد سنيه: ا

سعد : ولع                          
على: ولع

سعد: ولع                          
جمال : ولع

إحــدى الـفــتــيـات تــبـدأ بــالـغــنــاء ثم تـنــضم الــيـهــا بـقــيـة
الـفـتـيـات ثم بـعـد ذلك يـبـدأ الـغنـاء اجلـمـاعي. ولع ...

ولع ..
 النور النور ولع ...

 دي الضلمة تغور ولع
أنا احب النور اللي منور
دي الضلمة بتعمي وبتعور

النور ولع
وأنت مولع

وحبيبك من شوقه مولع
ــمــثـلــون بــالــصــيـاح: (يـضــاء الــنــور فــجــأة فـيــبــدأ ا
هــيـيــيـيـيــيه  ثم يــكـمل سـنــيـة وعــلي وجـمــال وهـنـاء
األغـنـيـة وتـردد سـامـيـة وسـعـد في الـلزمـات فـقط كل

من منطلق شخصيته):
سـنـيـة (جلـمال): إن كـنت ف حــبك مش جـد والـهـا

سايقة العوجان
اجملـموعة: خيـبـة وال مـاوردت علـى حد واألبـعـد يـبقى

بدجنان بالنار تكويك
هناء: ولع

اجملموعة: وال تسأل فيك
هناء: ولع
اجملموعة:

وما دام ل وياها
وال جترح باحلمشان
بصراحة احلق معاها
يا جناب اجلنتلمان
لو كنت حِرِك وتقلَّع

ف عينيها ما كنت تولع
والنور ولع .. وأنت مولع .. وحبيبك من شوقه مولع

وتعيب ليه على غيرك
وعامللي بتاع إيتيكيت
أل خلي وكتر خيرك
وال انشالله ما خليت
باب النجار ليه مخلع

واوعى انت البيت ال يولع
والنور ولع .. وأنت مولع .. وحبيبك من شوقه مولع
(يضـحك اجلميع قائـل معا في صوت واحد): بجد

بجد نورتونا. اإلفيه يحكم.
شـافـكى : يـاه خــايـفــ من الـضــلــمـة وانــتـوا فى وسط

الناس دي كلها ومع بعض .... غريبة 
ـرشـد: نــأسف لــهــذا اخلــطــأ الـذي يُــعــتــقــد أنه غــيـر ا
مــقــصــود  ونـســتــأنف الــتــرحــيب بــكم مــرة أخـرى في

بيت العلية.
جمـال: (لهـناء على جـنب بصوت مـنخفض): حاروح
أكـمل لبـسي بسرعـة.  تفـتكـري حد خد بـاله إني لسه

بلبس البيت?
هناء: ياه تصدق كل اآلمرات واجلميالت خدوا بالهم

جمال: يعنى اتفضحت يا حبيبتي
هـناء : يا حـبيـبي أنت زى الـقـمر حـتى لـو البس فانـلة

بدكه  
جمال: أموت أنا .

شـافـكى: بـنــســوار....أتـمــنى تـكــونــوا حـســ بـالــراحـة
ـكان ده زى مـا أنـا بحس مع أنى ضـيـفة واألمـان فى ا

زى زيكم.  
ـكــان مـش مـتــظــبط سـامـيـة: (لــلـجـمـيع) مــعـلــهـش ا
.  أصل إحـنـا حـابـيـنه كـده ومش عـايـزيـن نـغـير حـبـتـ
فــيه حــاجــة.  مــامــا بــتــقــول الزم احلــاجــات تــتــلــخــبط

ونوضبها. هي دي احلياة .
الــلــخــبــطــة دي مــعــنــاهــا إن الــنــاس عــايــشــة عـلي  :

وبتمارس حياتها ...... الله عليكي يا ماما. 
يــعـنـي لـو كــانت كل حــاجـة في مــكـانــهـا يــبـقى عـلي :
كـأن الــلي فـي الـبــيت أمــوات. احلــيــاة مــعـنــاهــا حــركـة

وزحمة .

العزومة عالغدا; اصل قعدة الليل ليها طعم تاني .
أهال بـــيـــكم. إحـــنـــا مــبـــســـوطـــ قــوي إنـــكم هــنــاء :

هتشاركونا العشا الليلة .
الفرحة مش سايعاني بحضوركم النهارده . هناء :

بيت ماما نور بيكم .... اتفضلوا . علي :
شـرفـتــونـا يــا افـنــدم ... خـدوا راحـتــكم عـلي سـعـد :

رأي ماما انتم أصحاب بيت.
أهال وسهال بحضرتك شرفتنا . سامية :

أتـمـني إن حـضـراتـكم تـركـزوا مـعـايـا عـشان ـرشد : ا
محدش يتوه كده واال كده .

سرح في الظالم وتبدأ  (النـور ينطفئ فجأة ويـغرق ا
مثل في التساؤل والصياح) أصوات ا

رشد: إيه اللي حصل يا جماعة? فيه إيه? ا
علي: إيه ده! إيد ده أل. أنا ما بحبش الضلمة.

سنية: يا عم قول باترعب م الضلمة
وضوع ده بقى يتكرر كتير. كن! ا سعد: مش 

جمال: حاجة غريبة. كل ما نتجمع سوا. 
ذاكرة كمان. على: وفي أيام ا
رشد: هو النور طفى ازاي.   ا

وضوع.  علي: واضح إن فيه جهة أجنبية ورا ا
رشد: طفى أزاي . ا

سنية: عناصر مدسوسة (تضحك مع علي)
علي: قلة منحرفة

هناء: يا جماعة حد يشوف الكوفريه
سامية: كوفريه إيه? ما أنتي عارفة!

وضوع ده. جمال: أنا فعال بدأت اتخنق م ا
ـســئـول عن تــكـرار الـلي سـعـد: أنــا عـاوز أعـرف مــ ا

.( رشد يكمل الشرح ما طعاما وهميا وا
ـرشـد : يـتــشـرف جــمـيع أفــراد عـائــلـة صــادق بـدعـوة ا
ــشـاركــتــهم حلـظــات الــدفء الـعــائــلي حـول سـيــادتــكم 
مــأدبــة الـعــشــاء. بـرجــاء عــدم الـتــخــلف عن احلــضـور;
فلـحظـات الـدفء نادرة.  حلـظات وهـايـكون كل سـكان

البيت في شرف استقبالكم .
سعد : إحنـا سعداء جدا لتـلبيتكم دعوتـنا علي العشاء

ـنون سـعد : مـرسي أنكم جـيتم شـرفتـونا.... احـنا 
جداً بتشريفك يا فندم 

سنية : اخويا الكبير سعد . 
أهال وسهال .... حضرتك شا حاجة . علي  :

ــا ً بـيــقــولـوا أن فــيه ريــحــة وإن أنـا اصل دا عـلي :
الـســبب فـيــهـا ......... احلــمـد لــله إن حــضـرتك مش

شا حاجة.
ا أهال بـيـكم دي مـامـا هـاتـطـيـر من الـفـرحـة  عـلي :
تـشوفكم ... مـاتتخـيلوش هـي بتحب الـناس واللـمة قد

إيه .
العشا النهارده جامد آخر حاجة.  نَفَس ماما علي :

في الطبيخ ال يعلي عليه .
اخويا علي آخر العنقود اللي عمره ..!! سنيه :

(مـقـاطـعـاً) انــتي هــتــرغي! من فــضـلـك قـولي عـلي:
اما الضيوف وصلوا .

طـيب خـليـك معـاهم أنت (تـلتـفت للـضيف) سـنيه :
.. عن إذن حضرتك .

(إلي الضيف) اتفضل حضرتك من هنا . علي  :
نـورتـونـا يـا افـنـدم.  إحـنـا مـارضـيـنـاش نـخـلي هـناء :

عن:  التاريخ الذي أحمله على ظهري: د. سيد
لء الوقت: بهيجة حس عويس و حكايات عادية 

اخلطوة األولي :
.. تبدأ بدعوة موجـودة في البامفليت واجلرائد وعلي

األفيش .
نص الدعوة:
دعوة حب

يـتـشـرف جــمـيع أفـراد عـائـلـة صــادق بـدعـوة سـيـادتـكم
شاركتهم حلظـات الدفء العائلي حول مأدبة العشاء
. برجـاء عدم الـتـخلف عن احلـضور فـلـحظـات الدفء

نادرة .
اخلطوة الثانية :

ـستـقـبلـون الـضـيوف لـدخـول الـبيت. ـرشـد وا ـ يـقود ا
يطـرق البـاب فيـتردد الـصـدى بصـوت هائل; ثم نـسمع
صــوت مــزالج ضــخـم له صــريــر وكـــأنه لم يــفـــتح مــنــذ
ـنـزل الـتي سـنـ طـويـلـة; لـيـدخل اجلـمـيع إلي صـالـة ا
يوجد بها منضـدة طعام ضخمة مرصوص عليها أوان
فـارغة لعدد كبـير من األفراد .. يجـلس اجلمهور علي
ــائــدة مع بـــعض أفــراد الــعــائــلـــة صــامــتــ ونــاظــرين ا
لألفق كأنهم تمـاثيل من الشمع في وضع ثابت حلركة
تـــنـــاول الــطـــعـــام وشـــخص آخــر (جــمـال) في حـــركـــة
اسـتـعــداد لـلـذهـاب لـلـحـمـام يـرتــدي بـنـطـلـون بـيـجـامـة
وفــانـــلــة داخــلـــيــة وفـــوطــة فــوق كـــتــفه .. كـــرسي هــزاز

يتحرك برتابة وال يظهر من يجلس عليه (منعم)..
بــــعــــد دخـــــول اجلــــمــــهــــور يــــقــــوم مــــســــاعــــدو االخــــراج
بالترحيب بهم ومـساعدتهم علي اجللوس في أماكنهم
ائدة ويـتناولون .(باقي أفـراد العائلـة يجلسـون علي ا
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

نية فى  24 من فبراير عام 1921عن عمر يناهز التاسعة والعشرين تاركا > وافته ا
وراءه إرثا فكريا ضخما وإجنازا أدبيا واسعا فى فترة ال تتخطى الثمانى سنوات من

 1913وحتى  1921.

3 من أغسطس 2009 

> شعر محمد بدنو أجله و هو فى ربيع العمر فقال: هيئوا لى باطن األرض قبرا و
دعونى أنام حتت التراب فى ظالم القبور راحة نفسى ومن النور شقوتى وعذابى. 

3 من أغسطس 2009  العدد 108
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 العدد 108

عنـدك تـوطى تـكـا .... والـله انـتى أمـورة وزى الفل ...
مــاشــفــتـــيش ســعــاد حــســنـى فى فــيــلـم امــبــارح جــنــنت

قطقطة. رشدى أباظة ازاى بحركاتها ا
حــضــرتك احــنــا هــنــا عــنــدنــا ضــيــوف. مش هــنـاء :

ذنبهم أبدا مزاجك النكدي ده .. بالش غم .
اوكي خـالص .. انـــــا رايــــحـــــة .. رايـــــحه ســـامـــيـــة :

استعجل ماما وجمال .
العـيلة حـريصـة جدا عـلي وضع صورة العم رشد : ا
ـنــعم وعــلــيـهــا شــريط سـتــان اســود مع تــغـيــيـر عـبــد ا
الـشريط بـشكل دائم كـلمـا بهت .. اجلـميع يـؤكدون أن
ـا الـشــريط يـتـجــدد لـوحـده .. الـواقـع إن الـشـريط دا
بـيـلمع وجـديد (تـغيـير في االداء) منـعم. رمـز البـطـولة
ا علي لسان قاومة .. احد أهرامات العائلة .. دا وا
العـائلـة .... بيفـتخروا به وخـصوصا أثـناء مشـاهدتهم

TV . ظاهرات علي الـ ألخبار ا
فـاضل بـقي حـضـراتـكم تـتـعـرفـوا عـلي جـمال هـناء :

جوزي. محطم قلوب العذاري .
أهال بــيــكم .. آسـف اني مــاكــنـتـش مــوجـود جـمـال :
في شــرف اسـتــقـبــالـكم. اصل الــشــغل في الـصــيـدلــيـة

واخد كل وقتي .
سامية: (لهناء) شفتي احلركات واالعذار ?

طبعاً يا بنتي جوزي لعيب . هناء :
أحب أعرفكم بنـفسي .. أنا الدكتور جمال. جمال :
مـديـر األجـزاخـانــة الـلي عـلي الـنـاصـيـة واالبن الـثـاني
في الـتــرتـيب في عـيـلــتـنـا. احلـمـد لــله إن الـزعـيم الـلي
ا اتولدت سنة  1957 كان اسم كان أبويا متـحمس له 
مــوضــة عن اسم ســعـــد زغــلــول. مــا اهــو أبــويــا -الــلي
مــشـهــور بـحــمــاسه الـوطــني- هـو الــلي ســمـاني جــمـال
عـلى اسم جمـال عـبد الـنـاصر. أنـا بـقي كنـت مبـسوط
جــــدا من اســـمـي; عـــلـي عـــكس ســــعـــد الــــلي مــــاكـــانش
عـــاجـــبه اســـمـه. هـــو مـــعـــذور بـــرضه. ال شـــاف ســـعـــد
زغلول وال سـمع بودنه الـهتاف بـاسمه. لـكن انا شفت 

(دخول سـنية موجهة حـديثها لسـامية .. مع استمرار
ا عـنـد بـدء حوار الـغـنـاء بـصوت عـالي ثم يـتـحـول 

سامية وسنية)
هو ف آبيه جمال ? سنية :

بــيـكــمل طـقــوس األنــاقـة والــشـيــاكـة .. هي سـامـيـة :
لسه ماما ما خرجتشي ?

ماما هتصلي العشا وتيجي . سنية :
(سـامــيـة نــاظـرة إلي هــنـاء وهي تــغـني ثم تــتـجه إلي

نضدة) اجلمهور وجتلس معهم علي ا
هـنــاء. سـلـفــتي الـصـغـيــرة. هي مش اصـغـر سـامـية :

مني بكثير. الفرق بينا أربع سن بس..
رشد 8:   يا فندم  ا

ــهم أن الـلي يــشـوفــهـا سـامـيـة:   6........ 4 مــتـفــرئش ا
يقـول عـلـيهـا بـنـتي. مهـتـمـة بنـفـسـها وبـتـدلع عـلي الكل
كــأنـهــا طـفـلــة في ثــانـوي مع أنــهـا مــتـخـرجــة فى كــلـيـة
الـعلوم بـتفوق. وبـعد مـا اجتوزت الدكـتور جمـال قعدت
في البيت. (باستغراب) إزاي متحملة الفراغ اللي هيه
فــيه ده?!  نـاقـشـتـهــا كـذا مـرة لـقـيــتـهـا مش هـايـفـة وال

عبـيطة لكن اعتقـد أنها بتستـهيف وتستعبط هناء:
لـــو اشـــتـــغـــلت هـــافـــقـــد أنـــوثـــتي; عـــلي األقل فـي نـــظــر
الـــرجـــالـــة . حـــلي عـن دمــاغـي يـــا ســـمــسـم. أنـــا زوجــة
مــتـفــرغـة. (ثم مـنـاديـة عـلى جـمـال): يــلال يـا جــيـمي.

الناس منتظرة من بدري .. يلال بقي يا دوك .
سـامـيـة: (لـلـجـمــهـور بـعـد تـأكـدهـا من خـروج هـنـاء):
زوجـة مــتـفـرغــة .... جـوزهـا يــشـيـلــهـا من عـلي األرض
شــيل. وهي يــا دوب بــتــتــزوق وتــهـدي أعــصــابــهــا.. بـره
أجـــنـــدتـــهـــا تــــمـــامـــا كل األعـــمـــال الــــدنـــيـــا من طـــايـــفـــة
الـــتــوضـــيب والـــغـــســـيل وتـــنــضـــيف اخلـــضـــار. مـــنــتـــهي

اركسي. الطبقية يا هناء يا بنت ا
هــــنـــــاء. من مــــوالـــــيــــد أغـــــســــطس . 1959 ـــرشــد : ا
مـتناقـضة. أقـنعت جوزهـا انه يبـني نفـسه أوال وبعدين
ي . يبقي يقف جنب العـيلة .. طبعاً ده بأساليب حر

يـارب العـشا يـعجـبـكم .. أنا أشـرفت علي كل هـناء :
ايسترو ماما طبعاً . حاجة بنفسي. بقيادة ا

دقـايق ومامـا تكـون موجـودة للتـرحيب بـيكم سـامية :
في بيت العيله . 

الـبـيت ده مش بيت عـيـلة عـادي.  كل حـجر ـرشد : ا
في البيت ده شاهد ... شاهد علي تاريخ عيلة .

عـلي: (لـلــجـمـهـور) انــتم مــتـأكــدين أنـكم مش شــامـ
حـاجة? .. يعـني ريحة حـاجة وحشة? .. (ال يرد احد)

(لنفسه) يبقي أكيد الريحة دي تهيؤات (ويخرج) .
سرح حـاملتان (تقـطعه سنيه وسـاميه داخلـتان إلي ا

معهما بعض األطباق)
سـنـيـة: (لـسـامـيـة) حـقــيـقي مش شــامـ حـاجـة? واال

كن مش عايزين يحرجونا! .
كن سـامية: (مـتعـجبة) مش فاهـمـة يا سـنيـة. مش 
إحـنـا بـنـبـالـغ شـويـة في مـوضـوع الـريـحه ده? (تـكمالن

. ( ما
رشـد وكأنه يبحث عـن احد بينهـم ببطارية .. أداء ( ا

فالت بارد. عيناه تنظران إلي األفق)
ـرشـد: (مـشـيرا إلـي علي) عـلي. آخـر عـنـقـود سـكـان ا
ـــســئــول عـن الــرائــحــة الــبـــيت .. صــاحب الـــكــوتــشي ا
النتـنة الـلي حضراتـكم أكيـد شامـينهـا بوضـوح . أنا لو
مـنـهم كــنت احـمـله كـمــان مـسـؤولـيـة الــسـحـابـة الـسـوده
وزيـــادة نـــســبـــة  الـــرصــاص فـى احملــاصـــيل الـــزراعـــيــة

صرية. ا
رشد إلي أداء تقريري ويكمل)  (تغيير في أداء ا

ـدة  3 ســنـوات .. سـقط فـي ثـانـيــة ثـانـوي  ـرشـد : ا
يحب الـشعـر ويكـتبه ... يـسرح شـعره بـاجلل .. بيـغني
.. ويـلحن .. ابن نـكته .. بـيـتريق عـلي كل حاجـة حتى

علي نفسه .
رشد ويتغير إلي حكي ويكمل ) . ( تغير في أداء ا

عـــلي اتـــفـــصـل من الـــدراســـة بـــعـــد تـــكـــرار ــرشــد : ا
ســـقـــوطه .. أحب فـــتــــاا ومـــشي وراهـــا يـــعـــاكـــســـهـــا ..
درسة لـيلـية فـذهب معـها . جنح علي وجـدها تذهـب 
ودخل اجلـامعة ورسـبت الفتـاه واجتوزت وقعدت في
الــبـــيت . ال مــبـــالي ..... كل شيء يـــحــدث في حـــيــاته

بالصدفة .
أزمـة جـيل غـيـر مـسـئـول هـو سـبـب الـكوارث سـعد :
الــلي بــتــحـــصل والــلي هــتــحــصـل .. جــيل مــعــنــدهــوش
رشـد نـاظرا إلي سـعـد باسـتفـزاز واسـتنـكار تـقـاليـد (ا

ثم مشيرا إليه) .
سعد األخ األكبر. أرستقراطي جلف . رشد : ا

آبـيـه سـعـد بـابــا الـله يـرحـمـه سـمـاه عـلي اسم عـلي :
ــفـضل ســعـد زغــلـول.  لــكن آبــيه سـعــد طـول زعـيــمه ا
عـمـره نـفـسه يـبـقي اسـمه .. شـريف!! مـدحت!! أو أي
ـوضــة عــلـي أيـامـه عــلــشـان يــلــيق اسم مـن األســمــاء ا

يوله األرستقراطية.
يــعــتــقـد إن رســام الــكــاريــكـاتــيــر مــصــطـفي ـرشـد : ا
حـسـ اسـتـوحي شـخـصيـة عـزيـز بـيه األلـيت من آبـيه

سعد (بتهكم) .
هــنــاء:  (كــأنــهــا تــتــحــدث إلي مــجــمــوعه أخــري من
اجلــمــهــور أو ســيــدة أخــري من اجلــمــهــور): تـــعـــرفي
حـضـرتك? أنـا الـلي عـجـبـني فـي سـعد اخـو جـوزي انه
نـــشــيـط ودءوب ومــكـــافح .. دراســـة مع شـــغل إضـــافي
كـتـيـر علـشـان يزود دخـله .. مـا اهـو طبـعـا الـلي عايش
الـــعــيـــشــة الــهـــاي دي مــا تــنـــفــعـــوش فــلــوس احلـــكــومــة
لـوحــدهـا. (ضـاحـكـة) عــامل اكـروبــات عـلـشــان يـجـيب
ـولي وبرضه مـحافظ علي إن اغلب عـفشه من بنـتر

هدومه تكون سينيه .
ــعـلـقـة زى ويـا سـالم لـو شـافـنـي بـآكل الـرز بـا عـلي :
بــاقي مـخــالـيق ربـنــا الـعـاديــ الـلي مـوطــنـهم األصـلي
الـــبـــيــوت الـــلي حـــوالـــيـــنــا وبـــيـــتـــغــذوا عـــلي الـــبـــروتــ
والـكـربـوهيـدرات وأنـثـاهم تـلد وال تـبـيض ... يـبـقي يا

داهية دقي .
ـكـن يـا عـلي! أنت بـجـد مش هـنـاء: (ضـاحـكة) مش 

كن .
علقـة للشوربة والشوكة للرز. يا سي علي ا سامية :

ها .  مش دي األصول?  اختشي بقي وال
يـا عيني يـا ست سمـسم. مش أي حد برضه هـناء :

.
مش كل كـل وال أي أي ســاعــات بــاســورق من عــلي :

وأنت جاي .
ايه بتقول ايه ?  هناء :

(علي يبدأ في أغنية منير وهناء تردد معه األغنية):
وال أي أي مش كل كل

من وأنت جاي ساعات باسورق
مالكش زي لو عاحلالوة
تكفي حي وعليك شقاوة
وال أي أي مش كل كل

ـرشد يكمل تـقد هناء: تـبدأ هنـاء الرحلـة عادية. (ا
اســبــور مــودرن وفي الــنــهـــايــة مــنــقــبــة. عــنــدمــا تــري
األخـبـار في الـتلـفـزيـون جتـري لتـغـيـير الـقـنـاه إلي قـناة
روشــة الن مــا بــقـاش لــيــهــا في الــسـيــاســة العــتــبـارات
كـثيـرة وبـقت الـسيـاسـة بـالنـسـبـة لهـا إن الـواحدة الزم

تسايس جوزها وتدلعه وترضي نزواته.
قــررت تـاخـد مـن الـدنـيــا الـلي هــيه عـايـزاه سـامـيـة :
ومـا تديهـاش إال اللي عـايزه تـديهـولها فـي الوقت اللي

حتدده .
وافـقت عـلي الـبـقـاء في بـيت الـعـيـلـة لـيـكون ـرشد : ا
لهـا جميل علي زوجهـا; وليحقق كل طلبـاتها; ولتكسب
الـعيلة مـعها في حالة لـو لعب بديله (خبرات بقى) فى

التسويق لنفس لصالح النفس النفس النفس . 
(ثم مـشـيـراً إلـى صـورة مـعـلـقـة عـلي احلـائط عـلـيـهـا
شــريط حـــداد اســود .. اســـفل الـــصــورة كـــرسي هــزاز
يجـلس علـيه شخص غيـر مرئي لـلجمـهور عـليه بؤرة

إضاءة) .
دي صــورة عم األوالد الـكـبـيــر; احـمـد عـبـد ـرشد : ا
ـنــعم فـقط ــنـعم.  يــعــرف في وسط الـعــائـلــة بــعـبــد ا ا
بـدون احمد ... اجلـميع ينظـرون إلى اخللف مرددين:

منعم..      
ــرشــد (يــكــمل حــديـثه):  ... اتــولـــد في عــام 1924 ا
بـحي اخلــلـيـفــة واسـتــشـهـد في  9 فــبـرايــر عـام 1946
في مذبحة كوبري عباس .  النيل  امتأل باجلثث اللي
ـنعم باإلضافة إلى 170 رحوم عبد ا كـان منها جثـة ا

جريحاً .
إحـنـا دلـوقـتي اتـقـدمـنـا جـداً والـلي غـرقوا سـامـية :
في البـحـر في حادثـة العـبارة   1500والـعمـليـة خلصت

مننا فينا مفيش إجنليز.
يووووووه يا سامية . اجلميع :

ابــلـه ســامــيــة !!!! (تالحظ غــضب سـامــيـة ســنـيـة :
وجه فـتحاول مصاحلاتها) تعرفي يا أبـله سامية لو ا

بيحصل ده.
هـــنـــاء : ال أنـــــا كـــــده بــــدأت أخـــــاف... حـــــد يـــــشــــوف

الكوفريه
رشد: أنا عندي جولة الزم تخلص فى ميعادها  ا

جمال : أشتعل أيها النور انى أمرك
على: رابع زرار من على الشمال

سؤل عن الكهرباء يخلى عنده دم و فروض ا سعد: ا
يولع

سامية : يعنى هى جت على الكهرباء يا سى سعد
وضع ده زاد عن حده بجد سنيه: ا

سعد : ولع                          
على: ولع

سعد: ولع                          
جمال : ولع

إحــدى الـفــتــيـات تــبـدأ بــالـغــنــاء ثم تـنــضم الــيـهــا بـقــيـة
الـفـتـيـات ثم بـعـد ذلك يـبـدأ الـغنـاء اجلـمـاعي. ولع ...

ولع ..
 النور النور ولع ...

 دي الضلمة تغور ولع
أنا احب النور اللي منور
دي الضلمة بتعمي وبتعور

النور ولع
وأنت مولع

وحبيبك من شوقه مولع
ــمــثـلــون بــالــصــيـاح: (يـضــاء الــنــور فــجــأة فـيــبــدأ ا
هــيـيــيـيـيــيه  ثم يــكـمل سـنــيـة وعــلي وجـمــال وهـنـاء
األغـنـيـة وتـردد سـامـيـة وسـعـد في الـلزمـات فـقط كل

من منطلق شخصيته):
سـنـيـة (جلـمال): إن كـنت ف حــبك مش جـد والـهـا

سايقة العوجان
اجملـموعة: خيـبـة وال مـاوردت علـى حد واألبـعـد يـبقى

بدجنان بالنار تكويك
هناء: ولع

اجملموعة: وال تسأل فيك
هناء: ولع
اجملموعة:

وما دام ل وياها
وال جترح باحلمشان
بصراحة احلق معاها
يا جناب اجلنتلمان
لو كنت حِرِك وتقلَّع

ف عينيها ما كنت تولع
والنور ولع .. وأنت مولع .. وحبيبك من شوقه مولع

وتعيب ليه على غيرك
وعامللي بتاع إيتيكيت
أل خلي وكتر خيرك
وال انشالله ما خليت
باب النجار ليه مخلع

واوعى انت البيت ال يولع
والنور ولع .. وأنت مولع .. وحبيبك من شوقه مولع
(يضـحك اجلميع قائـل معا في صوت واحد): بجد

بجد نورتونا. اإلفيه يحكم.
شـافـكى : يـاه خــايـفــ من الـضــلــمـة وانــتـوا فى وسط

الناس دي كلها ومع بعض .... غريبة 
ـرشـد: نــأسف لــهــذا اخلــطــأ الـذي يُــعــتــقــد أنه غــيـر ا
مــقــصــود  ونـســتــأنف الــتــرحــيب بــكم مــرة أخـرى في

بيت العلية.
جمـال: (لهـناء على جـنب بصوت مـنخفض): حاروح
أكـمل لبـسي بسرعـة.  تفـتكـري حد خد بـاله إني لسه

بلبس البيت?
هناء: ياه تصدق كل اآلمرات واجلميالت خدوا بالهم

جمال: يعنى اتفضحت يا حبيبتي
هـناء : يا حـبيـبي أنت زى الـقـمر حـتى لـو البس فانـلة

بدكه  
جمال: أموت أنا .

شـافـكى: بـنــســوار....أتـمــنى تـكــونــوا حـســ بـالــراحـة
ـكان ده زى مـا أنـا بحس مع أنى ضـيـفة واألمـان فى ا

زى زيكم.  
ـكــان مـش مـتــظــبط سـامـيـة: (لــلـجـمـيع) مــعـلــهـش ا
.  أصل إحـنـا حـابـيـنه كـده ومش عـايـزيـن نـغـير حـبـتـ
فــيه حــاجــة.  مــامــا بــتــقــول الزم احلــاجــات تــتــلــخــبط

ونوضبها. هي دي احلياة .
الــلــخــبــطــة دي مــعــنــاهــا إن الــنــاس عــايــشــة عـلي  :

وبتمارس حياتها ...... الله عليكي يا ماما. 
يــعـنـي لـو كــانت كل حــاجـة في مــكـانــهـا يــبـقى عـلي :
كـأن الــلي فـي الـبــيت أمــوات. احلــيــاة مــعـنــاهــا حــركـة

وزحمة .

العزومة عالغدا; اصل قعدة الليل ليها طعم تاني .
أهال بـــيـــكم. إحـــنـــا مــبـــســـوطـــ قــوي إنـــكم هــنــاء :

هتشاركونا العشا الليلة .
الفرحة مش سايعاني بحضوركم النهارده . هناء :

بيت ماما نور بيكم .... اتفضلوا . علي :
شـرفـتــونـا يــا افـنــدم ... خـدوا راحـتــكم عـلي سـعـد :

رأي ماما انتم أصحاب بيت.
أهال وسهال بحضرتك شرفتنا . سامية :

أتـمـني إن حـضـراتـكم تـركـزوا مـعـايـا عـشان ـرشد : ا
محدش يتوه كده واال كده .

سرح في الظالم وتبدأ  (النـور ينطفئ فجأة ويـغرق ا
مثل في التساؤل والصياح) أصوات ا

رشد: إيه اللي حصل يا جماعة? فيه إيه? ا
علي: إيه ده! إيد ده أل. أنا ما بحبش الضلمة.

سنية: يا عم قول باترعب م الضلمة
وضوع ده بقى يتكرر كتير. كن! ا سعد: مش 

جمال: حاجة غريبة. كل ما نتجمع سوا. 
ذاكرة كمان. على: وفي أيام ا
رشد: هو النور طفى ازاي.   ا

وضوع.  علي: واضح إن فيه جهة أجنبية ورا ا
رشد: طفى أزاي . ا

سنية: عناصر مدسوسة (تضحك مع علي)
علي: قلة منحرفة

هناء: يا جماعة حد يشوف الكوفريه
سامية: كوفريه إيه? ما أنتي عارفة!

وضوع ده. جمال: أنا فعال بدأت اتخنق م ا
ـســئـول عن تــكـرار الـلي سـعـد: أنــا عـاوز أعـرف مــ ا

.( رشد يكمل الشرح ما طعاما وهميا وا
ـرشـد : يـتــشـرف جــمـيع أفــراد عـائــلـة صــادق بـدعـوة ا
ــشـاركــتــهم حلـظــات الــدفء الـعــائــلي حـول سـيــادتــكم 
مــأدبــة الـعــشــاء. بـرجــاء عــدم الـتــخــلف عن احلــضـور;
فلـحظـات الـدفء نادرة.  حلـظات وهـايـكون كل سـكان

البيت في شرف استقبالكم .
سعد : إحنـا سعداء جدا لتـلبيتكم دعوتـنا علي العشاء

ـنون سـعد : مـرسي أنكم جـيتم شـرفتـونا.... احـنا 
جداً بتشريفك يا فندم 

سنية : اخويا الكبير سعد . 
أهال وسهال .... حضرتك شا حاجة . علي  :

ــا ً بـيــقــولـوا أن فــيه ريــحــة وإن أنـا اصل دا عـلي :
الـســبب فـيــهـا ......... احلــمـد لــله إن حــضـرتك مش

شا حاجة.
ا أهال بـيـكم دي مـامـا هـاتـطـيـر من الـفـرحـة  عـلي :
تـشوفكم ... مـاتتخـيلوش هـي بتحب الـناس واللـمة قد

إيه .
العشا النهارده جامد آخر حاجة.  نَفَس ماما علي :

في الطبيخ ال يعلي عليه .
اخويا علي آخر العنقود اللي عمره ..!! سنيه :

(مـقـاطـعـاً) انــتي هــتــرغي! من فــضـلـك قـولي عـلي:
اما الضيوف وصلوا .

طـيب خـليـك معـاهم أنت (تـلتـفت للـضيف) سـنيه :
.. عن إذن حضرتك .

(إلي الضيف) اتفضل حضرتك من هنا . علي  :
نـورتـونـا يـا افـنـدم.  إحـنـا مـارضـيـنـاش نـخـلي هـناء :

عن:  التاريخ الذي أحمله على ظهري: د. سيد
لء الوقت: بهيجة حس عويس و حكايات عادية 

اخلطوة األولي :
.. تبدأ بدعوة موجـودة في البامفليت واجلرائد وعلي

األفيش .
نص الدعوة:
دعوة حب

يـتـشـرف جــمـيع أفـراد عـائـلـة صــادق بـدعـوة سـيـادتـكم
شاركتهم حلظـات الدفء العائلي حول مأدبة العشاء
. برجـاء عدم الـتـخلف عن احلـضور فـلـحظـات الدفء

نادرة .
اخلطوة الثانية :

ـستـقـبلـون الـضـيوف لـدخـول الـبيت. ـرشـد وا ـ يـقود ا
يطـرق البـاب فيـتردد الـصـدى بصـوت هائل; ثم نـسمع
صــوت مــزالج ضــخـم له صــريــر وكـــأنه لم يــفـــتح مــنــذ
ـنـزل الـتي سـنـ طـويـلـة; لـيـدخل اجلـمـيع إلي صـالـة ا
يوجد بها منضـدة طعام ضخمة مرصوص عليها أوان
فـارغة لعدد كبـير من األفراد .. يجـلس اجلمهور علي
ــائــدة مع بـــعض أفــراد الــعــائــلـــة صــامــتــ ونــاظــرين ا
لألفق كأنهم تمـاثيل من الشمع في وضع ثابت حلركة
تـــنـــاول الــطـــعـــام وشـــخص آخــر (جــمـال) في حـــركـــة
اسـتـعــداد لـلـذهـاب لـلـحـمـام يـرتــدي بـنـطـلـون بـيـجـامـة
وفــانـــلــة داخــلـــيــة وفـــوطــة فــوق كـــتــفه .. كـــرسي هــزاز

يتحرك برتابة وال يظهر من يجلس عليه (منعم)..
بــــعــــد دخـــــول اجلــــمــــهــــور يــــقــــوم مــــســــاعــــدو االخــــراج
بالترحيب بهم ومـساعدتهم علي اجللوس في أماكنهم
ائدة ويـتناولون .(باقي أفـراد العائلـة يجلسـون علي ا
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سرحي جريدة كل ا

توسطة معظم أعماله بوصفها العمود الفقرى للمجتمع وجسرا > شغلت الطبقة ا
للتواصل ب الطبقة العليا و الدنيا .
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دور الدراماتورج
1- صــــاحب فـــكـــرة وحـــدوتـــة

النص 
2- صـــــــاحـب الــــــــشـــــــخـــــــوص

وســــيـــــرهم الـــــذاتــــيـــــة داخل
النص 

3- صاحب سيناريو النص 

4- مشارك فى ورشة الكتابة

5- صاحب الصياغة النهائية

دور الورشة
ـشـاهـد ـشـاركـة فى كـتـابـة ا ا

الداخلية

ÉeÉe ÉØ«a

سرحي جريدة كل ا

> عالج احلياة  بأسلوب رو منطقى عقالنى فريد حتى تسير فى بحر هاد ال تعكره
أمواج االنحراف والتشتت  وقد جتلى ذلك فى كتابته اإلبداعية .
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سعاد حسنى . 

رشد: اعتقد دلوقتى فى نانسى عجرم وهيفاء. ا
سـنـية: بـالـظـبط هـيفـا مش زى سـعـاد حـسنى عـيـونـها
السـود وشعـرها األسـود ورمـوش ثقـيلـة.... كل البـنات

سعاد حسنى.
جمال: طبعا قطة تخش القلب من غير استئذان.

سنية : أنت معايا عاخلط على طول يا ابيه جمال.
ـرشد: يــعـتـقـد إن مش قــصـدهم بـطـة و وزه ورمـوش ا
وكالم مـن ده بس يــقـــصــدوا تـــاريــخــهـــا الــفـــنى غــروب
وشــــــروق و حب فـى الـــــزنــــــزانه وشــــــفـــــيــــــقه ومــــــتـــــولى
........... وعـلى حـ غـرة تنـجح سـنـيـة وتـدخل كـليه
الـطب عـلـشـان تـبـقى دكـتـورة زى جـمـال وحـتى اآلن...

لم يكتشف سر سنيه والثانوية العامة!!!
يلال يا جماعة ناخد صورة تذكارية (يتحرك سعد :

اجلميع ألخذ الصورة) .
استني ماما (ينادي): يا ماما . علي :

طبعا يا ابني أمال هنتصور من غيرها . جمال :
و أبــلـه ســامــيــة. (مــنـاديـة) مــامــا .. أبــله ســنـيـة :

سامية .
هما ف ? جمال :

طبخ . كن في ا سعد :
طـيب حد ينده لـهم علشان نـتصور ونخلص جمال :

.
يا ماما . يا سامية . اجلميع :

يا أبله سامية ! . سنيه :
يا مامتي ... يلال بقي . علي :
شافكى: تعالى يا سامية بقى .

(سامية تدخل)
ايه ? ف ماما !! . اجلميع :

ما انتو عارفـ ماما .. بتقول لكم روحوا سامية :
انـتم مـا لـكـمش دعـوة بـيـا أنـا مـالـيش في احلـاجـات

ديه .
ست عـمـلـية. مـا تـعـرفش تـضـيع حلـظة من جـمال :
ـا بتـرتاح ..... غـير مـا تعـمل فـيهـا شيء مفـيـد. حتى 

بترتاح علشان تقوم تكمل شغل .
ا قـلت أني قـررت اقـعد في أنـا مش نـاسيـه  هـناء :
الـبـيت ومـا اشتـغـلش. افـتَـكَـرِت إن ده عـلـشـان حـاجات
الـبــيت واألوالد. قـالت لي كل حــد يـخـتـار الــلي بـيـحـبه

ويعرف يعمله وسيبوا الباقي عليا ! 
هي دي مـامــا. تـريح الــكل وفي اآلخـر هي. سـعـد :
كل الـناس بـتحـبهـا وحتب الـلمـة عنـدها.  مـا افتـكرش
مرة كان عندها مـشكلة مع حد وال حد عنده مشكله
مـعـاهـا.  حـتى سـاليـفـهـا أيـام مـا كـانـوا عـايـشـ كـلـهم

هنا .
أنا باقول لهـا يا ماما من قلبي.  عمري ما سامية :

على : سنسن يا حبيبتى 
سـنية: مش قـالتلـكم............ نعم نـعم انت عايز ايه

انا مخاصماك
عــلى : ســـنـــيه .......... كـــده اهــون عـــلـــيــكى .........

امال م هيسمع القصيدة اجلديدة 
سنية: على لو سمحت ما تكلمنيش 

على: القـصيده كـتبتـها للـبنت اللى بـحبهـا وهى بتموت
فى دبيبى

ســنــيــة: دبـــاديـــبك ........ دى غــــيـــر الـــبـــنـت بـــتـــاعت
االسبوع اللى فات 

ـه اوى ..... اسمـعى عـلى: طـبـعـا يـابـنتـى ده انتـى قد
اسمعى 

وقــفـت حتــســـو كــوب الـــقــرفـــة ......كــالـــبــدر تـــطل من
الشرفة

أهـــواهـــا ولــكن كـم تــهـــوى ........أن تــغـــلق فـى وجــهى
الضرفه

واخطط حتى القاها .......واقول لقيتك بالصدفة 
سنية: واضح طبعا انها ديبه فى دبايبك 

عـلى: اتــريــقى ...انــا مــضــطـر اســيــبـك عـشــان جــتــلى
فكرة قصيدة جديدة 

سـنـيـة : طـيـب اسـمع مــدام فـتـحــتـلى قــلـبك انــا عـايـزه
احكيلك على حاجة كده 

على: ال معلش الفكره هطير من دماغى  
سـنـيه: والـلــهـى مـا هــرغى .... يــعــنى هى جـت عـلــيك

....ما انا طول عمرى لوحدى  وبتلكم معايا 
رشد:  يعتقد ان سنيه عايشه الدور حبت  ا

سنيه : الـفتره الوحيده الـلى مكنتش فـيها لوحدى قبل
سن  12ســــنه كــــنت بــــلـــعـب مع الــــواد اجملـــنــــون ده هـــو

وصحابه 
سعد: بتهيألى سنيه كبرت ومتنفعش تلعب مع الوالد 
جـمال: أول مرة اخـد بالى انـها بـقت مدمـوزيل  اموره

كده 
ة ـدرسـة مع كـر سـعد: سنـيـة مـفيش داعـى تروحى ا

البنت ديه سلوكيتها مش كويسة 
سنية: ماشى  وبئيـنا نروح سينما من  1 : 10فى نفس

درسة  ميعاد ا
ـرشد: ظـلت سـنـيـة مـتـفـوقـة لـغـايـة ثانـيـة ثـانـوى بس. ا
حتاول االنـتـحار بـعـد كل ظهـور لـلنـتيـجـة. تقـنع الـعائـلة
بـأن ورق اإلجابة بـتاعـها اتسـرق . ترفع الـعائلـة قضيه
فى مــجـلس الــدولـة ...( ثم لـلـجـمـهـور جـانـبـا) يــقـال
ــــتـــلىء بـــأغــــاني ســـعـــاد أنـــهـم وجـــدوا ورق اإلجـــابـــة 

حسنى 
ســنــيــة : والـــله مـــا ورقـى ومع ذلك بـــذمــــتـــكم مش كل
الــبـنـات نـفـسـهــا تالقى واحـد يـحـبــهـا زى عـبـد احلـلـيم
حــافظ مـا بـيـحب فى االفالم . و فـى حـد مـا بـيـحـبش

وســمــعت الـنــاس وهي بــتــهـتف: "يــحــيـا جــمــال"; "نـحن
وراؤك يــا جـمــال" .. وحـاجــات من دي. حــتى األغـاني
" الي .. سمعـتها بتـتغني باسـمي: "ياجمال يـاحبيب ا
و"حـد مـا يـعـرفــشي جـمـال"; عـلي فــكـرة .. أنـا سـمـيت
ابـنى "يحيى" علشـان افضل اسمع "يحـيا جمال" حتي
بعـد ما انتهي عهـد الزعيم "جمال". فطـبعا كنت طاير
بــاســمي وسط اخــواتـي واصــحــابي. ال وايه .. طــلــعت
اسم عـلـي مـسمـي. "جـمـال" وأنا فـي مـنـتهـي اجلـمال.

طبعا استنتجتم كنت عامل ايه في جميالت احلتة.
هــنـاء : كــانـت تــيــجى واحـــده من جــمـــيالت احلــته
تـتـجـوزك عـلـشـان تـعـيش عـيـنـيـها فـى وسط راسـها

زيي . 
جمال: أنا محطم قلـوب العذاري. وفي رحالت الكلية
كـــــنت تـالقي كـل الـــــبـــــنـــــات احلـــــلـــــويـن مـــــحـــــاوطـــــيـــــني
وبيـدلعوني. الـلي عامـله سندوتـشات باحـبها وبتـتحايل
روحة في علي عـشان آكل; والـلي بتـهوي علـي وشي 
احلـر; واللي شـاياللي اجلاكـيت وواقفـة تشـجعـني وأنا

بالعب كورة .
جـمــال (يـكـمل): أنــا بــقي الـلـي مـودرن ومــتــفـتـح بـحق
وحـقـيق في الـعـيله دي مـش اخويـا الـكـبـيـر سـعـد!! ما
يـغركوش أرسـتقراطـيته. أنا الـلي جان وجـنتلـمان بحق

وحقيقى.
سـعد: سـنيـة من فضـلك ادخلى غـيرى الـفسـتان ده انا

قولت الف مره مفيش خروج بفسات كت .
سـنـيـة : مـش كـفــايـة الــبـنــطـلــون الــلى الزم ألـبــسه وأنـا

ة حتى فى عز احلر. نا
جـمال : سـنـسن مش مـشـكلـة الـبـسي شـال عالـفـسـتان
وأبقى اقلعية و أنتي فى وسط صاحباتك لوحدكم. 

سنية : طب ما تكلمه يا أبيه .
جمال: ال مشى انتى احلكاية من غير كالم.

( تنظر اليه سنية بعتاب)
جـمال ( لسـنية) مـاتفـهمـينيش ( ثم مـستديـرا بسرعة
لـلــجـمـهـور) مــاتــفــهــمــونــيش غــلط انــا بس مــابــحــبش
ركب استنزف نفسى فى قضايا فرعية .... وبعدين ا
اللى ليـها ريس بـتغرق وسـعد اختار يـبقى هو الريس
( مـــســـتـــدركــا) : الـــلـه!!! أمـــال فـــ سـت الـــكل? دانـــا
افـتكـرت أنى الـوحيـد الـلى متـأخر . ( ثم مـنادياً) : يا

ماما.
طبخ)  (سنية خارجة من ا

مش عارفـة ايه اللي طَـلَّع في دماغـها تـخَرَّج سـنية :
دقيق وتخمر عج قبل ما تلبس .

فـيكي اخلـير يـا مرات ابـني. عمـر ما يـفوتك اجلد :
واجب. بـعد السـن دي كـلها مـا نسيـتيش الـرحمة في
ــرة ســنــويــتي ولــسـه بــتــخــبــزيــهــا بــنـــفــسك . يــاريت بــا

توصلى حلد اودتى هاتى لي حُقّ النشوق.
اجلـدة :  يـا راجل بـطل طـلـبـات. خـلـيك حـسـيس .. ده
مـــفـــيش اتــقـل من الـــبــني آدم. (ثم مــنــاديـة): صــفـــيــة
نـاولــيــني بــرطــمــان الــعـسـل يــخـلــيــكى. وهــتالقى طــقم
الـسنـان عاحلـوض هاتيـه وانتى جـايه وااللشـ عشان
الف بـــــــــيـه وســــــــطـى الـــــــــلـى انــــــــكـــــــــســـــــــر والــــــــقـــــــــربــــــــة

........................
اجلـد : (نــاظــراً الـيــهـا بــغــيظ ويـردد) اســـتــغــفــر الــله
الـعـظـيم (تـنـظـر الـيه اجلـدة فـيكـرر االسـتـغـفـار وكأنه

يسبح).
ـسكا راتي هـناء ( جـمال: (اليراه) احب أعـرفـكم 

بها) .
سـنـيـة: مـا تــقـلــقش يــا آبـيه. ابــلـة هــنــاء أتـعــرفت عـلي
الـضـيـوف من بـدري (ثم تـغمـز لـسامـيـة قائـلة): هي

مركز كل األحداث كالعادة .
مــلــحــوظــة. ســنــيــة بــتــغِــيــر مـن هــنــاء ألنــهـا ـرشـد : ا
دلـــوعه ومـــرات جـــمـــال; جـــمـــال مَـــثَل ســـنـــيـــة األعـــلى

وذج فتي أحالمها . و
عـلي أي حـال انـتم نـورتـونـا. يـا تـري شربـتم جـمال :
حـــاجــة? شـــكــلـــهم كـــده مــا قـــدمــوش أي حـــاجــة. حــاال
هيكون كل شيء جاهز. (ثم لسنية): سنية شوفي لنا

وضوع ده. ا
سـنية: سنيـة سنـية سـنيـة  انا مـعرفش لـيه مطـلعطش

هناء ...... نؤنؤ 
ـرة اخـلص خـلـيـكي يـا سـنـيـة. أنـا داخـلـة با سـامـية :

مع ماما علشان تيجي بقي ألن الناس قلقت .
رشـد: (مشيـعاً ساميـة بنظراته) سامـية. زوجة األخ ا
األكـبـر. أمـهـا نــاظـرة مـدرسـة. أبـوهــا مـوظف حـكـومي
مــهــمش.  حــسـاســة.  جــادة. واعـيــة تــمـامــا بــاألوضـاع

حولها ولكنها تكتفي بالتعليق والتحليل.  حنونة.
هــنــاء: (وكــأنــهـا تــكــمل حــديــثــهـا مـع شـخـص آخـر)
فتالقـيـها واخـده كل حـاجـة علي جـوه كـده .... أول ما
ة ومـنمقـة في نفـسهـا بشكل تشوفـها حتس انـها قـد
دوغـــري زيـــادة عن الــلـــزوم. مـــاشي ده بــره .. لـــكن مع

جــوزهــا !!! أنــا مالحــظــة إن احلــاجــات ديه بــتــضــايق
لكـة صفـيه. ساميـة وسعد اتـعرفوا األمـير سعـد ابن ا
عـلي بعض في اجلامـعة .. هي كانت في كـلية األلسن
وهو في كلية التجارة. كان اكبر منها بخمس سن ..
عــلــشــان ظــروف أخــرتـه في الــتــعــلــيم .. وافــقت أنــهــا
تـعيش في بـيت الـعيـلـة بعـد اجلواز .. سـعـد باشـا قال
ـلكـة صـفـيه كان حـلم عـمـرها وحـلـمه هو لـهـا إن أمه ا
وأخـواته كمـان أنهم كـلهم يـعيشـوا مع بعض فـي البيت
الكـبير. ساعات كـتير باحس أن جوزها نـفسه يغيرها
ويــبـدلـهــا بـأى حــاجـة مـكــانـهـا . عــمـري يــا أخـواتي مـا
ســمــعــتــهم بــيــهـــزروا مع بــعض . أنــا مش عــارفه هــمــا

عايش مع بعض إزاي ?
الـيـة فـضلت ـرشد: عـنـدمـا تيـسـرت حالـة زوجـهـا ا ا
تزقـه إلى أن اشتـرى لـهـا شقه في  6أكـتوبـر...حـنـونة
يـــذهـــبــــان إلـــيـــهـــا مـع أوالدهـــمـــا في يـــومـي اخلـــمـــيس
واجلــــمـــــعــــة مـن كل أســـــبــــوع وشـــــالــــيـه في الـــــســــاحل
الــــشــــمــــالـى يــــقــــضــــيــــان فــــيه طــــوال شــــهــــري يــــولــــيــــو

وأغسطس... حنونه.
هناء: سهونه.. وبقية الصيف متقسم علي أنا وجمال
والعيـال وعلي أمه وأخـواته الصغـيرين .. مش قلـتلكم
ـوسم سـهـونه سـمسم واعـية !! مـخـتـارة لنـفـسـهـا عز ا

ديه  لكن عموما تشكر علي كرمها معانا .
سـنــيه: (غــاضـبه) وأنــا بـــقي كــأني مـش مــوجــودة في

العيلة دية (وحتاول اخلروج غاضبة) .
علي (مناديا): تعـالي يا بنتي! (ثم لـلجمهور): أحسن
حتاول االنـتحار واال حـاجة.  أخـتي سنـيه. قعدت في
الثانويـة العامة أربع سـن بسقـوط منقطـع النظير ..

واد . صفر في جميع ا
ـثـابـرة حلـد سـنـية: مش نــسـيب الـكالم عن الـتـفـوق وا

غيرك يا سى على.
عـلى : اباااااااه ( لـلجـمهور) سـمعـتـنى وأنا بـنم عـليـها
... دلتوقـتى هاخسـر حليـفي الرئيسـى فى هذا البيت

...سوري سندريال.
سنية : ال خالص يا سى كامبه خالص.... عيش بقى
ـيـلـودرامـيـة ) أنت كــمـان لــوحـدك وحــيـد حــيـاتك ( 

منبوذ.
عــلى: مـش قــوى كــدة مـــانــتـى كــمــان هـــتــبـــقى غــلـــبــانه
ومــســكــيـــنــة ومــحــطــوطــة فى الـــركن الــلى هــنــاك ده (

مشيرا إلى احد األركان البعيدة).
سـنـيـة : ال انــا عـنـدى ابــيه جـمــال وأبـله ســامـيـة أرغى

معاها للصبح ( لهناء) يا ابله أنت اللى فى القلب .
هناء: (لسنية) ما انا عارفه يا حبيبتى .

عـلى : (مـتـهـكـمـا) وســعـاد حــسـنـى وأفالمـهــا أوكى يـا
مجنونة سعاد اتفقنا ... اتفقنا ( يتركها ويخرج)

سنية : (للجمهور) دلوقتى يرجع زى البوبى .
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سرحي جريدة كل ا

> اخملرج الشاب أحمد
صبرى غباشى يستعد
حاليا لعرض مسرحية
«حتى تثبت إدانته»
للكاتب ريجنالدروز
ضمن عروض نوادى
سرح للعام احلالى ا
سرحية ترجمة محمد ا
أسامة وديكور أحمد عبد
السميع وتمثيل أحمد
عادل أحمد يوسف
عمرو جمال شيماء أبو
بكر ومصطفى محب
وحنان قاسم وآخرين.

> قال عنه بعض الدارس أنه شكسبير الشرق اسمه محمد تيمور .. فهو ينتمى
إلى عائلة تيمور العريقة التى عزفت نشيدا طال حلنه بداية من الكاتبة عائشة
التيمورية ومرورا بالكاتب أحمد تيمور ونهاية بولديه أسطورتى األدب محمد
تيمور.
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تُـعـتَرف دون وعى واإلحـساس بـارد جتـاه الكـلمـة وكـأنه قبل الـعمل
فى هــذا الــعـرض عــلى مــضض وســلـعـه الـطــبــيخ أفـضـل من سـواه
والــبـقــيـة فى حــيــاتـكم وال أراكـم الـله مــكـروهــا فى مــسـرح بــلـدكم.
وأقـسم بـالله لـو أنـنى من أصحـاب الـقرار ألوقـفتـه فورًا عـلى هذا
دهش كـيف لفـنان فى فـتحـة وقامـة محـمد بـحيرى أن الـصنـيع وا
ـوســيـقى لـلـفــنـان اجلـمــيل مـحـمـد يـقـبل بـهــذا? وقـد سـبــبت هـذه ا
رمــضــان مــصــمم االســتـعــراضــات فى أول أعــمــاله لــهـيــئــة قــصـور
الـثـقافـة حـالـة من الـتـشـتت فـحـاول قـدر اسـتـطـاعتـه أن يجـعل من
ن? هـذه األحلان جتـاوزًا شـيـئـا صـاحلًـا لتـصـمـيم اسـتـعـراضات  و
لفرقة من هواة الـتمثيل فى األقاليم ورغم هذا أراه جنح فى هذا
إلى حـد بعـيـد ولـكن تنـقـصه كـمصـمم اسـتـعراضـات بـعض اخلـبرة

وكثير من الدراسة.
وكانت أشعار وأغانى الشاعـر محمود جمعه رغم وقتها وعذوبتها
الـتى ال يـسـتـطـيع أن يـتـخـلى عـنـهـا كـونه شـاعـرًا حـقـيـقـيًـا مـبـاشـرة
وســطـحــيـة إلى حــد كـبــيـر ولم تــكن إضـافــة فى الــعـرض بــقـدر مـا
كـانت أشــعـاره الـتى كـتــبـهـا فى عـروض ســابـقـة لـنــفس الـفـرقـة فى
ده كـانت أغـنيـاته مـستـهلـكـة ولم تقـدم محـمـود جمـعه الذى هـذه ا

نعرفه جيدًا ونقدره جدًا.
أمـا عن األداء الـتـمثـيـلى فى هـذا الـعـرض فـكـان فـعالً أداءًا غـريـبًا
ـثل مـحــتـرف ومـرات كــثـيـرة جتـد فـفـى حلـظـة تــشـعـر أنك أمــام 
مثل أو غيره يـحمل على كتفيه كل أمراض األداء التمثيلى نفس ا

ثلى األقاليم. عند الغالبية العظمى من 
فـمـثال كان هـذا الـعـرض شهـادة مـيالد حقـيـقـة لواحـد من أعـضاء
مـثل الـشاب مـسـعد شـعـراوى تنـتـظره فـرصـة طيـبة الفـريق وهـو ا
ـذاكرة للدور ودراسة الشخصية والسؤال إذا استمر على منوال ا
عـنـهــا طـوال الـوقت فــكـان يـؤدى بــسالسـة وهـدوء احملــتـرفـ كـان
مـقنعًـا دون صراخ وكـان معبـرًا دون صخب وكان هـو عبد احلـميد
الفـرشـوطى الـشاعـر الـذى نعـرفه والـذى كـتبه سـلـيم كـتشـنـر وهو
ـسـتـقبل مـوهـبة واعـدة أتـمـنى أال تـترك نـفـسـها لـبـعض مـخرجى ا
يــحــولــونــهــا إلى شىء بــغــيض بــعـيــدًا عن قــدراتـه احلـقــيــقــيــة وهـو
اكتـشـاف حـقيـقى لـلـفـنان مـحـمـد بحـيـرى أمـا الفـنـان الـكبـيـر سـيد
تهـامى فكـان غائبًـا فى هذا الـعرض نـسيان دائم لـلحـركة واحلوار

واألحاسيس.
أما األسـطى فى فرقـة اخليـاله فكـان ياسـر عبـد القـادر أحد أهم
ـطـلـوب رغم ـسـتـوى ا عالمـات فــرقـة شـبـ وأداؤه لم يـكن عـلـى ا
ـا أضافـت هى إليـه ولكـن بشىء كـونه أضـاف للـشـخـصـيـة أكـثـر 
من االهـتـمـام أعـتـقـد أنه كـان قـادرًا علـى التـألق لـكـنه وقح فى فخ
األداء الـنمـطى ولم يـبـدع كـثـيـرًا رغم خبـرته لـكـنه فى الـعـمـوم كان
مـثل الذى كان يـلعب دور يونس جـيدًا فى حـدود الشخـصية أمـا ا
وعـــنـــد الـــتـــخـــفى كـــان الـــدرويش وكـــان يـــقـــوم بــدور قـــراقـــوش فى
مـثل مؤمـن شعالن طـاقة بال مشـاهـد خيـال الظـل صوتـيًا فـكـان ا
حدود وقـدرات كـثـيرة وكـبـيرة بـطل مـفـعول تـأثـيـرها صـوته الـعالى
بالغ فـيها وإن كان هذا راجعًـا لعدم إرشاده جيدًا وطـريقة أدائه ا
وتوجـيه طـاقته اإلبـداعـية الـتـوجيه األمـثل نـحو الـشـخصـيـة بكـافة

تفاصيلها.
ـمــثل مـحـمــد عـطـا فى أدائه أمـا دور "زعــبـوال" والـذى أداه الــفـنـان ا
غير منـسق وغير متنـاغم ففى اللحظـة التى يبدو فيـها سكراًنا نراه
ـشـهــد الـذى يـتـطـلـب مـنه الـدور أن يـكـون واعـًيـا وواعـًيــا جـًدا وفى ا

يقًظا جنده خارج نطاق اخلدمة وكأنه سارح فى ملكوت الله.
وكـان مـحـمــود شـعـراوى فى دور "عـودة" الـبـوق اإلعالمى لـلـسـلـطـة
الـقراقوشـية متـوازنا فى أدائه بـ سوقيه أصـوله وإدعاء السـلطة

فى ثوبها القراقوشى وهى بداية موفقة جلمهور شعراوى.
أما شـرين عمر فـكانت متـميزة فى حـدود الدور رغم بدوره األداء
ــشــاهـــد وعــلى الــنـــقــيض من هـــذا كــانت مـــنــال فــايــز فى بــعـض ا
مـــجـــتـــهـــده فى أداء دورهـــا بـــالـــرغم مـن حـــداثـــة عـــهـــدهـــا بــاألداء

التمثيلى.
ـمــثل وكــان مــحــمــد عــراقى اجلــنـدى رائــعًــا ويــتــمــيـز بــانــضــبــاط ا

ثل جيد. احلقيقى فى العمل وهو مشروع 
أمـا أشــرف عـبـد الـرازق فى دور خــيـشـة مـسـاعــد قـراقـوش فـكـان
تــائــهــا ومــســتــهالً داع وكــأنـه نــسى شــيــئًــا هــامــا وهــو فى الــطــريق
حلضـور الـعرض وكـان بـيدو فى مـالبسه تـمـامًا كـغفـيـر الدرك فى

. صرى القد الريف ا
أمـا عـبد الـله الـنـحـاس ومن دراهم وإبـراهـيم عـبـد الـقـادر وأحـمد
جــداوى مـنــهم يــنــتــظــرهم مــسـتــقــبل جــيــد إذا اهــتـمــوا بــأنــفــسـهم
االهـــتــمـــام األمـــثل وهم فـى نــظـــرى اجلـــنــود اجملـــهـــولـــون فى هــذا
سرحى إخالص وتـفانى فى البروفات والعروض منتهى العرض ا

ثابرة. اجلدية والروح العالية وا

سرحى قدم فريق الـتمثيل بقـصر ثقافة شـب القناطـر العرض ا
األراجوز تأليف سليم كتشنر وإخراج محمد بحيرى.

ألن احلـديث عن تاريخ ظـاهرة القـراقوز وخـيال الظل قـتلت بـحثًا
وأصــبـحت شــبه مــعـروفــة لــلـجــمــيع فــإنـنــا جنـد أن ســلــيم كــتـشــنـر
اسـتـطـاع أن يـسـتـفـيـد من هـذه الـظـواهـر خـاصـة األراجـوز وخـيال
الــظل لــيـقــدم من خاللــهــمـا رؤيــته اجلــادة لـلــعالقــة اجلــدلـيــة بـ
احلـاكم/ احملكوم ويـناقش تأثيـراتها الـبالغة عـلى مستـوى الفرجة
الـــشــعــبــيـــة داخل الــعــرض وعالقـــة الــقــد بــاجلـــديــد فى عالقــة
جـــدلــيـــة بــ مــصـــر احملــروســة فى عـــصــر صالح الـــدين األيــوبى
ـان سليم كتـشنر بـأن القد صالح ومصر الـ مـحروسة اآلن وإل
دائـمًـا إلثـارة الدهـشـة أتى إلـيـنا بـشـخـصـية حـاكم مـصـر قـراقوش
أيـام مــصـر األيـوبــيـة ومـدى الــفـسـاد الــذى صـاحب حـكــمه وتـذمـر
شـعب مصر مـنه وثورتهم عـليه مع مـطاردة جنـود قراقوش لـلفنان
عموما حائط الصد األول عن احلريات فإذا كان الفنان فى عهد
قراقواش هو األراجوز وخيـال الظل فإننا جند صورة الفنان هذه
ـقـابـلـة حـتـمـيـة مع جـنـود ـره فى مـصـر احلـديــثـة هـو الـشـاعـر وا ا
الـقمع وكـبت احلـريـات (خـيـال الظل/ األراجـوز/ الـشـاعـر) وتأتى
أهـمية هـذا النص رغم بسـاطته فى إدراك سلـيم كتشـنر للـمصير

احملتوم الذى يالقيه الفنان عبر العصور.
وتـأتى إضـافـته لـلـشاعـر عـبـد احلـمـيـد الفـرشـوطى لـتـحـقق عـمـقا
استـراتـيجـيا لـلـنص وهو ابن هـذا الـعصـر الذى نـعـيش فيه بل إنه
ابن كل عـصــور الـقـمـع والـتـردى بــجـنـود الــظـلم وصــوجلـان احلـكم
الـفاسد. إن مجمـوعة فريق اخلياله نسـبة خليال الظل واألراجوز
ومــعــهـم عــبــد احلــمــيـــد الــفــرشــوطـى الــشــاعــر هـم حــائط الــصــد
احلـقـيــقى داخل الـعــرض والـربط الــرائع بـ مــصـيـرهم ومــصـيـر
ـسرح ـسـرحى عـندمـا يـعـلن عن حـريق ا فـريق الـتـمـثيـل للـعـرض ا
فى إشـارة واضحـة إلى حـريق مـسرح بـنى سـويف الـشهـيـر ويـبقى

السؤال كيف تناول بحيرى هذا النص?
جنـد أنه بـقـدر بـسـاطـة الـنص كـان تـنـاول مـحـمـد بـحـيـرى بـسـيـطًا
ــا ـــعـــنى ولم يـــحـــمل الـــنص أكـــثـــر  دون افـــتـــعـــال ودون إخالل 
ـبـاشــرة الـفـجـة الـتى تـتـعـارض شـكالً يـحـتـمـل ولـكـنه وقع فى فخ ا
ومـوضـوعًـا وروح الـفن. فـكـانت احلـركـة عـلى بـسـاطـتـهـا فى بـعض
األحــيــان غـيــر مــبــررة وهــذا مــأخــذ بـســيط عــلى الــفــنــان مــحــمـد
بحيرى باإلضافة إلى هـذا فإننا جند أنفسنا أمام عرض متكامل
ولـكن هـذا العـرض تخـلى وأقـول تخـلى عن بحـيـرى وليس الـعكس
ـيزًا ـا لـهـذا الـنـوع من الـعـروض من خـاصـيـة ال بـد وأن جتـعـلـه 
حــتى فى بـسـاطــته أال وهى اخلـاصــة بـالـتــنـوع الــصـوتى واحلـركى
ـسرح وهـذه اخلصـوصيـة لم تتـحقق إال من لـلمـمثل عـلى خشـبة ا
ـمـثل الـذى قـدم دور ــثل واحـد من فـريق الــتـمـثـيل وهــو ا خالل 

صارع. يونس وذلك بالرغم من تكوينه اجلسمانى الذى يشبه ا
كـذلك عندمـا تقدم عـمالً مسرحـيًا فى مكـان مفتـوح داخل ساحة
شـعـبـيــة جلـمـهـور من األقــالـيم تـخــتـلف ثـقـافــات أفـراده بـاخـتالف
درجات الـوعى ومسـتوى تعـليـمهم الذى حتـصلـوا علـيه ناهيك عن
سرح وأنت كمخرج تقدم نصا فهوم ا فروق اخلبرة فيما يتـعلق 
مــســرحـيــا بـســيــطـا به عــربــة خـيــال ظل وأراجـوز وقــصــر لـلــحـاكم
قــراقــوش هل كــان لــزامًـا عــلــيك أن تــقــدم ضــمن مــا قـدمـت هـذا
النمـوذج لكرسى الـعرش الذى يجـلس عليه قراقـوش بهذا احلجم
ـمـثـلـون وهـذه الـكـتـلـة الـكـبـيــرة الـتى تـشـبه فـيالً صـغــيـرًا يـتـحـمل ا
مـشــقـة حـمــلـهـا دخــوالً وخـروجـا مـن وإلى مـنـطــقـة الـتــمـثـيل أم أن
وحـدة صـغيـرة من الـديكـور لـنقل مـثالً مـكعب خـشـبى صـغيـرا وما
البـس قــراقـوش " أمــا كــان لــيــكــفى بــاإلضــافــة  يــطــلـق عــلــيه "بُفِ
التاريـخية لتـؤثر وتدلل على كـرسى احلكم. ولكن هذا فـى النهاية
اخــتــيــارك!!! وكــذلك الــبــنــايـــات اخلــشــبــيــة الــتى اســتــخــدمت فى
ـســرحى والــتى كــانت تـشــبه الــبــريـاكــوتـا صــيـاغــة ديــكـور الــعــمل ا
اإلغــريـــقــيــة والــتـى اســتُــخـــدمَتَ من واجــهـــة كــســاحـــة ومن جــانب
كصـحراء ومن جـانب كقـصر لـقراقـوش هذا الـتكـوين الذى جلأت
ـا أدخلك إلى طـريق مسـدود فى تـكوين الـسيـنوغرافـيا لم إليه ر
تكن إطالقًا بحاجة إليها وهناك أمثلة بديلة كثيرة متعارف عليها
ـا جلـأت إليـه وكنت تـؤدى إلى حـلول أكـثـر بـسـاطـة وأقل تكـلـفـة 
غـير مـضـطـر لـذلك إطالقًـا وهذه مـسـئـولـيـة مشـتـركـة بـيـنك وب
مــهــنــدس الـديــكــور الـذى لم يــحــضـر مــرة لإلشــراف عــلى تـنــفــيـذ
الـديكور فقط حضر لـلتوقيع على عقـده.. وسالمى للمال العام?!
وكل ســيـوبه وإنــتم طـيــبـون نــفس هــذا اخلـطـأ حــدث مع الــفـنـان/
ــنـاســبـة لـيـس أمـيـر الــشـعــراء إنه أمـيـر أحـمــد بك شـوقـى وهـو بـا
ـــلــحن الـــذى قــدم أحلـــان هــذا الـــعــرض ـــنــاســـبــة ا فـــقط وهـــو بــا
ـا تـخص عـرضًـا أخـر أحلـان سـابـقـة ـسـرحى فـكـانت أحلـانــا ر ا
الـتـجـهيـز تـصـلح لـكافـة الـعـروض وهى مـتنـافـرة فـعالً ال تـعرف إن
ــلـــحــنــ تـــخــتــلف ــلــحن واحـــد أم جملــمــوعـــة من ا كـــانت إحلــانـــا 
ثــقـافــاتـهم بــاخـتالف آلــة اإليـقــاع عن الـكــمـان.. وكــلـمــات األغـانى
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تـعـجـز (ثم لـسامـية) يـا بنـتـي ده جـوزك مش تـلـمـيذك
يــعــني تــتـــكــلــمي مــعــاه في احلـــاجــات الــلي بــ الــست
وجــوزهــا مش مـــحــاضــرة! هــا يــتــخــرب بـــيــتك يــا ابــله

الناظرة . 
سـامية: (تـنظر إلـيها) شكـرا عـلي النـصـيحـة الـغالـية.

بغض النظر تعالي نحضر األكل .
طبخ إلي حجرة السفرة) ( أثناء حركتهما من ا

سـامية: ( وهـما خارجـتان بـاألطباق) ايه كل األطـباق
دي ? طبعا! ما أنتي ما بتغسليش مواع .

دي يـا مـامـا لـزوم االتـيـكـيت اخلـاص بـجوزك هـناء :
لـكة صـفية.  حـضرته الزم الـسفرة األمـير سعـد ابن ا
تـكــون عــلي سـنــجـة عــشـرة (ثم لـسـعـد) ســوري يـا عم

سعد .
سعـد: (ضاحكـا ومسـتمـتعا بـطريـقتـها في الكالم) ال
خـدي راحــتك. مـا احـنـا مش هـا نـخـلص من شـقـاوتك

النهارده .
ســامــيــة: (نــاظــرة إلــيه ومــحــدثــة نــفــســهــا بــصــوت
مـسموع): كنت فـاكرة طـريـقة الـتهـكم دي بـتضـايقك !

طبخ) . غريبة!!!!! ( ثم تلحق بهناء إلى ا
عـمـومـا يـا سـمسـم هانت.  كـلـهـا ألول الـشـهر هـناء :
ونـــنـــفــــذ االتـــفـــاق اجلـــديـــد وكل أســــرة تـــعـــمل أكـــلـــهـــا
بطريـقتهـا. وان شالله تـاكلوا في أطـباق ورق.  والست
الـلي بـتـنـضـف كل واحـدة مـنـنـا تــقف مـعـاهـا مـرة وهي
بــتـنــضف وكــده نــبــقي فــضـيــنــا االشــتـبــاك.  مــا احــنـا
بـنفهم في الـسيـاسة برضه .. بس الـسيـاسة الداخـلية

  .
ده علي فـكـرة حـا يـبـقي افـضل ويخـلي كل سـامـية :
واحد يـتحـمل مسـئولـيته. يـعني كل واحـد يدفع فـاتورة
ــاته ويــتــفــرج عــلي الــلـي هـوه تــلــيــفــونه عــلي قــد مــكــا
عـاوزه في الـتـلــيـفـزيـون بـتـاعه  واألكل الـلى بـيـحـبه فى

تالجته جوه اهه.
أنا عندي ما تفرقش .... اللي يريحكم. هناء :

سـامـيـة : إلنك أوال مــا بـتــدفـعــيش حــاجـة من جــيـبك.
جوزك هو اللي بيدفع والـ ..... 

خالااااص مــــــا فـــــيـش داعي لــــــلـــــتـــــوضــــــيح هــــنـــاء :
والـتـمـحـيص ولـلـعصـبـيـة دي !! بـتـفـكـريـني  بـبـابـا .. ما
قــــلـــنــــا فض اشــــتــــبـــاك وخالص (وتــكـــمالن في حــوار
; كــأن ـــثل أفـــراد األســـرة مــشـــهـــد مـــا هـــامس أو 
يـتـحـرك اجلـمـيع فـي اخلـلـفـيـة كل واحـد بـتـلـيـفـونه

وتليفزيونه وغسالته .. إلخ) .
( يدخـل افراد الـعـائلـة من نـاحيـة حـجرة االم كل من

حامل شئ من متعلقاته الى غرفته)

سـمــعــنـا هــذه االغــنـيه عــنــد بـدايــة دخــولـنــا إلى مــنـزل
العـيلة (ثم يـقول ناظـرا إلي هناء): هـناء مـستـمرة في

الرقص والغناء. هناء عايشة .
(مع دخول سامية وسعد من باب الشقة)

? كن! أنـتي مالك بـلبنـان وال فلـسط مش  سـعد :
ة وانا ما اعرفش ? طب ما يكونوش من العائلة الكر
احـنا عـلشـان إحسـاسك القـبـلي ده بطـلنـا جنيب سـيرة

شبرا النملة .
مالها بقي شبرا النملة?! سامية :

أبــدا. عــظــيـمــة. شــديــدة الــعـظــمــة. ال فــيــهـا سـعـد :
نـامـوس وال بـراغـيـث وال مـيـكـروبـاصــاتـهـا وحـشـة وال
حــاجـة; ألنــنـا آمــنـا إن أي اعــتـداء عــلي مـنــطـقــة شـبـرا
ـنــاطق احملـيـطــة بـهـا يـعــتـبـر اعـتــداء عـلـيـكي الـنــمـلـة وا

شخصياً .
سـعد! من فضـلك أنا بأوضح حـقائق. يعني سامية :
ــتــخــلـف ده يــقـول (تـكـمـل كالمـهـا مـا ايه الــســواق ا

بينما يتحدث اجلد) .
كــفــايــة الــلي حــصل لــنــا بــســبب فــلــســطـ . اجلـد :
كـمـان هــانـعـمل مـظـاهـرات عــلـشـان لـبـنـان?! دي الـدول
الـعربـيـة سـنة  48اتـكـحـولت علـشـان حـشـرتـها فـي اللي
مـا لـهـاش فـيه.  شـوفـوا حـالـكم.  شـوفـوا مـصـلـحتـكم .
سالموا عـليـكم أنا نـازل مش عايزيـن حاجة من حتت

?
إمتي بـقي حصل ده ?? في  48 عـدد أفراد سـامية :
اجلـــيــوش الـــعــربـــيــة كـــلــهـــا كــان  20ألـف قــدام  80ألف

جندي صهيوني .
رشد: (مبتسما للجمهور) حتة من كتاب التاريخ . ا
ده مــعــنــاه إن الــعـرب كــانــوا بــيــجــامـلــوا في سـامـيـة :
احلـرب بكارت تـعزيـة أو بكيـس برتقـان مش بيـحاربوا
بجد.  كـفاية بقى نـكدب الكـدبة ونصدقـها. امتي بقي
حـاربـنــا عـلــشـان حـد ?? احــنـا كــنـا بـنــدافع عن عـمــقـنـا

االستراتيجي .
يــا ولــد !! ايه يـــا أخــتي الـــبــيت الــلـي مــلــيــان هــنـاء :
حــــراك ســـيــــاسي ده ?! يــــا مـــامــــا دافـــعـي عن عــــمـــقك
االستراتيجي أنتي; أحسن ما تصحي من النوم تالقي
ســعــد حـتـه مـنـه تـبع األردن سـعـد: (وانــا مـطـمع).  يـا
بـنـتي كـفـايـة سـيـاسـة خـارجـيـة بـقي .. ركـزي شويـة في

سياستك الداخلية .
ال ســيــاســة وال نـــيــلــة .. الــشــوارع مــلــيــانــة ســامـيـة :
مــظـــاهـــرات وفي كل شـــارع صــوان لـــلــجـــان مــنـــاصــرة

الشعب الفلسطيني واللبناني ...
ســواق الــتــاكـسـي قــعــد في الــتــوصــيــلــة طـول ســعـد :

حـسيت أنها حمـاتي. احلياة جنبـها أمان بشكل !!!. ال
مفيش فايدة الزم أروح أجيبها بالقوة .

هــنـاء: (نــاظـرة إلي ســامـيـة وهـي خـارجـة) مــامــا هي
ـكن أتـعـامل مـعـاهـا من غـيـر مـا اشغَّل الـوحـيد الـلي 

دماغي; أصلها واضحة وشفافة .
ـكن حتــتـوي حـضــنـهــا أوسع من الــدنـيــا.  جـمـال :

الكون كله .
ا أجتـوز هاقـدر ابعد أنا مش مـتصـورة أني  سـنية :

عن حضنها .
أنـا عن نفسي هـا فضل معـاها. أصْلِي صعب علي :

أعدي يوم من غير ما أشوفها .
أمـال إحنا قررنا كـلنا  نتـجوز هنا ليه?! أصل سعد :
الــلي جـرَّب يــعـيش مـع الـست دي صــعب يـعــيش بـعــيـد

عنها. ماما .. أمي .
مــامـتــنـا يــا سي سـعــد .. مـامــتـنـا يــا آبـيه. اجلـمـيع :

يالال ياماما مش هنتصور من غيرك .
إيه رأيـكم بقي نتـصور صورة عـلي ما تيجي جمال :

(آمرا شخص من وسط اجلمهور): صور .
سامية: (وهي جتري نحوهم) استنوا .

(تــلـتــقط الــصـورة بــدون مـامــا مع خــفض اإلضـاءة.
مثلون  fix ثم يقتربون مع موسيقي باردة. في هذه ا
الـلـحــظـة يـدخل اثـنـان من عــلي يـسـار اجلـمـهـور في
شـهد سـرح يحـمالن صـورة طبق األصـل من ا عـمق ا
نتـصف. يتركانها علي السـابق ولكن بوجود األم في ا
ـسـرح ويـخـرجـان. الـصـورة في حـجم ال يـقل عن 2م ا
×2م. إضــاءة زوم عـلي الـصــورة وعـلي الـكــرسي الـهـزاز

الذي يجلس عليه منعم) 
مـنعم: (صـوت منـعم بالي باك) إنـني أعـني مـا أقول.
فــأنـــا بــشــر قــد تــخــونــنـي ذاكــرتي أحــيــانــا وقــد أقــول
ـمكن انقاذ أشـياءَ واسكت عن أشـياءٍ أخري هل من ا
شـىء ال شىء كــمـا يــبــدو يــجب ان نــحــتــرم قـوة الــوهم
هـنــا قـد نــكـون عــلى بـوابــات الـفـردوس أو عــلى أبـواب

جهنم  
ــرشـــد: يــقـــال أن صالح جـــاهــ بـــعـــد ان صــدم فى ا
تمثـال الثورة وصـحي على الوجع والـنكسـة ...والعهدة
عـــلى الـــقـــائل ... تـــقـــرر أن تـــعـــبـــأ ســـعـــاد حـــســـنى فى
امـبوالت مـسـكن حـقن بهـا الـبـلد كـلـها ( مـقدماً) خـلى
بـــالك من زوزو.قــفـــزة مــرعــبـــة من الــكـالم عن مــبــاد

اظية الثورة الى الكالم عن زوزو أ
شـافكى: كـفاية انـها خـلت النـاس ترجع احلـياة وقـلبهم
ـة نسيتهم إنهم يـدق من جديد بعد ما الـكسرة والهز

. بنى ادم
مـنعم: (صـوت منـعم بالي باك) إنـني أعـني مـا أقول.
فــأنـــا بــشــر قــد تــخــونــنـي ذاكــرتي أحــيــانــا وقــد أقــول
ـمكن انقاذ أشـياءَ واسكت عن أشـياءٍ أخري هل من ا
شـىء ال شىء كــمـا يــبــدو يــجب ان نــحــتــرم قـوة الــوهم
هـنــا قـد نــكـون عــلى بـوابــات الـفـردوس أو عــلى أبـواب

جهنم  
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اااك
(الغداء قبل العشاء األخير)

هذه األحداث يعتـقد البعض أنها جرت في رشد : ا
صـيف  1982 أثـنــاء حـصـار بــيـروت .. يالحظ  صـوت
الـراديـو وهـو يـردد أغـاني جـادة ووطنـيـة وفي اخلـلـفـية
ـقـاومـة صـوت الــتـلـفـاز مع أخـبــار عن ضـرورة خـروج ا

الفلسطينية وتسليم أسلحتها .
هــنـــاء: (تـــدخل مـــنــزعـــجــة) أف بــــقـى! ايه األغــــاني
ـوت فيـغلق رشـد بالـر احملـبـطـة دي ! نـكد. (يشـيـر ا

الكاسيت وتتوقف األخبار) 
رشد: نغير يا فندم  ا

ـا يـنـكـدوا هـناء (تـقـول للـمـرشد: شـكــرا. يـعـني هـمـا 
علينا الناس هتبطل تموت في بيروت?!

في غــزة يــا فـنــدم .. دلــوقـتـي بـيــمــوتـوا في ـرشـد : ا
غزة .

ال حول وال قوة إال بالله .. أعمار .. عمرهم اجلد :
ـوتـوا بأي سـبب كـده . إن مـا مـاتـوش في احلـرب حـا

تاني (يسعل)
سرح) (اجلدة حمدة تبخر ا

اجلد (مستمرا في السعال): بتعملي إيه يا حمدة?
اجلدة: الريحة. با أغطى ع الريحة يا حاج.

ـرشد وتـأخذ منه هنـاء: (ال تسـمع اجلد وتـنظر إلي ا
كن ?! وت قائلة)  الر

وت) . ارجوكي! (ويعطيها الر رشد : ا
ـوت في اجتاه ما): خالص. هنـاء: (هنـاء تشـير بـالر

نعيش بقي.
 (تنزل أغنيه محمد منير..مش كل كل وال أي أي) . 
رشد: (مبتسما للجمهور) يبدو أن تلك األغنية هي ا
ـرحـلــة أو شـعـار الــعـيـلــة. ولـنـتــذكـر جـيــداً أنـنـا شـعــار ا

الـنـهــار .. الـراجل فـطس. مــا عـمـلش بـتالتــة تـعـريـفـة
وقعد يسب ويلعن لفلسط وللبنان .

ــنــاضــلـة بس مــا تـكــمــلش فــهــمت !! طــبــعـاً ا هـنـاء :
سامية طرحت السواق الغلبان أرضا .

ملـحوظة. يعتقـد إن تعليقات هـناء غالبا ما رشد : ا
ــا لــســامــيــة. اصل كـل تــعــلــيـقــات هــنــاء عــلي تــســبب أ
تـصــرفـات ســامـيــة بــتـرمي عــلي حــاجـات لــيـهــا عالقـة
بـاألنـوثـة والـدلع والـكالم ده .. فـلكـلـور  نـسـوانى كـيدى

ا .
لــو سـمـحــتي يـا هــنـاء. ال ارض وال سـقف. سـامـيـة :
إحـنــا إمـتي حــاربــنـا عــلـشــان حـد ? في  56 هـمــا الـلي

ضربونا وفي ..... 67 (هناء مقاطعه بسخرية) .
شرحه بططونا . هناء :

مـالك بـتـقـولـيـهـا بـشمـاتـة كـده ?!  هي الـلي سـامـية :
انهزمت دي مش بلدك واال ايه ?!

يــا حـول الــله. يـعــنى هي بــلـدنــا كـلــنـا .. مش سـعـد :
بلدك لوحدك !! ليه بقي أنتي محموقة كده ? 

ـرشـد : يالحظ أن هــنـاء تــشـعــر بــتـعــاطـفــهـا مع كالم ا
ســامــيــة ولــكــنــهــا تــتــراجع فــوراً وتــســتــمـر فـي خــطــهـا
اجلـديد الـذي رسـمته لـنفـسهـا بـعد خـيبـة أملـها. يـقال
ـساواة والـعدل ; بـيحـلم با إن أبوهـا كان شـيوعي قـد
ـناضل والقـضاء عـلى الـطبقـية; وجَـوز أختـها الـكبـيرة 

شيوعي رفيق.
ـناضل .. وكالمه ـنعم : الرفـيق .. الـثـوري .. ا عـبد ا
ــسـاواة واحلب ـرأة وا الــكـثــيـر عن الــعــدل واحـتــرام ا
وأحالم عن تـغيير الدنـيا وبيت جمـيل وزيارة للقدس
احملــــــررة .. أحـب الـــــــنــــــاس ووطـــــــني واحلـب وأحب

نضالي واحبكِ حب رفيق نضال.
هـنـاء : أنــا مــقـدر يــا حــبــيـبــتي أد ايـه انـتـى بـتــشــتــغـلى
وتـتعـبي علـشانا. بـس مسيـرى فى يوم هـا عوضك عن

كل ده وبنيلك بيت جميل ونزور القدس احملرره .
ـنـعم : وقع االحتـاد الــسـوفـيــيـتي وانــهـار احلـلم عـبـد ا

االشتراكي 
هــنـاء : وال الـــبــيت اجلـــمــيل اتـــبــنـى لــهـــا وال الــقــدس

احتررت. 
ــمــكن أن يـتــحــقق مــا ضـحــيــنـا ـنـعم : هل من ا عـبـد ا
ـمـكن ان تــرتـاح أرواحـنـا بـحـيـتــنـا من أجـله  .هـل من ا

وتصعد لتستقر فى السماء .
هــنـاء: واتــكــســر حــلم بــابــا (وكـأنـهــا تـفــيق من حـلم)
وعــايــزيــنى اشــتــغل واتــكــلـم في الــســيــاسـة (ثم تــنـظـر
لسـعد وسـامية جتـدهمـا ما زاال يتـشاجران): خالص
بـقي يـا جـمـاعه كفـايـة خـنـاق .. اهدى يـا سـعـد أحسن
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سرحي جريدة كل ا

صرية وتخليدا لذكراه أقامت جائزة محمد تيمور لإلبداع > كرمته احلكومة ا
تميزة فى مجال الكتابة واهب اإلبداعية ا سرحى العربى التى تكشف عن ا ا

سرحية . ا

> مكتبة حن احتفلت
اضى بإصدار األسبوع ا
أول كتاب من سلسلة

مدونات مصرية للجيب
بعنوان «احلياة بدون
كاتشاب» للكاتب أحمد
القاضى وجارى اآلن
طباعة مجموعة أخرى
من السلسلة يذكر أن

عددًا من دور النشر قامت
خالل الفترة األخيرة
بإصدار سالسل خاصة
جديدة تهتم بنشر إنتاج
دونات التى انتشرت ا
على شبكة اإلنترنت.
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(األستاذ والـتلـميذة) بل فى أحـيان كثـيرة أمام
أفـكــار أو أمـام مـنــفـذين لـفــكـرة اخملـرج ال أمـام
مـبـدع أو شـخـصـيـات إنـسـانـيـة فـمع الـطابع
اإلجنــلـــيــزى الــذى اتـــخــذه مــظـــهــر األســتــاذ ال
يـعـنى بالـضـرورة أن نـكـون بال مشـاعـر خـاصة
كـمـا أن الـلجـوء لـتـهـدئـة االنـفـعـاالت ال يـعنى أن
نــتــجــاوز عن تــفـاصــيل أســاســيــة فــألم أســنـان
تـصاعـد والذى التـملـيـذة ألم إنسـانى له أثـره ا
يـــتــــضـــافــــر فى الــــنـــهــــايـــة مع قــــســـوة األســــتـــاذ
وجـالفـته مــؤديـاً إلى وفــاة الـتـلــمـيــذة أو قـتــلـهـا!
ـــتــصـــاعــد لم نـــلــحظ أثــره ــهم) ا هـــذا األلم (ا

ا شفاهة واستنتاجاً. تمثيالً وإ
يــضــاف إلى هــذه الـنــقــطــة نــقــطـة أخــرى وهى
ــصـــريــة كــلــغــة اســـتــخــدام الــلـــهــجــة الــعـــامــيــة ا
أســاسـيـة لـلـعــرض عـلى حـسـاب الـلــغـة الـعـربـيـة
الـفـصـحـى الـتى كـان لــهـا دور صـغـيــر فـقط هـو
ساعد أثنـاء حوار األستاذ مع التلميذة الدور ا

وضوعات فى الدرس. أو أثناء شرح أحد ا
ـــظــهــر األوربى الــلـــهــجــة الـــعــامــيـــة إلى جــوار ا
الــتـــقــلـــيــدى لــلـــعــرض (أزيـــاء األســتـــاذ ومــديــرة
ــنــزل ذهــاب الــتــلــمـــيــذة لألســتــاذ فى مــنــزله ا

. لتلقى الدرس) كانا متعارض
الــلــغــة الــعــربــيـة الــفــصــحـى كــانت لــتــبــدو أكــثـر
ـــوضــوع الــغـــريب وأكــثــر قـــابــلــيــة اتـــســاقــا مع ا
ـــشـــاهــــد األلـــفـــة الـــتى لـــلـــتــــصـــديق من قــــبل ا
أعـــطـــتــــهـــا أو حـــاولت أن تـــعـــطــــيـــهـــا الـــعـــامـــيـــة
ــبـــالــغــة مع لــلـــمــوضــوع بـــدت فــيــهـــا شىء من ا

غرابته.
اسـتخدام الـلهجـة العامـية بدا فـكرة أدبيـة أكثر
مــنه فــكـــرة مــوضــوعــيـــة أو عــمــلــيـــة فــهى لــغــة
نصـادفها كل يـوم فى الشـارع ومألوفـة واأللفة
تولد االعتياد وبـالتالى عدم إثارة الدهشة أما
الــلـغـة الـعـربـيـة فـغـيــر ذلك وحتـتـمل الـغـرائـبـيـة
أكـــثـــر ولــو اســـتـــخـــدمت لـــتـــكــون لـــغـــة الـــعــرض

األصلية لكان أوفق.
ـا سـبق أن أحــمـد حـسـ أمـ مـخـرج يـبـدو 
يـــفـــكـــر ومـع نص مـــثـل (الـــدرس) أعـــمل رأسه
فـــيه ولم يـــنـــسق وراء شـــكالنـــيـــة أو غــرائـــبـــيــة
جوفاء واستطاع بشكل ما.. أن يحقق رؤيته.

شـىء من الالمـــعــقـــول وسط أجـــواء واقــعـــيــة
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــبـــايـــنـــة األشــكـــال مـن ســـاعــات
ـكـتب مـعلـقـة جـميـعـهـا عـلى حائط احلـائط وا
(ســتــانــد) بــانــورامى بــعــضــهــا مــضــبــوط عــلى
نفس التوقيت والـبعض اآلخر ال بعضها معلق
بــاعـــتــدال وبـــعــضـــهـــا لــيـس كــذلك. حـــائط من
الالمــعــقــول حـــاضــر بــاســتــمـــرار فى مــواجــهــة
ــسـرحى بـاقى ـشــاهـد طـيــلـة زمن الـعـرض ا ا
ـسـرحى واقـعـية الـعـنـاصر الـبـصـريـة للـمـنـظر ا
ـدرس (تـصـمـيم تـمـامـاً بــدءاً بـديـكـور حـجـرة ا
ـمـثـلـ ـدوح) وصـوالً إلى مـالبس ا شــيـمـاء 

ستخدمة (تصميم صابر السيد). واإلضاءة ا
ــــتــــعــــارضـــة ال مــــجــــمــــوعـــة مـن الـــثــــنــــائــــيـــات ا
ـسرحى ـتـصـارعـة معـاً شـكـلت لـغة الـعـرض ا ا
«الــدرس» الــنص لــيــوجــ يــونــســكــو (الــكــاتب
الـــــــفـــــــرنـــــــسـى الـــــــرومـــــــانـى األصل) اإلخـــــــراج
واإلعـداد ألحــمـد حـســ أمـ تـمــثـيل: عـمـاد
إسـمـاعيـل فى دور (األستـاذ) ودعـاء حـمزة فى
دور (التلميذة) والنا مشتاق فى دور (مارى):
حـائط الساعات فى مـواجهة الديـكور الواقعى
حلــــجــــرة الــــدرس (كـــرسـى هــــزاز الســــتــــرخـــاء
األسـتـاذ منـضـدة وكـرسـيان وسـبـورة لـلدرس)
ـنـطـقيـة فى مـواجـهـة إجـابات أسـئلـة األسـتـاذ ا
سـلم بـه والتى نـاقـضـة لـلـمـنـطق وا الـتـلـمـيـذة ا
حتمل مـعهـا مـنطـقهـا اخلـاص موقف األسـتاذ
الــقـــمــعـى من الـــتــلـــمــيـــذة فى مـــواجــهـــة مــوقف
ـنـزل) األســتـاذ اخلـاضع أمـام مــارى (مـديـرة ا
مـا يدور عـلى لسـان األستـاذ من أسئـلة وأفـكار
حتمل مغزى إنسانـياً عميقاً فى مواجهة بروده

والمباالته جتاه آالم التلميذة.
ستتر) التناقضات حامـلة الصراع (الظاهر وا
ــعــنى ــســرحى وهى حــامــلــة ا داخـل الــعــرض ا
ـعــنى الـذى ال تـســتـطـيع أن لـلـمـتــفـرج فى آن ا
ـعـنـية تـقـرر وجتـزم بـأنه تلـك القـيـمـة الـكـليـة ا
ـــــعــــنـى اخلــــاص الــــذى يـــــتــــكـــــون لــــدى كل بل ا
مـــشـــاهــــد عـــلى حــــدة بـــنــــاء عـــلى قــــراءته ومـــا
اسـتـطـاع أن يـلـتـقــطه أو مـا وصل إلـيه من لـغـة
ـعـنى إلى ـسـرحى فـيــتـحـول بـذلك ا الـعـرض ا
طلق إلى نسبى. فرد إلى متعدد وا معانى ا
) واعـياً لـتلك يـبدو اخملـرج (أحمـد حسـ أم
ــمـثــلــيه إلى الــنــقـطــة فــلم يــلــجــأ فى تــوجــيــهه 
االعـتــمـاد عـلى اطالق االنــفـعـال فـيــتـرتب عـلى

هـــو اجلــمــلـــة الــســابـــقــة أى إتــاحـــة الــفــرصــة
وضوع واتخاذ موقف أو للمشاهـد فى تأمل ا
اسـتخالص عبـرة منه احلد اآلخـر هو حدها
ــؤثـــر عــلى األداء الـــتــمـــثــيـــلى ذاته الــســـلــبـى ا
وضوع واجلمهور وهذا نقطة التـواصل ب ا
ما حـدث فـقـد أدى هذا الـتـوجه إلى الـشـعور
بــأنــنــا لــســنــا فى مــواجــهــة بــشــر من حلم ودم

ــشــاهــديـن جتــاه قــضــايـا ذلك إثــارة مــشــاعــر ا
مـعـينـة فى الـنص فى مـقـابل قـضـايـا أخرى بل
ـكن أن نـطــلق عـلـيـه «تـهـدئـة اعـتــمـد عـلى مــا 
األمور» وتبريرها انفـعالياً إلتاحة أكبر مساحة
شاهد للـتأمل الهاد والتـفكير بدالً من أمـام ا

االنسياق وراء االنفعال.
هـذه اخلطوة ذات حـدين احلد اإليجـابى منها

تصارعة تعارضة ال ا الثنائيات ا
شكلت لغة العرض

عبد احلميد منصور

اته فى ثالثة مجلدات هى: وميض الروح ( ديوان شعره و > نشرت مؤلفاته بعد 
كتاباته األدبية و بعض القصص واخلواطر) حياتنا التمثيلية (تاريخ التمثيل نقد
صرى (عبد الستار أفندى العصفور فى القفص) سرح ا رواية الهاوية) ا مثل  ا
صرية.  وما تراه العيون (مجموعة قصصية) األقاصيص ا

امن الدولة (الكل يضحك) .
ـا دخل علي قـلب الثـاني .. البـوليس  ال ... ا علي :
ــتــظـــاهــرين جـــوه اجلــامع جـــريــوا عــلـي بــره .. وكــان ا
بوكس الـبولـيس بـضهـره في البـاب .. كـان اللي يـجري

من الضرب ينط يالقي نفسه في البوكس .
والـنـبي ايه الـلي بـيـضـحك في الـكالم ده ? سـامـية :

مش كفاية إن مالناش دور كمان بنتريق .
وسـاكته ليـه يا مامـا?! روحي اعملي لك دور. هناء :

أنا مش عايزة يبقالي دور .
ال أنا ماليش في السياسة . سامية :

عــلي: (بــشــكـل تــهــكــمي وتــقــريــري): بس حـــضـــرتك
بتوضحي حقايق.

كل يا علي . سعد :
ال .. أنا أكـلت بره أنـا والطـفسـة دية (مـشيرا علي :

إلي سنيه) .
أنا يا بايخ . سنيه :

نزل): هي ماما أكلت? علي (وهو ينظر في إرجاء ا
ايوه. أكلت ونامت. ف جوزك يا هناء ? سعد :

عنده شيفت في الصيدلية . هناء :
أنتي مش بتاكلي ليه . سامية :

اصل أنا فطرت متأخرة . هناء :
ايه الـلي بـيـحــصل ده?! في بـيت واحـد ومش سـعـد :
عـارف ناكل طقه مع بـعض !! أمال لو نفـذنا موضوع

وتات ??! االنفصال !! مش هنشوف بعض إال في ا
يــا سـاتـر يــا رب! ايه الـتــشـاؤم ده يــا سـعـد !! هـنـاء :

مساء الفل .
علي: (يـحـكي لـسـنـية أو لـلـجـمـهور) مـحـمــد مـحـمـود
ــظــاهــرة بــيـهــتف. شــالــوه اتــنــ وهـو في مــاشي في ا
ــقـــدمــة والـــكل وراه لـــغــايـــة مــا لـــقي نــفـــسه في ديل ا
ظاهرة سايباه وماشيه لقدام. اتاري اللي ظاهرة وا ا
كـانوا شايـليـنه بولـيس ورجعـوا بيه ورمـوه في البوكس

(يضحك ضحكة شبه حزينة) .
ــوضــات الــلي كل شــويه أنت مـش هـتــبــطل ا سـعـد :
تطـلع بـيـهـا عـليـنـا?! خـلـصت مـوضة الـعـنـدلـيب مـحطم
ــنــاضل قــلــوب الــعــذارى وطــالع دلــوقـــتي في مــوضــة ا

البطل ?!
يـــا آبـــيه الـــفــــكـــرة مش كـــده. أنـــا بـــادور عـــلي عــلي :
نــفـسي. وهــاتك يــا تــدويـر. وحــيــاتك. أول مـا أالقــيــهـا
هـامـسك فـيـهــا بـايـديـا وأسـنـاني. احـتـمـال أالقـيـهـا في
ـنــاصـرة. حـكــايــة فـلــسـطــ واال في مــوضـوع جلــان ا
(ثم يـقول مـتوسـال بشـكل تـمثـيلي):  أرجـوك يـا آبـيه

إديني الفرصة.
كــله عـــنــدك هــزار كــده ! حــتـى الــنــاس الــلي ســعـد :

بتتصفي في بيروت برضه مادة لتهريجك ? 
. واديك الـغـريــبـة ان كــلـكم فــاهـمــ وحـاسـ عـلي :
اهه يـا آبـيه بـتتـكـلم في الـسـيـاسـة. حـاسس إنـهـا وراثة

في عيلتنا أبا عن جد
 (يــخــرج اجلــد من احــدي احلــجـرات [رجـل بـجــبه

وطربوش] .. يجري وراء منعم ومعه كرباج) .
مــالــهم اإلجنـلــيـز يــاد يــا خـنــزيـر?! مش هــمـا اجلـد :
الــلـي جـــابــو لـــنـــا الـــكـــهــربـــاء?! وهـــمه الـــلي جـــابـــو لـــنــا

التروماي?! (يضرب) .
حتـيـا مصـر ويـسقط اإلجنـلـيز (جتري وراؤه مـنعم :

هناء وسنية وسامية مقلدات لهجة نساء زمان) .
خالص يا سيدي حرم خالص . النساء :

هــنـاء: (تــخـرج من بــ الـثالثـي وتـقـول): خـالص يــا
جدو. بطلنا السياسة.

علي: (للجمهور) طبعا جدي كـان الزم يديهمله. سعد
زغــلــول ايه واســتــقالل ايه ?!! الــراجل الــعــجــوز جـدي
بـقي الــوكـيل الـوحــيـد في الـقــاهـرة لـشــركـة شل وبـقي
بــيـبـيع الـبـتـرول والـبـنـزيـن وشـحـوم الـعـربـيـات والـشـمع
وبـقي من األغنـيـاء واشتـري عـشر بـيـوت في اخلـليـفة
ـــوضـــوع. يـــبـــقي اإلجنـــلـــيــز . هـــو ده ا وعــشـــر دكـــاكـــ

جابولنا التروماي .
سنية : وعلمونا اجنليزى.
على: سياسة م األصلي.

ــــقــــاومـــة وأنـــا ايـه مـــصــــلــــحــــتي في طــــرد ا ســـعــد :
الفلسطيـنية من لبنان واال سحب سالحهم ?! أنا مش
اجستـير وعايزك فاضي للـسياسة ومـهتم بشغـلي وا

ستقبلك . تبص 
والـله بـادور عـلـيه ومش القـيه. أول مـا أالقـيه عـلي :

هامسكه علي طول مش هاسيبه .
ـــكن! أنـت بــني ادم بـــشع ! ومـــالــكش مش  ســعـد :

حل .
علي: (بحزن) شكرا .

طب صــلــوا عـلـي الـنــبي. يــلال نــشـيل األكل . هـنـاء :
طبخ . وأنتي يا سنيه .... يلال يا سامية شطبي ا

عارفة. ألم الغسيل . سنيه :

سرحي جريدة كل ا
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وأنت يــا سـعــد. ادخل ريـح شـويــة. عــنـدك سـامـيـة :

شغل بعد الظهر .
مش رايح الزفت !!  سعد :

يا سالم علي التمرد . سامية :
سنيه: (تعاكس علي) ايه كلضمت ليه .

فـطسـان ومـخنـوق. حاسس إنـي بحـبكم ومش علي :
طايـقكم. سـيبـوني اخـبط . سيـبوني أتـنيل واغـرق . يا
نــهـــار اســود !! ده أنــا هــمــوت كـــده وأنــا واقف مــكــاني
واخـد وضع العرض في فاتريـنة األصول بتاعـة عيلتنا

.
ســنـيه: ( تـغــني بـدنــدنه لـتــداعــبه) يـا نــاس أنـا مت في
حبي ( إحـدى أغنيات سيد درويش) (تضربه علي يده

ليغني معها)
 (بـدءا مـن نـهــايــة أغــنــيــة يـا نــاس أنــا مت في حــبي

واللمه ب األحياء واألموات)
(صــــوت األب )  PLAY BACK  آه يــــا ابــــني األب:

(بتوجع) 
(يختفي اجلميع)

سعد وجمال يقفان.. بابا ...
البس  (ويـهروالن إلي غرفة األب . الـنساء يـدخلن با
نضدة) السـوداء . علي يتفـرج هو وسنيه وهمـا علي ا

.
(في هذه الـلحظة ينزل نداء يبدو كصرخة بشريه ...
يــويي يــويي  PLAY BACK مع مــغــنـيـه اليف تــبـدأ
غنـاء عدودة رقـيقـة وإنسـانيـة (أغنـية لـو تروح لـوجيه
عزيـز) وتخرج من ورائها نسوة يرتدين السواد ويسرن
غـنية التي تتجه للباب وهن ينظرن إليها أوال  وراء ا
ثم يخـرجن خلـفهـا . يبـقى في النـهايـة حسـن وسعد
يـنــظــران إلي الـبــاب اخلــارجي مع اسـتــمــرار الـغــنـاء
ودخـول أحـد األشـخـاص مـعـلـقـا صـورة األب وعـلـيـهـا

تفرج) شريط اسود في العمق علي يسار ا
(يـنـظـر سـعـد إلي الـصورة ويـحـكي لـلـجـمـهـور بـيـنـما

تدخل هناء وسامية بفناج القهوة للعزاء)
ـــوت مـــات بـــابـــا فـــجـــأة. وعــــلي أني أواجه ا ســعــد :

لوحدي أنا وأمي .
ــضـحي ال مش لـوحــدك. بالش بـقي دور ا جـمـال :

الوحيد ده يا عم .
سعد: (بحزم) وبعدين .

كــمــان بــابـا مــا مــاتش فــجـأة. احلــكــايـة دي جـمـال :
حـصــلت له قــبل كـده. وبــعــد الـدكــتـور مــا مـشي فــاكـر
مـراتات عـمك كـانـوا عـلي جنـب بيـقـولـوا ايه ? إن اللي
ـــارس حــقـــوقه حــصـل لــبـــابـــا كـــان نـــتـــيــجـــة انه حـب 

الزوجية (غامزاً .. ضاحكاً).
ما يصحش تتكلم عن بابا بالشكل ده (ناظرا سعد :
بـتـعجب) بـابـا فـعال كـان تـعـبـان قـوي بس كـان بـيـخـبي
ا راح علشان يعمل أول عمليه قال انه رايح مرضه. و
اسـكـنـدريه علـشـان مـا يـلخـبـطش الـدنـيا الـلي مـسـنودة

عليه .
ومامـا بـس اللـي كانـت عـارفه وكـانت بـتروح جـمال :
ـستشـفي في السـر بعد مـا تخلـص كل اللي علـيها له ا
مـن عــجـــ وغــســـيل وتـــنــضـــيف .. الخ .. الـخ. الــست

سكينة شافت أيام !!  ا
هـنـاء: (تُـمـر تـاخـد شـيـئـا وتـرجع مـرة أخـرى) شـافت
ـأسـاوية الـلي بـتـشـوفه كل ست .. ده واجـبـهـا. بالش ا

دي .
يــا جــمــيل أنت يــا بــتــاع الــواجب والــكــتــشن جـمـال :
ة ماش والـفول اوتومـاتيك وغسـالة األطبـاق . يا ظا
كل الشغل اللي باالوتومـاتيك ده علي أيامها كان هاند

ميد .
مـامـا ديه الـلي كل سـتـات الـعـيـله اسـتـخـسروا سـعد :
بـابـا فـيــهـا ... لـوالهـا مـا كــنـتش كـمـلت تــعـلـيـمي وكـان
زماني بقيت مجـرد تاجر في الوكالة زي ما كان جدي

مصمم .
لـغـايـة دلـوقـتي ال أنـا وال أي حـد مـن الـعـيـلة جـمال :

ناسي اللي حصل .
وال أنا. بقي صفيه تقف قدامي تقولي سعد اجلد :

الزم يكمل تعليمه يا سيدي !!
ال . سـعد ها يكـمل تعليـمه يا سيدي. قرار. جمال :
فـرمان . ايه الـعـظمـة والقـوة ديه !! جـدك من اخلضه

ما ردش ومشي من قدامها .
سـعد. بالها الوكـالة اليومـ دول. كفاية في اجلد :

األجازة .. سالموا عليكم .
ورجــعت تــكــمل تــعــلــيــمك وانــتــصــرت مــامـا جـمـال :
الـعـظـيــمـة البـنـهـا الــبـكـري والـله الـسـت ديه وحـشـتـيـنى

جدا نفسى اترمى فى حضنها زى زمان .
هـنـاء: مانت لـو كـنت بـتـرجع بـدرى كـنـتى اتـرمـيت فى
حـضــنــهــا زى مــا انت عــايـز بس كــفــايــة عــلـيـك حـضن

الصيدليه اللى مغرقاك بشيفتتها.

سـنـيــة: (مـقـلـدة) وأنــا مـالـي يــا حـاج! يــعــنى أنــا كــنت
عارفة أن اليهود هايدكوا لبنان .

وكــمــان بــتــتــكــلــمي في الــســيــاســة !!  شــكــلك عـلي :
نــويـــتي عــلـي طالقك واهي اخلـــروجــة دي كــشـــفــتك.

طاااخ (علي وسنية يضحكان) .
دا ايه السعادة دي كلها ?! سعد :

ســـوري يـــا آبــيـه. مــا هـــو واضح إن الـــضــحك عــلي :
بقي فعل فاضح في الطريق العام .

علي!! أنت هـاتبـدأ نقـار ?! والنـبي احكي له سـنية :
حصل ايه في األزهر النهارده .

بس يا ستي ال تبقي حكاية . علي :
ايه الـريـحه الـفـظــيـعـة دي. مش قـلـتـلك مـيت سـعد :
مـــرة اقــــلع الـــهــــبـــاب ده في الـــبــــلـــكـــونـــة (مــشــيــرا إلي

الكوتشي) .
عـلي: (يـشمه) طب والـله ريـحـتـه زي الـفل .. أنـا لـسه
غــاسـله امــبـارح. انــتم بس مش القــيـ حـاجــة تـعــلـقـوا

عليها .
ايه يا علي?! قصدك الريحة جايه من ?! هناء :
قصدك تقول إننا ستات مش نضاف ?! سامية :

هه ... ال طبـعـاً . دي ريحه الـهبـاب ده . أنتي علي :
عايـزاني اعمل فـتنه عـائلـية?! (ثم لـلكوتشي) يـالال يا

عم نحطك في البلكونة حقنا للدماء .
النهـارده كان فـيه مسيـرة سلمـية خرجت من سـنية :
األزهـر رايــحــة لـرئــاســة اجلــمـهــوريــة عـلــشــان أحـداث

بيروت. (ثم تنظر حولها) ايه ده? ف ماما ?
آه صحيح. أنا نسيت اطمئن عليها . سعد :

أنــا غــديــتــهـا وأديــتــهــا الــدواء وقـالـت هـتــريح هـنـاء :
شوية .

سـعد: يـاخـسـارة كـان نـفـسى ارجـع بـدرى عـشـان اقـعد
رة اجلـاية اسـتأذن شـوية بدرى مـعاهـا هبقى احـاول ا

من الشغل علشان اقعد معها.
ســــامــــيـــة: بـــــقـــــلـــــنـــــا  100ســـــنه بـــــنــــــقـــــول الـــــكالم ده.

سيرة السلمية .. هه .. كملي ..... . .........ا
رافع سعيد . سنيه :

بتاع حزب الـ ........... سامية :
ايـــوه. قـــال لـــهـم إن الـــرئـــاســــة مش عـــايـــزة ســنــيه :
. عــايــزاهـا في األوتــوبـيــسـات. ــسـيــرة عــلي الـرجــلـ ا
وركب الشباب األوتوبيسات فطلعوا بيهم علي مباحث

ــنــضــدة يــحــدث ــســرح ســعــد عــلي ا (في مــقــدمــة ا
اجلمهور)

ــا عــلي فــكــرة. أنــا ســمــعت تــعــلــيق ســامــيــة  سـعـد :
اسـتغـربت اني مـا بازعـلش خـالص من هنـاء; برغم إن
نفس اجلملة لو قالتـها سامية كانت تبقي مصيبة. انا
بــاعـــتــرف ان عـــنـــدهــا حق. ومـــاعــنـــديش حتـــلــيـل لــلي
كن أبدا اجتـوز شخصية بـيحصل. مع اني ماكـنتش 
زي هـنـاء. أنـا احب واحـتـرم واجتـوز سـامـيـة. فـيـهـا كل
الـلي كــنت بـاحـلم بـيه. فـيــهـا مالمح وريـحـة مـامـا بس
ـرأة الـهاديـة والـبسـيـطة وذج ا عـلي مودرن.  مـامـا.  
في كل حـاجة. قـصـيرة. جـسمـهـا ملـيـان. وشهـا مدور.
شــعـرهــا قــصــيــر وخــشن. عــكس مــرات عـمـي أم عـلي
زيـــنب. طـــويـــلــة. شـــعـــرهــا عـــلي كـــتـــفــهـــا زي احلـــريــر.
. مـــرة الـــصـــبـح ومـــرة بـــعــد بـــتـــســـرحه كل يـــوم مـــرتـــ
الـعــصــاري قــبل ضــيـوف الــعــيــلـة مــا يــهــلـوا عــلــيــنـا في
ـغربـية. كـانت ضحـكتـها مبـالغ فـيها. (يرقص طراوة ا
ــيــزة. كــانت بــتــعــلي وتــوطي في حلن بـاســتـمـتـاع) و
مسمـوع. حتى عنـد اجليران. مـاما كانت بـتنكسف من
مرات عمي والستـات فى القعدة. بيقولوا كالم خارج.
خـــــصــــوصــــا الــــلي بــــيـــــحــــصل بــــ االزواج . فــــكــــانــــوا

مسميينها الهالل األحمر .
(أغنية م يشتري الورد مني)

يـاااه!! قـد كـده بـحـبك يـا مـاما! وسـامـيه هي سـعد :
أنـــتي! (ثم نـاظــرا إلى اجلــمـهـور) أنـــا آسف. رغم كل
اللي فات ده أنا مش مسـتمتع مع سامية. هى كدة ...
(في تردد) ... حتس انـها مـقدسة. أيـقونة. حتس انك
الزم تـبــقـي مـعــاهــا مــحــتــرم. وأكــيــد انــتم فــاهــمـ إن
أحـيـانـا ب األزواج بـيـبـقي فـيه حـاجات مش مـحـتـرمة
ـصـيــبـة اني بـاكـون مــزقـطط مع هـنـاء. أل! مـا يـعـني. ا
تــفــهـمــوش غــلط! دي مــرات اخــويــا; يـعــني زي أخــتي.
الــفــكــرة بس أنــهـا مــســلــيــة مش كــئــيــبــة. مع إن أبــوهـا

وأختها الكبيرة عجينة كآبه. 
(يفتح باب الشقة ويدخل علي وسنية يضحكان )

ـكهربة علي أول مـا البوليس نزل بـالعصيان ا علي :
ــــظـــــاهــــرة  الــــنــــاس جــــريت ووقــــعـت أنــــا فــــوق ست ا
وجـوزها. واالقـيلك أيـد طالـعه بفـردة جزمة وهـاتك يا
): يـا بنت ضـرب في الـست الـلي حتـتي. (عـلي مـقـلداً

الكلب. بقي حبك النهارده زيارة احلس .
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سرحي جريدة كل ا

>  الكاتب شريف عبد
اجمليد احتفل السبت
اضى بإصدار ا
مجموعته القصصية
«خدمات ما بعد البيع»
سابقة الفائزة 
صرى ساويرس لألدب ا
فى فرع القصة
عروف أن القصيرة ا
مسابقة ساويرس تضم
فى فروع مسابقتها
الرواية والقصة
وأضيفت هذا العام
جائزة خاصة للنص
سرحى قيمتها 100 ا
ألف جنيه.

> لعلنا ال ننسى انه كان شاعرا من الطراز األول فقد نظم الشعر بطريقة وجدانية
رقيقة وبسالسة جميلة.
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محمد زهدى

نـحن بصـدد "أمـثـولة فـكـريـة" وليس درامـا حـية
ألشـخـاص يـفعـلـون أو حـاالت إنـسـانـيـة مـتـفردة
فى مـــوقـف خـــاص يـــؤدى إلى مـــعـــرفـــة "مـــتـــعـــة
وفـائــدة" فــريــدة فى إنــسـانــيــتــهــا!.. وبـالــنــســبـة
لـلينـ اخملرج فنـجده قد أجـهد نـفسه لتـرجمة
الـتـنـاول الفـكـرى فـقـام مع الـسـيـنـوجـراف فادى
ـنـزل عـابـدين بــإقـامـة نـصـب يـعـبـر عـن صـرح ا
وباب يفضى إلي الغـرفة العلوية فى فقر مادى
?! وكـذلك جـاءت مالبس وبـصـرى وجـمـالى بـ
حـــــمـــــادة الـــــبــــــراوى.. ولم تـــــشــــــفع ال احلـــــبـــــال
علق فى عـينى" ا الـساقطة من الـسوفيته وال "ا
الفضاء لـلتعبـير عن حالـة سينوجـرافية جديدة
ـوسـيـقى لـيـاسر وحـقـيـقـيـة ولم يـكن اإلعـداد ا
بـدوى متـميـزا بأى شـكل حيث جـاءت موسـيقى
تـيوذو رايكس التى ألـغت لفيلم "زوربـا" لتعبر -
ـــســـتـــوحــــاة من الـــروايـــة عـن طـــريق اإلحـــالــــة ا
ستميتة فى احلياة?!.. والفيلم - عن الرغبـة ا
ولـكن.. وللحق.. فقـد كانت مفردة الـتمثيل هى
درة الــعـرض فــقـد اســتــطـاع يــاسـر بــدوي الـذى
لــعب دور عــبــد الـله وفـى حـضــور قــوى بـارز أن
يؤدى دوره فى تـمكن واقـتدار بـليـغ وذلك فى
مـواجهة صنـوه اجلميل تامـر اجلزار الذى لعب
تنعة دور شـقيقه سامى فى حـيوية وسهولـة 
وجـــــاء أداء شــــريف كــــمـــــال لــــدور "الــــعــــاقل" أو
اخلـادم غــايـة فـى االتـقــان والـقــدرة عـلى األداء
الطـبيعى وكـانت صوفـيا ياسـ فى دور "حياة"
ذات حـضـور مـتـمـيـز وأداء شـيق.. وفـى الـنـهـاية
ــشــاهــدة رغم افــتــقــاد فــإن الــعــرض جــديـــر بــا
ـدهش واخلـبرة والـقـراءه التى طعـمه لـلمـذاق ا

ننشدها فى الفن احلديث.

شاهدت عرض "الغرقة العلوية" وهو من إنتاج
ــركــز الــقــومى لــلــمــســرح من تــألــيـف وإخـراج ا
لينـ الرمـلى.. والعرض لـيس كما أشـار كاتبه
ـــطـــلق فى بـــامـــفـــلت الـــعــــرض عن "مـــشـــكـــلـــة ا
ـسـألـة الـتـنـاقض بـ والـنـسـبى" بل قـد يـؤول 
ـــؤمن ـــادى والـــروحى وا ـــثـــالـى والـــواقـــعى وا ا
ــلـــحــد إلى آخــر هــذه الــثـــنــائــيــات الــفــكــريــة وا

ثالية?!  ا
والعرض فى احلقيـقة محض أمثولة فكرية أو
قل مـجازًا "ألـيجـورى" فكـرى عن فكـرة مسـبقة
فـى ذهن الـكـاتب  اســتـحـضــار أسـمـاء أو قل
شخـوص أحاديـة حـاملـة ألفكـار وزعـها الـكاتب
عـلى هـذه الـشـخـوص إلقـامـة هـذه األمـثـولـة أو
هـــذا اجملـــاز فــمـــاذا قـــدم لـــيــنـــ الـــرمـــلى لـــنــا
كـــــمـــــؤلف إلحـــــيــــاء هـــــذا الـــــتـــــنــــاول الـــــفـــــكــــرى
والـــفـــلـــســـفى. ثم كـــيـف نـــفــذه لـــيـــنـــ الـــرمـــلى
كـــمــخـــرج مع فــريـق مــعـــاونــيه لـــتــجـــســيـــد هــذا
الــتـــنــاول? (وعـن مــ نـص الــعـــرض فــقـــد بــدأ
بـعبـد الـله نـائـمًا مـقـرفـصًـا وهو يـحـلم بـ "الـعو"
أل ســمـاء ويــسـتــنــجـد بــأمه والــبــرق والـرعــد 
ـــوقف عن "الـــعــاقل" الــعـــرض?!.. ثم يــنـــجــلى ا
وهـــو خــــادم األســــرة فى ثــــوب جــــرســـون أنــــيق
يــوقظ عــبــد الــله لــيــســطـع الـضــوء ونــري شــبه
"نــصـب" به بـــاب يـــفــضـى إلي مـــا قــيـل لــنـــا إنه

الغرفة العلوية حيث تعيش األم?!
ويــدور احلـــوار بــ األخ "ســـامى" وهــو طـــبــيب
جــاء من اخلــارج لـيــخــلع مالبس طــبــيب جـراح
فى غـرفـة الـعمـلـيـات "وهـو من مـات علـى يديه
ــرضى?!".. وبــســـرعــة نــكــتــشف الــعـــديــد من ا
الــتـــنــاقـض بــ األخـــوين ســامـى وعــبـــد الــله..
األول أخ غيـر شـقـيق لعـبـد الـله وأمه لم تـتزوج
زواجا شـرعيًا بـأبيه وهـو ينـظر إلى األمور فى
الـغـالب نـظـرة ماديـة صـرفـة ويتـمـسك بـحـقائق
األمـور وبـاإلثـبـات الـواقـعى لـوجـود األشيـاء فى
حــ أخــوه عـبــده يــعـيـش فى عـالـم روحـانى أو
قل فـى غـيـبـيات أو حـتـى األوهـام حـيث يـعـتـقد
ـا أن أمه لم تـمت بــالـفـعل كـمــا يـؤكـد أخـوه وإ
هى حتيا فى الـغرفة الـعلوية وهـو يصعـد إليها
وهى تـكـلـمه ودائــمـا تـنـصـحه وتـرشـده وهـو ال
يستطيع العـيش بدونها وهو يستعد للزواج من
"حـيـاة" وهى فــتـاة لـعـوب لـهـا عالقـات جـنـسـيـة
برجـال كـثيـرين غـيـره وهو يـظن رغم ذلك أنـها
ها ألمه تمـهيدًا للزواج طـاهرة?! ويحاول تقـد
مــنـهــا.. ونــكــتـشف أن "حــيــاة" - والحظ مــعـنى
االسم - عـلى عالقـة جـنـسـيـة باألخ سـامى وال
تـمانع هى أو هـو فى استمـرار هذا الوضع?!..
بينمـا يرفض عبد الله - الحظ معنى االسم?!
ـعانـى واألفكـار ذات اإلطار ويتـصـاعد تـوليـد ا
ــنــطـــقى والــفـــكــرى حـــول الــتــنـــاقض الــذى ال ا
ـادى ــثـالى وا سـبـيـل إلى الـتـوفــيق بـيــنه وبـ ا
وب الواقعى والوهـمى وب احلقيقة واخليال
ـــطــــلق والــــنـــســــبى..إلـخ ?! ودائـــمــــا مـــا وبــــ ا
يـتـدخل اخلــادم "اجلـرسـون.. الـعـاقل" .. ولـكن
الـصـراع يـستـمـر مع ذلك ويـتـصـاعـد مع دخول
رأة إلى احلـبيـبة أو العـشيـقة أو اخلـطيـبة أو ا
ـنـزل - احلـلـبـة أو إلـى واقع احلـيـاة فى هـذا "ا
الـــنــصب" وتــقـــبل "وهم - وجــود األم" لـــتــصــبح
حــقـــيــقــة فى حـــيــاة عــبــد الـــله وهى تــعــرف أن
وجود األم مجرد احتـمال وليس حقيقة مؤكدة
وكذلك سامى والعـاقل ويبدأ الصراع الدموى
بـــ األخــويـن.. كل يـــحـــاول إثــبـــات حـــقـــيـــقـــيــة

مــوقـــفـــة.. ولــكـن هــيـــهـــات ويــســـتـــمــر الـــصــراع
االستـنزافى حـتى االنـهيـار واإلظالم فى إشارة
إلى أبــــديـــة هــــذا الــــصـــراع فـى الـــوقـت الـــذى
ـــرأة" مع "اخلـــادم - تــــتـــخـــذ "اخلــــطـــيـــبــــة" - ا
الــعــاقل" أو قل الــتــوجه الــعــلـمـى الـذى فــاز فى
ـادى وليس نـطق ا ـثل الـعـقل وا النـهـاية ألنه 
رأة ـثـاليـة واألوهـام!" فاز بـ الـ "احلـيـاة" أو ا "ا

التى تمثل فكرة احلياة.
وكــــــمـــــــا تالحـظ فــــــإن الـــــــشــــــخــــــوص لـــــــيــــــست
شـخصـيـات حـية بل حـوامل أفـكـار مسـبـقة فى
ــمـــثل ذهن الـــكـــاتب فـ "عـــبــد الـــلـه" هــو ذلـك ا
ثل الطب الجتاه عباد الـله?! وسامى هو من 
ــادى والــعــاقل فـاســمه خــيــر شـارح واالجتـاه ا
حلقيقيـته وحياة ال حتتاج إلى توضيح وهكذا

فقر مادى
وبصرى
وجمالى
واخملرج
أجهد
نفسه 
في ترجمة
عنى ا

الشخوص لم تكن حية بل مجرد
حوامل أفكار مسبقة

ا عبقريا فذا و أديبا رفيع ا فقدت عا > كان رحيله خسارة كبيرة ألن مصر بفقده إ
ستوى وهو بعد لم يكمل عقده الثالث. ا

( بالااك وأثـناء البالك يـحدث صـوت زغرودة  وأغـنية
فرح) 

أنا مرهق جدا تصبحوا علي خير . سعد :
كلنا مرهق يلال يا هناء . جمال :

ادخــلـوا انـتـوا إحــنـا هـنـلـم الـدنـيـا ونــحـصـلـكم هـنـاء :
(تبدآن في رفع أكواب الشربات) .

كــده مــا بــقــاش فــاضل غــيــر جــواز ســنــيــة ســامـيـة :
ونخلص .

نخلص ايه ?! نبدأ بقي نستعد ألوالدنا . هناء :
ده طــبــيــعـي .. بس يــبــقي في بــيــوتــنــا وكل ســامـيـة :

واحد بطريقته .
هـنـاء: (تـنـظـر إلي غـرفه األم) آه األعـمــار بـيــدي الـله

م عالم .
غريـبة حكـاية الـفرح في مـركب في النيل . سـامية :

عشرين فرد وإيجار تالت جنيه في الساعة .
وحتت كيكه وكام لتر بيبسى . هناء :

منتهي العملية . هي ماما صفيه نامت ? سامية :
ايــوه . سـبــقـتــنـا واحــنــا واقـفــ حتت وقـالت هـنـاء :

هاغير وانام .
تعبت .. مش كده?  ساميه :

جــايـز .. وجــايـز غــيـرانه عــلى عــلي .. اصـله هـنـاء :
آخر العنقود في األوالد .

ال  بس هي بجد العيا االخير هدها . ساميه :
تـعــرفي ان حـمــاتك هـربـت من حـمــاكي لـيــلـة هـنـاء :

الدخلة ? 
يا خبر ! سامية :

. بابـا احلاج كان طول كـان عندها تـسع سن هناء :
بـعــرض. خـافت مـنه وجــريت. قـعـدت ســنـتـ في بـيت
أبوهـا لغايه ما حماتـها اتعطفت عليـها وبعتت تاخدها

.
سـتـو حمـدة !! بـيـقولـوا كـانت جـامـدة قوي سـامية :

وهي راجل البيت .
ايــوه .. الــست جــامـدة . الــكــلـمــة كــلـمــتــهـا .. هـنـاء :
والشـورة شورتها (بـتهكم) شافت ح ذاك إن ده دلع

بنات والزم البنت تتربي وتعرف يعني ايه راجل .
يا خبر ابيض عـلي االفترا !! الستات زمان سامية :
شـافـوا حــاجـات صـعــبه قـوي . مـسـكــيـنـة مــامـا صـفـيه

والله .
ا تبقي حمـاتها احلاكم بأمر طبـعا مسكيـنة!  هناء :

الله حمدة.
والـله سـتــو حـمـده بـرضـه كـانت مـســكـيـنـة. سـامـيـة :
قــســوتــهــا دي بــتــخـــبى وراهــا مــأســاه . تــعــرفي إن ابن
عــمــهــا سـابــهــا بــعــد مــا فـرشـت شـقــتــهــا قــبل الــدخــلـة
بـأسبوع ? ضـحك عليـها وقـالها انه مـزنوق وخد مـنها

الشبكة من ورا اهلها وما جاش الفرح.
هــنـاء :  مـــعــقـــولـــة! ســـتـــو حــمـــدة !! يـــعـــنى هى كـــانت

متجوزة قبل جدو?.. 
سـامـية :  ..2 اجتـوزت مـرتـ وجدو كـان الـتـالت وهو
اصـغـر مـنهـا بـتـسع سـن . ومع ذلـك ما نـسـيـتش اللي
عــمـله فـيـهـا ابن عــمـهـا.  كـانت حـاتـتــجـ وتـفـهم عـمل

فيها كدة ليه.
ــوت; ـــا عــرفت انه هــا اجلـدة حــمـدة : انـا رحت له 
القـيـته نـا عـلى الـسـريـر الـلى كـنت هـادخل عـلـيه من
.  عـملت فيـة كده لـيه يابن عـمى? قال انه عـشر سـن
ماكنش يـنفع لى وال ينـفع لغيرى . يـابن الكلب تـتهمنى
ف شرفي وانا بريئـة عشان مالكش في الـ ... بسببك
اتمرمطت واتبعت لتاجر غريب اكبر منى ب 20 سنة.
هـناء : يدى الـنيلـة علـى اتلنـكد الـلى احنـا فيه يـالال يا

بنتى ننام احسن .
سنية : احلقوا سعاد حسنى ماتت .

سعد : (خارجا ًمن غرفته هو وجمال وعلى) ايه ده يا
ساتر الله يرحمها .

جمال : ازاى حصل دة ?
سعد : االكتئاب بيقصف العمر .

سنية: بيقولوا انها انتحرت 
سامية: طبعاً اكيد قتلوها .

هناء : هم م دول يـا رويتر  – انتـوا مش القي لكم
يت ماتوا بفعل فاعل. شغالنة وكل ا

سعد : (ينظر اليه متعجباً ويجلس جانباً)
على : ايه الفال الوحش دة  ..مـايحصلش دة غير يوم

فرحي! 
جـمال : صـعب بـعـد رحـلـة حـيـاة طـويـلة تـالقى نـفسك

وحيد عجوز مريض .
سعد : اجلمال واحليوية والشباب واألنوثة طارت .

هـنـاء : يــبــقى الــواحـد الزم يــضــربــوه بــالــنـار زى خــيل
ا يكبر.. يا ساتر . احلكومة 

ســنـيـة : مــعـــقــولــة?! لـــوحــدهــا وفـي الــغــربـــة !! ســعــاد
حسنى حـلم كل الشبـاب وحيدة وخـيل حكومـة !! كلنا

سرحي جريدة كل ا

21

يا سامية .
سامية : ال مافيش حاجة خد راحتك.

سعد : على فكرة احلاجـات دي سامية دافعة فيها من
فلوس شغلها النص ,والشاليه الكل مستفيد منه .

سامية : وأنا مستعـدة في أي حلظة نبيع كل حاجة لو
فعال ً هانعمل بيت العيلة . 

هناء : مـافتكرش ده هايـحصل. البيت هايـحتاج فلوس
كــتــيــر وده مش مــتـــوفــر. (ثم ضــاحــكـــة) وبــعــدين مــاله
ـنـا ومـامـا بـتـحبه . البـيت هـنـا?! مـاهـو مـقـضـينـا وال
نــنـسـى بـقى الــقــضـايــا الــكـبــرى الــلى احـنــا مش قــدهـا

وبالش نكد.
سامية : أنا باقول كدة برده .

اجلـد : مش قـولـتــلك مـاحـدش هــايـقـدر يـســيب الـبـيت
دة.

اجلدة : و الشقوق.
. اجلد: تتر البيت مت
اجلدة: والريحة زادت

اجلد : اه على الريحة.
اجلــدة حـمــدة : (مـحــاولـة جتــاهل كالمه نــاظـرة إلى
سنـيـة وهى تـدخل بـصـينـيـة الـشاي) جـبــتى نـعـنـاع من
الـــبـــلـــكــــونـــة نـــحـــطه عـــلى الــــشـــاي وال نـــســـيـــتى زى كل

مرة?..... ارجعى هتيه
اجلد: نعناع ايه ده احنا بنشرب قهوة.

اجلدة: اهو يبقى معنا برده.
اجلد: صفية اسعفينى بدل البت العويل هديه.

الحــة. حــد يــعــرف سـنــيـة : (ال تـراهـا): مش القــيــة ا
مكانها?

الحــة فى اجلــد: (وهــو يـــضــحك لــلــجــدة ويــريــهــا ا
يديه): بـعيـنهم. دلـوقـتى هيـيجـوا علـى بوزهم يـسألـونا

عن مكانها .
اجلدة : مش هيسالوا يا حاج .

اجلـد: بـالك كـدة?! ........... امـال  فـكـرك نخـبى ايه
عشان ييجو

هناء : انا هاروح أجيبها حاال ً .
ـطـبخ. سـامــيـة : (تـنـظــر إلى هـنـاء وهى ذاهــبـة إلى ا

تضحك وتهز رأسها بتعجب) .
سعد : (يالحظ سامية): خير ضحكينا معاكى .

جمال : (ناظرا ًالى سامية): أنا فاهم  ,أكيد افتكرتى
ـا كـانـوا بـيـخـبـوا جـدي وسـتى حـمـدة في آخـر أيــامـهم 
ـلح والـشـاي والـسـكـر و اخلـيط واالبـر والـكـبـريت فى ا

حتت ماحدش يعرفها غيرهم .
على : على اشمعنى يعنى ?

ــا نــحـتــاج اى حــاجــة ومــانالقــيــهـاش سـامـيـة: عــشــان 
نسألهم على مكانها يقوموا يجيبوها لينا.

ـة هـنـاء , جـمال : بس عـلـى فـكـرة يـا سـامـيــة انـتى ظـا
هناء مابتعملش احلركات دى .

! انا فاهمة ! انت هاتعرفنى هناء ?! سامية : ال طبعا ً

ـــيك اب كــــنـــا بــــنــــقـــلــــدهـــا فـي الـــلــــبس واحلــــركــــات وا
وبنحسدها يا ترى دلوقتى ........

على : يـا خسارة. البنت الـشقية العـفريتة .. العالم دة
غبى .

سـنـية: يـالال يــا جـمـاعــة نـدخل نــتـفـرج  ,بـيــقـولـوا فـيه
برنامج عن تفاصيل احلادثة بعد النشرة.

ـسـكون (يـجرى اجلـمـيع كل فى اجتـاه حـجـرته ثم 
ــقـابض  ,تــغــيــر في اإلضــاءة ونــزول مــوسـيــقى ) بــا
ويـقــفـون ويـســتـديـرون قــائـلــون بـصـوت جــمـاعى : مـ

عليه ماما النهاردة 
على: ابيه سعد
سعد: يا سالم 
سامية: ال هناء
هناء: هناء م
سنية: أمال م

سنية : (تدخل حجرتها): أنا كنت إمبارح.
عــلي: وانــا اول امــبـــارح. انــا انــهــاردة وبـــكــرة عــريس .
(وفى هــذه الـلـحــظـة يـدخـل اثـنـان يــحـمالن جـدوال.

اجلميع ينظرون في اجلدول)
 سامية : مش أنا أنا راحه اراجع مع الـوالد مستواهم

درسة  بقى زفت فى ا
هـناء : وال أنـا ... أنــا عـنـدى حـاجـات كـتـيـر جـدا الزم

اخلصها فرصه اخلصها النهارده 
رشد: وأكيد مش أنا  ا

ـرجع الزم يـخـلص سـعـد : كـويس ان مـش أنـا ....... ا
كتبه بكرة . عشان عيزينه فى ا

جـمال : انـا فـرى. هـاتـفـرج عـاالخـبـار وانـزل الـشـيـفت
بتاعى .

ــسك مـــقــبض بـــابــهــا (يـــجــرى كل إلى حـــجــرتـه و
وينـظرون إلى اجلـمهور) (تـنسـحب االضاءة تدريـجياً
من عـلــيـهم وتــسـتـقـر عــلى حـجــرة األم وعـلى كـرسي

منعم) 
ـستـقرة ودخلت عـاييـر والقيم ا مـنعم: اتـلخبـطت كل ا
ـــنع فـي األكـــاذيـب والـــتــــنــــازالت.  ومـــا حــــدش قــــادر 
الــلـخـبـطــة وال يـقف قـدامــهـا يـبــقى سـؤالى مـعــلـقـا بـ

نزل ب السماء واألرض. جدران هذا ا
اجلـد (وهو يـسعل): مـا لـوش عـازة يا حـاجـة.  بـزيادة

بخور.
اجلدة: الريحة بقت تخنق.

?! (يـسعل ـوت نوبـت اجلد: سيـبيـها. يـعـني احنـا حا
اجلد)

(تدخل أغنية يا ورد م يشتريك)   
(إضاءة عـلى مائدة الطعام وسعـد وعلي منهمكان في

طبق) . الطعام. يكسو اجللسة جو من الصمت ا
إفطار يوم ما

(إضــاءة. يـفــاجــأ اجلـمــهــور بـجــمـيع أفــراد الــعـائــلـة
ائدة وهم يتناولون الطعام) بجوارهم على ا

ـرشد: يعـتقـد أن هذه األحـداث جرت في صـباح يوم ا
مـا قــبل رمـضــان بـأســبـوع يال اشــبـعــوا فـطــار جـيــلـكـوا

صيام 
سـعـد : مش مــعــقــول ابــقـى الــكــبــيــر وأول رمــضــان مـا

أبقاش مع ماما ووسط اخواتى
سـامـية : بس احـنـا عـلى طول كـل يوم يـا بـنـتـقـابل على
فــطـار يــا عــلى غـدا يــا عـلى عــشـا. أهــلي من حــقـهم

افطر معاهم أول يوم رمضان. هايزعلوا.
ـهـم نــعـرف ــا فـيـه الزم حــد هـا يــزعـل. ا جـمـال : دا

م نقدر على زعله.
ســـعـــد : ايـه الــــكـالم الـــــلى مـن غــــيـــــر مـالمح ده? انت

قصدك ايه?
جمال : االومليت ده دلع قوى.

لح ـطبخ اصب الـشـاى. هاجـيب ا سـنية : أنـا رايحـة ا
معايا

نـزل - والتي ـرشد: تـخبـرنـا الكـتـابات عـلى حـائط ا ا
ــا ... كــتـــبــهــا ســـعــد واحـــتــمـــال عــلى - أن جـــمــال دا
(مـستدركا): مـادام مافيش آبيه يـبقى اللى كتـبها سعد
ـا يـسـجل مـوقف انه لـيـبرالى ... إن جـمـال بيـحب دا
ا يأخذ صف اآلخر ومـتحرر أمام أفـراد العائلـة ودا
ضد سـعد. وده مش ألنه حقـيقى كـده ده علـشان فيه

هام الديكتاتورية.    حد تانى بيقوم 
ـرشـد ): من فـضــلك! ايه ديــكـتـا سـعـد : (نـاظـرا الى ا

تورية ديه?!  ده تشويه للتاريخ.
ــرشــد: عـــفـــوا.  اقـــصـــد عــــلـــشـــان هـــو مش فى وش ا
ـواقف بـدال ــدفع جـمـال سـايب اآلخــرين يـأخـذون ا ا
مـــنه وهـــو بـــر دائـــمـــا ومـــشـــغــول. ( ثم نــاظــرا الى

سعد): ماشى كده? التاريخ اتظبط? 
سعد : أشكرك

جـمــال : (لـسـعـد) مش لــوكـنــا حــقــقـنــا فــكـرة األرض
والـبــيت الـكــبـيــر اتـبــنى وكـان لــكل واحـد دور كــنـا هـا
نــــبـــقـى مع بــــعض بــــرضه بـس األمـــور هــــتــــبــــقى اكــــثـــر

خصوصية?
سعد: قـول لنفـسك. مش انت اللى اصـريت على عمل
صـــيــدلــيــة كـالس بــديــكـــورات ضــخــمــة دمـــرت مــعــظم

مدخرات العيلة?
جــمــال : وكـــأن الــصـــيـــدلـــيـــة ديه تـــرف; مش مـــهــنـــتى

ومصدر الدخل الرئيسي للبيت.
( سعد ينظر بعتاب جلمال )

جـمال : آسف يــاسـعـد.  انت عـارف طـبـعـا إنـنـا واحـد
ومافيش فرق

سـعـد : (يربت عـلى يـد جـمال) وال يـهــمك مـاحـصـلش
حاجة ( حلظة سكون طويلة ).

ــا جــمـال : ســـعــد.  من غـــيــر زعل. احـــنــا بـــنــدردش. 
الصـيدلـية بتـاعتـى دمرت الدنـيا أمـال ايه موقـع شقة
أكـتـوبـر وشـاليـهـالـسـاحل الـشمـالى من مـوضـوع تـدمـير
مـدخرات الـعـيـلة ده? (ثم نـاظرا ً إلى سـامية ) سوري
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جـــــمــــــهـــــور).. أى أن (الــــــتــــــخـــــيــــــيل والــــــواقع)
ــواقع- هـكـذا وهـو مــايـشـيـر إلى يـتـبــــادالن ا
عيـار الفاصل ب الواقع واالستعارة (غياب ا
: فـالواقع يـتـحول إلى اسـتـعارة  كـمـا أن هذه
األخيرة تتـحول إلى واقع- وغنى عــــن البيان
أن احلــــقــــيـــــقــــة والــــوهـم  هــــنــــا  يـــــتــــدخالن

ويصعب التمييز بينهما) ..
ثله (الهنا) فى العرض ?.. ولكن- مالذى 
مــنــذ الــلــحــظــة األولى لــدخــول اجلــمــهــور فى
ـــرشـــد ـــســـرحـى)- بـــصـــحــــبـــة (ا ـــشـــهــــد ا (ا
الـسـيـاحى- الـراوى)  تـلـبـيـة لـدعـوة الـعـائـلة 
ندرك على الفور أننا بداخل (بيت- متحف)
ومــصـــداقــا لـــذلك مــا أن تـــقع أعـــيــنــنـــا عــلى
ا هم أفراد العائلة حتى نراهم جالس (كأ
فارقة تـكمن فى أننا تـماثيل من الشـمع).. وا
ـا يـحـيــون مـعـنـا  سـنـعــرف بـعـد ذلك أنـهـم إ
فى الـقــلب من حلــظـتــنــا الـتــاريـخــيــة الـراهــنـة
ذاتــهـا (إذ يــتـعــرضـون فى أحــاديـثــهم ألحـداث
غزة األخيرة و حـادث ســعاد حسنى وضحايا
الــــعــــبــــارة ... إلخ) .. واليــــتــــعــــلق األمــــر هــــنـــا
بــالـــتـــغـــريب الـــبــرخـــتى (وضـع احلـــــدث عـــلى
ــتــفــرج)  بــقــدر تـعــلــقه مــســافــة زمــنــيــة من ا
بـالــطــرح (الـبــودريــارى) الـذى يــقــول بـتــحــــول
الــواقع احلــقـيــقى إلـى واقع إفــتـراضـى قـوامه
الـصــورالـزائــفـة  هــكـذا فى إطــار مـحــاكـاتى
ــا يـقـيم نـظـريـته سـاخـر - ذلك ألن بـرخت إ
عــلى أيـديــولـوجــيـا حــداثـيــة تـتــخـذ من (مــبـدأ
ــا بـعـد الـواقع) مــرجـعـا لــهـا  أمــا بـودريـار- ا
ـــبـــدأ الــواقـع  ويــرى أن حــداثـى- فــيـــطـــيح 
إحـالل الـــــواقـــع االفـــــتــــــراضى مــــــحل الــــــواقع
احلـقــيـقى وهـيـمــنـة الـصـورالـزائــفـة هـو بـدايـة
جــديـــدة لــعــالم جـــديــد مــنـــبت الــصــلـــة بــعــالم
احلـداثـة- هــذا وعـرض (فــيـفـا مــامـا) يــنـتـمى

بقوة للعالم اجلديد ; كما سنرى ..
غــيــر أن مـا يــجب اإلشــارة إلـيـه هـنــا  هـو أن
(الـعرض) يفصل ب الـتقنية الـبرختيـــة وب
الداللـة التى مـنحـتها لـها احلـداثة  وأغـلقـتها
عـلـيهـا  أى أن الـعـرض يـنـفى الـتـطابـق بيــــــن
الـتقـنـية الـبرخـتيـة- الـسابق ذكـرها- والـداللة

التى قيل بانطوائها عليها .. 
ــــفــــارقــــة ومن نــــاحــــيــــة أخـــــرى  ســــتــــمــــتــــد ا
(اخلـاصـة بالـتمـاثـيل الشـمعـيـة) إلى اجلمـهور
ـــمـــثـــلـــون (أفـــراد نـــفـــســــه - فـــمـــا أن يـــبـــدأ ا
الـعـائــلـة) فى احلـركـة واحلـوار  حـتى يـتـحـول
اجلـمـهــور إلـى تـمـاثـيل جـامـدة  صـامـتـة (!)-
ـا يعنى امـتداد االستـعارة إلى الواقع  أوأن

الواقــــع صار استعاريا ..

ـــوذجى ..)(7) لـــكن (إبــراهــيـم فــتــحى) األ
يـقول بأن : (الرمـزية تعبر عن صـلة غامضة
خفـية ب فـكرت أمـا اجملاز فيـعطى شكال
مـرئـيـا لــتـصـور مـثل هـذه الـصـلـة... ويـسـاعـد
اجملـــاز الــتــفــكــيـــر الــرمــزى فى الــتـــعــبــيــر عن
نـفسه)  ويضيف : (ولـكنه يحيـطـه باخلطر
إذ يـقـدم هـيـئـة بـدال من الـفـكـرة احلـيـة  ومـا
أسهـل أن يفـقد الـرمـز قوته فى بـعـضأشـكال
اجملـاز  فاجملاز يتـضمن منذ الـبداية إضفاء
ـعيـار والبـلورة)(8) أى أنــه يـقول بـإمكـانية ا
حتــــول الـــرمــــز إلى مــــجـــاز  بـــيــــنـــمــــا يـــذهب
ـــعــاكس  ويــقــول: (كــولـــريــدج) إلى االجتــاه ا
metaphors إن مــــــجـــــمــــــوعـــــة مــــــجـــــازات)
مــضـــمــومــة فـى كل واحــد هى قـــصــة رمــزيــة
Anallegors وحـــيـــثــــمـــا صـــارت اجملـــازات
مـــتــبـــنـــاة اصــطالحـــيـــا من جـــانب كل فـــئــــات
اجملــتـمـع فـإن األشــيـاء الــتى يــنـطــوى عــلـيــهـا
الـتشـبـيه هى رموزأومـفعـمـة بطـبيـعة الـرموز)
ـــعـــرفـــة ـــو ا (... وســـيـــحـــدث غـــالـــبـــا مع 
Al-  أن مـــاكــان قـــصــة رمـــزيــة اإلنــســـانــيـــة 
symbol  (9)(ســــيــــصــــيــــر رمـــزا legory
الفـارق األساسى بـ وجهتى الـنظـر هات 
يـعـود إلى أن (إبـراهــيم فـتـحى) يـرد (الـرمـز)
إلى االســــتــــعــــارة  فــــتــــحـت عــــنــــوان (مــــجـــاز
تــــمـــــثـــــيـــــلـــى - Allegory)  يـــــقـــــول : هـــــو
(طــريـــقــة فى الـــعــرض حـــيث يــرمـــز شــخص
أوحــدث أوفـــكــــــــرة مـــجـــردة لــنـــفـــسه ولـــشئ
ـــكن تــعـــريف اجملـــاز بــأنه وبـــهــذا  آخــرمـــعــا

استعارة موسعة)(10).
أمــا (كـولـريــدج) فـيــعـد اإلسـتــعـارة (أواجملـاز)
هى نـواة الـرمـز- كـما يـتـضح من االسـتـشـهاد
الــذى أوردته ســـابــقــا  ويــضـــيف : (ال أعــنى
ametaphor مـــجـــــازا symbol  بــالـــرمــز
أو قــــــــصـــــــة رمـــــــزيـــــــة  anallegory أو أى
مـــــحـــــسن بالغـى آخــــر  أوصـــــورة من نـــــتــــاج
الـوهم بـل جزءا عـمـلـيـا وأسـاسـيـا من ذلك 

هو اجلزء الذى يعبر عن الكل)(11)..
هـــــذا عـــــلـى الـــــرغم مـن أن مـــــا يـــــذهب إلـــــيه
(كــــــولـــــــريــــــدج)  فـى تــــــعـــــــريــــــفـه لـــــــلــــــرمــــــز 
اليتـجــــــــــاوز التـعريف الـهـيجـلى لالستـعارة-
ــوضـوع أو (احتـاد ـا هى تــمـاهـى الـذات وا

الضدين عبر التأليف بينهما) ..
عـمـومـا- وفـيـمــا أرى- فـالـفـارق الـرئـيس بـ
الـتـعـريــفـ الـسـابـقـ  يـنـحـصـر فى مـيـــــــل
(إبـراهــيـم فـتــحى) إلـى الـقــول بــأن الــتــفــكــيـر
الــرمـزى  هــو إحــدى اآللــيــات الـتـى يـعــمـــــل
ـــعـــرفى بــــهـــا الـــذهن الـــبـــشـــرى- فـى وعـــيه ا
بــــالـــــواقع- لـــــكن اضـــــطـــــرارنــــا لـــــلــــجـــــوء إلى
الـتــشـــخــصـيــات والـتــجـســيـدات (اجملــازيـة) 
يت تلك للتعبـير عن الرموز  هو نفسه ما 

الـدفء الـعــائـلى حـول مـأدبـة الـعـشـاء .. فـفى
ـتفرجون إلى تلك الـلحظـة حتديدا يـتحول ا
(مـــــدعـــــوين) ثم يـــــدخـــــلــــون إلـى(الــــغـــــرفــــة)

ائدة .. ويأخذون أماكنهم حول ا
 ≈fÉµeõdG QÉWE’G 

 (Éæ¡dG øe ájDhôdG)h
يـــرتـــكـــز مـــســـرح الـــغــرفـــة عـــلى زرع الـــواقع-
ـثال فى اجلـمـهـور- فى الـقـلب من احلدث
الـــتـــخــــيـــيـــلـى ; فـــحـــضـــور اجلــــمـــهـــور إن هـــو
إالحضور باإلنـابة عن الواقع(= الهنا واآلن)
وهــــو مــــايــــعـــنـى أن الـــعـالقــــة اجلـــدلــــيــــة بـــ
الـــــتـــــخـــــيــــيـــــلـى والـــــواقـــــعى  تـــــتـــــأسس عـــــلى
(جـمـالـيــات الـرؤيـة من الـهــنـا  فـقط)  الـتى
ـــســافـــة بــ خـــشــبــة تـــعــنـى بــدورهــا إلـــغــاء ا
ــســافــة بــ ــســـــــرح والــصــالــة  أوإلــغــاء ا ا

تلقى .. (احلدث الدرامى) وا
وما أعنيه بـ (الـرؤية من الهنا) هو أن مسرح
مثـلـــــون باجلمهور الـغرفة الذى يلـتقى فيه ا
ـشـهـديـة نــفـسـهـا  يـنـبـنى داخل الـزمــكـانـيـة ا
أســاسـا عـلى إلــغـاء وجــــــــــود (الــهـنـاك)- أى
أنه يتـجـاوز الثـنـائيـة التـقـليـديـة التى يـتأسس
عـلـيــهـا مـسـرح الــعـلـبــــــــــة (اإليــطـالى) ; تـلك
سرحى من الداخل بنى ا تعلقـة بانقسام ا ا
إلى(مــكـان الـعـرض = اخلـشـبـة الــتى يـحـتـلـهـا
شـاهدة = الـصالة) ـمثـلون عـادة) و(مكـان ا ا

..
وبـــالـــنــســــبـــة إلى اجلــمـــهـــور فــهـــو يـــرتــبط بـ
(الـهنا) ارتباطـا جسديا لذا فـ (الـهنا) ينتقل
ـا يـكون مـعه أيـنـمـا ذهب ; فـأيـنمـا يـكـون فـإ
كـان الذى يـشغله اآلن (هنـا) ألن(هنـا) هو ا
ــكـــان الــذى يــقع فى . أمــا (الــهــنـــاك) فــهــو ا
وحـ ينـتقل مـجـاله البـصـرى لكـنه اليـشغـله

إليه  يتحول إلى (هنا)(14)..
إذن (الـهـنـا) و(الـهـنـاك) يـتـحـددان من خالل
ـكـان مـوقـع اجلـمـهــورمـنـهـمــا فـ (الـهـنــا) هـوا
ــكـنه مــغـادرتـه أبـدا  فــأيـنــمـا وجـد الـذى ال
اهو ا يوجد (هـنا) .. إلغاء (الهناك)-  فإ
مثلـ واجلمهـور) إلغاء لـلثنـائية يعـنى أن (ا
ا يتيح ارسان الوجـود (معا- هنا)   ا  إ
لـــكل مـــنـــهــمـــا أن يـــكــون اآلخـــر (فـــاجلــمـــهــور
مثلون يتحولون إلى ثل  وا يتحـول إلــى 

الرمـوز  إذ يحولها إلى واقع حرفى جديد 
هــذا- ولــديه- تـتــحــول الـرمــوز إلى مــجـازات
كـــمــا تـــتـــحــــول اجملـــازات الى رمــوز)(12)...
هـكـذا  فـهـنـاك عالقـة جـدلـيـة ال تـنـتهـى ب
الــــرمــــز (الـــــكــــلى اجملـــــرد) واجملــــاز(اجلــــزئى
احملـــــــدد);أى بـــــــ الـــــــوعى والـــــــواقـع .. أمــــــا
ـــيل احلـــتــمى (كـــولــريـــدج) فال يـــرى ســوى ا
لألجــزاء اخملــتـــلــفــة إلـى االئــتالف فى وحــدة
كليـة مطلـقـــــة  يطلـق عليهـا (وحدةاجلوهر:
consubstantial) وهى- لديه مـايتأسس
عـــلـــيه (الـــرمـــز)- الـــذى (هـــو دائـــمـــا يـــنـــضح

باحلقيقة التى يقدمها واضحة)(13).
وفى (الــواقـــعــيـــة الـــرمــزيـــة)- الــتى عـــادة مــا
يتدهور التـمثيل الرمزى بها عند حتوله إلى
مــجـــاز; أى إلى تـــشــخــيـــصــات أوجتـــســيــدات
أوهـيـئـات (ذات مـعـنى مـحــــــدد)- مـا يـحدث
هو أن (حقيقـة- الرمز) تكشف عن نفسها 
ــدلــول أوقل : يـــفــتــضـح أمــرهــا ; فـــالــدال وا
ـرجع يــتـطـابــقـون تـمــامـا  أى أن (الـذات) وا
ــوضــوع (الــواقـع أوالــعــالـــم أو الــطــبــيــعــة) وا
يــتــمــاهــون  فــيــبــ هــذا األخــيــر عن نــفــسه
فى(الــوعـى).. وبــتــعـــبــيــر آخـــر اجملــاز - فى
نـهـايـة األمـر  اليـخـرج عن كـونه (اسـتـعارة) ;
مثله فى ذلك مثل الـرمز نفســه- تنبنى على
اخــتــزال الــعـالقــات بــ األضــداد فى (أوجه
ا مراعاة ألوجـه االختالف .. الشبه)  دو

ـسـرح- ـكن أن نـنـتـهى إلى أن (ا ـا ســبق 
أوالــعـمـل الـفــنى عــامـة) وكــذلك (الــواقـعــيـة)
و(الـرمز)  يـعد كل مـنهم- فى ذاته- (صورة
اســــــــتــعــاريــة) ; تــنــبــنى عــلى (الــتــألــيـف بـ

األضـداد) إلبــراز حـقــيـقــة مـا كــلـيــة .. هـذا 
واجلـــمع بـــيـــنـــهـم يـــعـــد صــــــــــورة اســـتـــعـــاريــة
يـتافيـزيقا) مـوسعة ومـركبة  حتـشد فيـها (ا
عــنــاصــرهــا اخملــتــلــفــة (حــقــائــقــهــا اجلــزئــيــة
تـناثـرة)  فى إطار (وحـدة) أشمل  تـأكيدا ا

لوجود (حقيقة) أكبر ..
هــذه هى بــعض اإلشـكــالــيـات احملــوريــة الـتى

سأتناول عرض(فيفا ماما)على ضوئها..
 يـبـدأ الـعـرض من اللـحـظـة الـتى يظـهـر فـيـها
ـــتـــفـــرجـــ ــــرشـــد الـــســــيـــاحـى) ويـــدعـــو ا (ا
ــشــاركـــة (أفــراد عــائــلــة صــادق) حلــظـــــــات

يكتظ بالرموز التى تتميز 
باالنتشار اجملازى

ا عرفنا الكثير عن سرحية فى عصره  > لوال مقاالت محمد النقدية عن احلياة ا
سرح من تأليف إخراج ديكور مالبس جنومها وعروضها بكل ما تشمله معدات ا
ا لم يكن حينها يوجد ناقد مسرحى آخر سوى محمد تيمور. وإضاءة ور

بـتاعـته يا أخى! ودول أحـفاده بـرضه ! بتـوعه ! ملـكية
شى?! شخصية ! يعنى يسيب دة كله و

اجلد: اللى مش عجبه يرحل 
ـرشـد:(ثم مـشـيــراً بـالـبـطـاريـة لـلـجـدة حـمـدة) أمـا ا
اجلـــدة حـــمــــدة فـــهي من مـــوالـــيـــد  . 1880مـــاتت عـــام
 1970 عن عمـر يناهـز التسـع عامـاً .  يقال أن روح
اجلــدة حـمــدة مــتـشــبـثــة بـالــوجـود فـي األرض لـتــعـيش
شـبابهـا الذي سـرق منهـا وهى مصـرة على اسـترجاع
مـــا ســـرق . (ثم مــشــيـراً الـى شـافــكى) أمـــا الـــســـيــدة
شـافكى فقد اختـفت من منزلها وغـير معلوم هل هي
عــايــشــة أم مــيــتــة.  تــظــهــر أحــيــانــا في بــيت الــعــائــلــة
ــــرجح أنــــهـــا مــــاتت وتـــخــــتــــفى دون مــــبــــررات.  من ا
وشـعــرت بــالـوحــدة فــجـاءت روحــهــا إلى بــيت الـعــيــلـة
لتـكون بجوار صديقـتها سامية والـعيلة.  أم أن سامية
هي التي اسـتحضـرت روح شافـكي لتؤنس وحـدتها?!!

لم تصل إلينا معلومات واضحة في هذا الصدد.  
 بالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

عنوان: العشاء األخير
ـرشـد:  من احملــتـمـل أن تـكــون تــلك األحــداث وقـائع ا
الـعـشاء األخـيـر للـعـائلـة قبـل انفـصال كـل فرد بـأسرته
داخل الـــبــيـت بـــيــنـــمـــا يـــفــاجـــأ اجلـــمـــيع بـــعـــلي يـــقــرر

االنفصال بأسرته خارج البيت.
(تـدخل سـامـيـة). سـامــيـة: يـالـال يـا جـمــاعـة! ده آخـر

عشا جماعي لينا مع بعض.
(يتـوجه سعد بـاحلديث إلى على دون أن يـرفع عينيه

من على الطبق)
سـعد : سـمعت انك بـتـفكـر تـستـقل وبـتدور عـلى مـكان

تعيش فيه لوحدك.
عـلى : (بـعـد حلظـة صـمت ودون أن يـرفع عـيـنـيه من

على الطبق يرد باقتضاب): آه.
سـعــد: (وقــد تــوقف عن تــنــاوله الــطــعــام ونـظــر إلى

على): وهاتقدر تعيش لوحدك?
على : (يتوقف عن األكل أيضا ويرفع عينيه من على
الـطبق في اجتـاه أخـيه بـهدوء وانـدهـاش ثم يواصل

تناول الطعام).
جمال: ( يالحظ حالة جتهم ) خير 

سعد: ابدا مشروع جديد لتدمير مدخرات العيله
جـمـال: صـيـدلـيـه جـديـدة وال بـيت (تـهـكـماً) وال فـيال

فى القاهرة اجلديدة  
سعد( ينظر الى جمال)  

جمال: فى ايه 
سـنـيه : ابـدا ( مـحـاوله الخفـاء غـضـبـها) عـلى عـايـز

يسكت بره

سرحي جريدة كل ا
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جمال : وسنية 

سنية : سنيه مالها يا ابيه ديه حريه شخصية
ــا سـنـيه تــتـجـوز ( بـيـنه جـمـال: طب يـا أخى اســتـنى 

وب على)
سنية: ( تبدو كانها مش واخده بالها)

عـلى: الــبـركــة فـيــكم  مـانــتـوا قــاعـدين وحــوالـيــهـا وانـا
هاجى كل جمعة انا ومراتى 

ــا كل جـمـال : مــا نت عــارف انــا عــنــدى شــفــتـات دا
جمعة 

ســعـد: وانـــا فى الــويـك انــد بــكـــون فى شـــقــة اكـــتــوبــر
.....واعتقد ا نده حقى 

جمال : ده احنا بنشوف بعض بالصدفة
سعد: على االقل بنتقابل على االكل 

جمال: خالص ده اخر أكل جماعى يا ريس
سـنـيـة: عــلى االقل كـلـنـا فى بــيت واحـد شـمـ رايـحه

كل اللى بنحبهم وبنسمع نفسهم 
جمال: اه انا عايز مكوتك 

سعد: بايظة
جمال: يبقى مافيش غـير مكوت ماما هى اللى اروبه

وبتحافظ على حجتها 
سعد: اشعرفك

سنية: اروح اشوفها ( لنفسها) انا مرعوبه على ماما
ا تعرف حكايه سكن على بره 
سامية ايه ده ف هناء وسنية 

جمال: ياال يا هناء الناس منتظرينك بالهم كتير
سعد : سنيه عند ماما

ساميه: حتى اخر عشاء بنتجمع بطلوع الروح 
هـناء: انـا جـيت اه عـشـان محـدش يـحـمـلنى مـسـؤولـية

حاجة ال تأخير وال أكل برد
سنية: احلققوا يا جماعة ماما ماتت

عـلى: يـعــنى الــريـحــة ديه كـانت مــامـا ( نـاظـرا بـإدانـة
لألسرة)

جمال: ماما........ميته..............ومن زمان 
هناء: ماتت 

سامية: ومن كتير 
سنية: امتى

سعد: انا لسه كنت معها ................مش فاكر
(نزول مـوسـيـقى بـاردة مع سـحب اإلضاءة وتـركـيـزها
عــلـى بــاب غـــرفـــة أالم وجـــمــيـع األبــنـــاء يـــظـــهــرون

سيلويت)
مــــنــــعـم : يــــقــــال أن األرواح تــــظل عــــالــــقــــة في األرض
عندما يؤرقـها أو يعذبها شيء. ال شيء. ال شيء تغير
وال شيء يتـغـير وال شىء كـمـا يبـدو  كان مـوتى خـطاء
ـاذا تركـنهـا تتـجيف وهم وبال سبب ... مـاما حـقيـقة 

اذا نهتف فيفا ماما !! 
 (نــزول أغــنــيــة احن إلـى خــبــز أمي وجــلــوس أفــراد
ائدة يأكلون الطعام ويرددون األغنية : العائلة على ا

أحن إلى خبز أمي
وقهوة أمي
سة أمي و

وتكبر في الطفولة
يوما على صدر يوم

وأعشق عمري ألني إذا مت أخجل
من دمع أمي .. آه

من دمع أمي
ــرشــد : بيت الــــعـــائـــلـــة . بــــيت غـــريب يــــظـــهـــر فـــيه ا
. يــعـيــشــون مع األمــوات من ســكــان الــبــيت الــســابــقــ
األحـــيــــاء بـــتـــوازٍ وال يـــتـــقـــابـــلــــون أبـــدا. يـــحـــكـــون لك
ـارسـون أمـامـك ذكـريـاتـهـم وتـذكـاراتـهـم في حـكـايـة و
وت ويولد من يولد وهم وت من  ثابتة ال تتـغير. 
مـــا زالـــوا يـــحـــكـــون نـــفس احلـــكـــايـــة بـــنـــفس الـــنـــهـــايــة
ـأسـاويـة.  قـد تـتـغـيـر بــعض الـتـفـاصـيل في الـداخل. ا
وقــد تـتــغـيــر الــتـواريخ وتُــحَـدَّث ولــكن احلــكـايــة ثـابــتـة
ثـبـات أسـطـوري. ال نـعـرف تـاريخ بـنـاء هـذا الـبـيت وال
هــذه الـعــائــلــة وال تـوجــد أي إشــارة عـنــهم في أي من
دونات الـتاريخيـة غير ما يـحكيه مـوتاهم وأحياؤهم ا
ـنـزل وبدأ كل لـيلـة أمـام اجلمـهـور.  اكتـشـاف هذا ا
ترمـيـمه في أواخـر السـبـعيـنـيات. وفـتح لـلجـمـهور بـعد
ذلك بـأكـثـر من ثالثــ عـامـا . غـاب لـيه الـتـرمـيم ? ال
توجد أي معلومات لدينا لإلجابة على هذا السؤال.

بالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
تمت 

سـامـية : بـصراحـة احلب مـاكـانش داخـل في مـعـادلة
جوازي من سـعـد.  هو كـان عـايز زوجـة مريـحـة توافق
تــعـيش في بـيت الـعــيـلـة وحتـقق حـلـمــهم الـكـبـيـر.  وأنـا

برضه كنت عايزة أخلف عشان مابقاش وحيدة .
شافكى : (ناظرة لألفق بحزن)

سامية : (مستدركة) آسفة يا شافكى. ماقصدش.
شــافــكى : وال يـــهــمـك. بس اجلـــواز مـــابــيـــحـــمـــيش من

الوحدة. بصى حواليكى وأنت تعرفي .
سـامـية : مش لـلدرجـة دي. مش ضـروري نـتوقع شيء
من األزواج لــــكن مـــثـالً شـــوفي مــــامـــا صـــفــــيـــة  اهى
دلـوقــتى قـاعــدة وأوالدهـا وزوجــاتـهم وأحــفـادهــا كـلـهم

حواليها. منتهى الونس ومنتهى األمان .
كن برضه . شافكى : (في حيرة) 

(تسـحب اإلضاءة تـدريجـياً من عـلى سامـية وشـافكى
رشد) وتركز على ا

ـرشـد : يـقــال إن سـامــيـة بــعــد مـا زارت شــافـكى أول ا
مـرة رجـعت من عـنـدهـا مـرعوبـة .. مـرعـوبـة من فـكرة
الوحـدة ومن فكـرة أنـها تـتحـول مع الـوقت حلفـرية أو
جــــــزء مـن زمـن فــــــات. اصـل كل مـالمح الـــــــفــــــخــــــامــــــة
والشيـاكة في بيت مـدام شافكى كان مـغطيـها التراب
وأوراق اجلـــرايـــد واجملـالت وفـــضالت الـــقـــطط الـــلى

ريحتها ال تطاق.
نضدة في وضعها األول سامـية : (وهى جالسة على ا
وكــأن حـوارهــا الـسـابق مـع شـافـكـى كـان فالش بـاك):
يـومها اخدت السـكة جرى. ماكنتـش عارفة أنا باجرى
من الــريـــحــة وال من مـــصــيــر مـــدام شــافــكـى.  قــعــدت
حتـت دش سـخـن ســاعـة مــتــواصــلــة بــاحـاول انــزل من
عـلى جلدي كل الرعب وريـحة القطط وريـحة التراب.
ســحـبت مـن حتت الـســريـر الـشــنـطــة الـلى مــامـا كـانت
بتجـمع لى فيهـا جهازى من صغـرى; لقيت الـعتة أكلت
اليات وقـمـصان الـنوم الـلي مـاما طـرزتهم فـارش وا ا
بـأيـديـهـا.  قــلت مـابـدهـاش.  اول مــا أ تـقـدم لي سـعـد

وافقت على طول عشان يبقى معايا نَفَس. 
(تسحب اإلضاءة تدريجياً وتركز على منعم)

صـوت مـنـعم : (مع مــوسـيـقى كـمـان) ال يـوجــد سـبب
واضح السـتمـرار بقـائـنا في بـيت العـيـلة. بـرغم موتـنا
لم ال تـصعـد أرواحـنا إلى الـسـماء ?!  يـقال أن األرواح
تظل عـالقـة في األرض عنـدمـا يؤرقـها أو يـعذبـها شي
ـاذا نـحن مـعلـقـون بـ الـسـماء واألرض مـا.  يـا تـرى 

!?
ـرشــد : (مـشـيــراً إلى اجلـد) يعتــقــد إن إصــرار روح ا
اجلـد عــلى الـوجــود في مـنــزل الـعــيـلـة يــرجع إلى عـدم
ــلــكــته الى وريث أيــاً كــان. إنــهـا مــقـدرتـه عـلـى تـرك 

عـلى : آه. ابـلــة هـنــاء بـتــعـمل كــدة عـلــشـان تــفـهــمـنـا إن
مــافــيش حــاجـة بــتــتــحـرك فـي الـبــيت من غــيــر إذنــهـا

الحة (يضحك بهبل). حتى ا
سعد : على وبعدين..... ف مراتك.

على: نعبانه يا ابيه.
سامية: احلمل عامل عميله.

جمال ( يضاحك ومتفهما ً).
ســــنـــيـــة : (حتـــاول أن تــــدارى عـــلى مـــا فـــعــــله عـــلى
وسـامـية): اجلـمـاعـة الـعـواجـيـز دول عـلـيـهم حـركات !!

ملكوت لوحدهم.
سـعد : يـعـنى بـيحـاولـوا يـكونـوا مـوجوديـن ومهـمـ للي

حواليهم .
ا الواحـد بـيـفقـد أهـمـيتـه مع الوقت ( جـمال: هـناء : 
أفــنــدم) ويـــحس انه وحـــيـــد رغـم وجــود  100بـــنى ادم

حواليه ( جمال: يا قلبى).
(الكل ينظر مندهشا ً) 

على : اوعى وشك!! ابلة هناء اتعدت من ابله سامية
جمال: ساميه رجعيلى مراتى لو سمحتيى 

وضوع هو اللى مؤلم رة دى . ا سامية : والله بريئة ا
جــمــال : ايه الـــلـى أنـــا شـــايـــفـه ده?!!   نـــســـاء احلـــزن

واأللم !
هناء : (مستدركة وضاحكه) بعينك يا جمال .

(اجلميع يضحك)
سـعـد : (نـاظـرا ً إلى سـاعـته) يـا خــبـر ابــيض كـدة إذن

تأخير. سالم. (مسرعا ً الى باب الشقة).
جــمـال : سالم ايـه?! اســتــنـى! مــاتـــســيــبـــنــيش مـــعــاهم

لوحدى! (يجرى خلفه) 
سنية : خدني معاك يا آبيه جمال .

( fix عـلى اجلميع وهم كتلة في حركة خروج من باب
الــشـقـة وظـهـورهـم لـلـجـمـهـور). ( fade out تـدريـجي
لإلضــاءة مع خــروج اجلـــمــيع وتــركــز اإلضــاءة عــلى
نـضدة تـفكـر بينـما تـقترب سامـية فقـط وهي على ا
مـنـهـا شــافـكي وهي سـيـدة ذات مالمح أرسـتـقـراطـيـة

نضدة). آتية من الظالم حتى جتلس أمامها على ا
شــافـكي: ســبت بــيــتـي وجــيت هــنــا عــشــان مــا أبــقـاش
وحـيدة وبرضه باكلم نـفسي. ساميـة! انتى مابترديش

عليا ليه?
ــرشـد الــســيـاحي مع (تـظــهــر اإلضـاءة فــجـأة عــلى ا

استمرار اإلضاءة على سامية وشافكى )
. من مواليد  . 1930 ها بحق رشد : شافكى هـا ا
وحـقــيـقي. بـنـت مـصـطـفـى مـظـهــر بـاشـا وحـرم رءوف
بك. ومن مقوالت شافـكى ها الشهيرة إن زمان كان
ظهر السكن األخالق وان اجلمال أساس لكل شي: ا
دلـوقـتى كل شـي اخـتـلف; وعـشـان كـدة هى مش قـادرة
تفـهم حاجـة من اللى بـيـحصل حـواليـها و مش عـارفة
تــتــعــامـل مــعــاه. ويــقـــال إن زمــايــلـــهــا في الــعـــمل كــانــوا
مـــتــرجــمـــ فــاشـــلــ مــهـــنــيــاً ال بـــيــعـــرفــوا عــربي وال
إجنــلـــيــزي. واخــديــنــهــا بـــالــتــكــال. وكــانــوا شـــايــفــيــنــهــا
متـصابيـة ومتبرجـة جملرد إنهـا شيك ومهتـمة بنـفسها.
وقـيل أن مـن أسـبـاب إصــابـتــهـا بــاالكـتــئـاب إن تـديــنـهم
مـامـنــعـهــمش إنـهم يــنـهـشــوا في سـيــرتـهـا وهى غــايـبـة
ويـحطـولهـا فار مـيت في درج مـكتـبـها; فـقررت تـقضى
بـاقي عــمـرهـا مع قــصـاقــيص اجلـرائـد والــقـطط وفى
الــكـتــابـة.  بـس حـتى الــلى قـررت تــكــتـبه مــابـقــاش فـيه

جديد .
(تـفـتح اإلضـاءة اكـثر عـلى سـامـيـة وشافـكى جتـلـسان

. شافكى تتململ فى جلستها) معاً
ســامـيـة : مــعــلش يـــا شــافــكى. كــراســيـــنــا قــلــبــهــا وقع
والزمـهـا تـنــجـيـد وانــتى واخـدة عـلى الــراحـة واألطـقم

اللويسيز والويكانز.
شـافـكى : تــصــدقي يــا ســامـيــة! انــا بــاســتــريح عــنـدكم
اكتر. ما باحسش إني عايشة وقادرة أتنفس غير هنا
سامية (لنفسها): غريبة إنهـا مش شامة الريحة اللي

كل يوم عمالة تزيد.
شافكي: بتقولي حاجة?

سـامـية : أبـدا بــاقـول مـعـقـولـة!! دا الـلى داخل عـنـدك
من أول بـاب العمارة كـأنه داخل قصر فخم. الـعواميد
ــدخـل الــلى الـــرخـــام وتــمـــاثـــيل فـــيــنـــوس ومـــرايـــات ا
بروازهـا النـحاس كـأنه دانتـيال. كـفايـة انك ساكـنة في

الزمالك .
ـا بتحبى بيـتى كدة ليه ماجيـتيش غير مرة شافكى : و
واحـدة وقطـعـتى وبـقـيتى تـتـحـججـى بحـجج غـريـبة?!!
اوعـى تــكـــونى فــاكـــرة انى مش واخـــدة بــالـى.  بس أنــا

بحبك يا سامية وباحترمك وفرحانة بصداقتنا .
وضوع) بـتحـبيـنى اكتر من سـامية : (حتاول أن تـغير ا

أستاذ رءوف ? صحيح قولي لي .. كنتي بتحبيه?
شافكى : انتى بقى بتحبى سعد ?
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> الفنان شمس الدين
حس مدير قصر

ثقافة الفيوم انتهى من
تصميم حارة شعبية
يتم إقامتها ببهو قصر
الفيوم خالل شهر
رمضان القادم لتقد
عدد من العروض
سرحية الفنية وا
بداخلها فى إطار
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سرحي جريدة كل ا

سرحية و ب قراءة احلياة ى فى فنون القصة وا > جمع ب قراءة التراث العا
عاصرة بكل قضاياها وصراعاتها وتفاعالتها ولعل أهم قضية أو القضايا التى ا

تعامل معها فى مسرحياته مفهوم األسرة والعالقات اجلنسية العاطفية. 
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الــــــصـــــوت واحلــــــركــــــة والــــــعــــــمل اجلــــــمــــــاعى.
تكاملة وليس فاجلماعة من خالل جـهودها ا
الـــفــرد تــبـــتــكــر صـــورا حــركــيـــة تــعـــنى بــإبــراز

شاهدين. أصدائها لدى ا
تخـتـلف عـروض "ريـتشـارد فـورمـان" و "روبرت
ـرثــيـة ويـلــسـون" لــدرجــة أنـهــا تـهــتم بــالـصــور ا
للـعرض فـضال عن مشـاركة اجملـموعة وذلك
بـسبب األهمية الـذاتية لهـذه الصور فى الفهم
الـــنـــهـــائى لـــلـــعـــرض. وقـــد أكـــد كالهـــمـــا عـــلى
تعـدد األصوات حيث يتم ـسرح ا االهـتمام با
إتاحة كل الـعناصـر التى  جتزئْتـها للـجمهور
لالسـتـمـتـاع بـشـكل حـر دون اسـتـغـراق عـاطفى
شديد مع إنهما يسـمحان للمشاهدين بتقييم
ــسـرحـى. فـنــصـوص "فــورمـان" ذاتــيـة الــلـعب ا
اإلشــارة وهــو حـاضــر فــيــهــا من أجل مــعــنــاهـا
الـنهائـى وهو يديـر شريط تـسجـيل ويسـتخدم
جـرسًـا لكـى يقـاطع احلـدث لـيـبـعث احلـياة فى
ـمـثل الـعـرض. وقــد طـرحت حـقـيــقـة أن أداء ا
مـسـجل دون عـواطف فى الـتـدريـبـات ثم يـعـاد
تــشــغــيل الــشــريـط أثــنــاء الــعــرض مع حــركــات
مصاحبة ومرسومة لـلممثل منظورا مختلفا
لألداء واإلقـنـاع. فـاستـخـدام "فـورمـان" لـلـصيغ
وقف والـصـور واستـخدام اإلطاريـة لتـجـميـد ا
ــؤثـرات الــصـوتــيــة لـلــتـأكــيـد عــلى الــلـحــظـات ا
ـشاهـدين اخلـاصـة هـو أمـر مـقـصـود إلبـقـاء ا
عــــلى أطــــراف أصـــــابــــعــــهم وهـم يــــشــــاهــــدون

العرض.
The- وفى الــنـهــايـة اســتــخـدم مــسـرح الــرؤيـة
ater of Vision عـــنــــد "روبـــرت ويــــلـــســـون"
سرح احلديث إلى اللغة واألداء الصوتى فى ا
أقـــصى حـــدودهـــمـــا. فـــهـــو يـــشـــيـــر دائـــمـــا إلى
فقدان الثقة الـكامل فى اللغة كوسيلة اتصال
وقــدم أقــصى تـدعــيم لــطــبـيــعــة جتـزىء الــلــغـة
ـسرح بـعـد احلداثى" ـكن أن نـسمـيه "ا فيـما 
فـالـصوت يـسـتـخدم فى كـل مظـاهـر األسـاليب
ـمـكـنـة لـكى يـصـنع صورًا غـيـر االستـطـراديـة ا
أخــرى غــيــر لـغــويــة ويــتــواصل بـطــريــقــة غــيـر

لفظية.
وفـى هـــذا الــــشـــأن يـــعــــتـــمــــد "ويـــلـــســــون" عـــلى
الـــتــشـــبــيـه الــبـــصــرى إلظـــهــار هـــذه الــتـــجــارب
ـشـاعر الـداخـلـيـة مـفـضال الـغـمـوض ونـقص ا
فى الـــتــــمـــثـــيـل. والـــنص عــــنـــد "ويـــلــــســـون" بال
أهــمــيــة وهــو يــوزع ســطــوره بــشــكل عــشــوائى

ا يستغنى عنه أحيانا. مثل ور على ا
ويــبــتــعــد أســلــوب الــتــمــثــيل الــذى يــفــضــله عن
تـمـثـيل (مـحـاكـاة) الـشـخـصـيـة بل يـتم تـشجـيع
سرح دون مثـل عـلى تقد أنـفسهم عـلى ا ا
وعى بـذواتـهم ويـؤدون احلـركـات كـمـا هى فى
احلـيــاة الـيـومــيـة بـحــركـات بـطــيـئـة ورغم ذلك
يــحــاول "ويــلـســون" فى إطــار اإلقــنـاع أن يــبــعـد
ـشـاهــدين عن الـتـوحــد بـاحلـدث فــهـو يـريـد ا
ـعـنى مـنـهـم أن يـظـلــوا فى رحـلــة الـبـحث عـن ا
حــتى يــخـرجــوا فى الــنــهـايــة بــأسـئــلــة بـدال من

احلصول على إجابات جاهزة.
ــمــثل قــد ســعى وعــلى الــرغم من أن تـــدريب ا
دومــا إلى أن يــبــقى مــتــمـاشــيــا مع الــتــوجــهـات
ــــتــــغـــيــــرة فى األداء الــــصــــوتى والــــنص فـــإن ا
تدريـبات األداء الـصـوتى يبـدو أنهـا تـتقـلب ب
ـــرتـــكــــزة عـــلى الـــنـص والـــتـــنـــاول الـــتــــنـــاوالت ا
الـــصــوتى احلـــر الــذى صـــار بــدنـــيــا إلـى أبــعــد

احلدود.

لـــعــــبت اخلـــطــــابـــة بـال شك دورا مـــهــــمـــا فى
ــــبــــادىء الــــتى قــــام عــــلــــيــــهــــا األداء تــــرســــيـخ ا
ـسرح فـمـنذ الـبـدايات الـصوتى عـلى خـشبـة ا
ـــســـرح اإلغـــريـــقى الـــقــد حـــيث األولى فى ا
كـــــانت اإلرشـــــادات بـــــشـــــكـل أســـــاسى تـــــعـــــلَّم
ــشــاهـدين ـمــثــلــ كـيــفــيــة احلــركـة وإقــنــاع ا ا
ـمـثـلـ الـذين ـكـنـة. ولـعل ا بـأفـضل طـريـقـة 
اســــــتـــــمــــــدوا دواتــــــهم فـى األداء من تــــــعـــــالــــــيم
"أرســطـو" قــد عـرفــوا مـبــكـرا أهــمـيــة الـتـوازن

ب الصوت والنص والعواطف.
وعـنــدمــا تـغــيــر هــذا الـتــوازن فــيـمــا بــعـد من
خالل التـركيز عـلى أحد هـذه العـوامل امتلك
ـزيد من االرشـادات اخلطـابيـة لكى ـمثـلون ا ا
يـــتـــبــعـــوهـــا فى مـــبـــاد األداء حــيـث ال بــد أن
ـاءات يـتـنـاغم الـصــوت وتـعـبـيـرات الـوجه واإل
وأوضاع اجلسم مع النص لـكى تنقل مضمونه
وشــخــصـــيــاته. وهــذا ضـــرورى خــصــوصــا فى

إلقاء الشعر.
ـثـال الـكالسـيـكى ولـعل الـصـراع الـطـويـل بـ ا
فـى األداء الــصــوتى والــذى دافع عن الــتــزامه
ــوســيـقى اجلــاد بـالــعــروض الــشـعــرى واألداء ا
والــنــطق الـــســلــيم والــتــوجـــيــهــات الــنــاجتــة عن
مـحـاكــاة الـنـمـاذج وبـ الـتـنــاول الـرومـانـتـيـكى
الــــذى زكـى الــــعـــــواطف الــــداخـــــلــــيــــة الـــــقــــويــــة
ـعــبـر ومـخـتـلف طـبـقـات ـتـمـازجـة والـوجه ا ا
الــصــوت واألداء اخلــشـن وإســاءة اســتــخــدام
اإليـــقـــاع الــشـــعـــرى واإلفـــراط فى اســـتـــخــدام
ـــأزق الــذى اإليـــحـــاءات وكـــلـــهـــا تـــشـــيـــر إلـى ا
وجـدت فـيه اخلـطــابـة نـفـسـهــا أنـهـا غـيـر كفء
فى عـالم مـتـغيـر فـسـقـطت أو تـوارت إلى حـيز

اإلهمال.
وفـى الــقــرن الـــعــشــريـن شــهــد األداء الـــصــوتى
إحــيـاء لـالهـتــمــام بـاألداء اخلــطــابى واإلقــنـاع
وخـصـوصـا عـندمـا سـيـطـرت عـليـهـمـا الـدعـاية
خ من واإلعالن. وقد حركت مؤثرات غسيل ا
خالل وســــائـل اإلعالم عــــدم اقــــتــــنــــاع صــــحى

عنى الكلمات.
ونـتـيـجـة لـذلك ارتـفـعت الـصـيـحـات لـلـمـطـالـبـة
بـإحـيـاء االهـتـمـام بـاخلـطـابـة وبـهـذه الـطـريـقة
نـــســتـــطــيع بـــشــكل أفـــضل أن نـــفــهم نـــظــريــة
ـارسـة الــقـراءة والـكـتــابـة حـتى نــقـتـرب من و
ـكن أن تـنـسب أحـد أهم ـراوغ. و ـضمـون ا ا
هـــذه الـــتــأثـــيــرات فـى حتــلـــيل وأداء األدب إلى
مــفـهــوم الــبــنــيـويــة الــذى اعــتـبــر الــعــمل الــفـنى
مـســتــقال وله مــعـنى يــرتــكـز عــلى أهــمــيـة بــنـاء

القصيدة من أجل إلقاء الشعر.
ـتـزايدة ورفـضت التـطـورات الـسـيمـيـوطـيـقيـة ا
الــقــارىء الـــعــادى وأرجــعت زخــمـــهــا إلى فــعل
الــقـراءة بــاعـتـبــاره شـيـئًــا هـامًـا إلعــطـاء الـنص
احلياة بينما استفسرت فى نفس الوقت عما
إذا كـانت الشـفرة أو الـرسـالة أهم لـلمـسرح أم
ال. وقد أدى هـذا إلى تـفـكـيك الـنص لـلـوصول

إلى معان جديدة.
كــمــا خـضــعت الــلــغــة الــدرامـيــة إلى تــغــيــيـرات
ـسـرح احلـديث مع ظــهـور األفـكار كـبـيـرة فى ا
والــتـجــارب اجلــديـدة الــتى تــتــابـعت فـى تـدافع
ــا كــان أبــرز هـذه الــواحــدة فــوق األخــرى. ور
التغيرات هو الـنص غير اللفظى كبديل للنص
الـلـفـظى حـيث حـلـت لـغـة األصوات مـحـل لـغة
الـكــلـمــات. وصـار الــنص من خالل الــصـوت/
ـتـغـيـرة وامـتـلك مـعـدل الـعـاطـفــة هـو الـسـمـة ا
الزخم الـذى كان يحـال إلى الصـوت والعـاطفة
ـارسـات األداء الصـوتى فى مـعـنى بـارزًا فى 
القرن العشرين وخصوصا فى إلقاء الشعر.
ــسـرح ــتــخــصــصـ فـى ا واعــتــبــر كــثــيــر من ا
الذين اتبـعوا منـهج التحلـيل البنـيوى العروض
الــشــعـرى وبــنــاء الـقــصــيـدة حــيــويـتــ من أجل
الـتــفـســيـر األولـى واألداء عـنــد تـقــد عـروض
لــشـكــســبــيــر مـؤكــدة أنه بــدون االلــتــزام بــهـذه

عضوى.
وانــــطــــلـق "بــــيــــتـــــر بــــروك" أيــــضــــا بـــــعــــيــــدًا عن
االســتــخــدام الــتــقــلــيـدى لــلــغــة الــكــلــمــات وبـدأ
يـــجـــرب فى اســـتـــكـــشــــاف الـــدوافع الـــصـــوتـــيـــة
واالتــصــال عــبــر الــصــوت وتــقــطــيع الــكــلــمــات
ورغـم أن جتـــاربه لم تـــكن شـــامـــلـــة إال أنـه كــان
ـمــثـلــ دائـمـا مـعــلـمــا ال يـكل فــكـان يــتـحــدى ا
لــيــحـثــهم عــلى اســتــكــشـاف الــنص بــاســتــخـدام
ــزجــون مـن خالله الــعـــاطــفــة مــنــهج مـــفــتـــوح 

والفكر واألدب لكى يبعثوا فى النص احلياة.
ـسرح األوربى احلديث وقـد حتددت مشـاركة ا
ـؤلف ــنـظـر وا عن طـريق اخملــرج فـضال عن ا
ــمــثل فـحــقق ذلك نــتـاجًــا كـبــيـرًا وهــامـا فى وا

األداء الصوتى واألسلوب.
فــــفى عـــروض مـــســـرحـــيــــات شـــكـــســـبـــيـــر قـــدم
"اجنـمــار بــرجـمــان" اجتـاهــا مـســتــقال لـلــصـوت
والـــنص والــــعـــاطـــفــــة حـــيث لـم يـــعـــامـل الـــنص
بـاعتـبـاره شـعـرا فـقـد قـام باسـتـبـعـاد الـتـصـوير
الـبالغى وحل مـحـله تـشـبـيه بـصـرى مـع إعادة
شـاهد والـصور الـسمـعيـة واستـخدام ترتـيب ا
أســــلـــــوب عـــــاطـــــفى فـى األداء. وقــــد حـــــظـــــيت
عـروضه بالـتـقـدير من أجل الـصـور الـكابـوسـية

ظلمة التى تظهر وتختفى وكأنها األوهام. ا
" اسـتخدمت الحظ أن "أريـان متـوشك ومن ا
مـنهـجًـا مـختـلـفا فى األداء الـصـوتى إذ اهـتمت
أن جتـد فى مـسـرحـيـات شـكـسـبـيـر مـا يالئـمـنـا
الـيـوم وقــادهـا ذلك إلى الــتـجـريـب فى الـشـكل
سرح لدرجة أنها قـامت باستعارة أشكال من ا
ــاءة الــشـــرقـى فــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بـــاحلـــركـــة واإل
ــــســـرح البـس والــــتــــقــــد عـــلـى خــــشــــبــــة ا وا
وابـتدعت أسـلـوبًا مـلحـمـيًا فى األداء الـتـمثـيلى.
ـؤثـر بـشـدة فى األداء ومـع ذلك كـان الـعـنـصــر ا
ـتــضـمـنـة فى ــوسـيـقى ا الــصـوتى هـو هــيـمـنـة ا
الـــنـص - والـــتى رغم أنـــهـــا لم حتل مـــحـــله إال
شـاعر ـتضـمن  ـعنى ا أنهـا تتـوظف كنـوع من ا

مثل ونواياهم. ا
وشـجع الــتـنـاول بــعـد احلـداثـى لألداء الـصـوتى
ـزيـد من الـتـجـارب فى اسـتـخـدام "الـصوت/ وا
الئـمـة وأفـكـار إقـنـاع ــاءات ا الـعـاطـفـة" واإل

. شاهدين الكثير من اخملرج ا
" و"شـــيــشـــنــر" و "فـــورمــان" فـــأعــمـــال "تــشـــاكــ
و"ديلـسون" جـمعت بـينـهمـا عوامل مـشتـركة: إذ
 نــبــذ الــنص والــكالم االســتــطــرادى من أجل
وســيـلــة تـعــبـيــر أخـرى وحـلـت اجملـمـوعــة مـحل
الشـخصـيـة الواحـدة; يعـنى أن جتـارب التـقد
ـــســـرح فى هـــذه الـــعـــروض قــد عـــلى خـــشـــبــة ا
ـتلقى ـمثل وا وجـودة ب ا جتاوزت احلـدود ا
وصار للـبدنى/ الـبصرى أولـوية على الـسمعى

و إحياء النزعة الطقسية.
ـسرح " عن نـوع آخر من ا ولعل بـحث "تشـاك
ــســرح الـطــبــيـعـى قـادة إلى بــعــيـد تــمــامـا عن ا
اسـتــنـبــاط أسـلــوب تــمـثــيل مـخــتــلف يـقــوم عـلى

ـعانى اإلرشادات الـشكـليـة نفـقد الـكثـير من ا
الــتى يــقــصـدهــا الــكــاتب. ومن نــاحــيــة أخـرى
اعــــتــــبــــرت بـــعـض مــــدارس األفــــكــــار األخـــرى
ـعانى الـتى يقصـدها الـكاتب غـير مـهمة فى ا
سـرح وفضـلت اختـصـارها أو تـعديـلهـا لكى ا

تدعم تناوال أو فكرا معينا.
ــتـــجــدد بـــالــصــوت ــثـل فــإن االهـــتــمـــام ا وبـــا
والعاطفـة - هذا فضال عن األداء واإلقناع -
ـمــارســة الـتــدريــبـات ـطــالــبــة  قــد أدى إلى ا
عـلى الصـوت التى بـرغم تطـورها الـكبـير فى
ـنـاهج من هــذا الـقـرن قـد مـنـيـت بـوابل من ا
أجل حتــريــرهـــا فــضال عن إجــراء تــدريــبــات
مثل أن يستثمر بأسلوب مع حتى يتمكن ا
ـزيد من أداءه الـتـمثـيـلى من خالل الصـوت 

احلماس والتعبير.
وقــد طـرأ تــغــيـر مــســتــمـر فى تــوازن الــصـوت
اضى والـنص والـعـاطـفـة مـنذ نـهـايـة الـقـرن ا
من أجل حتـقـيـق أسـلـوب أداء مـفـعم بـعـواطف
أكـثر وكـان هذا األسـلوب له تـأثيـر كبيـر على

سرح احلديث. شاهدين فى ا ا
ـسـرح بـالـدور الذى كـانت فـاضـطـلع مـنـظـرو ا
تــلـعــبه اخلــطــابــة فى تــشــكــيل األداء الــصـوتى
لـلـمـمـثل من خالل تـبـنى مـنـاهج مـخـتـلفـة فى
الـــــــصـــــــوت والــــــنـص وعـــــــاطــــــفـــــــة األداء وفى
ــشـــاهـــدين تـــوجـــهـــاتـــهم نـــحـــو الـــتـــأثــيـــر فـى ا

وإقناعهم. 
ـزج وقــد اقـتــرح "سـتــانـسالفــســكى" أسـالــيب 
ـعنى الصـوت والعـاطـفة والـنص باسـتـخدام "ا
ـتــضـمن Subtext" ورغم أنه أدرك فــيـمـا ا
ـتضـمن لم يف بالـغرض عـند ـعنى ا بـعد أن ا
تــقــد عـــروض شــكـــســبـــيــر دون مــزاوجـــتــهم
بــــإيــــقــــاع الـــشــــعــــر. ورفض "بــــريــــخت" فــــكـــرة
"ســتــانــسالفــســكى" فـى الـلــعـب عــلى مــشــاعـر
شـاهـدين وسـعى فضـال عن ذلك إلى جعل ا
ــشــاهـديـن واعـ اجــتــمـاعــيًــا وأن يـتــأمــلـوا. ا
وقـام بإجـراء تـدريـبات شـمـولـية عـلى الـصوت
واســتــخــدام الــعــروض الـــشــعــريــة وأكــد عــلى
اسـتخـدام تـعبـيـرات بدنـيـة واضحـة وقـوية من
أجل نــقـل الــنص. بــيــنــمــا رفض "آرتــو" الــنص
كـلية وصب كل تركيـزه على العناصـر البدنية
والـــصــــوتــــيــــة حــــيث اعــــتــــبــــر أن اســــتــــخـــدام
الـــــعـــــواطف ضـــــروريــــا إليـــــقــــاظ اســـــتــــجـــــابــــة
ــشــاهــدين. وهــنــا بــدأ األداء غــيــر الــلــفــظى ا
يـــحــتل أهـــمـــيــة. فـــاســتـــمـــر أتــبـــاع "فــولـــفــزون
Wolfson" فـى هـــــذا. كــــــمـــــا أدت تــــــزكـــــيـــــة
اســتـــخـــدام الــصـــوت والــعـــاطـــفــة إلى حتـــريــر
الــشـخــصـيــة من قــيـودهــا ومـكــبــوتـاتــهـا وهــنـا
سـرح كعالج. قد شـجعت هذه بـدأت أصول ا
ـــبــــادىء "جـــروتــــوفـــســـكـى" أن يـــجــــرب عـــلى ا
ـــســــرحـى وأكـــد أن اجلــــسم فى مــــخــــتــــبــــره ا
ـكن التأثـير عـليهـا وبهذا الـدوافع الصوتـية 
ـــكـن أن جنـــعل الــــصـــوت مـــفـــتـــوحًــــا بـــشـــكل

تأليف: جاكلـــ مارتن
ترجمة: أحمد عبد الفتاح

استبعاد التصوير البالغى ليحل محله
التشبيه البصرى

سرح احلديث الصوت فى ا
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زج الصوت والعاطفة هناك محاوالت 
عنى والنص باستخدام ا

سرحي جريدة كل ا

> يقيم صندوق التنمية
الثقافية بالتعاون مع
الهيئة العامة لقصور
الثقافة احتفالية
ناسبة إنتاج سينمائية 
مجموعة من األفالم
التسجيلية والروائية
القصيرة للمدرسة
العربية للسينما فى
الرابعة من مساء اليوم
اإلثن بقاعة السينما
ركز اإلبداع الفنى
باألوبرا يشارك فى
حضور االحتفالية د.
أحمد مجاهد ود. عبد
الوهاب عبد احملسن و د.
منى الصبان.

سرحية القومية األصيلة فلم يكن صرى وبفن ا > ساهم  بأسلوب حتديثى لألدب ا
يلجأ لالقتباس أو الرجوع للتاريخ والتراث كما كان يفعل غيره.
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وإذا كــانـت الــدفــوع الـــتى قــال بــهـــا الــبــعض-
ـــنــــهج ــــيــــة ا لـــديــــنــــا- تــــتـــمــــحــــور حـــول (عــــا
والـنظـريـــة الـتى ينـطـوى عـليـهـا) فـاالختالف
الـذى شهدته اجملـتمعـات الغربـية فيـما بيـنها
حـــول تـــعــــريف الـــواقــــعـــيـــة- عـــلـى الـــرغم من
تــشــابـه الــســيــاق الـــتــاريــخى لــديـــهم- يــحــطم
سـالمــــة تـــــلك الــــدفـــــوع.. ذلك أن اســـــتــــعــــارة
(االســتـعــارة الــواقـعــيـة) يــتــنـاقض مـع واقـعــيـة

تلك االستعارة ; إذ ينفى عنهــــــا
واقعيتها نفسها(5).

(Ü)
ـنـحى- لـديـنـا- يثـيـر إشـكـالـيـة أخرى  هـذا ا
تـتعـلق بـ (احلقـيقـة); على مـستـوي  األول :
هـو مــا أشــرت إلــيه- فى الــفــقـرة الــســابــقـة-
صريـــــــــة ويـتمحور حول اسـتعارة الواقعـية ا
أما لـلواقعية الغـربية  وعدها حقيـقة مطلقة
الـــثـــانى: فـــيـــتـــعـــلق بـــاحلـــقـــيـــقـــة الـــتى تـــدعى
ـاهى القـوان الواقـعيـة -عامـة- تمـثلـها ; (
اجلـــوهـــريـــة الـــتى حتـــكم الـــتـــاريـخ أوالـــنـــظــام
ــوضـــوعــى لألشـــيـــاء ... إلخ)- كـــمــا أدعت ا
دائـمــا عـبــر الـتــاريخ .. ومـا أعــنـيه بــذلك هـو
تلك (الـكونيـة أو الـشمولـية) التى تـتصف بها
احلقيقة لديهم- فعلى الرغم من (ماديتها) 
إال أنـهــا لــيــسـت أكــثــر من اسم آخــر (لــلـواقع
األعـلى أوالــعـقل الــكـلـى = الـلــوغـوس)  الـذى
تـتـمـثـله الـذات عـبـر وعـيـهـا لـنـفـسـهـا ولـلـعـالم
ـنــبــنى جــوهــريـا عــلى(مــركــزيـة ذلك الــوعى ا
رء لـنـفسه)  الـصوت- أوعـلى نـظام سـمـاع ا
ــــدلـــول كــــمـــا يــــقـــول (دريــــدا) .. هـــكــــذا  فـــا
ـتـطـابق يـسـتــقل بـنـفـســــه عن الـدال (الـدال ا
ـــا يــــعـــنـى أن احلـــقــــيـــقـــة- ـــرجـع) !..  مـع ا
لـديـهـم- تـقـيم فـى حـيـز مــفــارق لـلــمـوجـودات
ـؤسـسـة ـاديـة- ا (وهـومــاتـدعى الـفـلـســفـات ا

للواقعيات- مناقضته عادة)!..
وإذا كــان عـــرض(فــيـــفــا مـــامــا)يـــنــتـــمى لـــتــلك
ــســرحــيــ احملــاوالت الــتـى يــبــذلــهــا بـــعض(ا

اجلــدد) فى إطــار (إعــادة بــنــاء الــواقــعــيــة)-
وأضـيف : (الـرمـزيــة) حتـديـدا  الـتى تـرتـد-
لــديـــنـــا- إلى أعـــمـــال (رشـــاد رشـــدى وســـعــد
الـدين وهـبه) وبـعض أعـمـال (نـعـمـان عـاشـور
ومـــــحـــــمـــــود ديـــــاب ومـــــيــــخـــــائـــــيـل رومــــان ...
وغـيـرهم) .. فــارتـبـاط (الـرمــز) بـ (احلـقـيـقـة
ـطلـقـة) قديــم يرجـعه الـبعض إلى الـكـليـة  ا
ويــرجــعه الــبــعض اآلخـر الــعــصــور الـوســطى 
إلى مــا قـــبــلــهـــا بــكــثــيـــر  وإذا كــان (إبــراهــيم
ـــصــطــلــحــات األدبــيــة) فــتــحـى- فى مــعــجم ا
يـــــقـــــول إن الـــــرمــــز ( -(symbolهــــــو: (شئ
ـــثال لــشـىء آخــر  وبـــعـــبــارة أكـــثــر يـــعـــتــبـــر 
تخـصـيصـا فـإن الرمـز كلـمـة أوعبـارة أوتـعبـير
ــتـــرابــطــة ــعـــانى ا ــتـــلك مــركـــبــا من ا آخـــر 
ـــعــنـى يــنـــظــر إلى الـــرمــز بـــاعــتـــبــاره وهــذا ا
ـتـلك قـيـمـا تخـتـلف عـن قيـم أى شئ  يـرمز
إلـيـه كـائـنـا مــاكـان . وبـذلك يـكــون الـعـلم وهـو
قـطـعـة من الـقـمـاش يـرمـز إلـى األمة...)(6)
فـ (كــولــريــدج)- يــقــول أن (الــرمــز) هــو نــتـاج
ـــــوضـــــوع  بـــــ (الـــــوحـــــدة) بــــــ الـــــذات وا
الـشـاعر والـطـبيـعـة بل والـوجود كـله : (بـفعل
تـلـك الـقـــــــوة الــتــركــيــبـيــة والــســحــريـة  الــتى
آثـرناها وحـدها باسم اخليـال  وهذه القدرة
الــــتى تــــزج فــــى مــــيــــدان الــــعــــمل أوال بــــفــــعل
اإلرادة واإلدراك  وتـــــبـــــقى حتـت رقــــابـــــتـــــهــــا
الفـعـالة رغـم أنهـا لـطيـفـة وغيـر مـلحـوظة ...
تــــكــــشـف عـن نــــفـــســــهــــا فى تــــوازن وائــــتالف
ـــتـــنـــافـــرة : ـــتــــضـــادة وا لــــلـــخـــاصـــيــــــــــــــات ا
خــاصـيـات الـتــمـاثل مع اإلخــتالف  الـعـام مع
الــفــردى مع  احملــدد  الــفــكــرة مع الــصـــورة 

يـعـد عــرض (فـيـفـا مـامـا) واقـعــيـا مـلـتـبـسـا ..
لـــيس الحـــتــوائـه عــلى عـــنـــاصــر أخـــرى غـــيــر
واقـعيـة فـعـادة مـاتـتـسع الـواقعـيـة جلـمـالـيات
ــا الشـــتــغــاله عــلى أخــرى مــغـــايــرة لــهــا  وإ
اهـو األرض الـصلـبة مـوت (مـبدأ الـواقع)- 
الـتى شـيـدت فوقـهـا جـمـيع األبـنـيـة اجلـمـالـية
والــفــلـســفــيـة الــواقــعــيـة الــتى أمــكن وجــودهـا
ـعــنى حــتى اآلن.. ومع ذلك فــهــو واقــعى- بــا
ـــنـح الـــســـؤال عن ـــا  الـــواسـع لـــلـــكـــلــــمـــة 
إمـكـانــيـة وجــود واقـعـيــة بال واقع مـشــروعـيـة

الوجود ?! ..
يــتــحــدث (بــودريـار) عـن أن الـواقـع نـفــسه لم
يــعـــد واقــعـــيــا- لـــقــد تالشـى أو اغــتـــيــاله 
(Sim- بــعــدمـــا اجــتــاحـــته الــصــور الـــزائــفــة
 (ulacrum الـــــــتـى تــــــدعـى مـــــــحــــــاكـــــــاته ..
ــا هى وبــتــعــبــيــر آخــر  لــقـــحــلت الــصــور- 
(اسـتعـارات)- مـحل الـواقع احلقـيـقى نـفسه
وصــــرنــــا نــــحــــيــــا فــــيــــمــــا يــــســــمى بـ (الــــواقع
االفــتـراضى)  بـل ويـقـول أيــضـا بــأن (الـوهم
كـنة) ـكنـا ألن احلقـيقـة لم تعــد  لم يعـد 

.(1)
فـــإذا كــــانت (الــــواقــــعـــيــــة)- أوالــــواقـــعــــيـــات-
تشـرعن وجـودها  كـمـا يقـول (ريـنيه ويـليك)
ــا هـو حـقـيـقى) عـلـى (اإلحـسـاس الـرهـيف 
(2) فـــاخــتـــفــاء أوتـالشى أواغـــتــيـــال الــواقع
احلـــقـــيــــقى - بل وكـل مـــظـــهـــر مـن مـــظـــاهـــر
احلـقـيـقـة- يـعنـى أن (الواقـعـيـة) اآلن تـسـتـمر
فى الـــوجـــــود خــارج الـــشـــروط (الـــتــاريـــخـــيــة

ؤسسة لوجودها ? .. عرفية) ا وا
ــســرحى وبــاإلضــافــة إلى هــذا  فــالــعــرض ا
نفـسه- أيا مـاكان هـذا العـرض- ليس ســوى
صــورة اســـتــعـــاريــة .. أيــعـــنى هــذا أن عــرض
ـاهو مـسـرح (أى استـعارة)  (فـيفـا مامـا)- 
ـــا يــتـــخـــذ من االســـتـــعــارة الـــتى آل إلـــيـــهــا إ

الواقع موضوعا له ? ..
لـقد سـبق لى أن تـنـاولت هذه اإلشـكـالـية فى
مـقـال سابق  عن عـرض (نـساء فـى حيـاتو)
أمـا هـنـا فـاشـتـغـال ولم يـكن عـرضـا واقـعـيـا 
ــسـرحــيـة الـواقــعـيـة عــلى الـواقع االســتـعـارة ا
االسـتعـارى (الـزائف)  يثـير من اإلشـكالـيات
الــفـلـســفـيــة واجلـمـالــيـة مـا مـن شــــــأنه إثـراء
ابعد حداثى) الراهن .. سرحى (ا الوعى ا

( CG )
يـتــضــمن الــعــرض (ســردا واقـعــيــا شــارحـا) 
أعــــنى أنـه يـــشـــتــــغل عـــلـى (الـــوعى بــــالـــواقع)
كـإشـكــالـيـة.. وقــبل الـشـروع فـى الـكـشف عن
مـوقف العـرض من الواقع أنـوّه فقط إلى أن
ـصريـة)- تلك الـتى تنـامت لديـنا (الواقـعيـة ا
ـــاضى لـم تــتـــمـــيــز فى ســـتـــيــنـــيـــات الـــقــرن ا
(إبـداعـيا ونـقديـا) عن نـظيـراتهـا (الـواقعـيات
الـغـربـيـة) فى شئ .. فـالـواقـعـيـة لـديـنـا كـانت
تـمـتح من مـرجـعـيات مـحـــددة  حـصـرها 
ـــــــكن مـــــــعه الـــــــقــــــول أن إلـى احلــــــد الـــــــذى 
االســتــعــارة الــواقــعــيــة لــديــنــا مـســـــتــعــارة من

واقعيات أخرى(3)(!).. 
ـصـريـة)- عـلى هـذا وال شك أن (الـواقـعـيــة ا
ــــا تــــنـــــطــــوى عــــلـى (مــــفــــارقــــة الــــنـــــحــــو - إ
مـعـرفـيـــــــة- تـاريـخـيــة) ذات طـابع إشـكـالى 
ـــصـــرى) حــاول ـــســـرح ا تـــتـــلـــخص فـى أن (ا
تـبـرير وجــــــوده باالسـتـجابـة لضـرورة حـتمـها
ـــتــطـــلــعــة الــســـيــاق الــتــاريـــخى (لــثــورة  -52ا
ـــــصــــرى  إلعــــادة صـــــيــــاغــــــــــــــة اجملــــتـــــمع ا
الـناهض آنـذاك  والبـاحث عن االسـتقالل )
 أى أنه اسـتـصــفى لـنـفـسه نــهـجـا(مـرآويـا) 
قــوامه (تـــمــثـــيل الـــواقع) = (إنــتـــاج اســتـــعــارة
تـمــثـيــلــيـة) ; تــنـبــنى عــلى (جـمــالــيـــة الــنـمط)

ستقبل)(4) وهو تصور واجتاه تطـوره فى ا
(هـيــجــلى) تــمــامــا  يــقـول بــشــفــافــيـة الــواقع
وقــــدرة الــــذات أوالـــــوعى عــــلـى الــــنــــفــــاذ إلى

القوانيــــن اجلوهرية التى حتكمه ..
ــفـــارقــة تـــكــمن فـى أن الــســـيــاق الــتـــاريــخى ا
ـنــحـاه االسـتـقاللى مـثل مـبـررا لــثـورة 52 
- ــــصــــريـــ ــــســــرحــــيــــ ا كــــافــــيـــا - لــــدى ا
عايير) الستعارة (مفهوم منظم أوشبكة من ا
ت أفــرزهــــــــا ســـيـــاق تــاريـــخى (غـــربى) ال 

إليه بصلة (?!) ..

بـــــــــاعـــــــــتـــــــــبـــــــــاره(اجلـــــــــســــــــــر الـــــــــواصل بـــــــــ
ـــثـــال ـــســـتـــقــــبل بـــ الــــواقع وا احلـــاضــــروا
االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـى) والــــــــــــذى يـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــقـق
عـبـر(الـشخـصـيـات التى حتـمل مـغـزى شامال
رغـم كــــونــــهم أفــــرادا) إلى جــــانـب (تــــصــــويـــر
ــتــكـــررة).. هــذا عــلى الــظـــروف الــنــمــطـــيــة ا
مـرجـعــيـة الـتـصــور الـلـوكــاتـشى الـذى يـرى -
كـمــا يـقــول (ريـنــيه ويـلــيك) أن (األدب صـورة
لـلـواقـع  وأنه يـكـون أصــدق مـرآة إذا أظـهــــر
الـكـاتب قـدرته على الـنـفـاذ إلى بنـيـة اجملـتمع

ارسون  مثلون واجلمهور  ا
الوجود معاً وهنا

(1) ™bGh ÓH á«©bGh

عرض ينتمى بقوة إلى العالم اجلديد
ويفصل ب التقنيات البريختية
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سرحي جريدة كل ا

سرح حيث > عمل كمترجم خاص حملمد على باشا. ومشهود له بريادته فى ا
سرحية العصفور فى القفص عام  1918حتى مسرحية سرح  بدأت فى ا

الهاوية 1921.
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د.سيد اإلمام

> الكاتب الشاب وسيم
غربى صدرت له مؤخرا ا
فى اجملموعة القصصية
«محاوالت اإلبصار» عن
دار الدار باإلسكندرية
غالف اجملموعة صممه
الفنان حا عرفه وسيتم

عقد مجموعة من
الندوات خالل أغسطس
ناقشة اجملموعة اجلارى 
بحضور عدد من النقاد

تخصص وا
باإلسكندرية.

ــشــاهـد وانــفـصــاال عـنـه بـهــدف بـنــاء"الـوعى بـا
ـــمـــكن"بـــأبـــعـــاد الـــثـــنـــائـــيـــة. وفى اخلط األول ا
يــعـانى"أبــو عـزه"مــا حـاق بـه من إفالس جتـارته
ؤامـرة"الشهـبندر والـشيخ طه"ويـود فى غمرة
ســكـــره الــتى ال يـــفــيق مـــنــهــا لـــو أصــبح مـــلــكــا
ن أفـلـسـوه ويــنـعم فى الـوقت نـفـسه لـيـنــتـقم 
ا حرم منه ويعوض"عرقوبا"عن الديون التى
ـنـحه من ثـمن اخلـمـر. تـراكـمـت له مـقـابل مـا 
ـــلك"لـــو لـــعب لـــعـــبـــة وفى اخلـط الـــثـــانى يـــود"ا
شــرســة وجــديــدة تــمــنع عـــنه مــا يــشــعــر به من
ـــألـــوفــة وال ـــلك ا ضـــجــر ال تـــخـــفـــفه أعـــبـــاء ا
تـعـة فـيـفـكر حـيل"مـيـمـون"وجتـارته فى ألـوان ا
فـى الـــتــــنــــكــــر مع وزيــــره ويـــرتــــبــــان لـــوضـع"أبـــو
عــزة"فـى فـــراشه وعـــرشه ولـــو لـــلـــيـــلـــة واحــدة
وتتزامن عـملـية اإلبدال مع ذكـرى عيد الـتتويج
ـا يـحـلــمـون أن يـقـيم الـتى يــتـأهب لـهـا الــثـوار 
قطيـعة مـعرفـية وبنـيويـة مع تاريخ الـتنـكر الذى
بـــدأ مع ظـــهـــور"نـــزعـــة الـــتــــمـــلك".ورغم مـــا فى
تــــقـــاطع اخلـــيــــوط من مـــعــــان مـــتـــعـــددة إال أن
ـباشر يـظل كامـنا فى انـهيـار ذاكرة"أبو ـعنى ا ا
ـاضـيه وزوجـته وابــنـته ورغـبـته الـذاتـيـة عـزة" 
ـلك ــكــيـنــة فى االنـتــقـام مــتى ارتــدى ثـيــاب ا ا
وتــــاجه وجــــلس فـى عـــرشـه أى تـــمــــكــــنت مــــنه
ـوضوعية مدركا أن"كبار شروط/قناع الدور ا
ـؤســســة الـديــنــيـة"هـم أعـمــدة مــلـكه الـتــجــار- ا
وعـرشه فال انـتــقـام مـنـهم ومـن نـاحـيـة أخـرى
يــشـعــر بــأبـخــرة الــثـورة اخملــتــمـرة حتـت عـرشه
ويـــــتــــوحــــد مع بــــلــــطــــة الــــســــيـــــاف ويــــنــــفخ فى
الـــــقـــــنـــــاع/الــــــدور حـــــيـــــاة ال تــــــخـــــلـــــو مـن قـــــبح

اجلبروت!!.
ـــا وبـــرغم آلـــيـــة حتــــول"أبـــو عـــزة"فى الـــبـــنـــاء 
ـغـزى الـكـلى فـقـد سبق أن يـكـشف فـقط عن ا
قــدم مــخــرجــون عــدة عـــروض نــاجــحــة لــلــنص
نفسه سـواء اعتمـادا على ما يعـرف بالتـقنيات
الــبـريـشـتــيـة أو اعـتــمـادا عـلى أشـكــال الـفـرجـة
الــشـعـبـيــة الـتى حتـول مــشـهـد الـتــتـويج أسـاسـا
إلى طقس يـتزين بـالغـنـاء والرقص والـتعـليـقات
الـــدالـــة. ولـــكن الــــعـــرض الـــذى قـــدمه"مـــحـــمـــد
تـوفيق"فى"الدلنجـات"بدا حلمـا- فى احلقيقة-
مـــفـــارقـــا إلمــــكـــانـــاته الـــفـــنـــيـــة مـــثـــلـــمـــا يـــفـــارق
ـوضـوعـية بـ يـديه فال أظن أنه اإلمكـانـات ا
تفـهم تقـنيات الـكتابـة وامتلك قـدرة مطاوعـتها
أو امــــتـــلـك الـــدربــــة الــــتى تــــمـــنــــحه شــــيــــئـــا من
تاح ب الـسيطرة على أدواته الـفنية والـفراغ ا

ـــمـــتــدة بـــ دمـــنـــهـــور والــدلـــنـــجـــات لـــرؤيــة وا
لـك"الذى يتنـاول- كما صمم لك هو ا عـرض"ا
ه الـراحل"سـعـد الله ونـوس"- ثـنـائـيـة"الدور عـا
- األداء" وقــــد راح مـــضــــيــــفـــونــــا فـى حـــكــــايـــة
مـتعـددة احللـقات تمـأل الثنـائيـة بزخم من واقع
مـا جرى فى قريـة "كوم احلاصل"بـاسم "مسرح
اجلـــــــــرن"مــــــــنــــــــذ عـــــــــام مــــــــضـى وأكـــــــــاد أحس
بتحـذيرهم واضحـا أن يعلم الـناس هنـاك بأننا
ا كنت ركـزية فى القـاهرة.ور نـنتمى لإلدارة ا
ــشـروع بــرمـته أول من أعـلـن رأيه نـاقــدا هـذا ا
وفى حـينـه وأثيـرت أسـئلـة مـوضـوعيـة عـديدة
ولـــكن اســـتـــمــر الـــقـــائــمـــون عـــلـــيه يـــزفــون ومن
ــــعــــهــــودين جنــــاحــــا هــــنــــا وراءهـم الــــدراويش ا
ـعسـولة وصـورا هنـاك بطـنـ نحل الـكـلمـات ا
ويـهيمون بالفـئران التى تتمـخض عنها اجلبال
وإذا بــــكـل ذلك يـــــتــــبــــخـــــر ويــــنـــــزوى فى أركــــان
الـذاكـرة مع تـبـدل الـقـيـادات أو بـالـدقـة شاغـلى
األدوار الــعـــلـــيــا فـال األولــون تـــســلـــحـــوا بــغـــيــر
كــبــريــائـهـم لـيــمــضــوا غـيــر مــبــالـ بــالــنــقـد وال
ــال الــعـــام والــوعــود بــالـــتــاريخ وهم يـــنــفــقـــون ا
ـــحــون والـــوهم عن ســـعـــة وال الـــتـــالــون وهـم 
ويـــبــطــلــون كـــلــفــوا أنــفــســـهم مــشــقـــة  الــتــبــريــر
ــا يـفـعــلـون فـال هـنـا كــانت دراسـة والـتــفـســيـر 
وتـــــخــــطـــــيط مـــــؤســـــسى وال هـــــنــــاك تـــــقـــــديــــر
ــــوضــــوعــــيــــة بــــنــــاء الــــدور واحــــتــــرام ألصـــداء
ـــارســته احملـــتــمـــلــة عـــنــد مـن يــعـــنــيـــهم أمــره

نتظر منه. ويشغلون بأفق التوقع ا
غـير أن"سعـد الله ونوس"شغـل على العكس من
ــوضــوعــيـة ــفـهــوم ا ـلـك" ــلك هــو ا ذلـك فى"ا
ـلك/احلــاكم/األبـويــة الـعــلـيـا" ــطـلــقـة لــدور"ا ا
بحيث تـنفى الشـروط الذاتيـة أو تمتـصها حتى
ا لها من ذاكرة وإن بدت قوية كأنها لم تكن 
نشـطة مـرهـفة سـواء فى حالـة الـفواق أو حـالة
الـســكــر.وقـد اســتـمــد"ونـوس"مــادته الــفـنــيـة من
حـكـايـة"الـنـائم الـيـقـظـان"من حـكـايـات ألف لـيـلة
عنون وليلة وتأثر فى مـعاجلته بعمل"بريشت"ا
ب"اإلنــســان هــو اإلنـــســان" وطــرح فى فــضــائه
ثـالثـة عــوالم مـتــقــاطـعــة أولـهــا عـالم"أبــو عـزة"
وزوجـــتـه وابـــنـــتـه وخـــادمه عـــرقــــوب وثـــانـــيـــهـــا
ــــــــــلـك"ووزيـــــــــره"بــــــــــربـــــــــيــــــــــر"ومــــــــــدلك عـــــــــالـم"ا
أنــامـــله"مــيـــمــون"وســيـــافه ذى الــبـــلــطـــة ومــقــدم
الـــشـــرطـــة وثـــالـــثـــهـــا عـــالم ثـــوار مـــثل"عـــبـــيـــد
وزاهـد"يـتـقنـعـون ويـستـخـفون فـى تنـظـيم سرى
ويقودون فى الوقت نفـسه لعبة احلكى ارتباطا

psycho-"يـــفــــرق عـــلـم الـــنـــفـس االجـــتــــمـــاعى
role""بـــ مــــصـــطــــلح الـــدور sociology" 
ومــصـــطــلح األداء ""performance فــالــدور
له مــــواصــــفـــات مــــوضـــوعــــيـــة حتــــدد وظــــائـــفه
ومـقــتـضـيـاتـه من واجـبـات وحـقــوق له أو عـلـيه
وشــروط بــالــتــبــعــيـة يــنــبــغى أن تــتــوافــر فى من
يشغله أو يؤديـه وهذه الصفات وتلك الشروط
غـالـبـا مــا تـكـون مــوضع تـوافق اجـتــمـاعى عـام
وتشكل ما يعـتبر أفق التوقع الكامن فى الوعى
نـتـظـر منه أمـا األداء فـيـتـوقف على بـالـدور وا
شـخـصيـة من يـشـغل الـدور ومجـمـوعـة شروطه
الذاتـية فتمنحه طـابعا معينـا وثيق الصلة بها
أى أن األداء مـــــــــــا يـــــــــــضــــــــــــفـى عـــــــــــلـى الـــــــــــدور
الــــذاتــــيـــة" "Interiorization دون أن جتـــور
فـتـرضـة.ولـكن هذه الـتـفـرقة عـلى مـواصـفـاته ا
غالبا- إن لم يكن دائمـا- ما تبدو مصطنعة أو
تـخلـفة حيث غـير ذات قيـمة فى اجملـتمـعات ا
جتور الـشـروط الـذاتيـة لـشـاغل الـدور وأهواؤه
وضوعية جورا يكاد يكون كـليا على الشروط ا
لـلـدور نفـسه حـتى تـكاد تـنـفيـهـا وحتل مكـانـها
وال يكاد يحس شاغل الدور بكرامته أو بقيمته
وتفـرده إال بنفى"مـوضوعـية الـدور"الذى يؤديه
ونسف كل مـا هـو مـنتـظـر مـنه فى أفق الـتوقع
ـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــســم اإلدارة- أيـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــانـت- 
فى هـــــذه اجملـــــتـــــمـــــعـــــات بــــالـــــشـــــخـــــصـــــانـــــيــــة"
ــــقـــــيــــتـــــة الــــتـى تــــطـــــيح بــــأى "personalityا
مـشروع أو سـيـاسة أو فـكرة وتـسـتبـدلـها بـجرة
قــلم جملـــرد أن هــذا أو ذاك تــولــد فـى مــخــيــلــة
شـاغل سابق للدور دون أن تـكلف نفسـها عناء
التـبرير غـالبـا ودون أن تعـدم"الدراويش"الذين
يــروجـون لــهــا نــافــخـ فــيــهــا هــواء الـعــبــقــريـة
شخصانية مريضة ال حتتفظ للدور بأى ذاكرة
ـكــنــة مـهــمـا كــان الـدور"عــامــا" ولـيس عــزبـة
خــاصــة أو فــراشــا فى غــرفــة نــوم ولــذا يــبــدو
ـطـلـقـة ــرأة ا شـاغل الـدور دائــمـا وكـأنه زوج ا
فــيــود لــو أنــكـــرت نــفــســهــا وحــيــاتــهــا وأبــنــاءهــا
ومــحـت ذاكــرتــهــا مــنــذ ولــدت حــتى ارتــمت فى
ـيـمـونــة وتـبـدو- من نـاحــيـة ثـانـيـة- أحـضـانـه ا
األوضـــاع راكــــدة تــــرسف فـى أغالل الــــتـــخــــلف

وإشكالية نقطة الصفر شديدة التبلد.
وألن أمــر الـــعالقـــة"الــدور- األداء"ال يــخـــلــو من
مـــفـــارقـــة مـــضـــحـــكـــة ومـــبـــكـــيـــة مـــعـــا فى هـــذه
اجملــتــمــعـات لم أدر حــقــيــقـة مــاذا أفــعل أو مـا
تـعرجة أقول بيـنمـا العـربة جتـتاز بنـا الطـرق ا

الصورة
سرحية ا
مرتبكة
واإليقاع
متهافت

ــــكــــنه اســــتــــغالل فــــكــــرة الــــلــــعب يــــديـه فـــلـم 
ـــــكــــشـــــوف واالســـــتــــغـــــنـــــاء عن"الـــــكــــوالـــــيس" ا
ــســرح واســتــغــرقه من نــاحــيــة ثــانــيــة مــفــهــوم ا
الـــتـــقـــلـــيـــدى الـــذى لم يـــعـــنه عـــلـــيه فـــراغ مـــعــد
لالســتــثـــمــار كــقــاعــة أفــراح فى مــركــز شــبــاب
ـسـرحـيـة مـرتـبـكـة فى الـغـالب فـبـدت الـصـورة ا
ــشــاهــد خــشــنـا واإليــقــاع مــتــهــافــتــا وتــغــيــيــر ا
مثلـون بصوت عال كأنهم يعزمون يتداعى له ا
ـا ـســانـدة  بـعــضـهم بــعـضــا عـلى الــتـعــاون وا
يـفـجــر ضـحـكـا غـيــر مـقـصـود بـطــبـيـعـة احلـال.
وعــلى مــســـتــو آخـــر لم يــكن مـــا قــدمه"ســـعــيــد
فـتحى"على أشعـار"صابر شعـبان"وأحلان"حسن
ـكن اعـتـبــاره اسـتـعـراضـات إال من ـا  زكـى"
ـا أســاء لــلـمــوســيـقى قــبــيل حـسـن الـنــوايــا ور
والــغـــنــاء ظـــروف الــتـــســـجــيـل اآللى فى مـــطــبخ
صـاحبـة بـتجـهيـزات بدائـية مثال أو ظـروف ا
فى مكان لم تدرس طبـيعته.وفى السياق نفسه
افــتــقــدت خـلــفــيــة شــبـاك الــصــيــد ومن ورائــهـا
ا الـقماش الالمـع فى شكل أمواج أو خـيام- 
أعـده"عـبـد الـله عـبـد العـزيـز"- أى داللـة وثـيـقة
الـصــلــة بـأفــكـار الــنص كــمـا افــتـقــرت وحـدات
ـنظر اجلـانبـية سـهولة الـتحـريك واإلحساس ا
ـؤكد أن ـتاح !! وا بـالتـناسب مع أبـعاد الـفراغ ا
فى الفرقة عناصر طيبة االستعداد مثل"صابر
ـــلـك"و"إبــــراهـــيـم حـــسـب الـــلـه/أبـــو شـــعــــبــــان/ا
عـزة"و"عــبـد احلـمـيـد شــرشـر/عـرقـوب" و"مـنـار
ـن يـــوظف نـــظـــمـى /عـــزة" لـــكــــنـــهم بــــحـــاجـــة 
طـــاقــــتـــهم إن لم يــــزدهـــا بـــالـــصـــقـل والـــتـــدريب
الــواعى فــيــمــا يـــتــوافق مــعــهم من أدوار ال من
يـقـذف بـهم فى حـلم"الـعـلبـة اإليـطـالـيـة"وإن كان
مـتــواضـعــا وغـيــر مـدروس فــيـصــبـحــون غـربـاء
عـلى أنفـسـهم غـربة الـلـغـة العـربـية عـلى ألـسـنة
ــــديـــة األعــــاجم ويــــتــــعــــرضــــون رغم أنــــوفــــهـم 
ـسرح" اإلقـصاء فى يـد من يـتـشدقـون بـغـيبـة"ا
أو يـخـتـبـئـون وراء شـعـار األمن الـصـنـاعى!.غـير
أنـــهم- واحلق أقــول- كـــانــوا أوفى مـــا يــكــونــون
بــعالقــة"الـدور- األداء"فى مــجــتــمـعــاتــنـا ال فى

لك"كما صوره "ونوس". لك هو ا مجتمع"ا

يوميات عضو جلنة حتكيم (8)

ح
يتحول
العرض إلى
حلم مفارق
إلمكانات
اخملرج

دينة > مقهى أم كلثوم 
السويس يشهد فى
السادسة والنصف مساء
وافق 9 األحد القادم ا
أغسطس اجلارى أولى
ندوات صالون هيروبولس
الثقافى بالسويس واللقاء
بعنوان «كيف ظهرت مدينة
السويس فى األعمال
الفنية» ويدير الندوة
محمد التهامى مؤسس
الصالون ويشارك فى
حضورها عدد من نقاد
وفنانى وأدباء السويس.
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سرحي جريدة كل ا

> واكب إجنازات رواد القصة كإدجار أالن بو وتشيكوف ومعاصرته الرنست
همنغواى وكان تأثيره كبيرا لوضع القواعد األساسية للقصة .
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يـظن الـكـثـيـرون أن صـفـة بـوهـيـمى سـبـة عـلى جـبـ
ــا تـكــون هــذه الـصــفــة اإلنـســانــيـة صــاحـبــهــا .. ور
كـذلـك بـالــفـعـل .. ولـكــنــهـا فــنــيـا ومع جنـم كـومــيـدى
ــســرح مــرمــوق وواحــد من األســمـــاء الــكــبــيــرة فى ا
ـــا تــخـــتـــلف .. ـــيـــز ر ــانـى .. وصـــاحب نـــهج  األ
ولــهـــذا كــانت الــبــوهــيــمـــيــة عــنــصــر تــمـــيــز لــلــمــمــثل
ـسرحية " مايكل نـتج ومدير الفرق ا والـكوميدى وا

كويست " ...
ـهـرجـان الصـيـفى بحـديـقة بـولـوجنارو الـكـبرى فى ا
ــديـــنـــة فــرانـــكـــفــورت يـــقـــدم " تــارتـــوف " كـــعــرض
ـولـييـر احملـتفى به هـذا الـعام والـذى تـتزين رئـيسى 
به حـديــقـة قـصـر بـولــوجنـارو .. ويـقـدم الـعـرض فى
صـيـغـة كـومـيـديـة وسـيـلـتـهـا بـوهـيـمـية كـويـست والـتى
تــــــعـــــنـى لـه فـــــنــــــيــــــا .. ذروة اإلبـــــداع والــــــتــــــجـــــدد ..

نظمة ... والعشوائية ا
ـــــانــــيــــة .. درس وكـــــويــــسـت من أبـــــنــــاء الـــــوحــــدة األ
ـسرحيـة بشتوجتـارت .. بعدها وسيـقى والفنون ا ا
سرح أوليـمير بدوسلدورف .. ثم عمل بدور عمل 
أوبـرا شتوجتارت وفـرانكفورت وهـامبورج .. واعتاد
ـنفرد ـيلودرامـا والعزف الـتمـثيلى ا تـقد عروض ا
.. وتقـد الـكبـاريه الـسـياسى واالجـتـماعى ...ومن
أهم أعـــمــاله " فــراشـــة فى اجلــوار " عــام "  1985
حـياة الـصحـراء " عام  "  1989أغـانى احلب " عام
 "  1992وجبة اجلالد " عام  "  1995هورستورز
ــهـرجــانـات ــشـاركــة فى ا " عـام  .. 2000 واعــتـاد ا
ـــانـــيـــا خالل ســـنــوات ــســـرحـــيـــة الـــتى تـــقـــام فى أ ا
األلـفـيــة اجلـديــدة .. وقـد رفع رايــة مـقــاومـة الـواقع

هرجان الصيفى . زيف فى عرض تارتوف با ا

احلب سر األسير ..
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بــــشـــعــــة ويــــود لــــو يــــبــــطش بـه .. ويـــرى
حـبيبـته وهى ترقص رقصـة احلب فيود
لـو يحتـضنهـا وينـسى معهـا ما سـببته له
احلـــرب ويـــعــيـش فى صـــراع بــ احلب
ا حدث اثل  واالنتقام .. وهو صراع 
داخل بـريـخت نــفـسه عـنـدمــا جـنـد ابـنه

ية الثانية وقتل ... فى احلرب العا
والـعـرض الـثـانى بـعـنـوان " حب وكـهـرباء
ومــاء وتـــلــيـــفــون " وهــو نـص حــديث عن
رواية لـلـكـاتب الكـرواتى الـشـاب " إيـنتى
تـــومش " وأعــدهـــا مــســـرحــيـــا " رازيــكــو
بــابــلــيــتـش " ويــقــوده الــنــاشـط " فــيــنــكــو
بريشان " ابن مـدينة زغرب .. والعرض
ضمن سـلـسلـة عـروض التـبادل الـثـقافى
بـ كرواتيـا وسولـفيـنيا وفـيه يسـتعرض
صـنــاع الـعــرض ســنـوات رحــلـة اإلنــسـان
عـــــلى األرض مـــــنـــــذ نـــــشـــــأتـه من خالل
حـوار بـ رجل وامرأة عـن معـنى احلب
.. ووجوده من عدمه .. ويـعبر كل منهم
عـما يريـده ويشعـر به كرجل وامرأة وما
تـركته الـتـجـارب الفـاشـلة فـى كل منـهـما
ــــان بــــاحلب .. ـــرأة فــــقــــدت اإل .. فــــا
ـرأة التى ان بـوجود ا والرجل فـقـد اإل

تستحق مشاعره ...

لـم يـجـتــمـعــا .. ولم يـتــفـقــا عـلى اخــتـيـار
هــــدف واحــــد .. ومــــضـــمــــون مــــتـــشــــابه
لـــعــــرضــــيــــهــــمــــا عــــلى مــــســــرح األســــيـــر
ــا يــكــون ذلك بــســولــفــيــنــيـــا .. ولــكن ر
تـأثـيـر مــسـرح األسـيـر وعـبـقه فـيـهـمـا ..
ا يـكـون أيـضا مـفـهـوم مـوسم " حلم ور
سرح اإلنـسان " والـذى يدركه آل هـذا ا
ـــة فى دون ســــواهم .. وهى عــــادة قـــد
اخــتــيــار اسـم ذى داللــة ومــضــمــون لــكل

موسم من مواسمه ...
ومــســرح األســيــر جتــسـيــد لــبالد تــوالى
عليها الغـزاة الطامعون فى خيراتها من
الـــرومــان إلى اجلــرمـــان .. ومن الــدولــة
الـسالفـية إلى الـدولـة الـكـرانتـانـيـة حتى
اسـتقـلت وباتت أول جـمهـورية سـوفيـتية

تستقل عام ... 1991
ـوسم بــعـرضـ ويــخـتـتـم األسـيـر هــذا ا
عـلى قــدر من األهـمــيـة يـجــتـمــعـان عـلى
ضـــــرورة احلب فى حـــــيــــاة اإلنــــســــان ..
ويسيران مع أسطورة حبة البازالء التى
ظـــــلـت مـــــائـــــتـى عـــــام ولم تـــــنـــــبـت حـــــتى
ــطـــر تــربــتـــهــا ..آلت احــتــضـــنت مــيـــاه ا
إحــــداهـــمــــا عن نـص كالســــيــــكى رائع "
ــيــة الــثــانــيـة " شــفــيك فى احلــرب الــعـا
لــلــعــبــقــرى " بـــرتــولــد بــريــخت " .. وقــد
اخــتـارهـا .. ويــقـودهـا رجـل الـتـاريخ فى

ـسـرح الــسـولـفـيــنى والـذى أعـد الـنص ا
أيــضـا " ديــاجــو دى بــريــا " وهى تــبــحث
عن ذلك اإلنـسـان الـطـيب داخل شـفـيك
الـذى وجـد نـفــسه وسط احلـرب يـشـعـر
بـــالــضـــيــاع ويـــفــتـــقــد احلب .. ويـــصــاب
بــإغــمـاءة يــخـلط خـاللـهــا بـ احلــقـيــقـة
ـريرة باحللم الـذى يتمنى أن يـستيقظ ا
عــلـيه فــيـرى هــتــلـر وهــو يـرقص رقــصـة

جتسيد لبالد
توالى عليها

الغزاة والطامعون
فى خيراتها

 البوهيمى صاحب التميز
 يقدم «تارتوف» فى صورة كوميدية
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> نادى السينما بصندوق
التنمية الثقافية يعرض
فى السابعة والنصف

مساء االثن 10
أغسطس اجلارى النسخة

الكاملة من الفيلم
التسجيلى «سحر ما فات
رئيات» سيناريو فى كنوز ا
وإخراج د. مدكور ثابت
تصوير سعيد شيمى
وموسيقى طارق شرارة
ويعقب العرض ندوة

يديرها الناقد السينمائى
رامى عبد الرازق.
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سرحي جريدة كل ا

بكر بتقنيات القصة القصيرة فى وقت لم يكن لفن القصة > برز وعى محمد ا
وحتى الرواية أية تقاليد سابقة فى األدب العربى .
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ـشــروع عــرضه ضــمن تــصــور عــام لـلــمــشــروع الــثــقـافى
لــلــمـــوقع ومــا يــصــاحب ذلك مـن مــشــروعــات يــتــقــدم بــهــا
شـروع العام وتتحدد اخملرجون الشبـاب وال تنفصل عن ا
ـيـزانـيـة الـعـامـة لـكـل مـوقع دون مـيـزانـيـة الـتـدريب مـعــهـا ا
والورش الـفـنـيـة واحملـاضـرين الـتى تـعـد من اخـتـصـاصات
االدارة العامـة للمـسرح حيث تـتحدد من خاللـها برامـجها

واقع اخملتلفة . التدريبيه التى تنوى تنفيذها فى ا
سرح فى أن يعـود أفق تعدد الـفضاءات التى يـقدم فيـها ا
األقــالــيم تــبــعــا لــظــروف وطــبـيــعــة كل مــوقـع وكل مــشـروع
وإعـــــادة إحــــيـــــاء األمــــاكـن الــــعـــــارضــــة وخـــــاصـــــة األمــــاكن
السياحية والـبيوت والقصور التـاريخية واألثرية فى شتى
ـسرحية الى الناس ربوع مصر وذلك للـخروج بالظاهرة ا
خلـــلق ارضـــيـــة جـــديـــدة مـن اجلـــمـــهـــور الـــذى انـــفض عن

سرحى . الوسيط ا
دعــوة الـشــبـاب إلى االســتـفـادة من الــتـطــور الـتــقـنى وثـورة
ـسرحى وإعـادة بـناء شـهـد ا ـعـلـومات فى إعـادة قـراءة ا ا
الــوسـيط الـذى يـعــانى من مـنـافــسـة الـتـقـنــيـات والـوسـائط
ـسرح فى إعادة بناء احلديثة له وذلك اسـهاما من هواة ا
الوسـيط لنفسة ان تـصورا بهذه الـكيفية يـحتاج الى مزيد
ــكـن الــتـــعـــامل مـــعه فى إطـــار مـــحــدود فـى بــعض مــنـه و
واقع مـبدئيا بحـيث تستعيـد الثقافة اجلـماهيرية دورها ا
تطورة وبآليات عمل وفلسفتها ويتـمكن النادى بفلسفـته ا
مغـايرة ال تـعتـمد عـلى كم اإلنتـاج وأيضـا ال تعـتمـد أساسا
عــلى إنــتـــاج عــروض وإقــامــة مـــهــرجــانــات عــنـــهــا بل عــلى
ـــهـــرجـــانــات نـــشـــاط فــنـى وثـــقــافـى مــتـــكـــامل تـــنـــظم له  ا
نتج الفنى (عروض قصيرة – ـركزيةحسب ا االقليمية وا
عـــروض نـــتــاج ورش  – عـــروض كـــبـــرى )  ولـــيس حـــسب
نـوعيـة الـفـرقـة ( نوادى  – بـيـوت - قـصـور  – قـومـيات )
كـمــا يـســاهم هــذا الـتــصـور فى الــقـضــاء عـلى الــكـثــيـر من
ــكن لـلــنـادى ان يــحـصل مــشـاكل االنــتـاج والــسـلـف حـيث 

على دعم عينى وليس ماليًا ( مدرب  –خامه) .
وكــذلك يــسـاهـم هـذا الــتـصــور فى الــقـضــاء عــلى الـنــظـرة
الـدونـيـة من أعــضـاء الـفـرق العـضــاء الـنـوادى وهى نـظـرة

ط االنتاج .  غير مبررة ومفتعلة تعتمد على 
كــذلـك يــســـعى هـــذا الــتـــصــور الـى االهــتـــمــام بـــالـــوســائط
ــتـعــددة وإنــشــاء وحــدات رقــمــيــة تــخــصص لــهــا قــاعـات ا
واقع مـشاهـدة سـمعـيـة وبصـريـة فى إطار خـطـة تطـويـر ا
وربـطهـا بـشبـكـة االنتـرنت كـذلك فإن هـذا الـتصـور يـسعى
ـسرحـيـة فى كيـانـات تدار ذاتـيا الى ان تـنـتظم اجلـمـاعة ا
ـكن وضع آليـات لـتكـويـنهـا وهو وقـراطى  ذات طابـع د
األمــر الـــذى يــدعـم مــشـــاركــات ذاتـــيـــة ومــحـــلــيـــة فى دعم
النشاط الثقافى ويعيد الثقافة اجلماهيرية وهى تستفيد
ـنعـها من ـثل علـيـها ثـقال  من االرث الـتاريـخى دون أن 
احلـركـة والـتـطـور إنـها صـيـرورة الـتـاريـخ وجدلـيـة الـعـالقة

ب الفن واجملتمع تلك التى تفرض علينا التطور . 
"خاتمه ".

هـــذه لــيـــست خـــطــة مـــتــكـــامــلـــة بل حتــتـــاج الى مـــزيــد من
الدراسـة والتفـصيل من خالل الئـحة جديـدة تنـظم العمل
داخل هـذه الـنـوادى دون أن تكـون عـائقـاً ومـحـدداً للـمـبدع

واإلبداع . 
وتسـعى الى حتـفـيز الـعمل الـفـنى ودفعـه الى آفاق جـديدة

برؤية مغايرة للسائد . 
إن هـذه الـورقـة مـحض اجــتـهـاد يـسـعى كـاتــبـهـا إلى تـبـيـان
رأيه عندما تشرفت بـتكليف االستاذ  عصام السيد مدير

عام االدارة بكتابتها . 
ولكم جميعا خالص اعتذارى عن أى خطأ وقعت فيه .
مـسرح االقاليم فى نصف قرن اجلزء االول إعداد محمد

الشربينى  الهيئة العامة لقصور الثقافة   2001

ها عـبر فرقة اخملـتلفة سواء التى يـطمح النادى الى تـقد
كانت جتارب خاصة أو عـروض كبرى جماهـيرية وبالتالى
تنـتفى آليات الـشريحة ومـشاكل إنتاجـها . إن الدعم الذى
ــة لــهــذه الــنــوادى عــبــر الــدورات الــتــدريــبــيـة ــكن تــقــد
تابعة الدائـمة النشطته مع احلرص سرحيـة وا والورش ا
عـلى اسـتــمـراريـته طـوال الــعـام دون ان يـحــصن نـفـسه فى
ـهــرجـانــات وبـالــتـالى فــإن الـكــيـان زمـن انـتــاج الـعــروض وا
ــقــرة اخلـاص ومــجــلس إدارته يــصـلح االسـاسـى لـلــنـادى 
إلعـادة هـيـكـلـة فـرق الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة مـتـخـلـصـ من
ـفـتــعل بـ فـرق بــيـوت وفـرق الـقــصـور والـفـرق الــتـمـيــيـز ا
الـقـومـية وهـو األمـر الذى من شـأنه أن يـزيـد التـفـاعل ب

سرح فى أقاليم مصر. أعضاء النادى من هواة ا
شـروع وطـبيـعـته الذى ـالى فـيـتحـدد بـحجـم ا أمـا الدعم ا
يـتـقـدم به الـنـادى لـعـام كـامل مـحـدداً فـيه طـبـيـعـة الـبـرامج
الـتى يـحتـاجهـا ونوعـية احملـاضـرين وتخـصصـاتهم إضـافة
ـسـرح الى احــتـيــاجـات اخملـرج الــذى تـشــرف عـلــيه إدارة ا
من برامج تساهم فى جنـاح مشروعه الفنى يتقدم اخملرج

ـسرح هى الشراكة التى أقامتها مع إن خصوصية إدارة ا
مــبــدعى األقــالــيم وهى شـــراكــة قــائــمــة عــلى احلــريــة فى
ساواة فى احلـقوق والـواجبات والـسعى الدائم التعـبيـر وا
بحـكم حـركة الـتاريـخ إلى التـطويـر وفى ظل الـتطـور الذى
ـؤسف قـامت به الـهـيـئـة بـعـد أحـداث حـريق بـنى سـويف ا
 2005 للمبانى بعد أن ظلت سنوات طويلة خارج سياق
الـزمن يـدفـعـنـا إلى إعـادة الـنـظـر فى تـوزيع خـريـطـة عـمل
ـا يـتـنـاسب مـع الـتـطور الـعـمـرانى الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـرية 
دن اجلـديـدة التى هى اجلديـد فى مـصـر كلـها وخـاصـة ا
فى حـاجـة كبـيـرة الى دور ثقـافى يـختـلف فى آلـيـات عمـلة
عن الــقــصـــور الــقــائــمـــة والــتــقــلـــيــديــة . لــذلـك نــتــمــنى أن
ـتـطـور فى ـعـمـارى ا تـتـنــاسب أبـنـيـة الـثـقـافـة مع الــطـابع ا
ـدن واحملـافــظـات . بـحـيث يـحــتل مـوقع قـصـر كـثــيـر من ا
الــثـقـافـة وبــنـاؤه مـكــانـةً بـارزةً وفـاعــلـة فى مـحــيـطـة وحـتى
ـنوط بها فـى وقتنا نـشأة الثـقافيـة مواكبـة للدور ا تـكون ا
الـراهن  لـتـكـون قادرة عـلى اسـتـقـبـال الطـاقـات الـبـشـرية
ــبــانى الــشــابــة مـن مــبــدعــ ورواد ومــتــلــقــ يــعــتــبــرون ا

بدع .  القائمة طاردة لإلبداع وا
ـنوط وإعـادة رسم هـذه اخلـارطـة يـتـطـلب حتـديـد الـدور ا
بــهــا  – والـــذى يــراه كــاتـب هــذة الـــســطــور -  فـى كــونــهــا
ـــائـــيــة مــراكـــز ثـــقـــافــيـــة  تـــســـعى الى تـــقـــد خــدمـــات إ

عرفة.  ذهل فى وسائل ا للمجتمع تتناسب والتطور ا
ويــقــتــرح ان تـقــدم الـى جـانـب الــنـشــاط الــفــنى دورات فى
اللـغـات اخملتـلـفة يـقـوم علـيـها اخـصـائ فى ظل االنـتـشار

الكبير للجامعات اإلقليمية.
بـرامـج لـلـمــرأة تـهـتم بــأنـشـطــتـهـا الـبــيـئـيــة ودعـمـهــا فـكـريـاً
ـرحـلة ـنـوط بهـا سـيـاسيـا فى ا ـمـارسة الـدور ا ومـعـرفيـاً 

القادمة. 
نـوادى االطـفـال وما تـقـدمه من أنـشـطـة مـختـلـفـة وغـيـرها
من االنـشـطـة الـتـى تـقـوم بـهـا فـعال بــعض قـصـور الـثـقـافـة
والـتى تـتجـاوب مع مـتطـلبـات اجملـتمع احملـلى واحـتيـاجاته
من ناحـية واالهـداف االستـراتيـجيـة التى حتـددها الـهيـئة

من جهة اخرى . 
ان فــتـح قــصــور الــثـــقــافــة عـــلى أنــشـــطــة حــديـــثــة خــاصــة
ــسـرح لـكل بـالــكـمـبـيــوتـر وإنـشــاء مـوقع الــكـتـرونى إلدارة ا
ـعـلـومـات قـصـر ثـقـافـة يـتـيح حــالـة من تـبـادل اخلـبـرات وا
ـمـارسـة الـفــنـيـة . كـذلك يـقـلل وقـدرا من الـشـفـافــيـة فى ا
ركز واألطراف ب اخلطط واليات فـتعلة ب ا الفجوة ا
ـسرح ال تـنفـصل بحـال من األحوال عن الـتنـفيـذ ونوادى ا
ـراكـز الثـقـافيـة فى إطـار إعادة ا يـسـمى با هـذا التـصـور 

إحياء فلسفة اجلامعة الشعبية .
سرح  "  "نوادى ا

بـاعتـبارهـا النتـاج احلقـيقى شـديد الـوضوح للـهيـئة الـعامة
لـقـصور الـثقـافـة والذى الـتف حولـة الـكثـيرون من قـيادات
ومبـدع ونقـاد . فإنهـا ال تنفـصل بحال من األحوال عن
الـتـصــور األشـمل لـدور الـثــقـافـة اجلـمــاهـيـريـة وفـلــسـفـتـهـا

ودور كل قصر من القصور وطبيعة عمله . 
ـعــرفـة واإلبــداع وإن شـئت الــقـول وكــونـهــا إحـدى نــوافــذ ا
سـرح أصبـحت تمـثل بنـيةً مـوازية لـبنـية فرق فإن نـوادى ا
ا تـتيـحه هـذه البـنيـة من إمكـانات الثـقـافة اجلـماهـيريـة 
ـرونـة والـتـجـدد الـدائم والـبــعـد عن الـنـمـطى والـتـقـلـيـدى ا
واخلــصـوصــيـة الــفـنــيـة لــكل فــريق عـمل إضــافـة إلـى أنـهـا
حتمل بـداخلـها إمـكانات الـتطـور بحـيث تصـبح هى البـنية
البـديلة التى حتوى بـداخلها كل فـرق الثقافة اجلـماهيرية
ـسرح كـمـفـهـوم مـؤهل ألن يـضم فى عـضويـته كل فـنـادى ا
ــوقع فــلــيس هــنــاك حــدود عــمــريـة أو ــســرح فى ا هــواة ا
فكـريـة بل إن شبـاب النـوادى هم فى الـنهـاية عـماد الـفرق
ـسرحـية ومـخرجـوها أصـبحـوا أغلـبيـة مخـرجى الثـقافة ا
ــهـرجــان االخـيـر ــشـاركـ فى ا (راجع تـاريخ اخملــرجـ ا
لـلـبيـوت والقـصـور ) ولذا فـإن النـادى قادر عـلى اسـتيـعاب
كـافة الـعنـاصر الـفنـية لـلفـرق فى عضـويتـة ولذا فـإن كافة
الـبــرامج الــتـدريــبـيــة عـلى مــدار الـعــام والـذى يــشـارك فى
ـكتب الفـنى للنـادى أو مجلس إدارته مع إدارة حتـديدها ا
سرح والتى تتـوافق مع ما يقدمه هذا النادى من اعمال ا
فنية او مشروعـات تسعى الى التحقـيق بحيث تخدم هذه
ـعـلن عـنهـا مـسـبقـا لـكـافة الـرواد الـغـاية الـفـنـية د. سيد خطابالدورات ا

ستقبل(٢) سرح وآفاق ا نوادى ا
أدعو  الشباب لالستفادة
من التطور التقنى إلعادة
سرحى شهد ا رسم ا

النتاج احلقيقى شديد
الوضوح لهيئة قصور الثقافة
يتجلي في النوادي
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سرحي جريدة كل ا

اط األدب صرى فلم تكن إبداعاته محاكاة شكلية أل > التحم مع قضايا مجتمعه ا
ضام التى تهم أبناء شعبه. الغربى بل كانت وسيلة لتوظيفها بتجسيد بلورة ا
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> جماعة آدم األدبية
حتيى الذكرى األولى
لرحيل الشاعر محمود
درويش بقاعة احلكمة فى
السابعة مساء االحد 9
أغسطس اجلارى
شاركة عدد من الشعراء
ن مسعود منهم أ
محمد منصور مصطفى
رافقة دويتو بيت على 
العود العربى جوان
فرحان العلى وعلى شاكر
طرب البياتى وغناء ا
محمد حسنى.
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كـــرزاب) الــتـى كـــشف الـــعــرض عـن مــوهـــبـــتـــهــا

بشرة والواعدة . التمثيلية والغنائية ا
ـــســـرحــيـــة حتــمل ــواهب ا هــذه احلـــزمــة مـن ا
آماالً كبـيرة ومـشرقة لـشفشـاون فى عالم الفن
ــســرح ويـــنــتــهى إلى الــدرامى الــذى يـــبــدأ من ا

السينما.
سرحى الذى لم تخدعه مشكور هذا الـفريق ا
ـــســـافـــة الـــبـــعـــيـــدة عن فـــلـــســـطـــ عـن إبــداء ا
الـــتــعـــاطف مــعـــهــا والـــدفــاع اجلـــاد عــنـــهــا وعن
وقف على قضيـتها انـطالقا من فهم لـطبيـعة ا
الـساحـة اإلنسانـية مـؤداه أنهم يـشاهـدون اليوم
عركـة ولكن بالصـمت والسلبـية نصبح جـميعا ا
فـئـران ذات يـوم لــيس بـبـعـيـد نـقـتل فى مـعـركـة
يقول العرض إذا ضـاعت فلسط فالكل ضاع

وإن راحت فعلينا جميعنا السالم .
فكر فى عاقبة أى شئ :

هذه الـعبارة ذات الـداللة الـهامـة أصبحت اسم
سـرحية (بـائع احلكـمة) الـتى شاركت الـشهـرة 
سرح بها مصر فى مـهرجان شفشاون الدولى 
الــــطــــفـل وهى حتــــكى قــــصــــة مــــلـك طــــيب بال
ـمــلــكـة واحلــكم من خــلــيـفــة لــذا وعـد وزيــره بــا
بعـده فـتعـجل الـوزيـر الوصـول إلى احلـكم ودبر
ــلك مــســتـغال مـكــيــدة لــلــتـخــلص الــســريع من ا
مــرضـه واحــتـــيــاجـه إلجــراء جـــراحــة بـــســيـــطــة

يجريها له طبيبه اخلاص .
هذا الـنص من تـألـيف كـاتب هذه الـسـطـور أما
اإلخــراج فـــكـــان لـــعـالء نـــصـــر الـــذى قـــام بــدور
ا فـلسفـة أو ألعاب فـسر للـعرض دو اخملرج ا
سـألة الدرامية الـتى لم تكن حتتاج إلى تـعقد ا
ـا قــدم لـتــصـبح وجــبـة درامــيـة ســريـعـة أكـثــر 
ستهـدف وهو الطفل تلـقى ا الهضم يـتناولهـا ا
ـرحـلة من عـمـر احلـاديـة عشـر إلى نـهـاية فى ا
مــراحل الـطـفــولـة دون أن تـســبب له أى ثـقل أو

انتفاخ أو عثر هضم .
ـعـنى وقـد تـكـاتـفت جـمـيع الـعـنـاصـر لـتـوصـيل ا
ـطـلـوب الـذى خـرج جـمـهـور الـعرض الـبـسـيط ا
يـردده وهو احلكـمة األهم ( فكـر فى عاقبة أى
ــثـلـى الـعــرض فى شئ ) الــتى رددهــا جــمـيـع 

نهايته .
سـتويـات التـشخـيصـية لـلعرض تكـاتفـت جمـيع ا
ـــســرح حـــتى خـــرج فى أفـــضل صـــورة تــشـــرف ا
صـرى وحتفـظ له مكـانـته أمام مـشـاهد إعـتاد ا
عــلى تــلــقى الــعــروض األجــنــبـيــة  حــيث أدى كل
طلوب بهدوء وثقة مثل أداورهم فى حـدود ا ا
ــــلك  "ســــامح إمـــام" قــــام "عالء نـــصــــر" بـــدور ا
الـوزيـر  "مــحـمــد إسـمــاعـيل" احلــكـيم  أمـا دور
الــطـــبــيب فــقـــد حــاول "كــمــال عـــبــد الــسالم" أن
سـحـة كـومـيـديـة خـصـوصـا فى اجلزء يـصـبغـه 
األول من دوره حـتى بـدأ الـصـراع الـدرامى يـنـمو

ؤامرة التى حاولها الوزير . بسبب ا
ــنـــعم ) ن عـــبـــد ا أمـــا ديــكـــورات ومـالبس ( أ
فــكـــان عــلـى رأس عــنـــاصــر الـــعــرض مـن حــيث
تعـبيـره عن مكـان وزمان أحـداث العرض وذلك
بـواسـطـة ألوان شـديـدة الـتـنـاسق والتـواصل مع
ــكــتـــوبــة و عــكس إضـــاءة تــبــرز هــذه الــدرامـــا ا
ــعـالم وتــخـدم الــديـكــور عـلى نــفـقــة تـعــبـيـرات ا

مثل فى حلظات معينة من العرض  . ا
يذكـر أن اجلمـهور بـحسـن استـماعه وتـشجـيعه
واسـتـمــتـاعه كـان وال يـزال أهـم عـنـاصـر إجنـاح
هــــذا الـــعـــرض بل وجــــمـــيع عــــروض مـــهـــرجـــان
شــفــشــاون الــرائــد فى مــجــاله الــنــوعى الــقــائم
ـسرح وأهميته كمنبر غير ان برسالة ا على إ

تقليدى لتربية وتعليم وتقو الطفل.

بــعـيـدا عـن الـشـكــلـيـات واعــتـمـادا عــلى اجلـهـود
اإلنـسانيـة البـشرية الـنضرة مـن شباب وفـتيات
فى عــمــر الــزهــور من أبــنــاء مـديــنــة شــفــشـاون
ــمــلــكـة الــســاحــرة الـعــريــقــة الــتى تــقع شــمــال ا
ـتـوسط ـغـربــيـة مـطـلــة عـلى الـبـحــر األبـيض ا ا
وهى مـديـنـة تـمـتـاز بتـضـاريس صـلـبـة وطـبـيـعة
جـــبـــلــيـــة وعـــرة بـــانـــحــدارات مـــفـــاجـــئـــة وأوديــة
مـــنــخــفـــضــة وانـــكــســارات حـــادة  ومع كل ذلك

مناخ صيفى رقيق هاد معتدل .
ـعـتـدل من النـاحـيـة اجلغـرافـية فى هـذا اجلو ا
والـفـنـيـة بـدأت طـقـوس ومـراسم افـتـتـاح الدورة
الــــســـــادســــة مـن مــــهــــرجـــــان "مــــســــرح الـــــطــــفل
بــشـــفــشــاون" والــذى تــقــيــمـه جــمــعــيــة الــشــروق
دنى  بدأت ضمن أنشطتـها خلدمة اجملتمع ا
ــهــرجــان بــرســالــة درامــيــة فــعــالــيــات افــتــتــاح ا
ـسرحى تـتضـمن دعوة من قـبل أبنـاء النـشاط ا
ن اكـتـسـبـوا خـبـرات تعـبـيـريـة من بـاجلـمـعـيـة 
خالل الــورش الـــتى شــاركت  فـــيــهــا الـــعــنــاصــر
واخلبـرات األجـنـبيـة الـتى كـانت تـدعى كل عام

هم. هرجان ا للمشاركة فى فاعليات ا
ـديـنـة يـتـجـول مـجـمـوعـة من الـبـنـات فى أزقـة ا
واألوالد مـــــســـــتــــخـــــدمــــ الـــــركب اخلـــــشــــبـــــيــــة
وبـــصــحـــبــتـــهم مــجـــمــوعـــة من األوالد والـــبــنــات
يرتـدون مالبس الـبلـيـاتشـو و الكـل يتـحرك إلى
ــــديـــنــــة حـــيـث يـــتــــجـــمع الــــنـــاس وهــــنـــا وسط ا
يـعرضون بـعض ألعـابهم لنـقل البـهجة الـدرامية
ـــديــــنـــة هـــذا إلى قــــلـــوب الـــنــــاس فى شــــوارع ا
الركب يـهـدف إلى تـوصيل رسـالـة دراميـة ذكـية
ـعنى بارعة االسـتهالل حسنة ـضمون رائعة ا ا
اخلـتام تقول فى معـناها " إنهم يحـملون رسالة
طـيبـة وإنـهم يـتمـنـون أن تكـون كل األخـبـار التى
تـصل إلى جـمـيع الـنـاس دائـمـاً طـيـبـة  واخلـبـر
الذى جاءوا ألجله هـو .. أن مهرجان شفشاون
يــفــتح اآلن عــلى مــسـرح الــقــصـبــة  وأن جــمـيع
ـتـابـعـة هـذا احلـدث الـنـاس مـدعـوون لـلـتــمـتع 

الهام الذى سيقدم عروضاً وأنشطة جميلة.
بارك) أم اجلمعية واصل (إسماعيل أوالد ا
ـسـرحى الربط بـ فـقرات والـكـاتب واخملرج ا
حــفل االفـــتــتــاح بــأداء مـــرجتل جــيـــد يــؤكــد أنه
شخصـية مـسرحيـة بنـيت على مـوهبة حـقيـقية
واسـتـمـر فى الـربط اجلـيـد بـ فـقرات احلـفل
سرحى) الـتى  فيـها تكـر (جمـعيـة العـمل ا
وهى أحـد الـكـيانـات األهـلـيـة الـتى أسهـمت فى
سرح صناعة النهضة الشفشاونية فى مجال ا
فى صــورة رئـــيــســهـــا الــشــرفـى وعــمــدة فـــنــانى
رح اخللوق (محمد حاقون) شفشاون الفنان ا
ـنودى) ـان ا ـنـصـة الـشـاعـرة (إ وقـدمت إلى ا
والـتى عـبـرت فى كـلمـتـهـا الـشاعـريـة عن هـموم
ــــغـــربـى الـــتى ـــثــــقف ا ـــســــرحى وا ومــــشـــاكـل ا
يــشــتــرك فــيــهــا بــالــطــبع مع كل فــنــان حــقــيــقى
ومثـقف فى جميـع أنحاء الـعالم الـعربى ولذلك
وجــدت قــبــوالً جـــيــداً واســتــحــســانــاً شــديــداً ال
يــكــافــئه وال يــضــاهــيـه إال بــهــجــتــنــا وســعــادتــنــا
بـالــفــقــرات الــتــعــبــيـريــة الــتى قــدمـت بـعــد ذلك
ــــســــرح الـــطــــفـل من بــــ األنـــواع االهـــتــــمــــام 
ـا يـعـكس نضـجـاً فـكريـاً وحـضارة ـسـرحـية إ ا
ـستـقـبل الذى سـتـحمـله على إنـسانـية ووعـى با
أكــتــافـــهــا هــذه األجــيـــال الــتى كــلــمـــا رفــدنــاهــا
ــعــرفــة والــثــقـــافــة كــان لــنــا احلق فى احلــلم بــا
ـــســــتــــقــــبل أفــــضل  ذلك أن أطــــفــــال الــــيـــوم
ـــســـتـــقـــبـل  واالهـــتـــمـــام وشـــبـــابـه هم عـــمــــاد ا
بـــالـــطـــفل وتـــربـــيـــته ثـــقـــافـــيـــا وفـــنـــيـــا لـــيس من
ــا ـــمـــثـــلـــ وإ ـأل الـــبــلـــد بـــا الـــضــرورى  أن 
ــدرســ الــذين الــغــرض هـــو إنــتــاج جــيل مـن ا
ـعــلـومــة الـدرامــيـة ــلـكــون الــقـدرة عــلى فـهـم ا
ـتعلـم وكـذلك إنتاج مـحام وتـوصيلـها إلى ا
يعرفون كـيف يدافعون عن وكالئهم واألهم من
ــسـتــقـبل طــبـيب كـل هـذا أن يــكـون لــديـنــا فى ا

خوسى مانويل مودارا.
أغانى احلرب والسالم

سرحية األولى التى شاركت بها هى التجربة ا
فــرقـــة شــفــشــاون الــتـــابــعــة جلــمـــعــيــة الــشــروق
ـسرحيـة  والعرض ـنظمـة لهذه االحـتفـالية ا ا
ـــبـــارك مـن إعـــداد وإخـــراج إســـمـــاعـــيل أوالد ا
الـذى وظـف أغـنــيـات وأشــعـار لــكــبـار الــفـنــانـ
ـهتم بالقـضية الفلسطـينية كفيروز واألدباء ا

والشاعر الراحل محمود درويش .
وقــد قـدم ذلك بــكل بـسـاطــة عـلى مــسـرح خـال
من كـل عــــــنـــــاصــــــر الــــــديــــــكــــــور إال من بــــــعض
ـــكـــعــبـــات اخلـــشــبـــيـــة) الـــتى أتـــاحت تـــرتــيب (ا
ــســرحـيــة وأعــطـت فــرصـة وتــنــظــيم الــصــورة ا
سرحية للمخرج إلجناز عـدد من التشكيالت ا
اإلبــداعــيـــة الــتى تـــؤكــد قــدراتـه كــمــخـــرج عــلى
ــســرحى اجنــاز تــكــويــنــات بــارعــة فى الــفــراغ ا
ــعــنى ويــؤكــد عــلى أكــثــرهـا يــؤدى تــمــامــا إلى ا
مضمـون الرسالـة الدراميـة التى انتـقاها بوعى
ومــهـارة وقـد ســاعـد ال شك عـلـى تـوصـيل ذلك
ـــواهب الــتـــمــثـــيــلـــيــة فـــريق الــتـــشــخـــيص ذوى ا
اجلــيــدة والــتـى أســست بــعــنــايــة وهــو (مــحــمــد
عـســو) الــنــجم الــصــاعــد فى مــجــال الــســيــنــمـا
ـغـربــيـة والـذى قـام بــدور رئـيس مـثــلث الـشـر ا
الـــذى تــكــونت قـــاعــدته من (نـــوفل أخــومــاش)

(منصف القبرى) .
أمــا مــربـع اخلــيــر فى هـــذا الــعــرض فـــقــد قــام
بــحـــمل لـــواءه فى مــســـرحـــيــة  (أغـــانى احلــرب
ــــان والــــسـالم) بــــبــــراعــــة ومــــهــــارة كــــبــــيــــرة وإ
ـــكـــاوى) و (أنــوار بـــالـــقــضـــيـــة كال من (ســـارة ا
الـغالل) و(حسـناء خـرشـوش) و(محـمد مـهراز)
كــمـا شــاركـهم بــطـولــة الـعــرض بـأدائـهــا الـواعى
لـــدور الـــراوى الـــســـمـــراء اجلـــمـــيـــلـــة (ســـكـــيـــنــة

يـســتـطــيع أن يــتـخــيل نـفــسه من مــكـان مــرضـاه
حـتى تـعرف الـرحـمـة مـكـانهـا فى قـلـبه فـيـعرف

كيف يخلص فى رعاية مرضاه .
ألجل كـل هــذه األشـــيـــاء كـــان احلــدث األفـــضل
لك شـباب شـفشاون والرائـد والدال على مـا 
ـستـقبل هو من عمق فـكرة وقدرة عـلى قراءة ا
ـــشــاركــة فى ـــهــرجــان الـــذى ســعــدنـــا بــا هــذا ا
حــدث افـتــتــاح دورته الــسـادســة والــتى شــهـدت
عروضاً عـديدة سـننـتخب بـعضـها لـنتـعرف منه
ـــشـــاركـــة عـــلى نــــوعـــيـــة وطـــبــــيـــعـــة الـــعــــروض ا

هرجان . با
'hôJÉ«J É°ùæ°S ábôØd ≈fÉÑ°SE’G ¢SQódG

ــســرحى االســبــانى بــالــعـرض شــارك الــفــريق ا
سرحى (الدرس) الـذى تضمن رسالة درامية ا
 إلى ضـمير العـالم بخصوص االنـتباه إلى جرم
هــــام يـــرتــــكب فى أنــــحـــاء الــــعــــالم بـــخــــصـــوص
الـضـعـفـاء من الـصـغـار واألطـفال الـذيـن تنـتـهك

عذريتهم وإنسانيتهم.
يـقدم العرض من خالل ثالث فـتيات متـباينات
ــعــنى أن إحــداهن قــويـة األوضــاع والــهــيــئــات 
ـالمح تسـتـخـدم نـظـارة سوداء الـبنـيـة غـلـيـظة ا

كعالمة على أنها كفيفة.
ـمـثالت الثالث صـاحـبات مـواهب قـادرة على ا
تـصديـر الـعرض وتـوصـيل رسالـته بـالتـشـخيص
اجلــيـــد الـــذى يــتـــجــاوز جـــدران الـــلــغـــة وتـــبــاين
الــــقـــــدرة عــــلـى الــــتـــــلــــقـى وقــــد كـــــان مــــشـــــهــــد
االغـــتــصـــاب والـــتـــعـــرى شـــبه الـــكـــامل صـــادمــاً
ــتــشــدد فى احلــفــاظ عـلى لـلــمــتــلــقى الــعـربى ا
قـيـمـه األخالقـيـة ومـع ذلك فـقـد كــان نـوعـاً من
عـــنف الـــتـــشـــخـــيـص الـــذى يـــحـــاول أن يـــكـــافئ
ــعــروض بــقى أن نــقــول أن ــوضــوع ا خـــطــورة ا
ـــســـرحـــيـــة األســـبـــانـــيـــة مـن إعـــداد وإخــراج : ا

صرى  «الدرس» األسبانى و«بائع احلكمة» ا
غربى نافساً أغانى احلرب والسالم ا

حالة مسرحية مهمتها نقل البهجة
 إلى قلوب الناس

غرب :  ا
محمود محمد كحيلة
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سرحي جريدة كل ا

ن قاموا بإرساء تقاليد القصة القصيرة باعتماده على موهبته > يعد واحدا 
الفذة وحسه الفنى وثقافته الواسعة والسن التى أمضاها فى ربوع أوروبا.

> مجموعة من أصدقاء
الشاعر سامح العلى
أطلقوا مؤخرا جروبا

خاصا على الفيس بوك
ينشرون خالله آخر
أشعار سامح العلى

ومجموعة من األغانى
التى كتبها مؤخرا
لبعض العروض
سرحية التى  ا

سرح الدولة إنتاجها 
وفرق الهواة منها نظرة
حب وفانتازيا اجلنون

وأعمال أخرى.
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حوار:
محمد عبدالقادر
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هرجان القومى محمد العمروسى صاحب جائزة التمثيل فى ا

هرجان القومى للمسرح فهو لم يكن جديداً على ا
مشارك دائم به منذ انطالق أولى دوراته لكن مشاركته
رة جاءت بشكل مختلف فقد حصل على جائزة هذه ا
التمثيل عن دور (بروباس) فى عرض (يوليوس قيصر)
ورغم أنه ليس دور البطولة إال أن براعته فى أدائه
انتزعت له جائزة التمثيل.
محمد العمروسى الذى تربى على االستيدج - كما يقول
عهده وعشق شكسبير وقدم سرح والتحق  - وعشق ا
عدة عروض عن نصوص له حتى أهداه شكسبير جائزة
عن أحد أدواره يتحدث فى هذا احلوار عن عرض
هرجان (يوليوس قيصر) وعن دور (بروباس) وعن ا
القومى للمسرح.

≈°Shôª©dG ó«©°S êôıGh πãªŸG iódGh ™e ìô°ùŸG â∏NO
 أدين بالفضل للدكتور سامى
عبد احلليم فهو معلمى األول

نــــحب أن نــــتـــعـــرف عــــلى بـــدايــــاتك مع
سرح? ا

ــســرح كـانت مـن مـتــابــعـتى - بـدايــتى مع ا
مـثل واخملرج لـوالـدى سعـيـد العـمروسـى ا
الـــــســـــكــــنـــــدرى ومـــــنـــــذ صـــــغــــرى وأنـــــا فى
الكواليس أرقب العملية الفنية من داخلها
وحـ اشتـد عودى وجـدتنى أذهب لـقصر
ثــقـــافــة األنـــفـــوشى وأشــارك فـى عــروضه
كـــذا شـــاركت فى عــــروض قـــصـــر ثـــقـــافـــة
سرحية سيدى جابر وتـكلل حبى للحالة ا
ــــســــرحــــيـــة بــــدخــــولى مــــعــــهــــد الــــفـــنــــون ا
بـاإلسكـنـدرية وتـتلـمـذت على يـد د. سامى
عـبـد احلـلـيم الـذى أعــتـبـره مـعـلـمى األول.
ثم دخـــــلت مـــــجـــــال االحـــــتـــــراف مع جالل
الــــشــــرقـــاوى فـى عـــرض (بــــرهــــومه وكاله
البارومه) وقدمت عدداً من العروض على
مــسـرح الـدولـة ثم شــاركت فى فـيـلم (يـوم
طـويل خــالص) وانـتــهــيت من تـصــويـر دور
مــحـــمــد فـــوزى فى مــســـلــسـل (إســمـــاعــيل

.( ياس
دخـولك إلى مجال السينـما والتليفزيون

سرح? ألم يبعدك عن ا
ـسرح هـو عـشـقى األول واألخـير ألنه  - ا
أبـو الفنـون وأنا تربـيت على االستـيدج لذا
ــسـرح وأى ال أسـتــطــيع أن انــفــصل عن ا
سـرح ال يستطيع أن إنسان يتـشبع بحب ا
ـسـرح فى كـونه وان يــنـسـاه رغم خـطــورة ا
شــــــوت مـــــرة واحــــــدة إمــــــا أن تـــــعــــــيش أو

سرح شىء مرعب. تموت.. نعم فا
وبالقطع مع شكسبير يزداد الرعب?

- يــتـنــهــد ويـقــول: شـكــســبـيــر! هــذا الـلــغـز
الــذى عــجــز اجلــمــيـع عن حــله مــنــهم من
رأى أنه لـــــيـس شـــــخــــــصـــــاً واحـــــدا لــــــكـــــنه
مــجـمــوعـة أشــخــاص ومن أحـرف بــدايـات
ـا أســمــائـهم تــكــونت كـلــمــة شـكــســبـيــر ر
ألنــهم ال يـصــدقـون أن أحــدا يــسـتــطـيع أن

انــهـارت مـن داخـلــهــا بــاخلــيــانــة واحلـروب
الداخلية وهـذه النقطـة هى التى عاجلها
ولـيم شـكسـبيـر فى نص (يـوليـوس قيـصر)
لـــقـــد غـــدر الـــنــــبالء بـــالـــقــــيـــصـــر وقـــتـــلـــوه
ــة واســتـــولــوا عــلى احلــكـم وجــاءت الــهــز

على يديهم.
واضـح من كالمك مــدى مـا قـرأتــمـوه عن

تلك اإلمبراطورية لتقد هذا النص?
-  لـقـد جـمـعـنــا مـعـظم الـكـتب الـتى كـتـبت
بـالعربـية عن تلـك الدولة ولم نـكتف بذلك
فــلــجـــأنــا لــلـــمــراجع األجــنـــبــيــة وتـــرجــمــنــا
بــعــضــهــا وال أدعى أنـنــا قــد أحــطــنــا بـكل
شىء عن اإلمـبــراطـوريـة الــرومـانــيـة ولـكن

جمعنا ما استطعنا جمعه.
وكيف استطعت تقد دور (بروباس)?

- كما قلت مشكلة وليم شكسبير أنه قدم
كثيراً سواء سـينما أو مسـرح وبالتالى فإن
أدوار شـكسـبيـر قدمت مـرات عديدة ومن
ـــثـــلـــ كـــبـــار وهــــذا فى حـــد ذاته حتـــد

يكـتب بهـذه احلرفـية ويـفكـر بهـذا التـفكـير
وذاك الــعـــمق ويـــنــحـت مــثل هـــذا احلــوار

حقيقة أنا أحد عشاق وليم شكسبير.
وهـل يستمر هذا العشق ح جتسد أحد

أدوار شكسبير?
- يـضــحك ويـقــول: رغم أن جتـســيـد أحـد
أدوار شــــكــــســـــبــــيــــر مـــــضن وهــــذا الــــدور
بـــــالـــــذات دور (بـــــروبـــــاس) إال إن اخملـــــرج
وهبته سامح بسيونـى وكلنا مؤمنون به و
لــذا نــســلـم له قــيــادتــنــا طــوعــا ونــحــقق له
رؤيــــــتـه وقـــــــد كـــــــنــــــا واعـــــــ - ســـــــواء من
مـناقشـاتنا أو قـراءاتنا - أن اإلمـبراطورية
الـرومـانـيـة كـانت شـديـدة الـدمـويـة شـديدة
الــتـوسـع فى الــعـالم حــتى وصــلــوا لـذرة لم
يــصـل إلـيــهــا الــفــراعــنــة بــنــاة األهــرامـات
ـصـريـة قـدمت ـلــكـة ا كـلـيـوبـاتــرا نـفـسـهـا ا
لـلقـيصـر ملـفوفـة فى سجـادة وكان انـهيار
ــعـجــزة فـقـد هــذه اإلمـبـراطــوريـة أشــبه بـا
كان مستحـيال أن تهزمها قوة أخرى لكنها

راجع العربية قرأنا الكثير من ا
واألجنبية حتى نقدم (يوليوس قيصر)

كبـيـر يـضـاف إلـيه عـبقـريـة شـكـسـبـير فى
وضـع عـــدة خـــيـــوط درامـــيــــة داخل الـــنص
الـــواحـــد لـــكـــنـــهـــا كـــلـــهـــا تــــصب فى اخلط
الــدرامى األســـاسى لــكن مـــنــاقــشـــاتــنــا مع
ســــــامـح بــــــســــــيــــــونـى ومــــــا قــــــرأنــــــاه حــــــول
اإلمــبـراطــوريــة الــرومــانـيــة ســاعــدنــا حلـد
كـبـيـر فى تـفـهم أبـعـاد كل شـخـصـيـة ومدى
العمق الذى كتب به شكسبير الشخصية.
ومـا رأيك فى الـدورة احلالـيـة للـمهـرجان

القومى?
- البد أن أتـوجه بالـشكـر للـدكتـور أشرف
زكى ألنه صنع جتمـعاً عربياً ضم كل فرق
مـــــصــــر مـن مــــســـــرح الــــدولــــة لـــــلــــثـــــقــــافــــة
ــسـتــقـلــة لــلـمــراكـز اجلــمـاهــيــريـة لــلـفــرق ا
ــســرح الــقــطـاع اخلــاص وعن الــثــقــافــيـة 
نــــفـــسى فـــقـــد شـــاركـت فى جـــمـــيع دورات
ــهـــرجــان الـــقــومى فـى الــدورة األولى مع ا
عـــرض "بـــيت الـــدمــيـــة" لـــلـــمــخـــرج جـــمــال
يـاقـوت وقــدمـنـاه عـلى مــسـرح اجلـمـهـوريـة
وفى الــدورة الــثــانـيــة مـع عـرض "هــامــلت"
وقــدمــنـاه عــلى مــســرح الـبــالــون والبـد أن
أتـوجه بـالـشــكـر فى ذلك لـلــدكـتـور أشـرف
ــعــاونـته لــلــشــبـاب أمــثــالـنــا ولــلــشـكل زكى 
هـرجـان الـقـومى والذى ال الـذى ظـهـر به ا
يـــــقل فـى رأيى عـن أى مــــهـــــرجــــان أوروبى

. كأفينون مثالً
تـرى مـا الـذى يـنـقـص عـروضـنـا لـتـشارك

هرجانات األوروبية? فى هذه ا
ـــصــرى ــســـرح ا - أرى أن مـــا يــحـــتـــاجه ا
ــسـرح حـالــيــاً هــو الــدعــايــة الــتى تــلــيـق بــا
سرح والثـقافة جزء وتنبه النـاس إلى أن ا
كبير من نـهضة اجملتمع وهذه هى الدعوة

التى نحتاج إليها اآلن.

سرحي جريدة كل ا

> مسرح غزل احمللة
يشهد عرض مسرحية
اغوط هرج حملمد ا ا
واخملرج أشرف السيد
فجل 13 أغسطس
القادم ضمن العروض
هرجان شاركة فى ا ا
اإلقليمى لفرق نوادى
سرح بإقليم غرب ا
شاركة الدلتا الثقافى 
عروض من اإلسكندرية
والبحيرة والغربية
تمهيدا الختيار
شاركة فى العروض ا
هرجان اخلتامى. ا

26

3 من أغسطس 2009  العدد 108

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

(8)πãªª∏d á«fÉãdG á©«Ñ£dG

د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

الـــذى يــدخـــله فى مـــجــال الـــطــبـــيـــعــة الـــثــانـــيــة
بدأ الثانى فهو كتسبة بفـعل التدريب  أما ا ا
الـتعـارض بـ وزن اجلسـد واجلـاذبيـة  والذى
ــمـثل يــسـتــغل طـاقــاته بـطــريـقـة تــشـبه يــجـعل ا
حيث يقوم بعملية تعديل أسلوب تغيير الـتوازن
ـعتاد فاإلنسان في حياته في سلوكه اليومى ا
الــيــومــيــة يــحــاول الـتــقــلــيـل من كــمــيــة الــطــاقـة
ــبــذولــة من أجل مــقــاومــة اجلــاذبــيـة ألقــصى ا
درجة ومن ثم فعندما يزيد التعارض ب وزن
اجلـسـد واجلـاذبــيـة فـهـو يـضـفى احلـيـويـة عـلى
حــــركـــــة اجلـــــســــد ويـــــعـــــنى هـــــذا أن مــــا قـــــبل
ـنحه التـعبيـرال يسـبق التـعبـير بل يـوضحه و
ميـزة عن احلياة اليومية فمن خالل صفاته ا
الـــــتــــعــــارض بــــ وزنـه واجلــــاذبــــيــــة األرضــــيــــة
ـــــمــــثـل أن يــــكــــشـف عن حـــــيــــاته يـــــســــتـــــطــــيع ا
مثل في تـقاليد كمـا هو احلال عـند ا للمـتفرج
الـشــرق األقــصى فــمــثالً إن كـل فـعـل يـقــوم به
" : يــــنـــــبــــغـى أن يــــتم ــــؤدى فـي "أوبــــرا بـــــكــــ ا
ــعــاكــســة لالجتــاه الــذي انــطالقــاً من اجلــهــة ا
مثل يتوجه إليه بالفعل  وكما هو أيضاً عند ا
الـصـامت في مـنـهج "إيـتـ ديـكـرو" الذي يـجب
أن يـكون له قـياسـاً لتـوجيه نـفسه ويـكمن هذا
الـقــيـاس في إحـســاسه بـعـدم الــراحـة وهـو مـا
ـــمــثل يـــؤكـــده ديــكـــرو بـــنــفـــسه حـــ قـــال: إن ا
الـصامت يجد نـفسه في ارتيـاح في حالة عدم
ــمـثل بـاأللم ارتـيـاحـه ويـعـنى ذلـك أن شـعـور ا
مثل راقبة ا ـثابة نظام  وعدم االرتياح يعد 
لـنفـسه أثنـاء قيـامه بأي فـعل وهو األمـر الذي
يـجعـله في حالـة وعى دائمـة بتـصحـيح مساره
وهــــو مـــاعــــبـــر عــــنه اخملــــرج الـــفــــرنــــسى "لـــوى
ـمـثل يــا صـديـقى يـا جـوفـيه"  بــقـوله:  أيـهــا ا
ــتــعـاكــســات وفى أخى أنـت ال حتــيـا إال فـي ا
تـضادات واجلبـريات إنك ال حتـيا إال فـيما ا
هو عـكـسى  وكذلـك رأى "باربـا" أن أيـة تقـنـية
ـــعـــتــــاد حتـــوى داخـــلـــهـــا قـــوتـــ خـــارجـــة عن ا
ــد والــتــقـلص وتــقــومـان مــتــضـادتــ مــا بـ ا
عـنى بالـفـعل في وقـت واحد مـن أجل مـنحـه ا
ـمـثل ـتـفـرجـ  ومن هـنـا تـتـولـد لدى ا أمـام ا
الطـبـيعـة الثـانيـة  والتي عن طـريقـها يـستـطيع
ا يعـتمل في ذهنه والتى تـقد صورا مرئـية 
ان بـضـرورة سيـطـرته الـعقـلـية تـدفعه إلـى اإل
عــــلى الــــفــــعـل الــــذى يــــؤديه كــــمــــا لــــو أنه حتت
اجملــهــر زمن هــنــا تــأتى تــقــنــيــة احلــركــة غــيـر
ـعـتـادة كوسـيـلـة لـتوضـيح ديـنـامـيكـيـة اجلـسد ا
ـمـثل والـتـى تـسـاعـده عـلى وضع نـفـسه عـنـد ا
في شكل  Form يـعيـد بـنائه كـلـما احـتاج إلى
ـســرحى حــيث أن احلـركــة الـغــيـر الــتــظـاهــر ا
مـــعــــتــــادة ومــــا حتــــتــــوى عـــلــــيـه من صــــعــــوبـــات
ــمــثل إلى ضــرورة تــربــيــة مــصــطــنــعــة تــدفـع ا
طاقـته من خالل التدريـبات الـطويلـة واخلبرة
ـاء االنـعكـاسات الـعـملـيـة والتى يـقـوم فيـهـا بإ
الــعـضـلــيـة اجلـديــدة الـتي اكــتـسـبــهـا عن طـريق
ـعـتـادة والـتى تـتـحول إلى تـقنـيـة احلـركـة غـير ا
ثقافة جديدة للجـسد أو طبيعية ثانية  تصبح
مــحـفـورة فـي جـهـازه الــعـضــوى احلـيـوى  وهى
الطـريقة الـتي تصبح فـيها الـعمليـة البيـولوجية
(الــعــضــويــة) لــلــمــادة احلـيــة فــكــراً يــأتي عــلى
ـتـفـرج ولـكى يـقوم هـيـئـة صـور واضـحة أمـام ا
ـمـثل بـإعـطـاء طـاقـته شـكالً أو صـوراً فـعـلـية ا
أن يـفكر بها شكالً مـرئيًا ومسموعًـا  منطلقا
ـتـضـادات األساسـيـة الـتي تـنـظم حـضوره من ا

عتاد . البيولوجى ا

ـمثل يـكـمن فى قدرته عـلى تـوظيف إن عـمل ا
أدواته اجلـــســـمـــانــيـــة والـــصـــوتـــيــة والـــذهـــنـــيــة
عـبرة أساسا? بالفـطرة  لتكون والـعاطفـية  ا
ـسـرح  مـعـدة لـلــتـعـبـيـر فى حـالـة األداء عـلى ا
األمــر الـذى يــتـطــلب اكــتـســابه لــطـبــيـعــة ثـانــيـة
ارسة مـهنة الـتمثيل  يستـطيع من خاللهـا 
كتسبة فى ويتم بناء تلك الطـبيعة اجلديدة وا

ارسة األداء . مرحلة تسبق شروعه فى 
إن تـلك الـطــبـيـعـة الـثـانـيـة هـى الـدافع لـلـمـمـثل
ـــارســـته حلـــيـــاته في إلثــبـــات وجـــوده أثـــنـــاء 
ـصـغـر (الـفـريق سـواء في مـجـتـمـعـه ا ـســرح  ا
الــذى يــشـــتــرك ســويــا مـن أجل تــقــد عــرض
مـــــــــســـــــــرحـى مــــــــا) أو حـــــــــتـى فـى األداء أمــــــــام
ـتـفـرج  إن هـذه الـطـبـيعـة الـثـانيـة لـلـمـمثل ا
ـسـرحـية هى الـتى تـعـمل عـلى بـدايـة الـرحـلـة ا
لــلـمـمـثل جتــاه وداخل األخـرويـة (أنـا واآلخـرأو
أنــا والــشــخـصــيــة)  وتــتــشــكل تــلك الــطــبــيــعـة
الثـانيـة فى مرحـلة مـاقبل الـشروع فى الـتعـبير
ـسـرحـى اإليـطـالى ويـشــرح الـنـاقــد ا أو األداء 
"فـرديـنانـدو تـافيـانى" الـطبـيـعة الـثانـيـة قائال :
إن كـلـمـة (طـبـيـعة) تـتـيح لـنـا اإلحـاطـة بـالـطابع
الــذى يــسـبـق الـشــعــور لــلــمـزاج الــســيــكــولـوجى
ــرء اليـــعــمل من ـــادى الــيــومـى لإلنــســـان فــا ا
أجل بـناء سـلوكه أو مزاجه اخلـاص  وال يقوم
بـتـنـشـيـطه عن وعى مـنه وقت الـقـيـام بـفـعل ما
فى حـياته الـيومـية  أمـا كـلمـة (الثـانيـة) فإنـها
ـكــتـسب تــدل عــلى طـابــعـهــا اإلصـطــنــاعى أو ا
ـمـارسـة  كـمـا عن قـصــديـة بـفـعل الـتــدريب وا
تـــدل عــلى ضـــرورة تــوافق تـــلك الــطـــبــيـــعــة مع
الـطـبـيـعـة األولى  وبـنــاء عـلى ذلك فـالـطـبـيـعـة
الـثـانيـة لـلمـمـثل لهـا قـاعدة تـتشـكل أسـاسا من
الــطـاقــة الــتى يــبــذلــهـا  لــكى يــصــبح فى وضع
األداء  والبـد أن تتـفـوق الطـبـيعـة الـثانـيـة على
ــمــثل الــطـــبــيــعــة األولـى  الــتى هى طـــبــيــعـــة ا
الــشـخـصـيــة أواالعـتـيـاديــة فى حـيـاته الــيـومـيـة
مثل والطـبيعة الثـانية هى تلك التي يخـلقها ا
ـا هـو خـارج عن لــنـفـسه من خالل إهـتــمـامه 
ـعــتـاد في حـيـاته الـيــومـيـة  وهى أيـضـا الـتى ا
مـثل على عدة مـستويات ينصـهر فيهـا عمل ا
مــثل شــخــصــيــتـه  أحــاســيــسه ذكــاؤه الــفــنى
ذاتـيــته االجـتـمــاعـيـة الــتي جتـعل مـنـه شـخـصـا
فــــريـــدا من نــــوعه وسط أقــــرانه فى اجملــــتـــمع
ومن الـــــصـــــعب أن يـــــتـــــكــــرر مـــــثـــــله  وكـــــذلك
ـسـرحى الـذى يـنـشـأ فيه خـصـوصـيـة الـتراث ا
ــــمـــثل  ذلـك الـــتــــراث الــــذى يـــنــــبع من هــــذا ا
مثل الظروف الـتاريخـية والثـقافيـة وقدرات ا
حــسب عــلـى تــوظــيـف جــســده وذهـــنه وصـــوته
الـتقـنـية اخلـارجـة عن ما هـو مـعتـاد فى حـياته
ولــذا فــإن مـرحــلـة مــا قـبـل الـتــعـبــيـر الــيـومــيـة
يـتطـلـبان ـمـثل اإلنسـان  والـطاقـة  فى حـياة ا
تغيـيرا فى مركـز الثقل الطـبيعى جلـسمه كما
ــاط الــتــوتــرات يــطــلــبــان مـــنه أن يــغــيــر مـن أ
ـارســهـا من يـوم آلخـر حـتى الـعــصـبـيـة الـتي 
يتمكن من االحتفاظ بتوازنه ويستطيع القيام
ـنتـهى الـدقـة والتـنـظيم بتـكـرار أفـعال مـعـينـة 
احملــكم الــتى تــؤدى به إلى درجــة قــصــوى من
احلــــضــــور الــــذي هـــو مــــســــتـــوى مــــا من األداء
ــكن بــهــا إظــهـار يـتــعــامل مـع الـكــيــفــيــة الــتي 
ـمـثل وإعـطـائـهـا احلـيـاة أى الـكـيـفـيـة طـاقـة ا
الـتي يـصـبح بهـا لـلمـمـثل حضـور يـجذب انـتـباه
تـفـرجـ مـباشـرة  واسـتـنادا عـلى احلـقـيـقة ا
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــتى تـــفـــتـــرض أن جـــمــيـع الـــبـــشــر
مــتـشـابـهـون بـيـولـوجـيـاً و مـهـمـا كـانت الـثـقـافـة
مثل فإن جـسده يتكون من الـتي ينتمى إليـها ا

جتعل من الـعملـية اإلبـداعيـة للـممـثل ملـموسة
ـسـرحـية وهـو ما يـفـرض الـتـركـيز عـلى الـقـيم ا
ـمـثل فى طــبـيـعـته األولى الـتي حتـكم ســلـوك ا
أثـــنــاء مـــرحــلـــة مــا قـــبل شــروعـه فى الــتـــعــبـــيــر
ــثــابــة احملــفـز ــرحــلــة  واألداء بــوصـف هـذه ا
الذي تـعـمل من خالله هـذه الـقـيم الـتى تـقوده
إلى الـطـبــيـعـة الـثـانـيـة الــضـروريـة لـعـمـله  ومن
ــكن الــقـول إن فـن الـتــمــثـيل يــتــكـون من هــنـا  
قيم وسلوكيـات ومواقف وقوان وتقنيات وإن
مثل كأى مـهنة أخرى لها هويتها وهذه مهنة ا
هنى الذي ينتمى إليه الهوية ترتبط بنشاطه ا
ـهــنــيـة وفى هــذا إشـارة إلى عــنــصــر األخالق ا
الـذى يؤكـد على وجـود فلـسفـة أخالقيـة تربط

هنة. مارس لهذه ا ب ا
ورغم هــذا اإلرث الــضــخـم من تــقــنــيــات األداء
ـتـبــايـنـة والـتـى تـبـلـورت ـتـعــددة وا ا الــتـمـثـيــلى 
ــمـــثل إبـــان ســنـــوات الـــقـــرن الـــعـــشــريـن فـــإن ا
الـغـربي ظل يـفـتـقـر إلى تـقـنـيـة خـاصـة بـأفـعـاله
اجلــــســـديـــة وهـــو مــــا جـــعل الـــبــــعض من هـــذه
ثـابة قـواعد ـناهج الـلجـوء إلى تـقنـية تـكـون  ا
ــمــثل في أداء مــهــمــته األســاسـيــة وهى تــعــ ا
ـــتـــفـــرجــ ـــعــانـى والـــدالالت إلى ا تــوصـــيـل ا

وذلك ســــيـــرا عـــلـى خـــطـى تـــقـــالــــيـــد األداء في
مـــــســـــرح الـــــشـــــرق األقـــــصـى أو في الــــــبـــــالـــــيه
الكالسيكى وعنـد  إيت ديكرو الذين اعتبروا
ـثـابــة احملـفـز لـطـاقـات أن هـذه الــقـواعـد هى 
ـــــؤديـن  وذلك مـن خالل: تــــــغـــــيـــــيــــــر مـــــركـــــز ا
ــؤدى وتـــوزيع ثــقل اجلــســد اجلــاذبـــيــة عــنــد ا
ؤدى  وهو وتـغيير الطـريقة التي يتـحرك بها ا
األمر الذى انطلقت منه جتارب إيوجينيو باربا
ــــثــــال  والــــذى رأى أن هــــنــــاك عــــلـى ســــبــــيل ا
ـنظور ـمثل وفق هذا ا مبدأين يـحكـمان عمل ا
ــتـحـرك  ــبـدأ األول هـو تــغـيـيــر الـتـوازن ا  فـا
حـيث أن أى تـقـنيـة مـعـتـادة لـلـجـسـد في احلـياة
الـيـومـيــة يـنـتج عــنـهـا نــوع من اخلـمـول أو إلى
نـــقــــطــــة قـــصــــور ذاتـى تـــتــــطــــلب أقل قــــدر من
بذولـة لألفعال اجلسدية العادية مثل الطاقة ا
شى وما إلى ذلك من الوقوف واجلـلوس و ا
الــعـنـاصـر الــبـيـولــوجـيـة الـتـي يـشـتـرك فــيـهـا كل
الــبــشــر حــيث أن أي مــحــاولــة لــتــغــيــيــر مــركــز
الــثـــقل والــتـــوازن الــطــبـــيــعى جلــســـد اإلنــســان
يــحــول وزنـه إلى  طــاقــة  األمــر الــذي يــفــرض
عـــلــيه فـي حــالــة األداء اســـتــحـــضــار مـــزيــد من
الــطـاقــة  من أجـل أن يــتـحــرك أو حــتى يــظل
ولـيس سـاكــنــاً أو جملـرد احلــفــاظ عــلى تـوازنـه
ــعــنى ــتــحــرك احلـركــة  ــقــصــود بــالــتــوازن ا ا
Movement بل يـقـصـد به جـمـيع احلـركات
ـعـقــدة الـتي تـدخـل حـركـة حتـوالت الـصـغــيـرة ا
التوازن في صـراعه داخل اجلسد األمر الذي
ــمـثل عــلى حتــريــر نـفــسه وجــسـده يــسـاعــد ا
فاجئة وذلك بـتجنبه للـحركات العرضـية أو ا
أواجملــانــيـة أو الــعــشــوائــيـة تــلك الــتي ال حتــمل
ـمثل مـعـنى أو هـدفًا  ويـعـنى ذلك أن حـيـويـة ا
تعـتمـد في األساس عـلى مـبدأ تـغيـير الـتوازن 

كـتلة معـينة وجذع وأطـراف ومركز ثقل إلى
ـعـطـيـات الـبــيـولـوجـيـة الـتي آخـره  وهى مـن ا
ــمـثل تـعــد أدوات جـســديـة أولــيـة يــؤدى بـهـا ا
ولكن قد يـستخدمـها مؤد ما بـطريقة مـختلفة
ـسـرح األسيـوى حتـديدا عن مـؤدٍ آخـر ففى ا
 وكذلك فى احملاكاة الصامتة عند أحد رواد
وفى فن التمثيل الـصامت وهو "إيتي ديكرو"
عطيات فن الباليه الكالسـيكى جند أن هذه ا
تــأخــذ طــابــعـا?شــفــرويــا ? ?يـقــوم عــلـى عـدد
مــــحـــــدد من األفــــعــــال اجلــــســــديــــة الـــــتي يــــتم
تكـرارها والـتى حتـمل كل منـهـا أنسـاقاً داللـية
مـــــحـــــددة بــــشـــــكـل صـــــارم ومن ثـم فالبـــــد من
دراسـة األسس الــتي حتـتــوى عـلـيــهـا الــقـوانـ
الـتي تــتـحـكم فـي هـذه الـنــظم الـداللــيـة حـيث
ـكن للممثل أنه بـالتعرف على هـذه القوان 
أن يفـيد مـنها مـهما كـانت الثقـافة التي يـنتمى
إلـيهـا أو التـقالـيد األدائـيـة التى يـنطـلق منـها 
مثل عـموما جند أنه من فـفى مجال تـدريب ا
ــمـثـلــ عـلى أن يـكــسـبـوا الــضـرورى حتــفـيـز ا
ــاءة أنــفــســهم طــرقــاً مــعــيــنــة لــلــحــركــة واإل
واإلشـارة بـغيـة الـوصول إلى أجـسـاد وأصوات
فـوق الــعــادة أو كـمــا تــفــتـرض أنــثــروبـولــوجــيـا
ـسـرح الـعـودة إلى جـسـد أدائى غـيـر عـادى  ا
وتـــمــشـــيــاً مـع فــرضـــيــة الـــصــفـــات اجلــســـديــة
ــتـشـابـهـة بـ بـنى الـبـشـر فى كل الـسـائـدة  وا
الـثـقـافـات  واسـتـنادا  عـلى فـكـرة أن الـثـقـافة
بـــشـــكل عــــام  لـــيـــست هـى مـــا نـــراه من خالل
أداءات ثـقـافيـة تـنتـمى لـثـقافـة بـعـينـهـا ولكـنـها
ـكن أن تـكون تـقـنـيـة جسـديـة ألسـلوب األداء
المح تنـتمى ألعماق بـاجلسد والذى يـتسم 
ثــقــافــيــة بـــعــيــدة البــد أن نــضع في االعــتــبــار
حتـلـيل دالالتــهـا األصـلــيـة أو الـفـطــريـة والـتى
ـا تكون قد تشـوهت بفعل ثقافـة إجتماعية ر
مـا بيد أنهـا محفورة في تـراثه شرقياً كان أو
إنها مرحلـة ما قبل التعبير التى تتحدد غربياً
من خالل جـــوانب ثـالثــة فـى رأى إيــوجـــيـــنـــيــو
أول هـذه اجلـوانب يــرتـبط  بـشـخـصـيـة بـاربـا 
ــســتــوى اإلجــتـمــاعى  وثــانــيــهـا ـمــثل عــلى ا ا
تــتـعـلق بــالـظـروف الـتــاريـخـيــة والـثـقـافــيـة الـتى
ــمـثل  أمـا اجلـانب الـثـالث عـاش فى كـنـفـهـا ا
فـهـو الـذى يـخـتص بـتـقـنـيـة الـتـعـامل مع جـسـد
والتى تـستند علـيها كافة مثل وصـوت وذهن ا
عـتـاد  والتى تـسعى التـقنـيـات اخلارجـة عن ا
إلى تـنمـية احلضـور وحيـوية األداء الـتمـثيلى 
ومن ثم فـإن مرحـلة مـا قبل الـتعـبيـر هى حالة
ـمـثل والتى من الـكـيـنونـة الـتي تسـبق تـعـبيـر ا
ـتـفـرج ففـيـها خاللـهـا يـبدأ في جـذب انـتـباه ا
عـزل عن السـياقات مـثل جسـده  يـستخـدم ا
كـانية واالجتـماعية التاريـخية والزمـانية وا
أو حـتى األيديـولوجـية الـتي ينـتمى إلـيها ومن
ـمـثل كـامـنـاً ـصـدر األول حلـضـور ا هـنـا كـان ا
ـــتــجـــاوز لــلـــمــعـــتــاد ذلك فـي هــذا الـــســلــوك ا
الــســـلــوك الــذي يـــتــولــد فـي مــســتـــوى مــا قــبل
ـسرح  إن هـذه النـظرة التـعبـير عـلى خشـبة ا

مثل أن يكون فى حالة استحضار للطاقة على ا
ليستدعى التوازن فى صراعه داخل جسده

> كانت كتاباته هى البداية احلقيقية لألدب العصرى احلديث وقد برع أيضا فى
مجال القصة من خالل وعى فنى ومضمون فكرى مختلف عن كتاب عصره. 
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سرحي جريدة كل ا

> نظرا ألهمية كتابته اعتبرها بعض النقاد مرحلة مفصلية ب عصرين حتى أن
بعضهم قسموا احلياة األدبية إلى عصرين هما عصر ما قبل تيمور وعصر ما بعد تيمور.

> اخملرج مصطفى طلبة
يقوم حاليا باإلعداد

لتقد مسرحية «أوالد
ثريا» للكاتب بهيج

قرر إنتاجها إسماعيل وا
سرح الدولة العام

القادم.
مصطفى طلبة تعرض
له حاليا مسرحية
«الغولة» من إخراجه
وبطولة خليل مرسى
وسميرة عبد العزيز
ان ومحمد صالح وإ

رجائى على مسرح الغد.
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توافـدت الـعديـد من الـشخـصـيات الـهـامة
تــارة وفـد رســمى من رئــاسـة اجلــمـهــوريـة
وتــــارة أخــــرى وفـــــد من وزارة الــــثـــــقــــافــــة
وكالهــــمـــــا له آراء يــــريــــد مـن الــــســــامــــرى
ثلى تنفـيذها له أحدهم طلب استبدال 
ـمـثـلـ ـعــروفـ  الـعـرض الــهـواة وغـيـر ا
ـــعــروفـــ حـــتى لــو آخـــرين من الـــنــجـــوم ا
اقـتــضى ذلك صـرف الــكـثــيـر من األمـوال
وآخـر اقـتـرح اسـتـبـدال مـكـان الـعـرض ألنه
ـــا يــكــون غــيـــر صــالح أمــنـــيــاً وثــالث.. ر
ورابع.. لكن للـسامـرى موقف يلـيق بشرف
كنه استغالل الفرصة الفنـان فقد كان 
وافقـة على كل الشروط التى يراها فى وا
صـاحله الشـخـصى وسيـحسب له الـتاريخ
بــعـد ذلـك أنه أخـرج لــنــجـوم ولــيس لــهـواة
وبــاإلضــافــة لــذلك أيــضــاً هــنــاك مـكــاسب
مــــاديــــة مـــنــــتـــظــــرة إال أنه رفـض كل ذلك
مثـليه الهواة وأصر على تـقد العـرض 
وفنـانـيه الـشـعـبـي مـعـظـمـهم يـضع قـدميه
ــسـرح وعــلى أن ألول مــرة عــلى خــشــبــة ا
يقـدم الـعـرض أيـضـاً فى نـفس مـكانـه على
ـمزقـة وكـراسيه مـسـرح السـامـر بـخيـمـته ا

تهالكة. ا
ــيــعـاد وفى أقل من يــومــ بــعــد حتــديــد ا
أقـام عـبــد الـفـتـاح شــفـشق رئـيس الــثـقـافـة
اجلماهيـرية قاعة استقبـال كبيرة ومجهزة
داخل مـسرح الـسامـر وأقام مـجمـوعة من
ياه وعـلق السامرى الزينات وبها دورات ا
.. وجاء عرائس قماشية فوانيس تقليدية
دوح سالم رئيس الوزراء الرئـيس ومعه 
وســـيــــد مــــرعى رئــــيس مــــجـــلـس الـــشــــعب
ومــجــمـــوعــة من الــوزراء وشــاهــدته مــصــر
كـلها وتـأثرت كـما تـأثر الـرئيس بـبعض ما

جاء به.
كـــانت جتـــربــة صـــادمــة ومـــبــهـــجــة فى آن
وشعـر الـفـنان الـشـعبى ألول مـرة  بـأنه نال
تـقــديـراً كــان يـســتـحــقه وغـاب عــنه طـويالً
قـــبل أن يــصـل إلــيه وكـــنــتـــيــجـــة لــكل ذلك
استـمـر العـرض يقـدم علـى مسـرح السـامر
ـنـعم ـدة شــهـر كـامل وبــعـدهـا قـرر عــبـد ا
الصاوى ضرورة جتواله فى كل محافظات
" إلى ـــداحــــ مـــصــــر وســــافــــر "عـــاشـق ا
ـدة األقــالــيم لــيـســتــمـر عــرضه بــعــد ذلك 
 200ليلة عرض مسرحى سافر أيضاً

خاللها العرض إلى بعض الدول العربية..
وقـد كانـت سائـدة فى هـذه الفـتـرة عروض
ــنــاســبــات لـــكن هــذا الــعــرض أمــســيـــات ا
" والـذى بــدأ الــعـمـل فـيه ــداحــ "عــاشق ا
مـن األصل عــــلى أنه عــــرض مـــنــــاســــبـــاتى
جتاوز كونه كـذلك ليصبح عرضاً مسرحياً
شـعـبـيـاً اسـتـعـراضـيـاً غـنـائـيـاً ومتـفـرداً فى

مسيرة السامرى.

عندما أصابنا اخلوف
 ألن الرئيس السادات سيزور مسرح السامر

ليشاهد عرضاً شعبياً

"أسـتاذ عـبـد الرحـمن.. حتيـاتى.. حتددت
الساعة  8 مساء الثالثاء 1/31/ 1978م
شـاهدة موعـداً لـتشـريف السـيـد الرئـيس 
عــرض زكــريــا احلــجــاوى.. مــبـروك وعــلى
كتوبة فى بركة الـله.." هذه هى الكلمات ا
قصاصـة ورق صغيـرة جاء بهـا سائق وزير
ــنـعم الــثـقــافـة إلى الــسـامــرى كـان عبء ا
الصاوى وزيـر الثقافة آنـذاك قد استجاب
لرغبـة صديقه عـبد الفتـاح شفشق وذهب
ـــشـــاهـــدة بـــروفـــة إلـى مـــســـرح الـــســـامــــر 
" والذى داح سرحى "عاشق ا العرض ا
لم يــــكـن حــــتى هــــذا الــــتــــاريـخ قــــد حتـــدد
اســمه. وعـنـدمـا أعــجـبـته الــبـروفـة صـافح
فـنـانى الـعـرض بـحـرارة وهـمس لـلـسـامـرى
بـأنه سـيــخـبـر الـرئــيس الـسـادات عن هـذا
ــشــاهـدتـه كـان ذلك الــعـرض وســيــدعــوه 
نال بالنسـبة للسامـرى مجرد حلم بـعيد ا
لذا فقـد ارتبك كـثيراً وشـعر ألول مرة فى
حـياته بـأنه يخـاف لكـنه تمالـك نفسه ولم
يــنـــقل هـــذا الـــشـــعــور إلـى بــقـــيـــة أعـــضــاء
الــــفـــرقــــة فــــقط قــــال لـــهـم بـــعــــد وصـــول
قـصاصـة الـورق إلـيه "الريس جـاى يـشوف
الــــعـــرض" فــــقـــالـــوا لـه: "ريس مــــ إحـــنـــا
مـانــعـرفش ريـس غـيــرك" وعـنــدمـا عــلـمـوا
بـــاألمــــر أســـقط بــــ أيــــديـــهم جــــمـــيــــعـــاً
وأجلــمــتــهم الــدهــشــة الــرئــيس الــسـادات
بـشــحـمه وحلــمه ســيـزور مــســرح الـســامـر
الفقير ليشاهد عرضاً مسرحياً شعبياً..!
كـانت مـفـاجـأة من نـوع العـيـار الـثـقـيل لذا
فـقـد كـانت لـهـا حـالوتـهـا أغـلق الـسـامـرى
بـاب مـسـرح الــسـامـر عـلـى اجلـمـيع وأعـلن
قــيـام بــروفـة مــفـتــوحـة حـتـى مـيــعـاد قـدوم
الـرئـيس لـكـن صـادفـتهـم مـشـكـلـة بـسـيـطة
وهى أن الـعـرض الـذى يـجـهـزونه ال يـوجـد
له اسم مــــحـــدد فــــكــــيف يــــأتى الــــرئـــيس
ـــشـــاهــــدة عـــرض لـــيـس له اسم? وبـــدأت
ســــريــــعــــاً االقــــتــــراحـــــات إلى أن صــــرخت
ـطـربـة الــشـعـبـيـة فـاطــمـة سـرحـان بـاسم ا
" اسـتــنـاداً إلى أن زكــريـا ــداحــ "عـاشق ا
احلـجاوى الـذى يـتـحدث عـنه الـعـرض كان
.. وبـالـفـعل ـداحــ عـاشــقـاً بـالـفــعل لـكل ا

كان االسم..
وطوال السـاعات التالـية لوصـول قصاصة
دون عليها ميعاد وصول السادات الورق ا

اسـتـفــاد اخملـرج أحـمــد حـسـ كــثـيـرًا من دراســته لـلـغـة
الــــفـــرنـــســـيــــة حـــيث أتــــاحت له اإلطـالع عـــلى جتـــارب
ـزيد مسـرحيـة مـهمـة فتـحت أمامه الـطـريق الكتـساب ا
ـسرح وتقـد جديده  من اخلبـرة واالنطالق فى عالم ا

سرحي جريدة كل ا

سرحية والشعرية والفكرية منظومة إبداعية > شكلت كتابات محمد القصصية وا
متكاملة فى مجال حتديث األدب والفكر العربى .
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: اخملرج أحمد حس

ــلـكـون نـظـام ـصـرى أكــثـر مـوهـبــة من اإلجنـلـيـزى لــكـنـهم  أن ا
عمل جادًا وشاقًا يتفرغ فيه اخملرج لإلبداع فقط.

بعد كل هذه الورش والتجارب هل وصلت لطريقة خاصة بك
كمخرج?!

أعــتـقـد أنى بــدأت أتـلـمس وأمــسك بـخـيــوط طـريـقـة أعــمل بـهـا
كمخرج.

وما هى هذه الطريقة?!
اإلخـراج مـن وجـهـة نـظـرى هـو نـقـطـة تالقى ثالثـة عـنـاصـر هى
مـثل - اخلشـبة) وعـلى اخملرج أن يـعرفـهم ببـعضهم (الـنص - ا
ـمثل الـبـعض لـيـصل بيـنـهم وأبـدأ رحـلـتى داخل أى عـرض مع ا
الـذى أعـتــبـره أهم عـنـصـر فى الـعـرض فــهـو الـذى يـسـتـطـيع أن
ــا تـرى وال أجـبـره أبــدًا عـلى أى طـريق بل يــأخـذك إلى أبـعـد 
نعـمل سويًـا على النص لـنرى إلى أين يـأخذنـا وعلى اخملرج أن
ـثلـ ومـصمم ديـكـور وموسـيقى يسـمع كل من يـعمل مـعه من 
وأنـــا أســمع وأظـل أســمـع وأجــرب حـــتى أصل لـــلــنـــتـــيــجـــة الــتى

الذى هو نتاج ما يحيـاه وما يكتسبه من خبرات ومعارف.
أحــمــد حــســـ يــتــحــدث لـ "مــســرحـــنــا" عن بــدايــاته
وطموحاته بالنسبة للمسرح الذى يرى أنه ليس سبوبة
بل فـن مــــحــــتـــــرم له قـــــدســــيــــتـه وجــــمـــــاله اخلــــاص.

نريد فى البداية أن يـتعرف القارىء عـلى مشوارك من البداية
وحتى اآلن?!

ـسرح والعالقـة ب العرض أول مرة تـعرفت فيـها على خـشبة ا
ـتـلـقى كـانـت داخل قـسم الـلـغـة الـفـرنــسـيـة بـجـامـعـة الـقـاهـرة وا
حـيث تـعلـمت وتـخـرجت فـيهـا وأثـنـاء الدراسـة ونـتـيجـة لـتـفوقى
ــسـرحى حــصـلت مـن الـقـسـم عـلى مــنـحـة الـدراسى ونــشـاطى ا
حلـــضــور أهم مــهــرجـــان مــســرحى فى فــرنـــســا وهــو مــهــرجــان
أفــيــنــيــون وكــان ذلك فى عــام 2001 وبــعـــد أن عــدت اخــتــلف
ضى فى هذا الطريق حتى تفكيرى تـمامًا وحددت هدفى فى ا
ـثالً ومـخـرجًـا مـحـتـرفًـا ثم عـمـلت مع مـخـرج فـرنسى أصـبح 
ـدة سنـة تعـلـمت فيـها الـكثـير وفى مـستـقل هو (جـيل روبـاتيه) 
ـرحـلة كـانت كل عـروضى كـممـثل بـالـلغـة الـفـرنسـيـة حتى هـذه ا
العرض الوحيد بـاللغة العربية هو (كرنفال األشباح) مع اخملرج
عمرو قابيل كان دورى فـيه بالفرنسية أيـضًا دون بقية العرض
ـصـيدة) وبـعـد الـتخـرج قـدمت أول عـروضى اإلخـراجـية وهـو (ا
عن (هـاملت) لـشكـسبـيـر ثم عرض (عـفوًا ال يـوجد مـخرج) عن
(ال يوجد مخرج) جلـان بول سارتر وأخر عـروضى كمخرج هو
(الــدرس) لـيــونـســكـو وبــيـنــهـا اشــتـركت فى عــرض (أنـا دلــوقـتى
هـمة التى ميت) مع اخملـرج هانى عـفيفى والـعديد مـن الورش ا
تــعـلــمت مــنـهــا الـكــثـيــر وكـان آخــرهــا مع مـســرح الـرويــال كـورت

اإلجنليزى.
وما أهم هذه الورش من وجهة نظرك وماذا تعلمت منها?!

اشــتـركت فى كم كــبـيـر مـن الـورش لـكن أهم هــذه الـورش والـتى
ثل أعـتبرها احملـطات الرئيـسية فى حيـاتى هى ورشة إعداد 
ـركـز الــهـنـاجـر مع اخملـرج مع الـفــنـان أحـمـد كـمــال ثم ورشـة 
الـتــونـسى (عـز الـدين قـنــون) تـعـلـمت فـيـهــا مـا هى لـغـة اجلـسـد
ـدة ثالثــة أشـهــر مع اخملــرجـة (دالــيـا وكــيف تــعـمل ثم جتــربــة 
الـعـبـد) فى عـرض تعـبـيـر حركـى بدون وال كـلـمـة وهذه الـتـجـربة
ـــركـــز الـــثـــقـــافـى الـــبـــريـــطـــانى مع ذوى أخـــذتـــنى لـــورشـــة فى ا
انى مقيم بإجنلترا اإلحتياجات اخلـاصة حتت إشراف مخرج أ
وهــو (وولف جــاجن) وله فـــرقــة بــلــنــدن إســمـــهــا (أمــيــكى دانس
سيـاتر) وكـنت مـرعوبًـا فى بـداية تـعامـلى مع ذوى اإلحـتيـاجات
اخلــــاصــــة حـــتـى طـــلـب (وولف جــــاجن) من أحــــدهم فى بــــدايـــة
الـورشة أن يـختـار واحدًا ليـعطـيه ودرة فأخـتارنى أنـا أحسست
هم وفـى هذه الـورشة حـينـهـا وكأنه أمـسك بـيدى لـيـدخلـنى عـا
عـرفت كــيف يـغـيــر الـفن حــيـاة هـؤالء الــنـاس ووجــدت عـنـدهم
أشيـاء غيـر موجـودة عنـد األسوياء وهى الـفطـرة والطـبيـعية فى
األداء دون أيــة تــعـــقــيــدات وبــعـــدهــا ســافــرت أنـــا ونــدى ثــابت
ـشاهـدة التحـضيرات الـنهائـية ألحـد عروضهم فى إجنـلترا ثم
أخيـرًا وقبل عـرض (الدرس) كانت مـشاركـتى فى مشـروع (نحو
كـــتــابـــة جــديـــدة) الـــذى يــشـــرف عـــلــيه مـــســـرح الــرويـــال كــورت
اإلجنـليـزى وهو من أهم مـسارح إجنـلتـرا فى إنتـاج كتـاب مسرح

وكان منهم وأهمهم (هارولد بنتر).
شروع?! وما هى أهداف هذا ا

ــشــروع يـــتم فى الــوطـن الــعــربى حتـت إشــراف الــرويــال هـــذا ا
كورت وكـان اجلزء األول منه هـو (نحـو كتابـة جديـدة) ونتج عنه
نـصوص لعدد من شـباب الوطن الـعربى وكان اجلـزء الثانى هو
كــيف يــثــرى اخملــرجـــون هــذه الــنــصــوص وأخــتــارونى مع هــانى
عـفـيـفى من مـصـر وسـافـرنــا فى ورشـة عـمل بـسـوريـا وعـرضـوا
عـليـنـا مجـموعـة نصـوص لـنجـيب على األسـئـلة: هل هـذا النص
ــاذا?! بـعــدهـا يــصـلـح لـلــطـبــاعـة? وهل يــحــتـاج إلعــادة كـتــابـة و
حتـدثـوا مــعـنـا عن كـيــفـيـة تـطـويــر الـورشـة فـأقـتــرحـنـا أن تـكـون
ـمثل وبـالـفعل رحـلـة التـالـية هى تـواجـد العـنـصر األهم وهـو ا ا
وافقوا وسافـرت إلى تونس ألقوم وألول مرة بعمل إخراج قراءة
مـسرحـيـة لـنص (عُرس بـالـسـكـته) تألـيف الـتـونـسى عالء الدين
ـسـرح الـرويـال كـورت فى تـعـامـله مـعـنـا هـو شـريب وأهم مـيـزة 
الـدعم الكبير الـذى يقدمونه بـشكل متواصل وإعـطائك ثقة فى
نـفسك وفى مـنتـجه بشـكل كبيـر وأؤكد من خالل تـعامـلى معهم

ليس لدى مانع من العمل مع
هم أنفذ شروطى أى جهة .. ا

> اخملرج عمر شريف
يجرى حاليا بروفات
مسرحية «أحالم اجملنون»
للمؤلف يوسف وجيه
وتمثيل عبد الله محمد
محمد أحمد أحمد
السادات صفاء ياس

جنالء والطفل يوسف
عادل محمود حس
طرب كر ن وا أمنية أ
قرر تقد خالد ومن ا
العرض خالل سبتمبر
القادم على مسرح ساقية
الصاوى.

أريــدهــا ومع كل جتــربـة ومـع كل عــرض أتـعــلم شــيــئًــا جــديـدًا
عـندك مـثالً فى عرض (عـفـوًا ال يوجـد مخـرج) لم يـتم اإلنتـهاء
ـوسـيــقى إال قـبل الـعـرض بـيــوم واحـد وتـخـوفت بـشـدة من من ا
هــذا فـأقــتــرح عــلى صــديق إســمه مــحــمــد صــادق الــتـنــازل عن
وسـيقى واستـخدام مؤثـرات أخرى مـثل نقط ميـاه وصوت آلة ا
كـاتـبـة فى الـعــرض وأصـوات أخـرى نـابـعـة من الـعـرض وحـقـقت
جنــاحًـا وتـأثـيـرًا لـم أتـوقـعه وبـعــدهـا عـنـدمـا تــعـامـلت مع عـرض
وسـيـقار ـوسيـقى فـقط هى الـتى صمـمـهـا ا (الـدرس) لم تـكن ا
ــســـرح هــو مــوســـيــقى الــكـالم والــصــمت ولــكن كل شـىء عــلى ا
ـمـثل كل هـذا مـوسـيقى ـمـثـلـ حتى صـوت جـذمـة ا وأنـفـاس ا

تتشكل منها سيمفونية العرض كله.
أرى أيــضًـا تــأثـرك بــدراســتك لـلــغــة الـفــرنـســيــة فى إخـتــيـار

أعمالك?!
ـاذا درسـت الـلــغـة هــذا حــقـيــقى وطــبــيـعى ألنى ســألت نــفــسى 
واآلداب الفرنـسية وكـيف استثـمرها فى عـملى كمـخرج خاصة
ـة والـلــغـة هى أكــبـر كـائن ــوجـودة قــد وأن أغــلب الـتــرجـمـات ا
يـتـغـيـر ويــتـشـكل بـسـرعـة لـهـذا قـمت بـنـفـسى بـتـرجـمـة نص (ال
يــوجــد مـخــرج) وقـدمــته بــالـعــامــيـة الــتى أعــشـقــهــا وفى عـرض
(الدرس) اشـتغـلت على تـرجمـة دكتـور حمـادة إبراهـيم وقدمـتها
علـى مستوي من الـلغة بالفـصحى وبالعـامية محاوالً من خالل
درس والتلميذة. هذا إبراز شكل العالقة وطريقة تغيرها ب ا

اذا نص (الدرس) بالذات?! و
أنـا مـن عـشـاق يـونــسـكـو وفــلـسـفــته ومـفـهــومه لـلـحــيـاة فى إطـار
ية عندما كانت الناس العبث ألن العبث ظهر فى احلروب العا
تـسـأل أنفـسـهـا هـل نـحن أحـيـاء أم أمـوات وأعـتـقد أنـنـا نـعـيش
نــفس هــذا الـســؤال اآلن كل شىء عــبـثى وغــيــر مـعــقـول وأكــبـر
دليل أننا نتحاور اآلن سويًا داخل مطبخ باستوديو عماد الدين.
ـستقل ـسرح ا يجـرى  فى كالمك للـسؤال عن مـشاكل شـباب ا

فى عملهم?!
ـــادى ومـــكـــان تــــعـــمل فـــيه ـــشــــاكل هى تـــوفـــيــــر الـــدعم ا أهم ا
ـثـلـ الـبـروفـات ثم مـكــان تـعـرض فـيه ومـهم كــذلك أن جتـد 
وضوع سرح وبـدوره وال يكـون ا صـادق ومـخلـص يؤمـنون بـا
عــنـدهم مــجـرد نـحــتـايـة ويــجـرى ألنى قــابـلت مــدعـ وال بـسى

أقنعة كثيرًا.
ستقل?! سرح ا حتى فى ا

ــســتــقـلــ ويــرفــعـون مــلىء بــهم هــؤالء الـذيـن يـلــبــســون قــنـاع ا
شعارات الليبرالية وهم أبعد ناس عنها.
وكيف أستطعت إنتاج عرض (الدرس)?!

العـرض من إنتـاج استـديو عـمـاد الدين ضـمن مهـرجان (الـبقـية
تأتى) وقد وفر لنا االستوديو مكان البروفات وتكاليف العرض
دة طـويلـة ونتـمنى مـثلـ لـكن ينـقصـنا أمـاكن عـرض  وأجـور ا
ـستقل ـسرح ا أن يفـتح مسـرح الدولـة لنـا أبوابة فـجيل شـباب ا
احلــالى تـدرب وتـعـلم كــثـيـرًا وهـضم ثــقـافـات مـخــتـلـفـة ثم خـرج

بطعمه ولونه هو وكل يوم نبحث ونكتشف ونتطور.
هرجان القومى للمسرح فرصة لكم إلثبات الوجود?! وأعتقد ا
هرجـان فرصة لكى  يرى الناس عمـلك ويتعرفون عليك طبعًا ا
هرجان فرصة هرجان كما كانت وا وأتمنى استمرار شـفافية ا
للمـناقشـة واألفضل سيـفرض نفـسه وأسلوبه ويبـقى ولكن نأمل

أن نأخذ العروض اجليدة مساحة للعرض فترة طويلة.
سرح الدولة هل توافق?! وإذا عرض عليك العمل 

أنـا لـيس لى مـوقف ضد أى مـؤسـسة أو شـخص فـقط أريد أن
أعــمل بـأسـلـوبى ودون قـيـود أو شــروط بـهـذا أوافق عـلى الـعـمل
ــنــتــهى ــســرح الــدولــة وإذا  أى فــرض أو قــيــد ســأعــتــذر 
الـبساطـة وللعـلم فأنا أعـمل صباحًـا فى مجال بـعيد تـمامًا عن
دراسـتى وذلك حتى أستطـيع أن أقدم فنًا حـقيقيًـا وليس مجرد
سـبـوبـة فـالفـن عنـدى له قـدسـيـة وجـمال خـاص والـفـنـان وحده
هـو الــذى يـسـتـطـيع أن يـسـمـو بـهـذه الــقـدسـيـة أو يـخـسف بـفـنه
سـرحـي فـنـحن من يسـتـطيع أن وهذا آخـر كالم أقـوله لكـل ا

يعلى من قيمة الفن أو ينزل بها لسابع أرض.
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حوار: 
مهدى محمد مهدى

ستقل مزدحم سرح ا ا
بدع والبسى األقنعة با
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ـــســــرحى فـــيــــصل نـــدا مع ـــنــــتج ا اخـــتـــار الــــكـــاتب وا
طـرب اللـبنانى «ولـيد تـوفيق» لـيلعب بـطولـة العرض ا
ــــــــــــســـــــــــــرحـى «أحـــــــــــــبـك آه ا
ـــــــنـــــــتـــــــظــــــر أجتـــــــوزك ال» وا
ـه أول أيــــــام عــــــيــــــد تــــــقــــــد
ــقــبل عــلى مــسـرح الــفــطــر ا
فيصل ندا بالقصر العينى.
ـسرحـية بطـولة عال غا ا

هــبـة الــسـيــسى حـسـن عـبـد
الــــفـــتـــاح ســــيـــد ســـلــــيـــمـــان
إخـراج حـسـام الدين صالح
وتدور أحداثـها حول مطرب
يــــقــــضى إجــــازة فـى فـــيــــلــــته
ـنـطـقـة العـجـمى لالسـتـجـمام
بـعيـداً عن الزحـام.. ليـفاجـأ بـ«فتـاة بيـانوال» تـقتـحمه
ويـتـحـول األمـر لــفـضـيـحـة ويـجـد نــفـسه مـجـبـراً عـلى

الزواج منها.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂
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سرحي جريدة كل ا

> كان أثره على أخيه  محمود ملحوظا خاصة فى تأثره فى كتاباته باجتاهه نحو
ذهب الواقعى فى الكتابة القصصية وألف مجموعته القصصية األولى على ا

غرارها..

> اخملرج شادى سرور فى
انتظار إعادة افتتاح
مسرح الطليعة بعد
تطويره وجتديده
الستئناف تقد

مسرحية «أرض ال تنبت
الزهور» والتى قدمت

هرجان ضمن فعاليات ا
القومى للمسرح األخير
دة على مسرح العرائس 
سرحية تأليف يوم ا
محمود دياب وبطولة
ان إمام وخالد إ

النجدى ومنال زكى.
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محمد جمال الدين

عــلى خـــشــبـــة مــســرح الـــعــرائس بـــالــعـــتــبــة
يـــــواصل اخملـــــرج حـــــسن ســـــعــــد بـــــروفــــات
ـــســـرحى اجلـــديــــد «الـــلـــعب مع الـــعـــرض ا
السادة» بعـد أن تقرر افتتاحه فى النصف
األول من أغــســطس احلــالى عــلى مــســرح

اجلمهورية.
«اللعب مع السادة» تأليف يسرى اجلندى
أشـعــار جــمـال الــســيــد مـوســيــقى وأحلـان
بــاسم عــبـد الــعــزيـز اســتــعـراضــات عــمـاد
سعيـد سيـنوغرافـيا أحـمد شوقى بـطولة
حـــــلــــمـى فــــودة وفـــــاء احلــــكـــــيم وائـل أبــــو
السعود ليـلى جمال عبد الله سعد سيد
الـــشــــرويـــدى عــــلى عـــزب أحــــمـــد زيـــادة
جـــــيــــــهـــــان ســــــرور عـــــادل زهــــــدى عـــــزت

البرشومى.
مــــــخــــــرج الـــــــعــــــرض حـــــــسن ســـــــعــــــد قــــــال
لـ«مــسـرحـنــا» إن الـعــمل مـعــاجلـة عــصـريـة
لـــنص «عـــنــتـــرة» الــذى كـــتـــبه اجلـــنــدى فى
الـثــمـانـيــنـيــات حـول عالقــة الـعـالـم الـعـربى

حيطه اخلارجى.
وحــــرص ســـــعــــد عــــلـى تــــقـــــد الــــتـــــحــــيــــة
لـ«مــســـرحــنــا» فى عــامــهــا الــثــالث واصــفــاً
اجلريدة بأنـها استطـاعت احتواء أكثر من
» نـــقــاداً وصـــنـــاعــاً ـــســـرحــيـــ جـــيل من «ا
لــلــعــروض مــشـــيــداً بـ«روح الــشــبــاب» الــتى

تتجلى فى صفحاتها اخملتلفة.

 يسرى اجلندى وفاء احلكيم

á«Mô°ùe á°TQh º¶æJ zäÉ«©ª÷G{
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تـنـتـهى يوم 15 أغـسـطس اجلـارى فـعـالـيات
ــســرحــيـــة الــشــامـــلــة الــتى ورشـــة الــفــنـــون ا
تنظـمهـا اإلدارة العامـة للـجمـعيات الـثقـافية
بهـيئة قـصور الثـقافة والـتى تقـام فعالـياتها

بقاعة منف.
يــــحـــــاضـــــر فـى الـــــورشـــــة د. عـــــمــــرو دواره
والــنـقــاد عـبــد الـغــنى داود أحــمـد خــمـيس

أحمد عبد الرازق.
محمد أبو شادى مـسئول النشاط الثقافى
بــإدارة اجلــمـــعــيـــات قــال لـ«مــســـرحــنــا» إن
فـكــرة الـورشــة الــشـامــلـة تــبــنـاهــا الـشــاعـر
مـحـمـد كـشـيك مـديـر اجلـمـعـيـات وحتـمس
لــهـــا د. أحـــمـــد مـــجـــاهـــد رئـــيس الـــهـــيـــئــة
وتــهــدف فى األســـاس إلى تــثــقــيف شــبــاب
فـرق اجلـمـعــيـات حـتى يـتـجـنـبـوا مـا وصـفه
بـ«األخـطــاء الـسـاذجـة» والـتى كـانت تـتـكـرر
فـى عــــروض مـــــهــــرجـــــانــــات اجلـــــمــــعـــــيــــات

الثقافية.
وأشار أبو شـادى إلى أن الفرق التى شارك
أعـضـائــهـا فى الـورشــة سـتـكـون لــهم أولـويـة

ـــشــــاركـــة فى مــــهـــرجـــان اجلـــمــــعـــيـــات فى ا
دوراته القادمة.

 محمد كشيك
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هــــديـــر أســـامـــة أحـــمـــد مــــحـــمـــد الـــســـيـــد
والعرض إخراج أحمد النجار.

ـــســرحــيــة بــيــنـــمــا تــقــدم فـــرقــة «الــطــمى» ا
عـرض «فــانــتـازيــا الـلــجــنـة» بــطـولــة وإخـراج
سالم يـــســرى ويـــشــاركـــة الـــبــطـــولــة يـــســرا
الـــــهــــوارى مى أحــــمـــــد مــــجــــدى ابــــتــــهــــال
السـريطى وذلك يومى 14 و15 أغسطس

. القادم
ويــــــخــــــتـــــتـم اخملــــــرج حـــــسـن فــــــواز عـــــروض
ـسـرحــيـة «فـنـجـان أغـسـطس عــلى روابط 
شــاى» بــطــولــة أحــمــد حــسب الــله فــيــروز
محمد مكاوى مينا وهى كوميديا انتقادية
ساخرة ترصد ظـاهرة االدعاء فى جتلياتها
اخملـــتــــلــــفـــة بــــدءاً من رجـل الـــديـن ووصـــوال

دعى. للصحفى ا

ــهـــا عــلى 4 عــروض مــســـرحــيـــة يــتم تـــقــد
خــــــشــــــبـــــة مــــــســــــرح «روابط» خـالل شــــــهـــــر
أغـسـطس احلــالى تـتـنــوع مـوضـوعــاتـهـا بـ

الفانتازيا والكوميديا االجتماعية.
افتتح عرض «كازينو» لفرقة «ستديو فكرة»
بــــرنــــامج روابـط فى غــــرة أغــــســــطـس وهـــو
بـطولة دينا عـاطف محمد عـصام محمود
كمال عـبد الـله خالد شـيماء سـيد إسراء
ـان مـحــسن وطـارق نـبـيل إخـراج طـارق إ

طارق السباعى.
تـعـرض يـوم 5 أغـسـطس احلـالى مـسـرحـيـة
ـعهد الـعالى لـلدراسات «حـلو ومر» لـطلـبة ا
ـتطورة والذى يـرصد فى لوحات مـتتابعة ا
صرى مـستعرضاً هـموم وأوجاع الشـباب ا
تـــآكل الـــطــبــقـــة الــوســـطى والـــهــجـــرة غــيــر
الـشـرعـيـة والــعـرض بـطـولـة شـريف عـادل
حسـام جمال حـسن محـمد محـمد حسن
مـحمـد سيد مـحمـود إبراهـيم هبـة أحمد

z≥«aƒJ ó«dh{`d áë«°†a
Góf π°ü«a ìô°ùe ≈∏Y
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يم مـــر الـــدســــوقى مــــحـــمــــد إبـــراهــــ
يحيى معـتز الشاذلى شريف عاشور
قصود يهان مصـطفى رامى عبـد ا جـ
مصطفى شفيق محمد فؤاد إبراهيم
يــد يــوسف ولــيــد الــســيـد رضــوان ولــ
يم كر صالح والطـفلة عـاشور إبراهـ

. ياسم

جـــاهــ والــرابـع «حــكــمت احملـــكــمــة» عن
قضايا حقيقية نشرتها الصحف.

الـعروض األربـعـة يـنتـجـهـا مركـز شـباب
سـرايـا الـقبـة ويـقـوم ببـطـولـتهـا أعـضاء
ـــســــرحــــيـــة ولــــيـــد يـــمــــون» ا فـــرقــــة «شــــ
الهنـدى محـمد عبـد الرحمن مـحمود
يـــــمــــــاء قــــــاسـم ريــــــهـــــام ــــــصــــــرى شــــــ ا

اخملرج عطية الـسنوسى يقود أربعة «فرق
عــمـل» اسـتــعــداداً لــتــقــد أربــعــة عـروض
مـسرحـية فى رمـضان الـقادم عـلى خشـبة

مسرح مركز شباب سرايا القبة.
الـسـنــوسى كـتـب مـسـرحــيـتــ من األربـعـة
هما «الثمن» و«الضياع» بينما أعد الثالث
عن أوبـــريت «الـــلـــيـــلــة الـــكـــبـــيــرة» لـــصالح

» التى أشرف وهوبـ أعلـن فرع ثقافـة الفيـوم نتائـج مسابقـة «ا
ـواهب. حـصد عـلى تـنـظيـمـهـا حسـن القـمـبـشاوى رئـيس قـسم ا
ـسـابـقـة تالمـيـذ مـدرسـة الـراهـبـات بـالـفـيـوم سـبـعـة مـراكـز فى ا
ـركــز األول فى حـيـث اقـتــنــصت الــطــالــبــة ســارة عــمــاد مـيـالد ا
ـركـز الـثانـى كـما الـغـنـاء وجـاءت زمـيـلـتـهـا رضـوى حـمـدى فى ا
ى أحمد ويوستـينا ناجى وديفيد ناجى ومينا مكرم احتلت إ
ركز األول ـوسيـقى بينـما انـفردت بـا ركز الـثانى فى الـعزف ا ا
فى إلقاء الشعر الطفـلة سلمى مصطفى حس بالصف الثالث
االبـتــدائى والـتى لــفــتت أنـظــار جلـنــة الـتــحـكــيم بــجـرأتــهـا خالل
ــسـابـقــة وأثـنــاء مـشـاركــاتـهـا فى عــيـد الــطـفـولــة وعـيـد الــفـيـوم ا
الـقـومى وعــيـد األم ومـهـرجـان الـقـراءة لـلـجـمـيع 2009 وقـد قرر
الدكـتـور جالل سـعـيـد محـافظ الـفـيـوم مـنح مـكافـأة مـاديـة مـائة
ـركز ـركز األول وخـمـسـ جنـيـهـاً ألصحـاب ا جـنيه ألصـحـاب ا

الثانى.

دعاء حس

نورهان عبد الله

✂✂

سرحي جريدة كل ا

> اخملرج حمدى أبو
العال يجرى حاليا
بروفات األمسية
سرحية «فتح الغنائية ا
الفتوح.. سيدنا النبى»
لعرضها خالل شهر
رمضان القادم على
مسرح الغد بالعجوزة
العرض بطولة مديحة
حمدى ناهد رشدى
مصطفى طلبة
موسيقى وغناء وأحلان
أحمد الكحالوى
باالشتراك مع فرقة
الكحالوى لإلنشاد
الدينى.

صرية محمود تيمور- وقربه منه كقرب اجلفن > كانت عالقته القوية بأخيه األصغر- الكاتب و رائد القصة ا
من الع حيث كان محمود أخاه األكبر مثله األعلى وخير مرشد له من خالل التمسك بنصائحه
وتوجيهاته وآرائه السديدة .
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 محمود احللوانى

سرح الكتاب: مقدمة فى تاريخ ا
(اجلزء األول)

ؤلف تأليف: مجموعة من ا
صرية الناشر: وزارة الثقافة ا

(مهرجان القاهرة الدولى للمسرح
التجريبى)

á«fBGƒ°†dG
ـؤلف نـســتــطـيـع أن نـقــول  كـمــا صــرح ا
نـفسه - أن هذا الـكتاب "مفـهوم الضوء
ـــســــرحى" هـــو والــــظالم فى الــــعـــرض ا
ـــفــاهـــيم كـــتــاب "فـى الــفـــلـــســـفـــة" فى ا
ـــعـــرفـــيـــة الـــتى اجملـــردة والـــنـــظـــريـــات ا
اتــخــذت مـن "الــضــوء والـــظالم" مــجــاالً
لـلــبـحث أو مـنـطـلـقـاً له فى بـحث أشـيـاء
ــــــنــــــحى الــــــذى خــــــرج عــــــديــــــدة ذلـك ا
بـــالـــكـــتـــاب من خـالل رحـــابـــة الـــتـــنــاول
ــــــعـــــاجلــــــة إلـى أفق مــــــعـــــرفـى أوسع وا
وأعـمق وأكثـر إشباعـاً إنه ال يربط ب
ذاهب الـضـوء واسـتخـدامـاته من قـبل ا
ـــــــــــدارس واألصــــــــــــنــــــــــــاف واألنـــــــــــواع وا
واالجتـــــاهــــات وال حـــــتى تـــــقــــســـــيــــمــــات
ـا له ـا  ـسرح وإ جـغـرافـيـة خـشـبـة ا
عالقة بالضوء فوق اخلشبة أينما وجد
لـــتـــحــقـــيق اجتـــاه جـــديــد يـــطـــلق عـــلــيه

الضوآنية.
يـــشــتـــمل الــكـــتــاب عــلـى تــوطــئـــة وثالثــة
فصـول تـفتح الـتوطـئة بـاباً صـغيـراً على
كـيــفـيـة الـدخــول إلى مـفــصالت الـبـحث
الــفــلـــســفى وربــطــهــا بــالــضــوء لــلــخــروج
ـــفــهـــوم جــديـــد يــشـــكل تـــوجــهـــاً فــنـــيــاً
ـؤلف لـلمـشـكلـة التى جـديداً ويـعرض ا
ـــفـــهـــوم الــضـــوء عـــلى يـــتــعـــرض فـــيـــهـــا 
ادى والـشـكلى فى الـفصل ـسـتويـ ا ا
األول كـــــــمـــــــا يـــــــنــــــــاقش مــــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة
ــصـطــلـحــات الـواردة فـى مـ الــكـتـاب ا
إضـافة إلى تـقد تـعريف إجـرائى لكل
مـصـطلـح ليـعـتمـد عـليه فى حتـلـيله ثم
تـقــســيم الـفــصل الــثـانـى "أبـنــيـة الــضـوء
ــــعــــرفــــيــــة" إلـى أربــــعــــة مــــبــــاحث هى: ا
الـضـوء فى مـثــالـيـة أفالطـون وأرسـطـو
سيحى فى فـهوم الدينى ا الضوء فى ا
ـــثـــالى ـــفـــهــــوم ا الـــعــــصـــور الـــوســــطى ا
الـذاتى الــديـكـارتى والــهـيـجــلى وأخـيـرا:
ــركــز والالمــركـــز فى مــفــهــوم الــضــوء ا
ــــؤلـف فــــصــــلـه الــــثــــالث كــــذلك قـــــسم ا
"مـفهوم الـضوء - والضالم فى الـتكوين
الـــبــــصـــرى" إلـى مـــقـــدمــــة فى الــــعالقـــة
الـضـوئـيـة وثـالثـة مـبـاحث هى: "الـضـوء
والــشـكل - الـضـوء والـتــخـيل (الـتـصـور)
ـعـنى (الـتـأويل) - (الـضـوء والـظالم) وا
سرحى. وحتوالت البنى فى العرض ا
أمـــــا فــــيــــمـــــا يــــخـص الــــطـــــريــــقـــــة الــــتى
ؤلف فى البـحث فقد وجد اعـتمدهـا ا
أن أقــــــربــــــهــــــا إلـى مــــــوضــــــوع الــــــبــــــحث
وأفـضلـهـا هو الـتحـلـيل فـاتبـعه مـعتـمداً

عــلى االسـتـنـبـاط: بــاسـتـخالص حـقـائق
جــديـدة من حــقـائـق مـعـروفــة سـلــفـاً ثم
ـؤلف - بـالــتـحـلـيل الـذى يـعـنى - عـنـد ا
تــفــكـيك الــضــوء والـشــكل واألفــكـار إلى
عــنـاصــرهـا مـن خالل اسـتــخــدام أمـثل
ــــؤثـــرات االســــتــــنــــبــــاط لـــلــــوصــــول إلى
اإلعـالن عن: حقائق مـعيـنة وفى بعض
ـــؤلف إلى الـــتـــحــلـــيل األحـــيــان يـــلـــجـــأ ا
الـفـلــسـفى فى تـشــريح الـشـكل ورده إلى
صـورة ليكـون بينه وبـ الواقع شبه فى
الـتركـيب هذا فى حـالة صـدقه أما إذا
ـتـنع كـان هـنـاك اخـتـالف فـإن الـشـكل 

شابهة.. عن ا
ــــوجــــزة عن الــــكــــتـــاب وهــــذه اإلشــــارة ا
ه ـأخـوذة من كالم الـكـاتب فـى تقـد وا
ــوضــوعـه قــد تــعـــطى انــطــبـــاعــا عــامــاً
وبرانيا عن الكـتاب لكنها ال تغنى أيضا
عن قـراءتـه وتـقــلـيب صــفـحــاته بـعــنـايـة
وذهن متوقد ومـنفتح للدخول فى حوار
ثـــرى حـــول فــلـــســـفــة الـــضـــوء والــظالم.

 ìô°ùŸG ±É°ûàcG
ºdÉ©dG ≈a

ضـــــــمن إصــــــدارات الــــــدورة الـــــــعــــــشــــــرين
ــــهـــرجــــان الـــقــــاهـــرة الـــدولـى لـــلــــمـــســـرح
الــتــجـريــبى صــدر اجلــزء األول من كــتـاب
ـــســــرح" فى حـــجم "مـــقـــدمـــة فـى تـــاريخ ا
ضـخم يـبـلغ عـدد صـفـحـاته 755صـفـحـة
ـتــوسط ويـتـكـون من جـزئـ من احلـجم ا
يــشـتـمـالن عـلى سـتــة فـصـول ويــسـبـقــهـمـا
ـهـمـة تـمــهـيـد يـعـرض لــعـدد من الـنــقـاط ا
ــكن اعــتــبــارهــا "مــؤشــرات بــحث" الــتـى 
وقـد أسماها احملـرر العام للـكتاب "جارى
جـــاى ويــلـــيـــامـــز" (مـــخـــطـــطــات) فـــجـــعل
اخملــــطط األول لـــلــــحـــديـث عن الــــكـــتـــاب
والــثـانـى خـصــصه لإلشـارة إلى الــعـروض
سرح والـدراما ثم بالـترتيب: الثقـافيـة ا
ناهج التاريخية . عن التاريخ والتأريخ وا
تـــقـــسم أشـــكــال االتـــصـــال اإلنــســـانى إلى
فــــتـــــرات - دراســــات حـــــالــــة واجتـــــاهــــات
ـؤرخ - مـالحـظـة عـلى تـأويــلـيـة وظــيـفـة ا
ــمـــيـــزة الــهـــجــاء الــعـالمــات الـــصـــوتــيـــة ا
واألسمـاء والكـتاب يـسعى - كـما أشار -
ـــقــــدمـــة إلى اتـــخـــاذ مـــدخل جـــديـــد فى ا
ـــســـرح لـــلـــدراســـة الـــتـــاريــــخـــيـــة لألداء وا
والـدرامــا عـلى مـســتـوى الـعــالم كـمـا جـاء
ــيــاً تـــصــمــيــمـه لــكى يــعـــطى مــنــظـــوراً عــا
ـثلـة لـعـديد من يـسـمح بتـقـد عـروض 
الثقافات لـيس كهوامش للمسرح الغربى
ــا لـــرد االعـــتــبـــار لـــهــا لـــذاتـــهــا ومن وإ
حيـث أن أحدهـا يـوضح اآلخـر فـالـكـتاب
يــــعـــد مــــحـــاولـــة لــــربط تــــواريخ األداء فى
مـختـلف أنـحاء الـعـالم بالـتـطورات الـهـامة
فـى أشــــكــــال االتــــصــــال اإلنــــســـــانى الــــتى
أعــــادت صـــيـــاغـــة اإلدراك اإلنـــســـانى من

جديد.
إذن وكـمـا يــطـرح الـعـرض فــإن الـكـتـاب ال
يـقـدم تــاريـخـاً واحـدا لــلـمـســرح بل يـقـدم
تــواريخ مــتـــعــددة بــتــعــدد الــثــقــافــات الــتى
يــعــرض لـهــا كــمـا يــقــدم مــنـاهج مــتــعـددة
ــســرح والــدرامــا فى لــتــأويـل الــعــروض وا

العالم.
ويــــتـــــبــــنـى مــــؤلــــفـــــو الــــكــــتـــــاب مــــداخل أو
اجتـــاهــــات مــــعــــيــــنــــة لــــتــــأويل الــــظــــواهـــر
ـصـادر األولى الـتـاريــخـيـة مع الــعـنـايـة بــا
بـهـدف فــتح مـنــظـورات جــديـدة وتــشـجـيع
ـارســة تـأويل األداء االهــتـمــام بـعــمـلــيــة 
ـاضى واحلاضر ـسرح والـدراما فى ا وا

ورهــــانـــهـم ى ذلك عــــلى تــــنــــمــــيـــة الــــوعى
بــالــتـاريـخ ومـنــاهــجه والــقــدرة عــلى نــقـده
حـيث إن "لــيس هــنـاك تــواريخ خـالــيـة من
الــقــيم بل يــتــعــلق األمــر دائــمــا بـعــدد من
األســئـلـة مــثل: مـا هى الـقــيم?.. وقـيم من

? التى تؤثر فى عمل تاريخى مع
ـسـرح" كـمـا يـشـير كـذلك يـحـاول "تـاريـخ ا
مـــؤلــفـــوه أن يـــوضـح كــيـف أن الـــتـــطــورات
ــسـرح فى األســاســيــة فى تــاريخ األداء وا
كــافــة أنــحــاء الـعــالم تــرتــبط بــالــتــطـورات
األساسية فى أشـكال االتصال اإلنسانى
ـــلـــخـــصـــات فـــصـــول ولـــعل اســـتـــعـــراضــــاً 
الـكـتــاب وبـعض عـنــاويـنـهــا يـعـطـيــنـا فـكـرة
أشــمـل عن غــزارة مـــوضــوعـــاته وكـــيــفـــيــة
مـعـاجلـتـهـا وقـد اسـتـعـرض الـفـصل األول
ـارســات األداء الـشــفـهــيـة الــطـقــوسـيـة
فى ثــــقــــافــــات مــــا قــــبـل الــــكــــتــــابــــة كــــمـــا
شـهد الـطـقوسى فـى العـصر استـعـرض ا
ــــــؤلف مـن خالل احلـــــجــــــرى وقـــــد دلل ا
ــــتــــبـــقــــيــــة عــــلى أن الــــعـــديــــد من اآلثــــار ا
الــعــنــاصــر الــتى اســتــخـدمـت فى امــسـرح
مـوجودة فـى األداء الـشفـهـى والطـقـوسى
كــمـــا دار الــفـــصل الـــثــانى حـــول عــدد من
العنـاوين الدالـة مثل "االحتـفاالت الديـنية
ـســرح الــبـدائى - ــدنــيــة وعالقـتــهــا بــا وا
الـــدرامـــا الـــطـــقـــوســـيـــة الـــتـــخــلـــيـــديـــة فى
أبــيــدوس مــصـر - الــدرامــا احلــواريـة فى
ـيزو أمـريـكى - الطـقوس أثـينـا - األداء ا
ـسـيحـيـة فى الـعـصور الـديـنـيـة والدرامـا ا
الوسـطى - درامـا احلـداد اإلسالمـية فى
إيــــــــران" ونـــــــــاقـش الــــــــفـــــــــصـل الــــــــثـــــــــالث
ــــســـــرح االمــــبـــــريــــالى - مــــوضـــــوعـــــات: ا
سرح واألداء فى اإلمبراطورية الدراما ا
ـــســـرح األدبى الـــرومـــانــــيـــة - الـــدرامـــا وا
ـــســرح الــصــيــنى واإلحــيـــائى الــهــنــدى - ا
بـكر كـما نـاقش هذا الـفصل والـيابـانى ا
عـددا من الـنـظـريــات مـثل "نـظـريـة هـنـرى
بــرجـســون فى الـضــحك ونــظـريــة الـتــلـقى

والنظرية النسوية".
ــســرح أمـــا اجلــزء الــثــانى الــذى تــنــاول "ا
ـطبوعة" والـذى كتبه (بروس والـثقافات ا
مـاكـونـكى) فــقـد نـاقش خالل فـصـوله من
الــــــــرابـع وحـــــــــتى الـــــــــســــــــادس عـــــــــدداً من
سارح ـوضوعات حتت عـناوين: ظهـور ا ا
احملـتــرفــة األوربــيـة كــومــيــديـا دى الرتى
ــــــــؤســـــــســـــــتـــــــيـــــــة فى أوربـــــــا الـــــــدرامـــــــا ا
الــكـالســيـــكـــيــة اجلـــديــدة والـــطـــبــاعـــيــة -
مــســـرحــيــة "الــســـيــد" واحلــكم الـــفــرنــسى
طـلق الـتمـثـيل والطـبـاعة بـعد - 1700 ا
كـــذلك نــاقش الـــكــتــاب فى فـــصــله الــرابع
سرح بالدولة من ( 1600وحتى عالقة ا
 (1900فـى فـرنـسـا والـيــابـان وإجنـلـتـرا
ـؤلف أيـضا فى هـذا الـفصل كـمـا ناقش ا
ـداخل الـتـأويلـيـة مـثل "مـفـهوم عـدداً من ا
ـهـمة بـاخـتـ لـلـكـرنفـالـيـة" ومن الـنـقـاط ا
األخــرى الــتى نــاقـشــهــا الــكـتــاب: الــدرامـا
العاطفية فى إجنلترا - العاطفة فى قارة
أوربا - القوميـة واالستعمارية فى مسرح
ـــســرح الـــروسى - ـــتــحـــدة وا الـــواليـــات ا

سرح األوربى. االستشراق فى ا
كما حرص مؤلـفو الكتاب على أن يحتوى
كـل فــــصل عــــلـى دراســــة حــــالــــة كــــإجــــراء
تــــطــــبــــيـــقـى وطـــرح مــــنــــاقــــشـــة عــــدد من

داخل التأويلية والنظرية. ا

الكتاب: مفهوم الضوء والظالم فى العرض
سرحى ا

تأليف: جالل جميل محمد
مراجعة: د. نهاد صليحة

صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا

وهوبات  محافظ الفيوم وسط التلميذات ا

cyan magenta yellow black File: 5-28�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂ ✂✂

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

سرحي جريدة كل ا

صرى من خالل سرح ا > ألف فرقة تمثيلية عائلية ووضع مسرحيات. و نهض با
مقاالته النقدية و اقتراحاته التى استخدمها بالتأثير الكبير للمسرح الفرنسى.

نصورة > قصر ثقافة ا
يشهد بداية من 10

أغسطس اجلارى فعاليات
هرجان اإلقليمى لنوادى ا
سرح بإقليم شرق الدلتا ا
الثقافى الذى يرأسه الشاعر
مصطفى السعدنى يشارك
فى حتكيم العروض النقاد

د. سيد خطاب
 ود. جمال ياقوت ومحمود
حامد والندوات د. محمد
زعيمة وعادل حسان

 وأحمد زيدان.
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هـو دنـيــا أو عـالم أراجــوزات). وهـو مــا لم يـتم حــتى اآلن نـظـراً
سرح عـلى تـصريح بـعد وهـو أمر ال يعـرف متى لعـدم حصـول ا
أو كيف سوف يـحسم هـذا للتـوضيح فقط وال تـخف أبداً على
اسم الـدكتور مـحسن مـصيلـحى... فقـد كان رجالً محـترماً زرع

محبته واحترامه فى قلوب الكثيرين حتى يوم الدين.
ويـرد مـرة أخـرى خـالـد اخلـربـوطـلى : دعـنى اسـتـفـسـر ألم يـكن
شاركـ من أسرة العـمل أن هناك نـصًا مسـرحيًا يعـلم جمـيع ا
لـلــراحل مــنـذ ســنـوات يــحـمل هــذا االسم??.. فــلـمــاذا رغم عـلم
ـوقف اجلـمـيع بــذلك - وأنت مـنــهم يـا فــنـان - لم يــتم تـدارك ا

منذ البداية?? أال يدعو ذلك للخوف!!!
ـسـاء خــبـراً عن قـرب و مـارأيك أنـه مـنـذ أيــام نـشـرت جـريــدة ا
ـنـع من تـصــحـيح افـتــتـاح الــعـرض بــنـفـس االسم? ثم مـا الــذى 

اخلطأ حتى اآلن واالستمرار فيه??
اسـمح لى.. لو أن كل ذلك ال يـدعونى لـلخـوف على حـقوق أسـتاذى

محسن مصيلحى.. فمتى يكون اخلوف إذن??.. مجرد سؤال.
نرجو من اجلهات اخملتـصة التدخل السريع حرصا على حقوق
ــهن الــتــمــثــيــلــيـة ــبــدع مــحــسن مــصــيــلــحى وخــاصــة نــقــابــة ا ا
والـرقـابـة وقـد كــان الـفـقـيـد حـسـبـمــا أعـرف عـضـوا فى مـجـلس
إدارة النـقابة وعـمل بـالرقابـة لفـترة من الـوقت وأرجو ابـالغنا

وقف للمتابعة والنشر والتضامن . بأى تطورات فى ا
وضوع للمشاركة وإبداء الرأى وهذا رابط ا

"http://www.facebook.com/topic.php,uid 

د. خالد اخلربوطلى يسأل:  هل أصبح الوفاء شكالً ?

د. محسن مصيلحى 

مــوضـوع جـديــد عـلـى مـجـمــوعـة د. مــحـسن مــصـيــلـحى الــغـائب
احلــاضـر دائــمـا أرســله مـنــشىء اجملـمــوعـة خــالـد اخلـربــوطـلى
بخصوص مشكلـة وضع مسرح الفن السم نص للدكتور محسن
مـــصــيـــلـــحى (وهـــو شـــغل أراجـــوزات) عــلـى الـــدعــايـــة اخلـــاصــة
ـسـرح مع وضع اسـم مـحـمـود الـطـوخـى مـؤلـفـا وقـد قـال إنه بـا
نـاشد الـكـثيـرين لـتـصحـيح اخلـطـأ بال جـدوى ويقـول خـالد فى

نشور.  وضوع ا ا
ــهن الــســـؤال الــذى يـــطـــرح نــفـــسه دون مـــزايــدة.. أيـن نــقـــابـــة ا
التمثيلية?? وأين تدخل الرقابة التى أعلنت أن العرض مرخص
ـكـاتبـات والـتقـاريـر الرسـمـية وال له بـاسم "24 سـاعة" فى كل ا
تــعـلم شــيــئـا عـن اسم شـغـل أراجـوزات.. رغم أن كـل األفـيــشـات
حتـمل االسم!!!! وسـؤال آخـر.. لــو كـان الـدكـتـور مـحـسن مـازال
مـعـنــا هل كـان الـسـيــنـاريـو سـيـصــبح سـيـنـاريـو الــصـمت كـمـا هـو
صالح إلى تلك الدرجة حادث اآلن??.. هل تصل احلسابات وا
من الـــتــعــفن?... هـل كــتب عــلـى مــحــسن مـــصــلــيــحـى أن يــغــتــال
بـاإلهــمـال مــرة .. وأن نـغــتـالـه مـرات بــعـد رحــيـلـه بـأن نــسـتــبـيح
أعـمالـه وفكـره والـكل صـامت!! الـنـقـابـة والـرقـابـة والـصـحـافة..
واألهم مـن كل ذلك و مـــاصـــدمــنى شـــخـــصــيـــا أنه مـــنـــذ كــتـــابــة
ــشـاركـ ـوضــوع خالل تـلـك اجملـمـوعــة وإرسـاله إلى جــمـيع ا ا
وبـعـد مـرور أسـابــيع ... الـنـتـيـجـة لم يـعــلق أحـد بـكـلـمـة!!! سـوى
ريرة والغريبة أن الزميلة منال لم تكن فارقة ا الزميلة منال وا
تــعــرف الـراحل!!! لــكــنــهـا عــرفــته من خالل مــاســمــعـتـه عـنه !!!
ن عـرفوه وعـمـلوا مـعه أو تـتلـمذوا تـصوروا .. ولم يـعـلق أحد 
عــلى يــديه أو رافــقـوه طــوال حــيــاته !! لم يــعــلق أحــد... هل مـا
تبقى بداخلنا لـهذا الرجل مجرد ضغطة ماوس واالشتراك فى

اجملموعة !!! يا له من وفاء عظيم !! 
أحمد زيدان

على جروب الغائب احلاضر د. محسن مصيلحى

 دريد حلام

سرحي جريدة كل ا

> كان اطالعه على  األدب الفرنسى من العوامل التى تركت أثرها الكبير فى حياته و على
قصصه وأعماله ليعود إلى مصر بعد ثالث سنوات عام 1914.
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نعم مدير > تامر عبد ا
قصر السينما أعلن عن
سرحى تقد العرض ا
«الغرفة العلوية» خالل
شهر رمضان القادم
سرحية إنتاج بالقصر ا
ركز القومى للمسرح ا
وتأليف وإخراج لين
الرملى وإنتاج ورشة
تدريبية جملموعة من هواة
ركز سرح  عقدها با ا
مؤخرا.

z áª°SódG{`H ¢TÉ≤ædG IóFÉe ≈∏Y z á«àjƒµdG äÉfÉLô¡ŸG{ Ωƒªg
ــشــاركــة فى الــعــروض أو حــتـى الــتــفـرج فى ا
عـــلـــيــــهـــا والبـــد مـن دراســـة هـــذه الــــظـــاهـــرة
واالسـتـفسـار عن دواعـيـهـا وكيـفـيـة معـاجلـتـها
ــسـرحى الــكـويــتى إلى رشـده إلعـادة الــنـجم ا
كن أن إذا جـاز التعبـير فالفنـان العظيم ال 
يكون رتـيبا كفنـانينا الـكبار بل أميـرا للجنون
ـغامرة وعلى جنـومنا الكـبار أن يعرفوا أن وا
الــفن جتــربـة مــســتــمـرة ومــتــقــدمـة وال نــهــايـة

للفن.
من جـــانـــبه أشـــار د. الـــقـــنـــة فى ورقـــته الـــتى
ــهــرجــانـات جـاءت حتـت عـنــوان "الــكــويت..وا
ــســرحــيــة نــظــرة مــحــوريــة من اخلــارج إلى ا
الــداخل وبـــالــعــكس" إلى أن حـــضــور الــكــويت
ـســرحـيـة اإلقـلـيـمــيـة والـقـومـيـة ــهـرجـانـات ا ا
دروس ـعنى احلـضور ا والدولـية والـقارية 
ـــعــــد له اعـــدادا جـــيــــدا لم يـــطـــرق أبـــواب وا
سؤولـ احلقـيقيـ وذلك لظروف السـادة ا
تـقـوم عــلى حـسـبـة الــتـسـاهل والـشــخـصـانـيـة
األمر الذى يسـتحق طرح عالمات االستفهام
ـــشـــروع الـــثـــقـــافى : أيـن الـــكـــويت مـن ا مـــراراً
ى? وأين مــحـركــات الـتــنـمــيـة والــتـطــويـر الـعــا

عبر الشراكة مع اآلخر تأثرا وتأثيرا?
ودعـا الـقـنـة فى خـتـام عـرضه إلى اسـتـحداث
إدارة جـــديـــدة داخل اجملـــلس الـــوطـــنى بـــاسم
ـــــهـــــرجــــان ـــــهــــرجـــــانـــــات أو قـــــسم ا (إدارة ا
ـســرحى) والــعـمل عــلى وضع تــصــور عـربى ا

سرحية. ومستقبلى للسعى نحو الدولية ا واحلــضـور اخملــجل لـلــفـنــان الـكــويـتى ظــاهـرة
تـسـتـحق الـدراسـة فال هـو يـكـلف نـفـسـه عـناء
حـضـور الـنـدوات الـفـكـريـة وال يـفـكـر اطالقـا

ـسـرحـيـة احملـلـيـة  فى ـهـرجـانـات ا مـشـكـلـة ا
غـيـاب الـنـجــوم الـكـبـار الـقـادريـن عـلى حتـفـيـز
اجلــــــمــــــهـــــور عــــــلى مـلء صـــــاالت الــــــعـــــروض

ـاضى فى حـلـقــة نـقــاشـيـة أقــيـمت األســبـوع ا
ـهرجـانات سـرح الـدسمـة نـوقشت أحـوال ا
ــســرحــيــة الــكــويــتــيـة وإلـى أى مــدى حـقــقت ا

أمول منها.  ا
قـدمت احلـلقـة وأدارت احلـوار مديـرة مـسرح
ـنـاقـشـة الـدسـمـة كـامــلـة الـعـيـاد وشـارك فى ا
الـــدكـــتـــور عـــلى الـــعـــنـــزى رئـــيس قـــسم األدب
ـــســـرحى والـــدكـــتـــور نـــادر الـــقـــنـــة أســـتـــاذ ا
ـــــنــــاقــــشــــات جـــــمــــهــــور من الـــــدرامــــا وتــــابع ا
ـهتـم كـان فى مـقدمـتـهم بدر ـسـرحيـ وا ا
الــرفـــاعى أمـــ اجملـــلس الـــوطـــنى لـــلــثـــقـــافــة

والفنون. 
فى مـــســتـــهل كـــلـــمــتـه طــرح د. عـــلى الـــعـــنــزى
ـسرحـية وهل هى ـهرجـانات ا تـساؤال حـول ا
بــريق إعـالمى أم إبــداع فــنى?.. ووصف تــلك
هرجانات بأنها باتت "سوق عكاظ" سرعان ا

ما يقام وسرعان ما ينفض!
واســـتــعــان الـــعــنـــزى بــقـــول ســعــد الـــله ونــوس
"الــبـدء من اجلـمـهـور" لـيـنـطـلق مـنـهـا كـقـاعـدة
ـسـرحى الـكـويـتى نـقـديـة  قـائال إن الـوضع ا
ال يسر أبدا إال الـعدو اللدود فالكويت كانت
سـرحى كمـا وكيـفا دائـما رائـدة فى اإلنتـاج ا
حتول إنتاجها إلى سـلع متوعكة صحيا وغير
ـسرح الكويتى مـقبولة فـنيا وحل اخلراب با
سرح كـان األجدر به أن يرتقى بالذوق هذا ا
الـفــنى لــلـجــمـهــور ونــحن جـزء مـن كل وبـاتت
ــســرح الــكــويــتى أشــبه بــبــيع لــعــبــة صــنـاعــة ا

اخلردوات.
ثل وقـياساً على قـاعدة  ال مسرح بـدون 
على رزقأو جنـوم تابع د . الـعـنـزى قائالً : هـنـا تـكمن

شكلة فى غياب النجوم الكبار  ا
القادرين على حتفيز اجلمهور

دريد حلام .. يدخل «القفة»
 تضامنا مع غزة احملاصرة 

فى زيــارة تـــضــامـــنــيـــة هى األولى من
نـــوعـــهـــا لـــفـــنـــان عـــربى  لـــبى الـــنـــجم
الــــعــــربـى دريــــد حلــــام  دعــــوة  أســــرة
مــســرحـيــة "نــســاء غـزة صــبــر أيـوب"
حلضـور افتتـاح العـرض الذى يـجسد

رأة الفلسطينية. معاناة ا
ـســرحـيــة الـتى قــدمت عــلى خـشــيـة ا
مـسـرح "مـركـز رشـاد الـشـوا الـثقـافى"
كـتـبـهـا وأخـرجـهـا ولـعب دور الـبـطـولـة
فــيــهــا ســعــيــد الــبــيــطــار الــذى جــســد
شـــــخــــصـــــيـــــة أيــــوب رمـــــز الــــصـــــمــــود

والبطولة الفلسطينية. 
ــــــشـــــهـــــد ألم الــــــعـــــرض الــــــذى بـــــدأ 
فــلـســطــيـنــيـة تــبـحـث عن أبـنــائـهــا بـ
أنـقـاض مـنزلـهـا الـذى دمـره الـطـيران

االسرائيلى.
رصـــــــــــد مـــــــــــعـــــــــــانـــــــــــاة األســـــــــــيـــــــــــرات
الـــــفــــلـــــســــطــــيـــــنــــيـــــات فى الـــــســــجــــون
اإلسرائيلية خصوصاً اللواتى ينج

داخل تلك السجون كما .
ـســيـحــيـ تـطــرق إلى الـعـالقـة بــ ا
سلم من خـالل راهبة مسيحية وا
تـبادر إلى مـساعدة "مـقاومات "جلأن
الـى الـــــــكــــــــنــــــــيـــــــســــــــة مـن الـــــــقــــــــصف
اإلســرائــيــلى وتــضــحّى بــنــفــسـهــا من
أجل مــحـــاولــة إنــقـــاذ حــيــاة مـــقــاومــة

ثالثة جريحة .
سرحية ب معاناة وتنقلت مشاهـد ا
ــــــرأة فـى غـــــــزة  جـــــــراء احلـــــــصــــــار ا
ـسـتـمـرة وبـطـوالتهـن على واحلروب ا
مــــــر الـــــعــــــصـــــور وصـــــوالً الـى  حـــــال

ـواطـن إثـر االنــقـســام الـداخــلى بـ ا
. الفلسطيني

ـســرحــيــة بـالــبــطل أيـوب واخــتــتــمت ا
وهــو داخل "قــفــة " من الــقش  يــقــول
إن "الـــوطـن أصـــبـح وطــــنـــ والــــبــــلـــد
أصـــــــــبـح بـــــــــلــــــــديـن" فـى إشـــــــــارة الى
االنــــــقـــــســـــام بــــــ حـــــركـــــتـى "فـــــتح" و

"حماس".
فى ليـلة االفـتتـاح توجه الـبطل أيوب
الى الـفنان الـسورى قائالً: "تـعال يا
أستاذ دريد مـش عارف اخلينى جوا
الــقــفـــة وال اطــلع بـــراهــا" فــيـــصــعــد
ــــســـــرح وسط حلـــــام إلى خـــــشــــبـــــة ا
تـــصـــفـــيـق اجلـــمـــهـــور احلـــار ويـــقـــول
لــلـبــطل" إذا لم يــتـحــدوا (الـفــصـائل)
راح أدخـل انــــا مــــعــــاك فى الــــقــــفــــة.
"وأثـار دريـد حلـام حـمـاسـة احلـضور
بــــأدائه أغــــنــــيـــة "بــــاكــــتب اســــمك يـــا
ـا بــتـغـيب" وهى بالدى عـالــشـمس ا
إحــدى أغـانـى مـســرحــيـتـه الـشــهــيـرة

"كاسك يا وطن".
وقــــال حلــــام لــــلــــحــــضــــور: "اإلنــــســـان
الــفـلــسـطــيـنى الــرائع لــيس مـحــاصـراً
فى غـزة والضـفة فـقط ولكن فى كل
العالم لـكن احلصار األقسى واألكثر
وجعاً هـو حصار اخلالف ب األخوة

." الفلسطيني
وتـابع: "منـذ وصولى الى غـزة شعرت
بــإحـســاس احلـريــة والــكـرامــة ولـيس
بـأنــهـا سـجـن كـونـهــا مـحـاصــرة أتـيـنـا

إليكم نستمد منكم الشموخ".
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قـدم الـنجم الـلـبنـانى األسـطورى
زيـــــــاد رحــــــبــــــانى عـــــــلى قــــــاعــــــة
األونــيــســـكــو بــبـــيــروت األســبــوع
ـــــــــاضـى حـــــــــفـال امـــــــــتــــــــــزجت ا
ـوسـيـقى فـيه بـالـغـنـاء وتـخـلـلـته ا
"اسكتشات مـسرحية فى توليفة
ها لك تقد غير مسبـوقة وال 
إال فــنـــان بــقـــامــة زيـــاد.  احلــفل
الـــذى حـــمـل عـــنـــوان "مـــنـــيـــحـــة"
استـعاد زياد من خالله خالصة
ـسـرحـيـة ـوسـيــقـيـة وا جتـربـته ا
والــغـنـائــيـة الــتى تـعــود ألكـثـر من
ثالثــــــة عــــــقـــــود. ووسـط أجـــــواء
حـمـاسـيـة أسـهم فـيـهـا اجلـمـهـور
قدم زياد أولى األغـنيات بصوته
وهى "قــلــتـيــلـى حـبــيــتك" ثـم "أنـا
عـم فـــــــكـــــــر ابـــــــقى أنـــــــا ويـــــــاك"
و"بـصـراحـة" وتـراقص اجلـمـهور

مع أغــنـــيــة "ولــعت كـــثــيــر". كــمــا
قـدم أغــنـيــات كـانـت قـد غــنـتــهـا
ــــطـــربــــة فــــيـــروز وهى والــــدته ا
"بـــعــــثـــتــــلك يـــا حــــبـــيــــبى الـــروح"
و"حبـيتك تـنسـيت النـوم" إضافة
الى األغــنــيــة الــتى كــان قــدمــهـا
لـلتـونـسيـة لـطيـفـة بعـنـوان "بنص
ــثـــلــون عــدة اجلـــو". وتــنـــاوب 
عــــلى قـــراءة نـــصـــوص كـــان قـــد
قـدمـهـا زيــاد فى بـرنـامج إذاعى
شـــهــــيـــر قـــدم فـى الـــعـــام1987
يدعى "العقل زيـنة".  بينما قدم
هــــو شــــخــــصــــيــــا اســــكــــتــــشــــاته
ـسرحـية مـتـنقال بـ العـازف ا
ـمـثـل يـطـلق بـعـضا ـغـن وا وا
من "قـــفــشـــاته" الــتـى يــتـــلــقـــفــهــا
احلـــــضـــــور بــــالـــــضـــــحـك مع كل

حركة يقوم بها.
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اخملـرجـة الــسـوريـة الـشــابـة فـداء داهـور
تستعد جلـولة تشمل دوال عربية لعرض
سـرحيـة "مس جولـيا" أحـدث أعمـالهـا ا
للـكاتب السـويدى  أوجـست سربـندبرج.
ـسـرحــيـة حــول الـصـراع تـدور أحــداث ا
بـ الطبقـات االجتمـاعية. فداء درست
الــــتــــرجــــمــــة فـى كــــلــــيــــة إكــــســــفــــورد فى
بريـطانـيا وقـدمت دراسات مـتعددة عن
أعـمـال سـتــانالفـسـكى وألــفت كـتـابـًا عن
ـــرأة فى مـــســرح حتـــلـــيل شـــخــصـــيـــات ا
هــــنـــريـك إبـــسن .وفى حــــوار لــــهـــا عــــلى
هـامـش عـرض مــســرحـيــتــهـا فـى دمـشق
ــــســــرح الــــعــــربى بــــانـه مـــازال وصــــفت ا

فداء داهورفقيرا فى معظم البلدان.

حازم شبل

جـموعـة عمل مـسرحـية ويرد الـفـنان حـازم شبل وهـو مشـارك 
"شغل أراجوزات" ويقول : الدكتور خالد اخلربوطلى

بــعـــد الــسالم والـــتــحـــيــة عـــنــدمــا ذهـــبت لـــلــقــاء األســـتــاذ جالل
الــشـرقــاوى لالتــفــاق عـلى تــصــمـيـم ديـكــورات هــذا الـعــرض كـان
اســمه (نــظــام أراجــوزات) ولـــكن الــرقــابــة اعـــتــرضت عــلى هــذا
االسم ولذلك غـيره إلى شـغل أراجوزات كـاسم مؤقت ولم يـطبع
ـسـرح فـقط وكـمـا هـو مـتوقع مـنه إال مـاهـو فوق وعـلى جـوانب ا
ـؤقت أثـناء مـشـاهـدتـها عـادت الرقـابـة لالعـتـراض عـلى االسم ا
لبروفة العرض فى أواخر يـونيو. وحسب معلوماتى فإن األستاذ
جالل كــان بــصــدد إعــادة طــبع بــنــرات جــديـدة بــاالسـم اجلــديـد
ـقـترح بـالـتـوافق مع طـبـاعـة كـامل الـدعـايـة (وأعـتـقد أن االسـم ا
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سرحية أنشأت الـفنانة بسمـة محيى زايد على الفيـس بوك مجموعة للـدعاية 
"تــرا لـم لم" واشـــتـــرك بـــهـــا حـــتى كـــتـــابـــة هـــذه الـــســـطــور  24 عـــضــوا فـــقط
ـســرحـيـة وأسـمـاء أبـطـالــهـا وإن كـان الـبـوسـتـر وبــاجملـمـوعـة روابط إلعالنـات ا
ـوجـود عـلـى اجملـمـوعـة يـظـهـر بـه كل من الـفـنـان سـمـيــر غـا والـفـنـانـة مـروى ا
فـقـط جـديـر بـالـذكـر أن "تـرا لم لم" بـطـولــة الـنـجم سـمـيـر غـا الـنـجـمـة نـدى
ى ســمــيـر غــا نــور قــدرى مع الــفــنــان مــحــمـد ــطــربــة مــروى ا بــســيــونى ا

محمود والفنان غسان مطر هنادى بسمة محيى زايد .
وهذا هو الرابط لالشتراك أو إبداء الرأى

http://www.facebook.com/group.php?gid=33235770664

تاتانيا تنتظر جوائز صيفى 4 بعد حصدها
لثمان جوائز فى مهرجان اخلرافى

قــدمت فـرقــة مـســرح اخلـلــيج الـعــربى مــسـرحــيـة "تــاتـانـيــا" ضـمـن فـعــالـيـات
مـهـرجــان (صـيـفى  4) الـذى أقـامه اجملــلس الـوطــنى لـلـثــقـافـة والــفـنـون فى
ـوافــقـ  30 و 2009/7/31م الــكــويت مــسـاء يــومى اخلــمـيـس واجلـمــعــة ا
ـــســرحــيــة  عــرضــهــا فـى مــهــرجــان اخلــرافى الــســادس ويــذكــر أن هــذه ا
وحــصـلت عـلى  8جـوائـز وهى من بــطـولـة مـيـثم بـدر  إبــراهـيم الـشـيـخـلى 
عـيــسى ذيــاب  فـاطــمـة الــصـفـى  نـاصــر الـدوب  عــبـدالــعــزيـز بــهـبــهـانى 
عبدالله العنـزى  عصام حمدى  فاطمـة القالف ومن تأليف الكاتب : بدر

محارب وإخراج : عبدالعزيز صفر
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مجموعة تضم سبعة أشخاص على الفيس بوك عنوانها 

جالل الشرقاوى

ـــــنــــــصف : واحــــــد زيى ويــــــرد أحــــــمـــــد عــــــبــــــد ا
مـايقدرش ينـكر أن جالل الشرقـاوى شخصيا 

فنان كبير بجد.
ـــشـــكـــلـــة مش فـى هـــدم مـــســرح ويـــرد ولـــيـــد : ا
شـكـلة فى الشـرقـاوى كاسم جـالل الشـرقـاوى ا
سرحى ياجدع ده هدم مسرح مجهز للعرض ا
احـنـا كـانت بـتـطـلع عـيـنـيـنـا عـشـان نـأجـر يـومـ

فى أى مسرح يقومو يهدوه خالص.
ــشـاركــة فى ن يــريــد ا وهــذا رابط اجملــمــوعــة 

النقاش  .
HYPERLINK "http
://www.facebook.com/
group.php?gid=32321439671&re"

كـالــعـادة.. ولـكن أنــا أدافع عن مـبــدأ عـدم هـدم
أى مسرح حتى ولو كان مسرح "جنم".

ويقـول أحمـد سو : كـمان فى نقـطة فى صف
الـشـرقاوى .. الـلى هى أن مـسـرح الـفن زمان
ـا كـان بــاد كـان بـيـعـتـبـر مــنـفـذ حلـالـة الـفن
الـشــبــابـيــة.. والــلى طــلع مـنــهــا نـاس كــتــيـر ..
بيـنمـا فى الـوقت احلـاضر حـالة الـتـخبط فى
بـعض مـســرحـيـات مــسـرح الـفن .. نــتـيـجـة أن
الذوق الـعام بـقى فى تدهـور وكمـان فى حالة
سرح .. لكن ـمثل عن ا إحجام من صغار ا
وبــــــــــــــرضــه بــــــــــــــالـــــــــــــــرغـم مــن كـل ده .. جـالل
عـهد وبـيعمل الـشرقاوى كـان بيـجيب شـباب ا

بيهم شغل.

وعـلى اجملموعـة موضـوع وحيـد للمـناقـشة حول
سرح نصف لهدم ا أسباب طلب أحمـد عبد ا
ـنصف يـقـول وليـد فـوزى فى تـعـلـيـقه: يـا عـبـد ا
خـلـيك مــنـصف... أنـا داخل اجلـروب ده عـشـان
أقــولك ..أل...أل...أل وتـقـريـبـا كــده مش هـيـبـقى
فــيه حـد غــيــر أنــا وأنت.... أنت مــوافق... وأنـا
مـش مـــــوافـق ال ادعـى أن مـــــســــــرح الـــــفـن ومـــــا
يــــقـــدمـه من عــــروض  هــــو أعـــظـم مــــا يـــقــــدمه
ــــــــــصــــــــــرى .. وال أدافـع عـن جالل ــــــــــســـــــــرح ا ا
الــشــرقـاوى مـن مـنــطــلق شـخــصى  فــأنــا لـست
عـلى مـعـرفة شـخـصـيـة به ولم يـصـادفنى احلظ
أن أعـمل مـعه ... ولـكن اسـمع عن شـخـصه من
هــنــا ومن هــنــاك .. وجــمــيــعــهــا آراء مــتــضــاربــة
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د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> له مجموعة من القصص القصيرة بعنوان (ما تراه العيون). ونشأ فى أسرة
عريقة على خلفية أدبية واسعة وعلم وجاه  ثم رحل إلى برل لدراسة الطب
لكن حبه وشغفه باألدب جعاله يهاجر إلى فرنسا ليطلع على األدب األوربى .

سرح عدة > اشترك فى تأسيس (جمعية أنصار التمثيل) ومثلت له على ا
كوميديات اجتماعية مثل:"العصفور فى القفص" و"الهاوية" وأوبريت "العشرة
الطيبة" الذى حلنه سيد درويش.
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"مصر بتتقدم بينا".
ـالــيـة من مـحـافظ كـذلـك حـصل عـلى بــعض اجلـوائـز ا

الدقهلية فى بعض مسابقات احلزب الوطنى.
إبــراهـيم فــضـلــون يــحـلم بــأن تـتــاح له الــفـرصــة لـلــعـمل
بــالـتــلـيـفــزيـون حــتى تـتــاح له الــفـرصـة بــشـكـل أكـبـر ألن
تـعــرفه الـنــاس ومن أجل أن يـقــدم نـفــسه بـشــكل جـيـد
ـران فــهــو يــســعى دائــمــاً لــصــقـل مـوهــبــتـه بــالــقــراءة وا
ـســرحــيـة ـعــهــد الــعـالـى لـلــفــنــون ا ويــنــوى االلـتــحــاق بــا

سرح على أصوله. لدراسة ا

ـرحـلة بـدأ إبراهـيم فـضـلـون مشـواره الـفـنى مع نـهايـة ا
االبـتدائية وذلك حيـنما اكتشف مـوهبته األستاذ زيدان
ـــدرسـى وأقـــنـــعه بـــااللـــتـــحـــاق ـــســـرح ا ـــســــئـــول عن ا ا
بــالـفـريق كــمـا أوصى اخملــرج رضـا رمـزى بــإشـراكه فى
األوبـريت الـذى كـان يـقـوم بـإخـراجه من تـألـيف مـحـمد

صرى". العشماوى وهو أوبريت "أنا ا
سـرح الثـقافـة اجلمـاهيـرية التـحق فـضلـون بعـد ذلك 
بالدقهلية ليتعلم الكثير من أساسيات فن التمثيل على
يــد اخملــرج مــحــمـــد فــتــحى هــذا اخملـــرج الــذى عــلــمه
سـرح وعدم خشية كيفيـة الوقوف بثـبات علي خـشبة ا
ـا يـلـيـق بـكل دور عـلى اجلـمــهـور واالسـتــعـداد لـلــدور 

ـهــارات واخلـبـرات حـدة.. وبــعـد أن اكــتـسب فــضـلــون ا
سرح فشارك مع الالزمة توالت عروضه علي خشبة ا
اخملــرج عــادل بــركــات فى عــرض "عــودة الــشــهـيــد" من
تـألـيف مـحمـد الـعـشـماوى ثم "مـصـر بـتـتقـدم بـيـنا" مع
اخملـرج رضـا رمـزى كمـا شـارك فى بـعض مـسـرحـيات
الـقـطاع اخلـاص مثل " 41حـرامى" تـأليف رضـا رمزى
وإخــراج حــســام الــديـن صالح و"دم الــســواقى" إخــراج

رجائى فتحى.
حصل إبراهيم على العديد من اجلوائز منها جائزة
ــثل ثـــانى فى مـــســـابــقـــة نــظـــمــهـــا احلــزب أحــسـن 
الـــوطـــنى ثـم جـــائـــزة الــتـــمـــثـــيـل األولى عن دوره فى
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رأفت سميرعصام مصطفى

يتـسم خالـد الضـوانى بـخفـة الدم الـشديـدة التى يـتمـتع بهـا - عادة - من وهـبهم الـله وفرة
فى اجلسم ومـع ذلك فإن خالد يتمتع أيـضا بلياقة بدنـية عالية تساعده فى أداء أدواره -
عـلي اختالفـهـا - برشـاقـة يحـسـده علـيـهـا النـحـيفـون.. خـالد فـنـان عمـانى تـخرج فى كـلـية
درسى سـرح ا اضـى غير أنـه مارس التـمثـيل فى ا التـربيـة فى بدايـة تسـعيـنيـات الشـهر ا
رحلة الدراسـية األولى وإن كانت موهبته التمثـيلية لم تتأكد بشكل واضح منـذ التحاقه با
ـوهـبته ـلط له وصـقـله  ـسـرح بـالـكلـيـة ومع تـشـجـيع د. مـحـمـد ا إال مع الـتـحـاقه بـفـريق ا
ـعلـم فيـمـا وصل إلـيه من حـرفـيـة تـمـثـيـلـيـة  وقد فخـالـد يـدين بـالـكـثـيـر من الـفـضل لـهـذا ا
لـيـون" و"مجـان ـسرحـيـة من أهمـهـا: "خربـة  شـارك خالـد فى الـعشـرات من الـعروض ا

ـعـمـرى وإخـراج ولـيد اخلـروصى و"حتـت ظالل الـسـماء" عـلى الـهـواء" من تـألـيف مـحـمـد ا
ـعمـرى "أطالل الـبرامـكه" تألـيف حـمود الـداغش وإخراج تـألـيف بدر احلـمدانى وإخـراج ا
ـنحـوس مـنـحوس" و"احلـقـيـقة" و"عـنـدمـا تصـحـو الـذئاب" تـألـيف سـعدون اخلـروصى ثم "ا
ـهـرجـانـات الـدوليـة من الـعـبـيـدى وإخراج يـوسف الـبـلـوشى. شـارك خـالـد فى الـعـديـد من ا
أهـمها مهرجان الـقاهرة للمسـرح التجريبى عام  2003 بعرضه "عنـدما تصحو الذئاب" ثم
فى  2006من خالل عــرض "رثــاء الــفــجـر" وفى  2008شــارك بــعـرض "بــريق فـى الـظــلــمـة".
يعـتبـر خالـد أن دوره فى عرض "حـفار الـقبـور" من أهم األدوار التي قـدمهـا طوال مـسيرته
شاكل ـلك اجلن الذى يـعانى بـعض ا سـاعد األول  سرحـية حـيث قام بـدور "الزاحف" ا ا
النـفسـيـة واجلسـدية الـتي جتبـره عـلي أن يزحف عـلى بطـنه طـوال مدة الـعرض الـتى تصل
ــهــمــة طـــوال مــســيــرته إلى  75دقــيــقــة. حــصـل خــالــد الــضــوانـى عــلى عــدد من اجلـــوائــز ا
ـثل فى مـهـرجـان عـمـان .2002 ويـتـمـنى خـالـد أن يـرتـقى ـسـرحـيـة مـنـهــا جـائـزة أحـسن  ا
سرح الـعمانى والدراما خـاصة بعد صدور قرار مـن سلطان البالد بـدراسة سبل تطوير با
ـسرح الـعـمـانى كمـا يـتمـنى أن يـظـهر بـشـكل أفـضل وأن يحـظى بـفـرص أكبـر فى الـدراما ا

التليفزيونية وقد عرض عليه العمل فى مسلسل جديد يتم تنفيذه قريباً.

سرحي اخلالقةأمانى السيد أحمد حوارات ا
ـسـرحـي فى أقـالـيم مـصر س سـعادة ا أ
ــسـرحـيـة وقـد زادت ــهـرجـانـات ا بـعـودة ا
هـرجان اخلتـامى لفرق سـعادتهم بـعودة ا
األقـاليـم القـومـية لـيلـتـقى الفـنـانون من
األقـالـيم الـثـقافـيـة اخلـمـسة عـلى مـحـبة
الــفن فــمــا يــحــدث من حــوارات خـالقـة
وتالقـى أفـكــار يـنــقل اخلــبـرة بــ فــنـانى
ـارسـون احلـريـة الـفـنـيـة األقـالـيم حـ 
لـتــتــسع رقــعــة اجلـمــال وهم يــتــدارسـون
أعمالـهم ويجـلسـون على مـائدة الـنقاش

سرح. هتم بفن ا مع النقاد وا
ـسرح  فى أقالـيم مصـر بدأ فى إزاحة إن ا
الــضـبـاب عن عــروضه كـمــا بـدأت الــثـقـة
ـهرجانـات نعم تعـود لفـنانـيه بعـد عودة ا
نـدرك أنـهـا لـيـست فـى صـورتـها الـتـى كـنا
نـحـلم بــهـا لـكـنــهـا الـبـدايــة الـتى تـخـرج
احلــركــة من مـواتــهـا وتــســعى بـخــطـوات
ـسرحية ولـعلنا حـثيثـة لنهضـة احلركة ا
ـسك بخـيط الثـقة ح نـقرأ بـأناة فوز
عــرض "الــقــرد كــثــيف الــشــعـر" بــخــمس
ـهـرجــان الـقـومى لــلـمـسـرح جـوائــز فى ا
نافسة فعروض فرق األقاليم قادرة على ا
ا حتـقـقه من جـمـالـيات إلى والـوصـول 
ذائــــقـــة كـــنــــا نـــحـــلـم أن تـــظـــهــــر فى كل
مسـارحنـا وها هـو مسرح األقـاليـم يخرج
ــثالً فى هـذا حــامالً هــويـته ومالمــحه 

العرض وفى عروض أخرى متميزة.
ـسـرح ومـا يـلـعـبه فى إنـنـا نـدرك أهـمـية ا
الــتـنــمـيــة الـثــقـافــيـة واالجــتـمـاعــيـة بل
واجلمـالية فى عـالم يستشـرى فيه القبح
وتهـيمن عـليه قـيم االستـهالك لذا فـإننا
ـسـرح األقــالـيم سـنــولى عـنــايـة كــبـيــرة 
سـواء عـلـى مـسـتـوى بنـيـتـه األسـاسـية  أو
فـنانـيه لنـسـتعـيد جـزءًا من ذاكـرتنـا التى
ستـكون الـقاطرة الـتى تـقودنا نـحو إعالء
قــيـم احلق واخلـــيــر والـــعــدل واجلـــمــال.
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نــيـــرة مــحــمـــد إبــراهــيـم وجه بــرىء ومـالمح هــادئــة
وعـمــر لم يـتـجـاوز خــمس عـشـرة عــامـاً وعـلى الـرغم
من صـغر سنها فإنـها استطاعت أن تشـارك بالتمثيل
سـرحية والـتعـبير احلـركى فى العـديد من العـروض ا
واالســتـــعــراضــيـــة كــمــا قــدمـت مع فــرقــة بـــورســعــيــد
لــلـدرامــا احلــركــيـة عــرضًــا من الــعـروض مــنــهــا "حـلم
األجـنحـة ميالد جـديـد مالمحـنا االفـتتـاحيـة كلـمة

وطن".
نـيرة اكـتشفت مـوهبـتهـا التـمثيـليـة مبـكراً جداً وذلك
ـدرسيـة والعروض خالل مـشاركـاتهـا فى األنشـطة ا

رحلة االبتدائية درسى فى ا سرح ا التي يقدمها ا
وقد أغـرتـهـا مـوهـبـتـهـا للـتـقـدم إلى فـرقـة بـورسـعـيد
لــلــدرامـا احلــركــيــة كــمــا أقــنــعت مــوهــبــتــهــا اخملـرج
مـحــمـد عــشـرى فــراح يـدربــهــا كـثــيـراً عــلي الـتــعـبــيـر
احلركى والتمثيل باجلسد ثم أشركها فى العروض
التى يـقـوم بإخـراجهـا لـلفـرقة وقـد أثبـتت نـيرة إنـها
ـسـئـولـيــة الـتي ألـقـاهـا عــلي عـاتـقـهـا عـلى مـســتـوى ا
عـشـري وقـدمت أدواراً مـتـميـزة لـفـتت إلى مـوهـبـتـها
األنظار ودعمت وجودها فى الفرقة كعضو ال غني

عنه.

áYGQõdG á«∏c QOÉ¨J ’ ¬MhQ 

مروة سعيد

3 من أغسطس2009 

¿ƒjõØ«∏àdÉH º∏ëj 

نـــيــرة تــتــمـــنى أن تــصــبـح مــشــهـــورة وذلك عن طــريق
األدوار اجليـدة التي تـتمـني القـيام بـها كـما أن لـديها
ـتفرج مـيزة تؤكـد موهبتـها وجتعـلها مـحط أنظار ا
ومــحط إعـجـابـهم وهى أنـهـا جتـيــد الـتـمـثـيل بـعـيـنـيـهـا
ـثـلـة وجـسـدهــا وهى لـذلك حتـلم بـأن تــكـون أشـهـر 
فى مجـال التـعبـير احلركى وأن تـكون فـرقة مـستـقلة

فى هذا اجملال.

ســـكــنـت روح عــمـــاد يـــوسف كـــلـــيـــة زراعـــة الــقـــاهـــرة وال تـــريــد أن
تـغـادرهـا علـى الرغم من جتـاوزه سن الـتـخـرج فقـد ارتـبط بـفريق
الـتـمـثـيـل بـالـكـلـيـة وعـاش بـيـنه أسـعـد حلـظـات حـيـاته كـمـا شـارك
أفــراده تـقـد الــعـديـد مـن الـعـروض الـنــاجـحـة الــتى قـدمت داخل

اجلامعة وخارجها..
شـارك عـمــاد مع اخملـرج هـشــام عـطـوة فى مــسـرحـيـة "كــالـيـجـوال"
ـسرح عـلي مـسـرح الطـلـيـعـة وفى عرض "الـبـؤسـاء" عـلى خشـبـة ا
الــقـومـى كــمـا قــدم مـع اخملـرج مــحــمــد عالم أكــثــر من عــرض من
بيـنها: "مـهاجر برسـبان هانـيبال وأطيـاف حكايـة" كما شارك مع
اخملـرج عـمـاد يـوسف (تـشـابه فى األسـمـاء) فى عـرضى: "مـلـحـمة
وتى" كـما شارك فـى عرض "اآللهـة غضبى" من السـراب وثورة ا
إخـراج أحـمد عـبـد الـصمـد و"جـثة حـيـة" من إخراج رانـيـا عاطف
و"فوت عـلينـا بكره" مع مـحمود الـسيد.. كـما شارك فى مـسرحية
"شـمـشــون ودلـيـلـة" إخـراج أســامـة فـوزى و"رحـلـة حــنـظـلـة" إخـراج
أحـمد سـالم و"كرنـفـال األشبـاح" مع محـمـد مبـروك وأيضـا "سور

" من إخراج حس محمود. الص
عـــمـــاد يـــوسـف يـــحـــلم بــــتـــقـــد أدوار الـــشــــر بـــاإلضـــافـــة لألدوار
الكـوميدية كما يتـمنى تقد نصوص مولـيير وتشيكوف وحتويل

ا تتمتع به من ثراء. سرح  أعمال جنيب محفوظ إلى ا

فاروق حسنى
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سرحى "القرد كثيف الشعر"  فى تكر فريق عمل العرض ا

دراسـة شـديـدة وعــلى الـنـتــائج الـتى لم جتــر فـيـهـا
راكز األولى وراء الشـهرة والذيـوع ومنحـت فيهـا ا
ن يــســـتــحـــقــهــا فـــنــيـــاً حــتى ولـــو كــان مـن الــهــواه
واسـتـبـعـدت من الـفوز مـن ال يسـتـحـقـون حـتى ولو

. كانوا من احملترف
كـما شـكـر د. مجـاهــد الفـنـان فاروق حـسـنى وزير
الـثــقـافــة الــذى وافق مـشـكـــوراً عـلى مـنــح الـفـرقـة
 45 ألف جـنـيه. وقـد قـرر د. أحـمـد مـجـاهـد مـنح

مـــحــــمـــد مـــصـــطـــفى عـــبـــدالــــلـــطـــيف فى اإلعـــداد
ـوسـيقـى مبـلغ  500 جـنـيه بـاإلضـافـة إلى عـمل وا
مالبس جديدة لفرقـة كورال أطفال قصر التذوق

ـ سيدى جابر.
 وأضـــــافـت إجالل هـــــاشـم رئـــــيـس إقـــــلـــــيم غـــــرب
ووسط الـدلــتـا الــثـقــافى بـأن الــلـقــاء الـيــوم يـعــتـبـر
سـرح اإلقلـيمى تتـويجـا وتقـديـراً ألحد اجنـازات ا
ـــســـرحى "الـــقـــرد كـــثـــيف ـــتـــمـــثل فى الـــعــــرض ا ا
الشعر" تأليف يوج أونيل وإخراج جمال ياقوت
لـفرقة قـصر الـتذوق بـسيـدى جابـر والتى شاركت
ـسرح هـرجـان ا بـاسم الـهـيـئة فى الـدورة الـرابـعـة 
ــراكـز األولى فى اإلخـراج الـقــومى وحـازت عـلى ا
ـوسـيـقـيـة والـرؤيـة الـتـشـكـيـلــيـة واالسـتـعـراضـيـة وا
واالضـاءة. ثم تـقدمت بـالـشـكـر والتـقـديـر حملافظ
االســـكــــنـــدريــــة عـــلـى حـــرصه الــــدائم بــــتـــشــــريـــفه
بـاحلــضـور لــلــيـوم الــثـانى عــلى الــتـوالى رغم كــثـرة
ـبــدعى وفــنـانى مــسـئــولــيـاته تــقــديـراً وتــشــجـيــعــا 
ومــثــقــفى االســكــنــدريــة وأيــضـا الــشــكــر لــلــدكــتـور
مــجــاهــد عــلى مــا يــبـذلـه من جــهـد فـى ضخ دمـاء
جـديـدة فى مـســيـرة الـعـطـاء اإلبــداعى والـتـنـويـرى
فى جــمـيع األنـشـطــة الـثـقـافــيـة والـفـنـيــة ولـلـفـنـان
عــصـــام الــســـيــد عــلـى اهــتــمـــامه بــتـــأســيس بـــنــيــة
مــســرحــيـــة ثــابــتــة ومـــســتــقــلـــة وفــاعــلــة لـــلــمــســرح
اإلقــلــيــمى ود. عـبــد الــوهـاب عــبــد احملـسـن عـلى
تـــذلـــيل كل الـــصـــعــوبـــات إلجنـــاح الـــفــرق الـــفـــنـــيــة

لألقاليم الثقافية.
وأشــار الـفــنــان عـصــام الــســيـد مــديــر عـام اإلدارة
الـعـامـة لـلـمسـرح أنه لـوال دعم وتـشـجـيع د. أحـمد
مـجـاهـد لـم يـكن هـذا حـال الـثـقــافـة اجلـمـاهـيـريـة
ـسرح ولـهـذا فقـد أهدى الـفـنان عـصام وال حال ا
الــســـيـــد جــائـــزة أفـــضل عـــرض لــلـــدكـــتــور أحـــمــد
مجاهد باسم جميع فنانى الثقافة اجلماهيرية.
ثم قـام مــحـافظ االسـكـنـدريــة ود. أحـمـد مـجـاهـد
ـــســرحى وهم ـــشــاركـــ فى الـــعــرض ا بـــتــكــر ا
الــفــنــان أحـمــد الــســعــيــد بــطل الــعــرض والــفــنـان
محـمد مـيزو مـصمم الـرقصـات والفـنان الـدكتور
صـــبــحـى الــســـســيـــد الــفـــائــز بـــجــائـــزتى الــديـــكــور
ـسـيــرة وصـاحب هـذا االجنـاز واالضــاءة وقـائـد ا
الفنان جمال ياقـوت والفنان عصام السيد مدير

عام اإلدارة العامة للمسرح.
واختتمت الفعاليات بتقد مجموعة من األغانى
الــوطــنــيــة لــفــرقــة كــورال أطــفــال قــصــر الــتــذوق ـ

سيدى جابر.

الـــسالمـــونى لـــيـس كـــجـــزء من مـــســـرح الـــثـــقـــافـــة
اجلـمـاهـيـريـة ولـكن مـسـرح الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة
جــــزء من أبــــوالـــعال الــــسالمــــونى كــــمـــا حــــصـــلت
الــفـنــانــة عـبــيــر عـلـى مـســئــولـة الــورش والــتـدريب
ــســرح عــلـى جــائــزة الــتــألــيف الــصــاعــد بــإدارة ا
والفنان محمـد العمروسى من فرقة السامر على

ثل صاعد. جائزة أحسن 
سرحى أما اجلوائـز التى حـصل عليـها العـرض ا
"الـقرد كـثـيف الـشـعـر" فـقـد فـاز مـنـاصـفـة مـحـمد
ميـزو مـصـمم الرقـصـات مع عـاطف عـوض وفاز
بـجــائـزتى الـديـكـور واالضــاءة د. صـبـحى الـسـيـد
وجـــائــزة أفـــضل مـــخــرج فـــاز بــهـــا جــمـــال يــاقــوت
بـــاإلضـــافـــة إلى اجلــــائـــزة الـــكـــبـــرى وهى جـــائـــزة

أفضل عرض.
ثم توجه د. أحمد مجاهـد بالشكر جلمال ياقوت
وهـــو مـــخــرج واعـــد وكـــان واثـــقـــا من أن الـــعــرض
ـهــرجـان الـقـومى لــلـمـسـرح ولـكن لم سـيـفـوز فى ا
ـــســـألــة مـــحـــكـــومــة يـــعـــرف حــجـم اجلــوائـــز ألن ا
ـنـافـسـة مع الـفـرق األخـرى وقـد حـصل جـمال بـا
يـــاقــوت عــلـى جــائـــزة أفــضل مـــخــرج صـــاعــد فى
ــهـــرجــان مـــنــذ ثالث ـــســابـــقــة فـى ا نــفـس هــذه ا
ســــنــــوات وســـــعى إلى أن حــــصـل عــــلى اجلــــائــــزة
األولى كـمــا تـقـدم بـالــشـكـر لـلــجـنـة الـتــحـكـيم فى
هـرجان القـومى لـلمسـرح وعلـى رأسها مسـابقـة ا
ـدروسة سـامح مـهـران على الـتـوصـيات الـعـلـميـة ا

حتت رعـايـة الفنــان فاروق حسنى وزيــر الثقافـة
قـام الـلـواء عـادل لـبـيب مـحـافظ االسـكـنـدريـة ود.
أحــمــد مــجــاهـــد رئــيس الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور
ــســرحى الــثــقــافــة بــتــكـر فــريـق عـمـل الــعـرض ا
"القرد كـثيف الـشعـر" لقـصر ثـقافـة التـذوق الفنى
ـركـز االسـكـنـدريـة لإلبـداع بـسـيـدى جـابـر وذلك 
الـــذى فـــاز بــجـــائـــزة أفــضـل عــرض مـــســـرحى فى
ــصــرى فى الـدورة ــهـرجــان الــقـومى لــلــمــسـرح ا ا
الـرابـعـة فى احـتفـالـيـة أقامـهـا إقـلـيم غرب ووسط
الـدلــتـا الـثــقـافى بـرئــاسـة إجالل هـاشـم بـحـضـور
طــارق الـــقــيــعى رئــيس اجملـــلس احملــلى حملــافــظــة
االســــكــــنــــدريــــة وقــــيــــادات الـــــهــــيــــئــــة ولــــفــــيف من

. اإلعالمي والصحفي
وفـى كــلـــمـــته أشــار الـــلـــواء عــادل لـــبـــيب مـــحــافظ
االسـكـنـدريـة  إلى إصــراره حلـضـور هـذا الـتـكـر
ـاً لقصر التـذوق ـ سيدى جابر لـيس بوصفه تكر
ـاً حملـافظـة االسكـنـدرية وأضـاف بأنه ولكن تـكر
سـيشـارك مع وزيـر الثـقـافة الـفـنان فـاروق حـسنى
ــنح الــفــرقــة عــشــرة آالف جــنـيـه وأكـد عــلى أن
الـدكــتــور أحــمـد مــجــاهــد يــعـمـل بـأســلــوب جــديـد
وغــيـر تـقــلـيـدى ومــذلالً لـكل الــعـقـبــات وتـمـنى أن
تـكون كل وزارة الثـقافـة وهيـئة قصـور الثـقافة فى
أحـــسن صـــورة مـــشــــيـــراً إلى إعـــتـــزازه وتـــقـــديـــره
لــلـفــنـان فــاروق حـسـنـى وزيـر الـثــقـافــة ألنه أعـطى
ــصـــر الــكـــثــيــر وتـــمــنى أن يـــفــوز فى الـــيــونـــســكــو

بوضعه الدولى وخبراته الكثيرة.
وأكـــد د. أحـــمـــد مـــجـــاهـــد فى كـــلـــمــــته عـــلى دعم
مـــعــالى الـــلــواء عـــادل لــبـــيب لـــلــثـــقــافـــة والــفن فى
االسـكـنـدريـة وإصــراره حلـضـور الـتـكـر وقـال د.
مـجـاهـد إنـنى راهـنـت ومـصـر تـراهن عـلى مـسـرح
ـسرح الـثـقـافة اجلـمـاهـيـريـة وال أمل فى إصالح ا
ــــصـــــرى مــــا لـم يـــــبــــدأ اإلصـالح من الـــــثــــقـــــافــــة ا
اجلـماهيريـة هذا الرهان لم يؤتـى ثماره منذ زمن
طــــويـل إنه واجـه إنــــتــــكــــاســــة عـــــقب حــــريـق بــــنى
سـويف واسـتــطـعـنـا ن نـنـهض مـنـهـا بـعض الـشىء
فـقط هـذا الــعـام بـعـودة مـهـرجـان مـسـرح األقـالـيم
وإفتتاح قصـر ثقافة بنى سويف ومسرح منف ثم
تـوج هذا االزدهـار بحـصول فـرقة من فـرق الهـيئة
الـعامة لقصـور الثقافة للـمرة األولى على اجلائزة
ـــهــــرجـــان الــــكـــبــــرى جـــائــــزة أفـــضـل عـــرض فـى ا
القومى لـلمـسرح ثم تـقدم بـالشكـر للـفنـان عصام
همة هنة وا ـسرح حلبه فى ا السيد مدير إدارة ا
الـتى يـقــوم بـهـا قــبل أن يـكـون مــديـراً عـامـاً إلدارة

سرح. ا
وأضــاف د. مـجــاهــد عـلـى الـرغم مـن وجـودى فى
األوبــــرا عــــنــــد إعالن اجلــــوائــــز وإن كــــان يــــجـــوز
وبـنسـبـة كبـيـرة لـرئيـس الهـيـئة أن يـصـعـد الستالم
اجلـائزة قـلت البد وأن يـتـسلـمهـا الـفنـانان عـصام
الـسـيـد وجــمـال يـاقـوت من الـفـنـان فـاروق حـسـنى
وزيـر الـثـقـافـة ألن هـذا هـو عـمـلـهـمـا . ولـو نـظـرنا
إلى بـــقــيــة اجلـــوائــز نـالحظ ثالث جـــوائــز أخــرى
ـسـرح فـى الـثـقـافــة اجلـمـاهـيــريـة جـائـزة لــضـاع ا
التأليف التى حصل عليها الكاتب الكبير أبوالعال

د. أحمد مجاهـد
 قرر عمل مالبس
جديدة لفرقة كورال
أطفال قصر التذوق
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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

ن مصطفى:  اخملرج أ
ال يوجـد ناقد فى مـصر يفهم
أصــــول الــــتــــعـــبــــيــــر احلــــركى

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

ية األولى عام 1914م  > عاد منها إلى القاهرة مع اشتعال احلرب العا
 وانصرف منذ ذلك احل

ذهب الواقعى.  سرحيات متأثراً فيها با  إلى كتابة القصص وا

3من  أغسطس2009 

> محمد تيمور (1921 - 1892م) ابن أحمد تيمور باشا
سرحى فى مصر.   ومن مؤسسى األدب القصصى وا
سافر إلى باريس لدراسة القانون.
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 صورة
مسرحية

مرتبكة وإيقاع
متهافت فى
لك هو «ا
لك» صـ9 ا

 د. مدحت الكاشف
يواصل دروسه
مثل  فى فن ا

 متابعات نقدية لعروض
مهرجان القوميات
اخلامس والثالث

Oôj iòdG ƒg ≈Mô°ùŸG ≈îjQÉJ

كــنت مـــرفــوضــا مـن أعــضــاء الـــفــرقــة فـى بــدايــة
ـسرح بـذلك.. وأنـنى كنت الـعمـل ولم يبـلغ إدارة ا
أصـنع وقـيـعـة بـ اإلدارة وبـعـضـهـا ويـسـأل مـدير
ـاذا أصــنع وقـيـعـة بـ اإلدارة الــقـصـر فى ذلك و
والـــفــرقــة الـــرافــضـــة لى كــمـــا يــدعـى وهم الــذين
حتــمـســوا لـلــعـرض الـنــاجح وتـعــاونـوا مــعى وكـيف
أحـرضـهم عـلى كــتـابـة شـكـواهم ضـد اإلدارة فـمـا
مـصـلحـتى فى ذلك إذا وأنـا الـذى دفع من جـيبه
فى هذا الـعرض مـحبـة لـلفـرقة والـعرض الـناجح
ـــقــــايـــيس.. فــــقـــد اعـــتــــمـــد عـــرضـى عـــلى بــــكل ا
سـينوغـرافيـا إضاءة وخـيال ظل لم تـتحـقق لعدم
ـكـان وكــانت إنـارة مــسـرحــيـة وحـذف صالحـيــة ا
لــلـمـشــاهـد اخلــلـفـيــة وقـد أبـلــغت هـذا فى وقــتـهـا
تليـفونيـا لألستاذ عـصام السيـد حتى أنه قال لى
ـديــر مـكــان الـبــروفـات والــديـكـور بــعـد أن أغــلق ا
(روح لـغاية مـا يطـلبون) ومـكثنـا عشـرين يوماً بال
ــالــيــة ثم بــروفــات حــتى وصــلــنــا آلخــر الــســنــة ا
أبــلــغــنى مـــديــر اإلدارة األســتــاذ عـــصــام بــتــقــد
الـية وقـدمت العرض الـعرض قبل نـهايـة السـنة ا
بـعـد عـشـرين يــومـا تـوقف لـقـد عــمـلت مع مـعـظم
احملـافـظـات مـنـهـا أسـيـوط الـتى عـمـلت بـهـا أكـثـر

من عملى ببورسعيد.
وبـــاقى األنــحـــاء مــنـــهــا بـــورســعـــيــد الـــعــريش ومع
األســــتــــاذ مـــــحــــمــــد أمــــ بـــــالــــســــويـس ورغم كل
الــصـعـوبـات وضع الـرجـل يـده فى يـدى وجتـاوزنـا
كل األزمــــات.. ودمــــيـــاط حــــتى الـــوادى اجلــــديـــد
ـهـرجـان وحـصـدت جـوائـز عـديـدة مــنـهـا جـائـزة ا
الــدولى بــروســيــا (فــلــجــوجــراد) ومــنــحت مــنــحــة
دراســيـــة عـــاصـــرنى أثـــنـــاءهـــا الـــراحل الـــشـــهـــيــد
(صــالح ســعـد) حــ كــان يــعــد لـلــدكــتــوراة فــلـدى
سجل كبير وحـافل فى عدة محافظات لم يصدر
عـنـى لـفظ نـابى وال سب وال ألـفـاظ غـيـر مـهـذبـة

كما يدعى سيادته..
هــنــاك تــقـــصــيــر يــا ســادة.. هـــنــاك بــاحــثــون عن
السبـوبة وأنـا ضد هذا كـله هكذا تـعلمت من أبى
وأمى حـ ربيـانى صغـيراً.. لـقد عـانيت يـا سادة
حلـــد االكــــتـــئـــاب وصــــمـــمت حــــتى لـــو دفــــعت من
جـيـبى.. وحـتـى ال يـشـمت الـشـامـتـون واحلـاقدون
والــبـاحــثــون سـأظل أنــا كــمــا أنـا رشــدى إبــراهـيم
ـــثـــقف حـــتى لـــو شــكك ــؤدب ا الـــفـــنــان الـــنـــزيه ا

غرضون. ا
اخملرج
رشدى إبراهيم

بـالـعـرض فـكـانت رائـعـة وكـنـا فى الـهم سـواء أمـا
من قـــلت إنــهم أربــاع وأنـــصــاف مــوهــوبــ فــكــان
ذلك بـنـاء عـلى سـلوكـيـات سـاقـها لى مـديـر الـفرع
ــــاذا  هـــدم وإال عـــلــــيه اإلجــــابــــة عن ســــؤال.. 
ـكـتـبـة وإغالق الـقـاعـة الـتى خـصـصت ـسـرح وا ا
ــمــثــلـ لــهم.. فــكــان عــلى كــواجـب الـبــحـث عن ا
الـقـدامى والـشـبـاب الـواعـدين واحملـبـ لـلـمـسرح
لـتـكـويـن مـجـمـوعــة مـتـحـمــسـة ومـخـلــصـة لـتـقـد
الـعـرض واسـتـبـعـاد البـعـض حرصـاً عـلى الـصـالح
الــعــام ألـــيس هــذا خـــلــطــاً فى األوراق يـــا ســيــادة

دير. ا
ـدير فى رده أو مـا صرح به هو ما فـعله السـيد ا
الوقـيعة فـعالً فأين دفـاعه عن الفرقـة وهو الذى
دة عشرين يوما أغلق قاعة البروفات وبداخلها 
ــســرح وسـمــاحه لــلــعـرض فى قـبل تــدخل إدارة ا
ـدة خـمـسـة أيام مـسـرح ومسـطـبه خـلف الـقـصـر 
بال جـمــهـور.. (إهــدار لـلــمــال الـعــام) أين حـرصه
وقـد صرح لـبعض أعـضاء الـفرقـة الكبـار ولى أنا
شـخـصـيــاً بـأنه أغـلق الـلـعـبــة وعـلـيـهم الـبـحث عن
(قهوة يـعدوا فيـها معـنديش مسـرح) نعم سيدى
ـــديـــر أنـت كـــذبت حــــ حـــررت خـــطـــاب إلدارة ا
ـسرح بـأن اإلسمـاعـيلـية سـتقـدم عـروضهـا على ا
ــســرح وكــذبت حــ صـــرحت لى فى مــنــتــصف ا
ـــســـرح وأواخـــر الــــعـــمل بــــأنى ســــأعـــرض عـــلـى ا
ــا دفع وكــذبـت حــ ادعــيت أنـك ال تــكــذب... 
بى لـــتـــصــنـــيع عـــرض ال يـــصـــلح إال عـــلى مـــســرح

مجهز.
يــقــول الـدكــتــور أحـمــد مــجـاهــد فى نــفس الــعـدد
ــســرح الـــذى تــطــاولـت عــلى شـــخــصى فـــيه (إن ا
ــكـــنه أن يــلــعب دورا مــهـــمــا فى حــفظ الــذاكــرة
ـبــدعـون دورا وطـنــيـا بـالغ الــوطـنـيــة فـقـد لــعب ا
ستبد ستعمر أو احلاكم ا األهمية فى مواجهة ا
وهـو دور لـيس غـائـبـا عن ذاكـرتـنـا بـالـطـبع). وهو
ـدير فأنت ال ليس غـائبا عن ذاكـرتك يا سـيادة ا
تـعـرفه أصال رغم أنك جتـيد ألـعـاب الـكومـبـيـوتر

طوال الوقت.
ـزيـد واألصـعب إذا اقـتـضى األمـر فـأنـا وهـنــاك ا
ال نــاقـة لى وال جــمل غـيــر حــبى لـلــمـســرح والـفن
وأدفـع من أجـله جـهـداً ومـاال ولــلـعـلم لم أتـقـاضى
مــلــيــمــا من أجــرى لــهــذا الــعــرض رغم أنى (بــاب

ثان) ولله األمر من قبل ومن بعد..
 إلى مـتى سـيــظل فـنـانــو األقـالـيم عــمـال تـراحـيل

.. لبعض مدعى اإلدارة والبيروقراطي
ولـست أملك أمام ما يـقوله مديـر الفرع فى أننى

الـســيـد األســتـاذ / يــسـرى حــسـان رئـيـس حتـريـر
جـريــدة مـســرحـنــا إعــمـاالً بــحق الـرد أرسل رداً
عـلى مقال الـسيد مـدير فرع ثـقافة اإلسـماعيـلية

لتنفيذ ما قاله فى رسالته.
الزال الـسيد مدير فـرع اإلسماعيلـية مصراً على
خـــلـط األوراق وتـــبــــريــــر دوره فى خــــنق الــــعـــرض
ـــســرحـى لــلـــفــرقـــة الـــقــومـــيــة بـــاإلســـمــاعـــيــلـــيــة ا
تـاجرة هـو وأعـوانه من مـحتـرفى «الـسبـوبات» وا
ـنـاســبـات.. فـكــيف يـبـرر وحــامـلى األقــنـعـة لــكل ا

سيادته.
1- أعــلن رســمــيــاً أن لــديـه مــســرحــاً وســنــعـرض
ـسرح منـحه شريحـة لهذا ـا دفع بإدارة ا عليه 
الـعــام ثم تـنـصــله من ذلك بـعــد انـتـهــاء الـبـروفـات

سرح. واستعداد الفرقة للعرض على ا
ــقــايــسـة ال ــديــر إنــتــاج بــأجــر من ا 2- تـعــيــيــنه 
يـحــضـر وال نـعـرف عـنه شـيــئـاً وادعـائه دائـمـاً أنه

ليس له عالقة بالعرض.
3- لم يــــقـم بــــعــــمل دعــــايــــة كــــافــــيـــــة ولم يــــطــــبع
ـسرح «بامـفـلت» العـرض وال دعـوات ولم يـجهـز ا
السـتـقـبـال مــتـفـرجـ فـقط أحـضـر 50 كـرسـيـاً
ـسـرح خـلف الـقـصر أو يـوم حـضـور الـلـجنـة فى ا
ـسـرح ثم رفــعت هـذه الـكـراسى من مـا يـسـمـى بـا

قبل الفراشة بعد مغادرة اللجنة.
4-  إدراج اسم مـوظـفـة عـلى إنـهـا مـكـيـاج رغم
أنى لم اســتـــخــدم مــكــيــاجـــاً فــضالً عن أن  عــدد

مثالت 32 فقط. مثل وا ا
5- قوله بـعد 5 عـروض بالكاد «أنـا قفلت الـلعبة

ومعنديش عروض بعد كده».
6- لم تـــتم الـــعــروض ولم تـــصــرف مـــســتـــحــقــات
ـمــثـلـ بــاب أول وال الـتـعــاقـدات ومـنــهـا اخملـرج ا

الية حتى اآلن. رغم انتهاء السنة ا
7- رفض اســتـضــافـة أو إقــامـة اخملــرج وال حـتى
مـهـنــدس الـديـكـور و ذلك عــلى حـسـاب اخملـرج
بـجــانب أن الـســيـد مــديـر الــفـرع صـرح بــأن لـديه
ورقة تـلـغى هـذا الـبـنـد (بـند 5) فى بـنـود الـعـقد
بــجــانب أنـــنى مــخــرج بــالــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور
الــثــقـــافــة وأعـــلم جــيـــداً فى عــمـــلى مــا ال يـــعــلــمه
الـسيد/ مدير الـفرع فى عمله هـو.. فمشهود لى
واحلـمـد لـله بـأنـنى مـخـرج مـتـمـيـز وال أقـبل بـتـاتا
ال العـام وال قبول ما يسمونه (حتت اللعب فى ا
الـتــرابـيـزة) وأحب عــمـلى جـيــداً وإال مـا تـعـرضت
ـصاريف اإلقـامة وشـراء ما أراه نـاقصـا للـعرض
وبــذلى كل اجلـــهــد حــتـى يــتــســنـى تــقــد عــرض
مــتــمـــيــز وهـــذا مــا يـــشــهـــد به اجلــمـــيع تـــقــديــرى
ـســرحى لألعــمــال مــنــذ عـام 1982 وتـاريــخـى ا
مــشـرف وال أتـلــفظ بـألــفـاظ غـيــر مـهــذبـة مـثــلـمـا
ـديــر ولـيس لى صــوالت نـســائـيـة ادعى الـســيـد ا
ـدير أنه مثل بـعـضهم أمـا عن مـا يدعى الـسـيد ا
غــاب عــنى عــمــداً عـن تــأخــره فى أداء واجــبه أم

واجبنا ولست أدرى واجب من معه.
ومــا قــدمه ســيــادته مـن مــســتــنـدات حــررت بــتــاريخ
ــدنى فــأيـن كـان ذلـك مــنـذ 2009/6/10 لــلـدفــاع ا
ترشيحى رسميا وبدء البروفات فى 2009/1/15..
كيف أسمى مـا ذكرته فى بنود بجانب 5 عروض
يـتيـمـة وإحـضار كـراسى يـوم الـلجـنـة ورفـعهـا بـعد
ــبـنـى وعــدم طـبـع وتـوزيـع دعـاوى خـروجــهـم من ا
وال جـــمــهـــور وال إعالن بــغـــيــر أنـه إهــدار لـــلــمــال
العـام... كيـف يدعى سـيادتـه بأنـهم يـتابـعون رغم
أن من ادعـى أنه مــــديــــر إنــــتــــاج ال نــــراه ولـم تـــره
الـفــرقـة وال يــحـضـر لــلـمــبـنى النــشـغــاله فى عـمل
ـسـرح خـارجى (ســائق) بــعـلــمه وحتت إشـرافـه ا
الــصــيـفـى أو مـا يــســمى كــذلك كــان آخــر اقــتـراح
سرح بالقاهرة حلل بعد الشكوى وضغط إدارة ا
ــديــر يـردد أن ــشــكــلـة ورغم هــذا ظل الــســيـد ا ا
ــدنى غــيــر مــوافق... مــا هى األخــطــاء الــدفـــاع ا
الــتى أغـطى عــلـيـهــا.. هى حـرصى عــلى الـعـرض
ـتـمـيــز بـشـهـادة الــرواد والـفـرقـة? أمـا ـســرحى ا ا
عـن عالقــــتى بـــالــــفــــنـــانــــ الـــذيـن عـــمــــلــــوا مـــعى

سرح ..  نوادى ا
 نتاج شديد الوضوح 
لهيئة قصور الثقافة

صـ25

:  اخملرج أحمد حس
ستقبل سرح ا ا

مزدحم 
بأصحاب األقنعة صـ6

عقول   ا
 والال معقول وجهان

متالزمان
 فى «الدرس» صـ 13

 األراجوز .. أحلان سابقة
التجهيز وأداء تمثيلى شديد

الغرابة صـ 14

 فيفا ماما .. عرض ينتمى للعالم
اجلديد بقوة ويفصل ب التقنيات

البريختية صـ 11-10

صورة الغالف

سرح  الصوت فى ا
احلديث

ومحاوالت مزجه
بالعاطفة صـ23

 من سيرة وأعمال
الكاتب الكبير 

محمد تيمور 

مختارات العدد 

 د. مدحت
الكاشف .. على
مثل استحضار ا
طاقته إلحداث
التوازن داخل
جسده صـ26

Vereshchagin,
Vasily (Russian,

1842-1904)

لوحات العدد

يـــعـــد مـــايـــكـل كـــويـــست
واحــــــــداً مـن األســــــــمـــــــاء
ــــــســـــرح الـالمــــــعـــــة فـى ا
ــــانى  وأحـــــد أبــــنــــاء األ
ـانية .. درس الـوحدة األ
ـــــوســــيــــقـى والــــفــــنــــون ا
ـسـرحـية بـشـتـوجتارت ا
ــسـرح .. بــعـدهــا عــمل 
أولـيـمـيـر بـدوسـلدورف ..
ثم عـــــــمـل بـــــــدور أوبــــــرا
شـتوجتارت وفـرانكفورت
وهــــامــــبــــورج .. واعــــتـــاد
تـــــــــــــقـــــــــــــد عــــــــــــروض
ـــــيــــلــــودرامــــا والــــعــــزف ا
ـــنـــفــرد .. الـــتـــمـــثـــيـــلى ا
وتــــــقــــــد الـــــكــــــبــــــاريه

السياسى واالجتماعى.
اقرأ صـ24

 مسرحنا تتجول
فى مسارح الكويت
وفلسط ولبنان
وسوريا لتعكس
 لنا احليوية
سرحية هناك ا

صـ4

 شخوص 
ال تملك احلياة
وتظهر مجرد
حوامل ألفكار
مسبقة فى

«الغرفة العلوية»
صـ 12

 عبدالغنى داود يكتب
مثل الواحد عن: دراما ا

 محمد
العمروسى
 احلاصل على جائزة
هرجان التمثيل فى ا

القومى :
 سامى عبداحلليم
معلمى األول صـ7
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رشدى إبراهيم عصام السيد
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اجلزائر :
 إبراهيم احلسينى

AGƒLC’G äCÉ«g ¢SÉÑ©∏H ió«°S
داخل مديـنة جزائـرية صـغيـرة تسـمى سيـدى بلـعباس
وتبعـد عن العاصمة 460 كـيلو متـرا أقيمت فـعاليات
ــــهـــرجــــان الــــثـــقــــافى لــــلـــرقـص الـــشــــعـــبـى فى دورته ا
اخلـامسـة فى الفـترة من 12-19 يولـيو اجلارى وقد
ــهــرجـان بــحـضــور عـروض تــمــيـزت هــذه الـدورة من ا
راقــصــة من 21 دولــة مـــنـــهــا: الـــبــرتـــغـــال الــتـــشــيك
كــرواتــيــا إيــطــالــيـــا قــبــرص كــوت ديــفــوار زامــبــيــا
بـابوى الـعراق فـلسـط مـصر لـيبـيا السـنغـال ز
... باإلضافة إلى عروض أخرى تونس سوريا لبنان
من سبع واليات جزائـرية هى تيزى وزو ورقله عيت

تموشنت أدرار اجللفه تيارت سيدى بلعباس..
ـهــرجـان قــدمت هــذه الـفــرق عـروضــهـا وخالل أيــام ا
على العـديد من األماكن داخـل مدينـة سيدى بـلعباس
ــســرح مــنـــهــا ســاحــة الــوئـــام ســاحــة أول نــوفـــمــبــر ا
اجلــهــوى مـســرح الـهــواء الـطــلق هــذا بـاإلضــافـة إلى
تقـد حفل االفـتتـاح داخل االسـتاد الـرياضى الـكبـير

دينة. با
وقـد تـمـيـز حـفل االفـتـتـاح بـتـقـد أجـزاء قـصـيـرة من
قرر شـاركة بحـيث ال يزيد الـزمن ا عروض الفـرق ا
لـكل فـرقة عـلى عـشـر دقـائق وهو األمـر نـفـسه الذى
ـــهـــرجــان  فى حـــفـل اخلـــتـــام مـــا أتـــاح جلـــمـــهـــور ا
االســتـمــتــاع بــعـروض قــصــيـرة مــكــثـفــة ألهم رقــصـات

الفرق فى زمن جتاوز األربع ساعات.
ـهـرجــان اسـتـطــاع اجلـمـهــور اجلـزائـرى وطـوال أيــام ا
فى مـدينـة سـيـدى بلـعـباس أن يـلـتـقى وبشـكل حـقـيقى
ـسـتـوى تـظـاهرة مع تـظـاهـرة فـنـيـة وثـقافـيـة رفـيـعـة ا
غلقة وانطلقت إلى فضاء الشوارع سارح ا جتاوزت ا
والـسـاحـات وهو مـا أتـاح لـلجـمـيع مـشاهـدة الـعروض
سـواء من يسير منـهم فى الشارع أو يجلس مـسترخياً
داخل شــــرفـــة مـــنــــزله أو يــــقـــاسم األصــــدقـــاء أكـــواب
ــقـهى وفــعل اخلــروج بــالـفن الــشــاى األخـضــر عــلى ا
لـلــنـاس هــو فـعل حتــررى مـتـخــلص من جــمـيع الــقـيـود
الـــتى حتــيط بـه فى ظــروفه الـــعــاديــة فـــفى الــشــوارع

الـدورة ما يـزيد عـلى عـشرين دولـة أفـريقـيـة وآسيـوية
وأوروبية..

وتــشـيــر الــســيــدة حـنــكــور إلى أهــمــيـة األثــر الــنــفـسى
ـواطن الـعـادى بـفضل واجلـمـالى الـذى سـيـعـود عـلى ا
ـــهـــرجـــان والـــتى تــــهـــتم بـــتـــقـــد أهم عـــروض هـــذا ا
ـــوجــودة لـــدى الــشـــعــوب الـــرقــصـــات الـــفــولـــكــلـــوريــة ا

ارس حتى اآلن.. اخملتلفة والتى مازال بعضها 
كـــمـــا لـــفــــتت الـــســـيـــدة حـــنــــكـــور الـــنـــظـــر إلى أن هـــذا
ــهــرجـان يــعــمل عــلى إحــداث نــهـضــة ثــقــافــيـة داخل ا

مديـنة سيدى بلعـباس والقرى احمليطـة بها بعد ما 
حــرمـانــهم ولـفــتـرة طــويـلـة مـن مـثل هــذه الـتــظـاهـرات
الفـنـية والـثقـافيـة بسـبب ظروف مـوجة الـتطـرف التى
نـطقة وعلى مناطق أخرى خالل ما مرت على هذه ا

أسمى بالعشرية السوداء.

تـصـبح وضـعيـة الـتـلـقى مخـتـلـفـة فال توجـد مـسـافات
فـاصـلـة بـ الـعـرض ومـتـفـرجـيه وال وضـعـيـة جـلـوس
مــعــيــنـة وأيــضــا ال يــوجــد مــقــابل مــادى لــلــفــرجـة وال
ـتـفـرج الســتـكـمـال الـشـكل بـذالت يـجب أن يــرتـديـهـا ا
الــرسـمى هــنــا الـرســمـيــة تـفــقــد كل خـصــائـصــهـا وال
ـا هـو شــعـبى حـمـيـمى إنـسـانى يـوجـد اهـتـمـام إال 

فنى..
وقــد صـرحت الـســيـدة حـلــيـمـة حـنــكـور مـديــرة ثـقـافـة
هـرجان هـرجان بـأن ا والية سـيدى بـلعـباس ورئـيس ا
قـد أقـيم ألول مرة مـنـذ خمس سـنـوات بدون أى دعم
مـادى فــقط  االسـتــقــطـاع من األمــوال اخملـصــصـة
ألنـــشــطــة الـــثــقــافــة فـى الــواليــة وبـــعــد جنــاح الــدورة
ــــســـئــــولـــ عـن الـــواليــــة لـــدعم األولـى شـــجع هــــذا ا
ــهـــرجــان إلى أن اســتـــطــاع أن يــســتـــضــيف فى هــذه ا

هـرجان الفنان عبـد القادر إيفايدى كـما أشار مدير ا
ــــقـــدمـــة داخل إلى أهـــمـــيــــة الـــعـــروض الـــشــــعـــبـــيـــة وا
ـــمــكن أن نــتـــعــرف عــلى جــزءاً ــهـــرجــان والــتى من ا ا
كــبـيـراً من ثـقـافـة شـعـوبــهـا وعـاداتـهـا كـيف يـفـرحـون
.. مـا هـى مــوسـيــقــاهم أزيــائــهم ــون يــرقــصــون يــتــأ

تعة فنياً وفكرياً. ... فهى فرجة  التقليدية
ـهـرجـان الـثقـافى ـهـرجـان مـتـزامـنـاً مع ا ويـأتى هـذا ا
األفـريقى والـذى قدم فى اجلـزائر الـعاصـمة واخـتتم
فـعـالـيـاته أمس األول والـذى اسـتـمـر طـوال 15 يـوماً
يقدم فـعالياته اخملـتلفة (مـسرح سينـما غناء آداب
ـفتـوحة ـغلـقة وا ..) على مـسارح الـعاصـمة ا تشـكـيل

كشوفة. يادين ا وأيضا داخل الساحات وا
ـهــرجـان الــثـقـافى األفــريـقى قـد وجــديـر بـالــذكـر أن ا
شـارك فـيه مـا يـزيـد عـلى ثـمـانـيـة آالف فـنـان من 51
دولـة تـمت دعـوتـهم من دول العـالم اخملـتـلـفة لـيـقـدموا
41 عــــرضـــاً فـــنــــيـــاً وقــــد صـــرحت وزيــــرة الـــثــــقـــافـــة
اجلــزائــريــة الــســيــدة خــلــيـدة تــومـى بــأن تــكــلــفــة هـذا
ــهـــرجــان الـــكـــبــيـــر اقــتـــربت من 800 مــلـــيــار ديـــنــار ا
جــزائـــرى (الــدوالر يـــســاوى 72 ديــنـــاراً) وأقــيم حتت

شعار «من أجل نهضة ثقافية شاملة»..
:¿ÉLô¡ŸG õFGƒL

بـــعــد انـــتــهـــاء الـــعــرض اخلـــتــامى لـــلــمـــهــرجـــان والــذى
ــشــاركــة  إعالن جــوائــز اشــتـــركت فــيه كل الــدول ا
ــتـكــونـة من ــهـرجــان الـتى أقــرتـهــا جلـنـة الــتـحــكـيم ا ا
مــصـــمـــمـــة الـــرقـــصـــات الــفـــرنـــســـيـــة ســـانـــدرا بــواف
ومــصــمــمــة الــرقــصــات الــكــرواتــيــة مــاريــجــا زنــاريك
واجلــزائـريــة فــامـا زهــره بــوزيــاكـورا وكــانت اجلــوائـز
كــاآلتى: فــازت فـرقــة بــامــوتـزى من زامــبــيـا بــاجلــائـزة
ـا من الــكـبــرى لـلــمـهــرجــان بـيــنـمــا فـازت فــرقــة بـاكــا
السنغال باجلائزة الـثانية وفرقة دولة بوركينا فاسو
فــازت بـاجلـائـزة الـثــالـثـة كـأحـسن عــرض هـذا بـيـنـمـا
حــصـــلت فـــرقــة ســـيــدى خـــطـــاب من عــ تـــمـــوشــنت
بـاجلزائـر جـائـزة جلنـة الـتحـكـيم اخلـاصـة وشاركـتـها

. نفس اجلائزة فرقة الكوفيا من فلسط
وفى جـــوائــز أفـــضل راقــصـــة فــازت كـل من نــيـــنــايـــنــو
مـيـمـون من السـنـغـال بأفـضل راقـصـة مر بـوعـجاج
من تونس بأفضل راقصـة ثانية وكانت جائزة أفضل
صرى أحـمد عبد راقص من نـصيب راقص التـنورة ا

الفتاح.
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