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ـفكـرين والكـتاب والـسيـاسي مـنهم ا
عــمـرو مــوسى األمــ الـعــام جلـامــعـة
الــدول الـعــربـيــة وخــيـرى شــلـبى ود.
عـبـد الـعـظـيم وزيـر مـحـافـظ الـقـاهرة
وفـاروق جويدة وأسـامة أنور عـكاشة

وغيرهم.
شــــاعـــرًا أشـــــار إلى أن أكـــــثــــر من 150 
ســـيــــنـــشــــدون قـــصــــائـــدهـم فى واحـــة

حكى القلعة. الشعراء 
أوضح د. مـجاهد أن الـبرنامج مـتنوع
ويلبى احتـياجات جميع أفراد األسرة
ـــصــريـــة الــتى تـــريــد قـــضــاء ســـهــرة ا
رمــضــانــيــة تــقــدم الــثــقــافــة الــرفــيــعــة

باجملان.
وفـى نــــــفس الــــــوقـت يــــــنــــــظم إقــــــلــــــيم
الــقــاهــرة الــكــبـرى وشــمــال الــصــعــيـد
احـتفـاليـته بـالشـهـر الكـر بـاحلديـقة
الثـقافـية بـروض الفـرج حتت إشراف
أحــمــد زحـام رئــيس اإلقــلــيم ويــنـظم
إقـلــيم غــرب ووسط الــدلــتـا الــثــقـافى
بـــرئـــاســة إجـالل هــاشـم احــتـــفـــالــيـــته
بـــحـــدائق الـــشالالت بـــاإلســكـــنـــدريــة
بينما تسـتضيف حديقة عروس النيل
ـنـصـورة االحـتـفـالـيـة الـتى يـنـظـمـها بـا
إقـلــيم شـرق الـدلـتـا الــثـقـافى بـرئـاسـة
مــصــطــفى الــســعــدنى ويــنـظـم إقـلــيم
وسـط وجـــنـــوب الــــصـــعـــيــــد بـــرئـــاســـة
طــلــعت مــهـــران احــتــفــالــيـــته بــســاحــة
ســـيــدى أبــو احلــجــاج بــاألقــصــر أمــا
إقـــلــيـم الـــقــنـــاة وســـيـــنـــاء بـــرئـــاســة د.
محمد رضا الشينى فيقيم احتفاليته
ـكـتـبـة مـبـارك بـاحلـديــقـة الـثـقـافـيــة 

ببورسعيد.

 يسرى حسان

مجرد        
          بروفة

ysry_hassan@yahoo.com

أســـتــلـم األخ شــكـــســـبـــيــر وأبـــهـــدله فى
احملــاكم تــبع اجنـلــتــرا عــلى مــا اقــتـرفه
ـسـرح.. ولعل ذلك شاعـر مـثله فى حق ا
يـــكـــون إنــــذاراً شـــديـــد الـــلــــهـــجـــة لألخ
ســوفـــوكــلـــيس  وأمــثـــاله من الـــشــعــراء
االغريق الـذين تطـاولوا وكـتبـوا مسـرحاً
أنـا أحب ســوفـوكــلـيس وأريــد أن أعـطـيه
الــفـــرصــة لـــلــتــراجـع ألنــنى دائـــمــا مع
الشـباب وال أريـد أن أضيع مـستـقبـلهم..
ثم إن خواجـة يونانـياً كـان يسـكن بجوار
ا يكون ذلك خالتى فى اإلسكنـدرية ور
سر انحـيازى للـيونانـي وبصـفة خاصة
الـشـبــاب مـنـهـم مـثل األخ سـوفــوكـلـيس
ولن أحدثك عن العالقة الوطيدة بينى
رحـوم كفـافيس حـتى ال تفـهمنى وب ا

غلط.
عمومًا سـأنتظـر إجابتك عـلى أسئلتى..
وأرجــــوك حــــافظ عــــلى كــــتــــالــــوجك..
الــكـتــالــوج مــنــجـاة.. الــكــتــالــوج ولـيس
الـصدق.. بـالـكـتـالـوج وحـده حتـيا األ

فامسك كتالوجك يا أخى!

كـتــابــته? ومن من الــنـقــاد تــبـعــنـا أسس
سـرحى وهل كـانـوا بـتوع أدب أم للـنـقـد ا
بتوع مسرح? والرجل العظيم الذى أنشأ
ـسـرح فى أى مـعهـد تـخـرج? وما معـهـد ا
وضع الـســيـد شــكـسـبــيـر أعــظم شـعـراء
إجنـلــتـرا بــالـنــسـبــة لـلــمـســرح? هل كـان
مـتخـصـصًـا أم غـيـر مـتـخصـص? أنا عن
نفسى أراه غير متخصص.. كيف لشاعر
سـرح? الشـعراء علـيهم أن أن يفـهم فى ا
يكتـبوا الشـعر فقط.. وإذا شـاهدوا حتى
دار عـرض مـسـرحى عـلـيـهم أن يـبـتـعـدوا
عـنـهـا ويأخـذوا لـهـم سكـة أخـرى.. بالش
شكـسـبيـر ارجع ورا لو سـمـحت وال تنس
قـبـل أن تـرجـع  أن تـشــغل إشــارة «انــتـبه
الـــســيـــارة تـــرجع إلى اخلـــلف» الـــســـيــد
ســـوفــــوكـــلـــيس مــــا عالقـــتـه. كـــشـــاعـــر
ــســـرح? أكــيــد ال عالقـــة .. الــشــعــراء بــا
ـاذا ال ــســرح ..  يـرمــون جــتــتـهم عــلى ا
يـقصـرون خـيـالـهم اجلـامح عـلى الـشـعر
سرح لـلمتخصص فى فقط ويتركون ا
سـرح? أعدك - بـعـد العـيـد طبـعاً -  أن ا

عنه ما حييت وما مت أيضًا.
اخلروج عن الـصف وعدم االلـتزام بقص
األظـافــر وعـدم االســتـحــمـام مــرتـ فى
األسـبـوع يـعـد تـطـاوالً فى حق األدبـاء –
ـســرحــيـ  –والــزيـادة لم أحتــدث عن ا
أيــــضًـــا فـى عـــدد مــــرات االســــتـــحــــمـــام
ـياه لـرشها نـوعة.. ال بـد من ترشـيد ا
.. من فــضـلك ـتــخــصـصــ عـلـى غـيــر ا

حاسب أنا غرقت.
سـرح أبـو الـفنـون .. ال تـسل عن أمـها.. ا
حــتى ال تــفــســـد صــومك.. خــلــيــنــا فى
"أبــوهــا".. لــو قــلـت إنه خــرج من عــبــاءة
ة وزى الشعر أكون غلطان? معلومة قد
النـكته الـبايـخة.. مـا علـينـا.. التـركيز –
عندى يعنى  –يقل فى ساعات الصيام..
ويــضــيع تــمـامًــا بــعــد اإلفــطــار.. يـبــقى
األفضل نـلتقى عـلى العـيد الـكبـير لكن
قبل أن أتـركك فى رعـايـة الـله أرجوك أن
تـــســــتـــعـــد مـن اآلن لإلجـــابــــة عن هـــذه

األسئلة: 
ــســرح ومن الــذين بــدأوا فى كــيف بــدأ ا

كل ســنــة وأنـت طــيب.. رمــضــان جــانــا..
حضرتك جبت الكتالوج معاك.. أرجوك

وإال مش ح ينفع لى صيام.
مرة كنت صا وحبيت أكتب وإنى أالقى
الكتـالوج.. أبـدًا يومـيهـا أظن إن صيامى
ضاع .. فـيا أى واحـد بيـحب ربـنا نـاولنى
الـــكــتـــالـــوج لـــو ســمـــحت وإال ذنـــبى فى

رقبتك.. وربنا ما يضيع لك كتالوج.
ــنــاســبــة الـــشــهــر الــكــر وحــتى ال و
يــكــشـف واحــد غــيــر مـــتــخــصص رأسه
ويدعو علىّ ساعة ضهرية فإننى أتعهد
أمــام الـــله وأمـــام الــقـــراء وأمــام كـــتــاب
سرح والسـينمـا والتليـفزيون واإلذاعة ا
درسـيـة أن انـتظـم فى طابـور الـصـباح ا
وأضـــرب تــعـــظـــيم سالم قـــبل اإلفـــطــار
وبـــعـــده لـــلــســـيـــد "كـــتـــالـــوج" وأن أقــر
ناسبة وغير مناسبة أن جو وأعترف 
ــطـر مـصــر حــار جــاف صـيــفًــا دفىء 
ـنــاخ فى مـصـر شـتـاء حــتى لـو تـغــيـر ا
وانقـلب رأسًا عـلى عـقب فالـكتـالوج لم
يتغير بعـد وهو دستورى الذى لن أحيد

يرعاها فاروق حسنى وزير الثقافة
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كعـادتـها كل عـام حتـتفل هـيـئة قـصور
الـثـقـافــة فى جـمـيع مـواقـعـهـا بـأقـالـيم
مـــصـــر اخملـــتـــلـــفـــة بـــشـــهـــر رمـــضـــان
ــــبــــارك حـــيـث وضـــعـت بـــرنــــامــــجًـــا ا
ثــقــافــيًـا وفــنــيًــا ضــخــمًــا يــتم تــنــفــيـذه
طوال لـيـالى الشـهـر الـكر بـاألقـاليم
الـــثـــقـــافـــيـــة اخلــــمـــســـة حتت رعـــايـــة

الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة.
فـاروق حــســنى وزيــر الــثـقــافــة أعـرب
عن ســعـــادته بــهــذا الــبـــرنــامج الــثــرى
مـشــيـرًا إلى أنه يــقـدم مـائـدة ثــقـافـيـة
ــصـريــة أمـا وفــنـيــة شـامــلـة لـألسـرة ا
وأبا وابنا وحفـيدًا كما أشاد باحلارة
الـــشـــعــبـــيـــة الـــتى تـــقــام ألول مـــرة فى
رحـاب قلعـة صالح الدين مؤكـدًا أنها
تــعــيــدنــا بــالــفــعل إلى أجــواء رمــضــان

الشعبية التى كادت تنقرض.
من جـانبه أعـلن د. أحمد مـجاهد عن
مشاركة جمـيع قطاعات وزارة الثقافة
فى أنشطة محكى القلعة حيث ستقام
مـــعـــارض لــــلـــكــــتب وأخــــرى لـــلــــفـــنـــون

التشكيلية وورش فنية لألطفال.
قــال د. مـــجــاهــد إن مــحــكـى الــقــلــعــة
تـتــعـدد فـيه األنـشـطـة مـا بـ عـروض
لــفــرق الـــفــنـــون الــشـــعــبـــيــة وعــروض
األراجــوز وصــنــدوق الــدنــيــا والــغــنـاء
الريـفى ورواية السـيرة الـهالليـة عبر
اثـــنـــ مـن أكـــبـــر رواتـــهـــا فى مـــصـــر
ــــثـل الــــوجه أحــــمــــد حـــــواس الــــذى 
ــثل الـــبـــحــرى وعـــزت قـــرش الـــذى 

الوجه القبلي.
أضــاف د. مـجــاهــد أن مـقــهى جنـيب
مــحــفــوظ سـيــشــهـد لــقــاءات مع كــبـار

 فاروق حسنى
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د. أحمد مجاهد
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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:

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

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

سرحي جريدة كل ا

24من  أغسطس2009 

وافق 2 /  2  / 1350  هجرية > فى صباح يوم 18 يونيه من عام 1931 ميالدية ا
خرجتُ إلى احلياة كثمرة أولى لزواج أمى السيدة فاطمة خلف الله ووالدى محمد
عيد على رحمهما الله رحمة واسعة.

24من  أغسطس2009  العدد 111

2á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

 العدد 111

 نظرة حب ..
موضوع قد
وعرض لم

ثلون يكتمل و
ليسوا

 فى أماكنهم
 صـ 14

ر وحوار احلصاد ا
الطرشان ووصايا
تطوير مسرح
األقاليم صـ 12

 الزير سالم
يقدم نفسه فى

الفيوم صـ13

لسان الفنان
انشيتات وأكاذيب ا

الصحفية صـ 25

 أبطال عرض «الشطار» يبوحون
بأحالمهم ويتحدثون عن

أدوارهم ومفاجآت األلفى صـ5

سرحي الشباب  مجموعة من ا
وأصحاب جتربة النوادى

 يدلون بآرئهم حول إيجابيات
وسلبيات التجربة صـ 8

صورة الغالف

 ضل راجل ..
من واقع األسطورة
إلى أسطرة الواقع

صـ 9

سرحى  من سيرة وحياة ا
الكبير 

د. كمال الدين عيد

مختارات العدد 

 أرض ال
تنبت الزهور
.. طوفان من
اإلبداع صـ10

Munch, Edvard
Norwegian,
1863 - 1944 

لوحات العدد

سـيظل عـالم الـروائى يـحيى
الــطــاهــر عــبــدالــله يــســحــر
الـــعـــقـــول وخــاصـــًة رائـــعـــته
الــــــطـــــــوق واألســــــورة الـــــــتى
اخـــتـــلـــفت مـــعـــاجلـــتـــهـــا فى
وســـــائـط مـــــتــــــعـــــددة مــــــثل
الــسـيـنـمــا حـيث حتـولت إلى
ــســـرح الــذى فـــيــلـم أيــضـــاً ا
تنـوعت معـاجلته لـها  بـداية
من منتصف التسعينيات من
ــاضى حــ أعــدهــا الــقــرن ا
لـلمسرح د. سـامح مهران ومن
بعده محمد عبدالله أخيرًا
أســـامه الــــبـــنـــا فـى الـــعـــرض
هـرجان اخلتامى ـقدم فى ا ا
لفـرق األقاليم بـهيئـة قصور
الــثـقـافـة وأخــرجه الـشـاذلى
فــرح والــعـــرض يــطــرح عــدة
أســــــئــــــلــــــة حــــــول اإلعـــــداد

وشروطه  اللغة وجتلياتها.
اقرأ صـ9 

 رجل القلعة ..
عرض يستطيع
أن ينتشل
صرى سرح ا  ا
من احلال الذى
ال نرضى عنه

صـ11

 اخملرج أحمد
عبداجلليل صاحب

جائزة أفضل مخرج :
 أنا صاحب
سوابق فى
سرح الغنائى ا

صـ7

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

سرحي جريدة كل ا

عهد بالسنة األولى فى قسم اإللقاء والتمثيل بثينة حسن > فى عام ١٩٥٢م درس با
حسن مصطفى فايق إسماعيل حسن أبو زيد عصمت محمود.

31 ájGôŸG á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

ËóædG ¬∏dG óÑY
ôjó≤dG ≈Mô°ùŸG êôıGh ÖJÉµdG

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

> الــنــيــجــيـــرى وول ســونــيــكــا
يتـحدث عن رحلـته مع الشعر

سرح. وا

ــــفـــــتــــوح" نص لـ > "الـــــبــــاب ا
ألفريد سـاترو ترجمة رحاب

اخلياط.

> أحــمــد خــمــيس يــكــتب عن
أوبــريـت شــهــرزاد واالخـــتــيــار

الصعب

> تـقــد وتـمــثــيل الـذات من
الال تـمـثــيل إلى الـتــمـثـيل فى
العـروض اإلفريـقيـة.. مقال لـ
فــرانـسـيس هــاروجن يـتـرجـمه

أحمد عبد الفتاح.

π«°SGôe

الـبــروفـات الـعـديـدة وشـارك الـتالمـيـذ الـتـمـثـيل
ـمـثل واخملرج ولـم يكـتف الـند ـؤلف وا فـهو ا
سـرحيـة (بعد بـذكر اسم اخلـديو تـوفيق عـلى ا
ـا ألقى خـالفته لـوالـده اخلـديـو إسـمـاعـيل) وإ
ـسـرحـيـة تـمـجـيداً قـصـيـدة طـويـلـة قـبل بـدايـة ا
ن كــان راعـيــاً لـلــجـمــعـيــة اخلـيــريـة اإلسـالمـيـة

وبدايتها:
أنوار عدلك تهدى حى نادينا
وحسن سيرك للعال ينادينا
لكننا فى طريق ضل سالكه

فمن يدل على احلسنى ويهدينا
ثم خـتم الـقـصـيـدة بـأربـعـة أبيـات لـتـحـيـة سـبـعة
أشخاص هم اخلديـو توفيق ودولة رياض باشا
وأصـــحــاب الـــســعـــادة فــخـــرى بــاشـــا ومــحـــمــود
ســـامى الــبــارودى وعـــلى بــاشـــا مــبــارك وقــدرى

باشا ومحمود فهمى واألبيات هى:
واجعل رياضك لألفكار منتزها
وسس بعزمك قاصينا ودانينا

قام لدى فالفخر يحسن من سامى ا
مبارك فهمه بيديه تبيينا

وال يساير أصحاب الفنون سوى
على قدر يجل العلم تدوينا
والله يحفظ بالتوفيق دولتنا
ويرحم الله عبدا قال آمينا

وبعـد االنتهـاء من القصـيدة فتح الـستار وأبدع
ــســـرحــيــة الــنـــد وتالمــيـــذه فى أداء األدوار ا
ــا دفـعت غـيـرة ونــالـوا اإلعـجـاب والــتـصـفـيق 
احلــاقـــدين عـــلى إبــعـــاد الـــنــد من اجلـــمــعـــيــة
ــدرسى وقـد ـســرح ا اخلـيــريــة وبـالــتــالى من ا
تـأثـر الـنـد بـصـديـقـيه الـشـابـ أديب اسـحاق
ـــســـرح وفى وســـلـــيم الـــنـــقـــاش تـــأثـــر بـــهم فى ا
الــصــحـافــة فـقــد قــام سـلــيم الــنـقــاش فى عـام
1876 بإعادة مسرحيات عمه مارون النقاش
الــتى كـانت تــمـثل عـلـى مـسـارح بــيـروت فـأعـاد
تــمــثــيـلــهــا عــلى مــسـرح زيــزنــيــا مـثل مــســرحــيـة
«الـــبــخـــيـل» ومــســـرحـــيـــة «الـــســـلـــيط احلـــســود»
غفل وهارون ـوليير ومـسرحية «أبـو احلسن ا
الـرشــيـد» وهى مــأخـوذة من قــصص ألف لــيـلـة
ولـيــلـة واألخــيـرة هى األصل الــذى اسـتــقى مـنه
الــفـنــان جنــيب الــريــحــانى فــيـمــا بــعــد مــوضـوع
مـسرحيـته «حكم قراقوش» وقـد أثنى اجملاهد
الـكــبـيـر جــمـال الـدين األفــغـانى عــلى مـثل هـذه
سرحيـات التى كانت حتمل دروس ذات معان ا
فـى اإلصالح وقـد نـشـر الـنــد فـيـمـا بـعـد فى
مـجــلـة «الــتـنــكـيت والــتـبــكـيت» قــصص قــصـيـرة
ـسـرحـى بـ شـخـصـيـت أو بـأسـلـوب احلـوار ا
أكــثــر وكــلــهــا مــشــاهــد جــذابــة لــنــقــد ســلــبــيـات
اجملـــتـــمـع مـــثل: «مــــجـــلس طــــبى عـــلـى مـــصـــاب
بـاألفـرجنى» و«عـربـى تـفـرجن» و«سـهـر األنـطاع»
و«اجلــــنـــون فــــنــــون» و«مــــحـــتــــاج جــــاهل فـى يـــد
محـتال طامع» و«غفـلة التـقليـد» و«خذ من عبد

الله واتكل على الله»... إلخ.
إن مـسرح وصـحافـة عبد الـله النـد كان لـهما
الــــدور األعــــظـم فى إيــــقـــــاظ الــــوعى الـــــقــــومى
واحلـسى الــوطـنـى بـأن مــصـر لـلــمـصــريـ وكل

ذلك مهد لقيام الثورة العرابية.
الباحث الفولكلورى
محمود أحمد فضل

من مـــســـاكن طــــنـــطـــا وكـــانت تـــربـــطه صـــداقـــة
حـمـيمـة بـالـنـد فـاسـتظـرف شـاهـ الـقـصة
وخـطرت له فـكرة طـريفـة أيضـا أن يقـيم حفالً
عــامـــا يــدعــو فـــيه كـــبــار األبــاتـــيــة والـــزجــالــ
ويـدخــلــون فى مـســاجــلـة مع عــبــد الـله الــنـد

فـيـكـون مـنـظـراً لـطـيـفـا ومـحـفال طـريـفـا فـنـفـذ
الــفـكــرة ونــصب ســراداقــا أمـام بــيــته وأحــضـر
رؤساء هذا الفن وشـرط عليهم أنهم أن غلبوا
كـافـأهم وأن غلـبوا ضـربـهم فرضـوا ذللك من
مـــفــهـــوم «الـــلى أوله شـــرط آخـــره نــور» وامـــتأل
الــســـرادق عن آخـــره بــاجلـــمــهـــور من الــشـــبــاب
والـــشـــيـــوخ واألعــيـــان أصـــدقـــاء شــاهـــ بـــاشــا
سـاجـلـة نحـو ثالث سـاعـات غلب واسـتـمـرت ا
فيـهم الند كـانت احلادثـة بسبب شـهرته ب
األدبـاء والـظـرفـاء وهـذه الـواقـعـة نـشـرهـا عـبد
الــله الـنــد - فـيــمـا بــعـد - فـى الـعـدد 41 من
مجلة األستـاذ وأخذ الناس عليه هذا احلادث
وعــيـــروه به وقــالــوا أنـه رضى أن يــقف مـــوقــفــا
ـــســتــجـــدين وأن يــكــون أدبـــاتــيــا يــســاجـل فــيه ا
مـثـلـهم يـنـازلـهم ويـغـالـبـهم عـلى مأل من الـنـاس
ـصارعـ أمـام الـزفـة وال يرضى فـمـثـله مـثل ا
لـنــفـسه هـذا إال وضـيع الـنـفس سـاقط الـهـمـة
ــوقف هــو دلــيل دامغ عــلـى ريــادة عــبـد وهــذا ا
ــوروثــات الــشــعــبــيــة الــلـه الــنــد لالهــتــمــام بـــا
وخـاصـة الفـرجة الـشـعبـية وقـد جتـاهل النـقاد
ـــســـرح الـــدور الـــريـــادى لـــعــبـــد الـــله ومـــؤرخــو ا
الــنـد فــهــو يــلى يــعـقــوب صــنــوع وهـو أول من
ـــــدارس وأول من أنــــشــــأ ـــــســــرح فى ا أدخل ا
اجلـمـعـيـة اخلـيـريـة اإلسالمـيـة فـى أواخـر عـهد
اخلـديو إسـماعـيل لـتكـون فى رعـاية ولى عـهده
ــدارس لـتــعـلـيم اخلــديـو تـوفــيق بـهــدف إنـشـاء ا
األطــفــال األيـتــام والــفـقــراء بـاجملــان قــبل دعـوة
ــاء الـــدكــتــور طه حـــســ الــشـــهــيــرة «الــعـــلم كــا
والـــهــواء» وكـــتب عـــبـــد الـــله الـــنـــد لـــتالمـــيــذ
مـدرســة اجلـمـعـيـة اخلـيـريــة مـسـرحـيـتـ هـمـا:
«الــوطن وطــالع الــتــوفــيق» تــيــمــنــا بــولى الــعــهـد
توفيق ومسرحـية العرب واألخيرة عن أمجاد
الـعرب فى عـهد صالح الـدين األيوبى وقدمت
ـسرحـيـتان عـلى مـسرح زيـزنـيا بـاإلسـكنـدرية ا
وقـــد قـــام عــبـــد الـــله الـــنــد بـــاإلخـــراج وعــمل

 أقـدم تـهــنـئـتى لـكل الـعـامـلـ بـجـريـدة مـسـرحـنـا
ـنـاسـبـة دخـلـولـهـا الـعـام الـثـالث حـيث تـثـبت مع
كـل صــدور عــدد عـــلى تــطـــورهــا وقــدرتـــهــا عــلى
ـصرى والعربى وفى هذا السياق إفادة القار ا
ـعلومات عن فإنـنى أقدم لقرائـها مجـموعة من ا
ـصـرى الــذى تـكـشف عـبــدالـله الـنــد الـكـاتـب ا
سـيـرته كل يـوم عن اجلـديـد إن نـشـأة عـبـد الـله
الــنـد فى صـمـيم األحـيـاء الــشـعـبـيـة مع رهـافـة
حــسه ويـقــظــة نــفـسـه وفـقــره وبــؤسه وكــفـاحه
وعـصـامـيـته - كـمـا يـذكـر الـكـاتب الـكـبـيـر أحـمـد
أمــ فى كـــتــابه من زعـــمــاء اإلصالح - عـــلــمــته
درســًا فى مـنــتـهى الـقــيـمـة درســًا تـعــلـمه حـافظ
إبـراهـيم ولم يتـعـلمه أحـمـد شوقى وتـعـلمه بـيرم
التونسى ولم يتـعلمه توفيق احلكيم الدرس هو
إحـاطـة عـبـد الـله الـنـد الـواسـعـة بـلـغـة الـشـعب
وأدبه وفـنونه من أمـثال وحـكـايات وسـير شـعبـية
كـانت منـتـشـرة فى عـهده مـثل: الـظـاهر بـيـبرس
وعنـترة واألميـرة ذات الهمـة والسيـرة الهاللية
وإحـاطــته بــتـمــثـيــلــيـات خــيـال الــظل البن دانــيـال
وتـمثيليات األراجـوز وإحاطته للمظـاهر الشعبية
ـنتشرة فى أنـحاء مصر كل ذلك رسم لـلموالد ا
فى نـفس النـد لـوحات كـان لـها أكـبـر األثر فى
حـياته األدبـية من نـثر وشـعر ومـسرح وخـطابة..
إلخ والــنـفـس الـفــنــانـة احلــســاســة - كـمــا يــذكـر
أحــــمـــد أمــــ - تــــخــــتـــزن حــــتـى حـــفــــيف أوراق
األشـــجـــار وهــفـــهـــفــة األغـــصـــان ودبـــيب الـــنــمل
وحالوة البسمـات ثم تعرف كيف تستخدم ذلك
فى فــنـــهــا مــتى آن أوانه ويـــذكــر شــقـــيــقه عــبــد
الـــفـــتــاح الـــنــد - فـى كــتـــابه سـالفــة الـــنــد -
مـواقـفه الـطـريـفـة مع طائـفـة األدبـاتـيـة فى مـولد
السـيد أحـمد البـدوى فى طنـطا عام 1249 هـ
ــتـــســولــ يــســتــجــدون واألدبــاتـــيــة طــائــفــة من ا
بــأدبـــهم الــعــامى وطالقــة لـــســانــهم فى الــشــعــر
وحـــضــــور بـــديـــهـــيــــتـــهم وعـــرفــــوا بـــاإلحلـــاح فى
الـطـلب فـإذا رددتـهم أى رد أخـذوا كـلـمـتك عـلى
الـــبــــديـــهــــة وصــــاغـــوا مــــنـــهــــا شـــعــــرًا يــــدل عـــلى
ــدوحـهم اســتــمـرارهم فى طــلــبـهم واســتــغـواء 
وقــــد جـــمــــعـــوا إلـى طالقــــة لـــســــانـــهم وحــــضـــور
ـــضــحك فـى مــلــبـــســهم بــديـــهــيــتـــهم مــنـــظــرهم ا
وحــركــاتــهم فـزر خــارج الــعــمـامــة وطــبــلـة حتت
اإلبط وحــركــات يـدور مــعــهــا زر الـعــمــامــة كـأنه
نـحـلة وحتـريك لعـضالت وجوهـهم كأنـهم قردة
ارسـون عملـهم وسط جمهـور متذوق وبـينما و
كـان عـبـد الـله الـنـد يـجـلس فى مـقـهى بـطـنـطا
مـع بــــعض أصــــدقـــــائه قــــطـع عــــلــــيـه اثــــنــــان من

األدباتية فقال له أحدهما:
انعم بقرشك يا جندى
واال اكسنا آمال يا أفندى
أحسن وحياتك عندى

بقى لى شهران طوال جوعان
فأجابه عبد الله الند على البديهة:

أما الفلوس أنا مديش
وأنت تقول لى مامشيش

يطلع على حشيش
أقوم أملص لك لودان

فـــرد األدبــــاتى ورد عــــبـــد الــــله الــــنـــد وظال
كــذلك نــحــو ســاعــة غـلـب األدبــاتى فــانــصـرف
مــهـزومـاً ونــقل أحـد احلــاضـرين هـذه الــواقـعـة
إلـى مـفـتش الــوجه الـبـحــرى شـاهـ بــاشـا كـنج

أبدع الند فى أداء
سرحية لدرجة أدواره ا
أثارت احلاقدين

 كتب مسرحيت لتالميذ
مدرسة اجلمعية

 اخليرية هما : الوطن
وطالع التوفيق والعرب

هانى عفيفى:
سرح واقع ا

صرى .. ا
واااقع !!
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> نعمتُ بنشأة دينية من أبوين يحرصان على تأدية الصلوات فى مواعيدها.
وعندما وصل سنى إلى اخلامسة من عمرى اصطحبنى أبى إلى مدرسة أولية

قريبة من منزلنا هى مدرسة الشيخ على يوسف.

عهد عام ١٩٥٢م الزمالء كرم مطاوع حسن فؤاد شفيق. زينب عبد > قبل ا
نعم أبو الفتوح محمد علوان الرحيم عبد احلى أديب عبد العزيز غنيم عبد ا
كارم أحمد منير التونى جنيب سرور محمود األلفى كمال الزينى حس أبو ا
. الشناوى أحمد عبد احلليم جمال إسماعيل بدر الدين حسان
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كـرسى. أحـمـد درويش يــحن من وقت آلخـر لإلخـراج
لذلك عمل كمساعـد لإلخراج ومخرج منفذ كثير من
الــعـروض مــنــهــا "صــوت من الــعــالم األول و  6شــهـور
ــلــيـونــيــرة تـزور الــقــريـة ــيالد وســؤال الـزمن وا قــبل ا
وشــيــال احلــمــول يــا مــتــولى وفــتــاوى الــنــاس وحــصـاد
الــــشك واحلــــصــــاد واألخــــطــــبــــوط. وال يــــزال أحــــمــــد
ارس عـشقـة للـمسرح مـن خالل الهـندسـة الصـوتية
والـعـمل فى مـجـال اإلخـراج ويـتـمـنى أن يـقـوم بـإخـراج

العروض بعد أن عمل كثيرًا مساعد.

ولـد أحمـد درويش فى عائـلة فـنيـة فوالـده هو اخملرج
ـــســـرحى عــادل درويـش وعــمـه جــمـــال درويش أحــد ا
مـخـرجى الــثـقـافـة اجلـمــاهـيـريـة بـالــدقـهـلـيـة.. ووسط
ـنـاخ الـفـنى نـشـأ أحـمـد وعنـدمـا وصل هـذا اجملـال وا
إلـى سن اخلـــامـــســـة قـــدم مع والـــده عـــروضًـــا كـــثـــيــرة
لألطـفــال مـنـهــا "الـتــوأم" وابن اجلـنـة و  6شـهــور قـبل
ـدارس الـتى ـسـرحــيـة بـا ـيالد ثم الـتـحـق بـالـفـرق ا ا
الـتــحق بـهــا وقـدم مــعـهــا عـروض "الــشـحــات واألمـيـرة
واخــنــاتــون وأحــمـس وأكــتــوبــر آخــر عـــربــيــة ونــال عن
ــثل عــلى مــســتــوى الــتــربــيـة األخـيــر جــائــزة أفــضل 
والـتـعـلـيم ثم انـطـلق بـعـد ذلك والـتـحق بـفـرق الـشـبـاب
والـريـاضـة والـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة وقـدم مـعـهـا الـعدو

فى غـــرفـــة الـــنـــوم وحـــكـــايــــة شـــعب كـــويس واجـــيـــوش
وغـيرها من العروض.. يـعشق أحمد هـندسة الصوت
لـــذلـك حتـــصل عـــلى عـــدة دورات ودراســـات فـى هــذا
تحـدين ومنها إلى اجملال ثم التـحق بفرقـة الفنانـ ا
مـسرح أحـمـد األبـيـارى الـذى يديـن له أحمـد بـالـكـثـير
من الـــفــضل والـــوالء فـــالــعـــائــلـــة اإلبــيـــاريــة هـى الــتى
صرى سـرح ا رسـخت مبدأ الـكومـيديـا الهادفـة فى ا
قـدم أحـمــد عـلى مـسـرح اإلبـيـارى كــمـهـنـدس لـلـصـوت
عـدة عـروض أهـمـهـا "شـارع مـحـمـد علـى وكعـب عالى
وكـرنب زبـادى وشىء فى صـدرى وحودة كـرامـة وربـنا
ا من يخللى جمـعة ودورى مى فا صوليا ومرزوق قا
نـومـة ومـراتى زعـيـمـة عصـابـة.. وأخـيـرا مـرسى عاوز

 ..óÑ©dG ó«dh
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سها سامىأشرف عتريس

سرح عشق وليد العبد لـلمسرح أوصله ألن يصبح رئـيسا لقسم ا
ـسـرحى وحتــقـيق أقـصى فى اجلـامــعـة كـمـا دفــعه نـهـمـه لـلـعـمـل ا
طــــاقـــاته فـــيه ألن يــــجـــمع فى آن واحـــد بــــ الـــتـــألـــيف واإلخـــراج
والـتــمـثـيـل وقـد حـقق ذلـك فى مـعـظـم الـعـروض الــتى قـدمــهـا مـثل
ـيت يــومك يـا قـدس مــلـحـمـة يــا وطـنى" وقـد "جـنـرال اجلــيش ا
حــصل عن الــعــرض األخـيــر عـلـى درع الـتــفـوق من اجلــامــعـة كــمـا
هرجان الـتجريبى حصل عـرضه "يوم جديـد" على إحدى جوائـز ا

فى ليبيا عام .2001
كـذلك قـدم ولــيـد الـعـبـد تـألــيـفًـا وتـمـثــيالً وإخـراجًـا عـروض "مـوت
رجـل تــافه" الــذى حــصل عــلى الــكــثــيــر من اجلــوائــز فى عــدد من
ـهرجـانـات مثـل جائـزة أحـسن مخـرج من تـونس وشـهادة تـقـدير ا
ــانــيـــا كــمــا قــدم "أجــراس اجلــنــون" و "ذاكــرة" ومــؤخــرًا قــدم من أ
ـسرح عرض "خـمـسة" الـذى كان قـد توقف بـسـبب مشـاركته فى ا

التجريبى فى دورته قبل األخيرة.
درسى وكان أول عروضه سرح ا سرح من ا بدأ العبد عالقته با
هو "هاتف الصمـت" بعده شارك فى بعض األعـمال اإلذاعية مثل

"روضة األطفال".
و "جيل الغد" و "كل يوم حكاية".

وليد العـبد يعلن دائـمًا عشقـة للمسـرح اجلامعى ويتـمنى أن يتسع
ـنح الـفـرصـة لـكل من يـريد أن سـرح جلـمـيع األفـكـار والـرؤى و ا

يقدم شيئًا حقيقيًا أو فكرة جديدة.

محمد جمال الدين
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ـــثل عـــمـــانـى صــغـــيـــر الـــسن زاهـــر الـــسالمى 
يــقـــتــرب من الــعــشــرين ســـنــة أو لــعــله جتــاوزهــا
ـثل لـلـمـسـرح والــتـلـيـفـزيـون ويـتـمـنى أن قـلـيالً 
ـسرح ـزيـد من الـنـجومـيـة وأن يـرقى بـا يـحـقق ا
العمانى وأن يرتـقى بهوايته ويدعمـها ويصقلها
ـيــة حـتى ــعـاهــد الـتــمـثــيل األكــاد بــااللـتــحـاق 
دارس سرح دراسـة منهجية ويحيط  يدرس ا

اآلداء اخملتلفة.
ــســرحــيـة شــارك فـى الــكــثـيــر مـن الــعــروض ا
ــدرسى غـيـر أنه يــعـتـبـر ـسـرح ا مـنـذ كــان بـا

البـدايـة احلقـيقـية له عـنـدما الـتقى بـالدكـتور
كـمال عبـد الله الذى شجـعه كثيـرًا وبث الثقة
فـى نــفـــسه وفـى مــوهـــبـــته فـــبـــدأ يــشـــارك فى

العروض:
ومــنــهـــا: "أوبــريت احــتــفــال الـــســلــطــنــة بــيــوم
يــئـــة وقـــد أدى فى هـــذا األوبـــريت دورًا الـــبـــ
يــبًــا وهـــو دور الــعـــالم الــعـــربى! شــارك عــجـــ
زاهـر بـعـد ذلك فى فـرقـة "الـروسـتـاق" وقدم
يرًا من الـعـروض منـها "خـربة مـعهـا عـددًا كبـ
يـــــون أطـالل الـــــبـــــرامــــــكه حتـت ظالل لــــــ ـــــ

≈ª«∏bE’G ìô°ùŸG øY kÓjóH ≈°Vôj ’

رأفت سمير

24 من أغسطس2009 
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السماء".
ــــســـــلــــسالت شــــارك الــــسـالمى فـى عــــدد مـن ا
الـتـلـيـفـزيـونـيـة مـثل "االجتـاهـات األربـعـة سـلـمى

وسالمه". 
يــتــمــنى الــسـالمى أن يــقــدم أدوارًا مــركــبــة لــهـا
أبعاد نفسـية تمس شيئًا من أعـماق الناس كما
يـحـلـم بـأن يـصل إلى مـوهـبـة الـفـنـان الـكـومـيـدى

صرى أحمد حلمى. ا

ـؤسسـ مع اخملرج سـرحـية وهـو أحـد أعضـائهـا ا مـنذ اعـتـماد فـرقـة بنى مـزار ا
حمدى طلبة وعلى سيف.

وقـــد شــارك مــحــمــود فـى بــدايــة مــشــواره فـى عــروض "عــريس لــبـــنت الــســلــطــان
ـيـرغـني فى عـرض ـلـكـة احلـيـرة"  عـمـل مع اخملـرج بـهـاء ا ـهـرج  الــهالفـيت ا
"السـيـرة الـهاللـيـة حرب الـبـسـوسى" واخملـرج طه عـبـد اجلابـر فى عـرض نـاعـسة
ـهــرجـان واخملــرج فـكــرى سـلــيم فى عــرض "سـالــومى" الـذى نــال عـنـه جـائــزة فى ا
ـسـرح من خالل عروض اخلـتـامى لـفـرق األقالـيم كـمـا شارك فـى جتارب نـوادى ا
ـا شـجـعه أن يـقدم الـوافد إخـراج أحـمـد فـرغـلى واألرشـفـجى إخـراج كـامل أنـور 

مشروعه اإلخراجى وهى مونودراما "يوميات عصفور" عام .1994
بـعـد ذلك شارك الـشـوكى فى عـروض "احلجـلـة واحللم احلـسـومات رحـلـة عوض

الله" إخراج حمدى طلبه.
وبــعــد عـــودته ســافــر إلى الـــســعــوديــة شــارك فى عـــروض "عــاشق الــروح" طــقــوس
ـسرحـية الـتى تـقام فى بـنى مزار مـنذ اإلشـارات طـاقة شـؤم" وهى نتـاج الورشـة ا

سرح. بداية اعتماد الفرقة وحتى اآلن بتكليف من إدارة ا
قام بالتمثيل فى مونودراما "مواقف عنترية" إخراج رفيق مشواره على سيف.

قدم جتربـة وحيدة مع اجلـمعيـات األهليـة بعنـوان "الساعـة صفر" وقـد  عرضها
ـنـيـا من إخـراجه وسـيـنـوغـرافـيـا هالل ـسـرح الـرومـانـى بـا عـلى مـرح اجلـيـزويت وا

الشرقاوى موسيقى عزت شحاته.
وسم بـعنـوان "هيـستـريا" ـسرح هـذا ا يسـتعـد الشـوكى لتـجربـة جديـدة فى نوادى ا
تمثـيل ياسر فـؤاد محـمد بهـجت رضا طلـبه زينب طه سـينوغـرافيا وائل درويش

ومن إخراجه أيضًا.
اجلــديـر بــالــذكـر أن الــشـوكى يــرفــضن فـكــرة الـســفــر إلى الـقــاهـرة واالحــتـراف أو

سرح اإلقليمى الذى يؤمن به كثيرًا وال يرضى عنه بديالً. العمل بعيدًا عن ا

محمد صفاء
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حسن الوزير يقدم: 
z¿É°†eQ ≈a ódƒŸG á°ShôY{

يــــــواصل اخملـــــــرج حــــــسن الــــــوزيــــــر
سـرحى الـغـنائى بـروفـات عرضـه ا
االســـتـــعــراضـى اجلــديـــد "عـــروســة
ـولــد" لـيـكـون جـاهـزا لـلـعـرض فى ا
سـرحـيـة تـأليف األسبـوع الـقـادم ا
ــنــعم عــبــد الــفــتــاح أشــعــار عــبــد ا
فـــؤاد حــــداد ومـــحـــمـــد جـــاد الـــرب
وســـامح الـــعـــلى مــوســـيـــقى وأحلــان
أحـمـد خلف ديـكـور إبراهـيم الـفو
بطولة محمد إبراهيم همام تمام
طربة محمد حجـاج كرم أحمد ا
طـرب مـحـمود نـور والء حـسـ وا
ـــنــشـــد مــنـــتــصــر عــبــد الـــوهــاب وا

األكـــــرد وقــــــد تــــــقــــــرر أن تــــــعـــــرض
ـــــســـــرحـــــيـــــة عـــــلـى قـــــاعـــــة مـــــنف ا
ــــكـــــشــــوفـــــة ابــــتـــــداء من يــــوم 10 ا

رمضان.
يـقـول حـسن الـوزيـر: الـعـرض تدور
ـــــصــــرى فـــــكـــــرته حـــــول الــــتـــــراث ا
األصــيل ويـســتـعـرض تــاريخ مـصـر
الـثقـافى مـنذ الـفـراعنـة وحتى اآلن
فـى شــتـى الــفـــنـــون وأشــار الـــوزيــر
إلى أن هذا العـمل واحد من أربعة
ها وتنتمى كلها عروض ينوى تقـد
ــــصــــرى الـــــتــــراث والــــفــــولـــــكــــلــــور ا

األصيل.

¬àHôŒ ≈a ∞°Sƒj ø°ùM
≈dhC’G ájô©°ûdG

ـسرحيـة "ليـلة الـرؤيا" يومى  18و على مسـرح السالم عـرضت السـهرة ا
.. على أن يعاد عرضها خالل النصف الثانى من اضي  19أغسطس ا
شهـر رمضان. ليلة الرؤيـا" تأليف الشاعرة شريـفة السيد إخراج حسام
الـدين صالح ولعـب بطـولـتـها الـنـجم حـسن يوسـف ومعه عـفـاف شـعيب
عــادل هــاشم جـــمــال إســمــاعــيل رشــوان تــوفــيق نــاديــة رشــاد مــحــمــد
الدفـراوى. عن العـمل يقـول حسن يـوسف: هى التـجربـة الشعـرية األولى
ـسـرح واحلـقـيـقة أنـهـا "فـتـحت نـفـسى" عـلى هـذا الـلـون الـفنى لى عـلى ا

وأشعر باحلماسة للمشاركة فى الـ "سهرات الرمضانية" القادمة.
وأضـاف: الـعـرض يـجـمع بـ الـفـصـحى والـعـامـيـة واألداء الـفـنى اعـتـمد
أسـلـوب "الـكورس". قـام بـالـغـناء فـى سهـرة "لـيـلـة الرؤيـا" أحـمـد عـلى احلـجار

داليا عبد الوهاب أحمد زيدان رحاب مطاوع.

ــسـرحى "رحــلـة ورد" إخــراج نـاصــر عـبــد الـتـواب /الــعـرض ا
تـألـيف حـسام عـبـد الـعـزيـز وإنتـاج فـرقـة قـصـر ثقـافـة الـعـمال
حـصل عـلـى جـائـزة أفـضل عـرض وقـيـمـتـها " 1500جـنيه" فى
ـهرجـان مسـرح الطـفل والذى أقـيمت فـعالـياته الدورة األولى 
بـقصر ثقافـة الطفل بجاردن سـيتى خالل الفترة من  8وحتى
 14أغسـطس احلالى بـينـما تـقاسم عـرضا "شـنكـلون" و"أرض
ــركــز الـثــانى وحــصل كل مــنـهــمــا عـلى ألف األحالم" جــائـزة ا
جنـيه. د. أحمد مـجاهد رئيس الـهيئـة العامة لـقصور الـثقافة
ــالـــيــة وشـــهــادات والــذى رعـى حــفـل اخلــتـــام ووزع اجلــوائـــز ا
التقدير على الفائـزين فى حضور الشاعر سعد عبد الرحمن
ــركـزيــة لـلــشـئــون الـثــقـافــيـة وفــاطـمــة فـرحـات رئـيس اإلدارة ا
ـســرحـيــ بــاعـتــمـاد "الئــحـة" مــديـر عــام إدارة الـطــفل وعــد ا
لــلــمــهـرجــان وزيــادة عــدد وقــيــمــة جــوائــزه ابــتـداءًا مـن الـدورة
القادمة. ناصر عبـد التواب مخرج العرض الفائز حصل على
جائـزة أفضل مـخرج وقيـمتهـا ألف وخمسـمائة جـنيه وحصل
مــؤلـفـه عـلى جــائــزة الـتــألــيف األولى أيــضًـا وقــيــمـتــهـا "1000
ـكـونـة من د. عـايـدة عالم د. عـمرو جـنـيه". جلـنـة الـتـحـكـيم ا
دوارة والـشــاعــر ســمـيــر عــبــد الـبــاقى مــنــحت جــائــزة أفـضل
ثل لـ "أحمد مجـدى" بطل عرض "إمبراطور البلى" وذهبت
اجلــائـزة الــثـانــيـة لـ "مـحــمـد عــبـد الــسـتــار" عن عــرض صـائـد
الــعـــفــاريت والـــثــالــثـــة لـ "يــاســر حـــسن" بــطـل عــرض األقــزام
ـثلـة نالـتهـا "منـال عامر" والسـاحرة الـعجـوز". جائـزة أفضل 
بطلة عرض "إمبراطور البلى" وذهبت اجلائزة الثانية لـ "مها
زكريـا" بطلـة عرض "االقزام والـساحرة" والـثالثـة لهنـد سعيد
عن عرض "صـائد الـعفـاريت". الشـاعر أحـمد سـليمـان حصل
على اجلـائـزة األولى فى األشـعـار عن العـرض نـفـسه وذهبت
اجلائزة الثانية لسامح الرازقى الذى كتب أشعار "شنكلون".
ـــركــــز األول عن ــــوســـيــــقى حـل أحـــمــــد رمــــضـــان فـى ا وفى ا
الـعـرض نـفـسه وحـصل سـيد الـعـطـار مـؤلف مـوسـيـقى "رحـلة
ـركز الثـانى. أشرف أبـو حالوة حصل عـلى جائزة ورد" على ا
ـركـز األول فى االستـعـراضـات عن "شـنكـلـون" وجـاء "عاطف ا
ـركـز عــبـد احلــمـيــد" مـصـمـم عـرض "صـائــد الـعــفـاريت" فـى ا
الـثـانى. عــاطف عـبـد الـرحـمن مـؤلـف شـنـكـلـون وعـبـده الـزراع

ــركـز الــثـانى فى مــؤلف "إمـبــراطـور الــبــلى" تـقــاسـمــا جـائــزة ا
الـتــألـيف بــيـنــمـا حـصل مــحـروس عــبـد الـفــتـاح عــلى اجلـائـزة

الثانية فى اإلخراج عن عرض "أرض األحالم".
وجـائــزة الـديـكـور األولى وقـيـمـتـهـا  1000جـنـيه حـصل عـلـيـهـا
عالء احلـلوجى عن عـرض شنكـلون وجـاء جوزيف نـسيم ثـانيًا

عن عرض "األقزام والساحرة العجوز".
ـمـثـلـة سـمـاح الـسـعـيـد عـلى جـائـزة جلـنـة التـحـكـيم وحـصـلت ا
اخلــاصـة عن دورهــا فى "شــنـكــلـون". فى كــلــمـته الــتى ألـقــاهـا
باسـم جلنة الـتحـكيـم رصد الشـاعر سـميـر عبـد البـاقى تاريخ
سـرح الـطـفل والـعرائس مـسـرح الـطفـل وطالب بـعـقـد ورش 
ـركزية للشئون بيـنما ألقى سعد عـبد الرحمن رئيس اإلدارة ا
الـثـقافـيـة كـلـمة سَـرد فـيـها أهـمـيـة مـسرح الـطـفل مـشـيرًا إلى
جرد انتهاء فعاليات الدورة بدء االستعدادت للدورة الثـانية 
األولى. وجه د. أحـمد مجاهد الـشكر ألعضاء جلـنة التحكيم
والـشاعـر سـعـد عـبـد الرحـمن وفـاطـمـة فـرحـات وقال إنه مع
االحترام الـكامل لـلتـحكيـم واجلوائز فـإن الفـائز احلـقيقى فى
ـهـرجـان هـو مـسـرح الـطـفل ولـيس مـن حـصـد اجلـوائز هـذا ا
ـهـرجـان وأن اجلـائــزة الـتى حـرصت عــلى أن تـقـدم فى هــذا ا

ليست جائزة لألفراد ولكن جائزة للفكر.
أشــار د. مــجــاهــد إلى أنه كــان هـنــاك مــشــروع ســابق إلقــامـة
ـشروع ألن مسرح مهرجـان مسرح الطـفل بالهيـئة ومنع هذا ا
دنى. قـصر ثـقـافـة الطـفل لم يـكن مـؤمـنًـا بإجـراءات الـدفـاع ا
ـــكن أن يــقـم نــشـــاطًــا خـــاصــة وبــعـــد حــادث بـــنى ســـويف ال 
ــســـرحى فى مــكـــان غــيــر مــؤمـن. ودعــا د. أحــمــد الـــنــشــاط ا
مجاهـد الشاعـر سعـد عبد الـرحمن إلى تشـكيل جلـنة علـمية
ــعــوقــات" ــشـــكالت وا إلقــامــة مــؤتـــمــر عن مــســـرح الــطــفل "ا
لــدراسـة واقع مـســرح الـطـفل فى الــثـقـافـة اجلــمـاهـيـريـة اآلن
سـرحـية فى ومـاضى مـسـرح الطـفل خالل مـرحـلة الـصـحـوة ا
ـاذا هذه ـاضى لـنـرى  السـتـيـنـيات والـسـبـعيـنـيـات من الـقرن ا
كن جتـاوز هذه األزمة? اذا هـبط مستـواه? وكيف  الفجـوة و

لكى يكون على أساس علمى وتقييم موضوعى.

فاطمة فرحات

محمد جمال الدين

نعم > ساقية عبد ا
الصاوى تشهد فى

التاسعة والنصف مساء
25 أغسطس اجلارى

سرحى تقد العرض ا
"البوفية" للمخرج جورج

فوزى وتمثيل مينا
سرحية إبراهيم وجورج ا
تأليف على سالم وسبق
مشاركتها ضمن عروض
سرح الكنسى مهرجانات ا
التى عقدت مؤخرا وجارى
ها على اإلعداد لتقد
راكز الثقافية مسارح ا

قبلة. خالل الفترة ا
 حسام الدين صالح

 سمير عبدالباقى

 تشكيل جلنة
علمية إلقامة
مؤتمر يدرس
واقع مسرح
صرى الطفل ا

د. مجاهد:
الفائز
احلقيقى
 هو مسرح
الطفل

فى الدورة
هرجان األولى 
مسرح الطفل

 د. أحمد
مجاهد
وسعد

عبدالرحمن
خالل حفل
اخلتام

تصوير: 
عصام

عبدالرحمن
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سرحي جريدة كل ا

> كان من طالب قسم اإللقاء والتمثيل عام ١٩٥١ عبد الله غيث حس خضر عبد
الرحمن الريس فرج النحاس حس فياض عز الدين إسالم أحمد لطفى

محمد الدفراوى محمد شوقى بركه أحمد راضى فاروق الدمرداش.

> أحمد قاسم ومحمد
جمال أطلقا مؤخرا

جروبا جديدا على الفيس
بوك بعنوان "الفرق

سرحية احلرة" ليكون ا
لتقى الدائم ثابة ا
ألعضاء هذه الفرق

لعرض أعمالهم والتنويه
عن عروضهم اجلديدة

إضافة إلى تبادل اخلبرات
وطرح األفكار الهادفة إلى
تطوير كيانات الفرق

ستوى احلرة للنهوض 
عروضها..
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أحمد زيدان
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يــسـمع صــوتــهم أو حـتـى يـشــغل بــاله بـالــكــتـابــة عن هــمـومــنـا أو
أحالمـنا أو الـتعبـير عـن ما بـداخلـنا أو حتـى مسـاعدتـنا ال أحد
يجـهد نفـسه بالتفـكير بـنا نحن وكأنـنا من دولة أخـرى غير تلك
سـرح هو همنا سـرح فقط ولكن ا الـدولة فى كل شىء وليس ا

األكبر اآلن .
مــسـرحـنــا : يـا إبـراهـيـم فـيه اليـحـة نــوادى هـتـتــنـاقش عـشـان
النـاس تتكلم عن مشاكل النوادى وطـموحهم إيه فيها وأعتقد
أن اإلدارة بــطــرح مــشـروع الاليــحــة حــاســة بـأن فــيه مــشــكــلـة
حـقـيـقـيـة أصـابت الـتــجـربـة وعـشـان كـدا هـتـشـرك الـنـاس فى
كن يحصل شىء إيجابى ونحط ايدنا على مشـروع الاليحة 

كن نلقى عالج . مكان اخللل و

ـكن يــكـتب عـنه ولــو لـيـوم واحــد مـ انت ومــنـ عـشـان حــد 
أكـتب عنك من أسـيـوط سوهـاج قـنا ودول فـيـنهم بـالـظبط ????

الله أعلم 
وأخــيــرا يــبــقى احلــال عــلى مــا هـو عــلــيه وإلــيــكم هــذه الــظــاهـرة
فـجعـة الغـريبـة والتى من خالل مـتابـعتى لـها أبـشركم بـإنقراض ا
ـاضى كان هـناك 24 يت فى الـعام ا ـسرح فى هـذا اإلقلـيم ا ا
ـنـيـا تـقـدم ـنـيـا وحـتى أسـوان وكـانت ا جتـربـة نـوادى مـسـرح مـن ا
 12عـرًضـا مـسـرحـًيــا وسـوهـاج تـقـدم أربـعـة عـروض وهـذا الـعـام
 11جتــربـة فــقـط من إقــلــيم بــالـكــامـل وجتـربــة واحــدة فــقط من
ـنـيا وجتـربـتان مـن سوهـاج بـعد إن قـرر أغـلب مخـرجى الـنوادى ا
هـرجان  وفى الـعام شـاركـة مرة أخـرى فى ا العـدول عن فكـرة ا

قبل قد ال جند سوى ثالثة أو أربعة عروض على األكثر .  ا
ـسرحـي فـى أى مكـان فى الـصعـيد إذا وال ألوم أى أحـد من ا
سـرح بـكل ما فـيه فـلـيس هنـاك من يـعتـنى بـهم أو حتى تـركـوا ا

ـرارة عـلى أرسل الـصــديق مـصـطــفى ابـراهـيـم رسـالـة شـديــدة ا
سـرح فى إقـلـيم وسط مـجمـوعـة مـسـرحـنـا الـبـريـديـة حـول أن ا

وجنوب الصعيد خارج احلسبان حسب قوله ويكمل قائال
ــًا الـكل ــكن حــد يــفــكـر فــيــنــا بس دا عــشـان إحــنــا آخــر نـاس 
بيقـطع فى فروة اإلقليم ويـطلعوا عـني النـاس اللى هنا وخالص
من غـير أى داعى لكن حـد يعـلمـنا الصح من الـغلط أل نـروح نعلم
نيا األقاليم التـانية ونعـمل ورشة فى القاهـرة أو اسكندريـة لكن ا
أو أسـيوط أو سوهاج أو قـنا أو أسوان أو األقصـر أل يا عم وإحنا
إيه الـلى يـودينـا آخـر الـدنـيـا ونروح لـنـاس زى دول لـيه سـيـبهم فى
آخـر مصر كـده محدش هـيسمـعهم وال هـيسمع عـنهم فى يوم من
ـــهم إنــهم قــاعــدين ومـــدفــونــ هــنــاك ومــحــدش مــنــهم األيــام  ا
بـيــتـكــلم ولـو حـد مــنـهم اتــكـلم ادبــحـوه لـيه ولــيه الـواحــد يـشـذ عن

اجملموعة ? اسكتوا فأنتم موتى بال قبور.
عـنـدنـا ملـيـون عرض وحـش وعنـدنـا عرض واحـد كـويس مـفيش

IQƒ°üæŸÉH á«Mô°ùŸG áYÉª÷G ióàæe
مـسرحية جميـلة ويكمل بأنـها جتارب تستحق
ــسـتــويــات بـ ـتــابــعــة رغم تـفــاوت ا الـثــنــاء وا

العروض
فــنــانــون مـــوهــوبــون مــنــهم مـــحــمــد أســامــة فى
ــرسـى كــفـــنــان ـــوســيـــقى ومـــحــمـــد ا مــجـــال ا
ـهـتـرئــون وحـنـان فـكـرى تـشـكـيـلـى فى عـرض ا
ـكــيـاج والقـت ثـنــاء الـنــقـاد أيــضـا فـى مـجــال ا
ومـواهـب ال حتـصى فى مـجـال الـتـمـثـيل مـنـهم
كــــر عــــادل ومــــحــــمــــد الــــديــــاســــطى وزيــــنب
وشــــروق عــــبــــد الــــقــــادر وهــــبه زكـى ومــــحــــمـــد
األباصيـرى وشيـماء أبو بـكر وزيزى  ومـحمد
السعـيد وأمـينـة أسمـاء السـيد والـسيـد فتحى

محمد عزت وأحمد طارق.   
وفى الـنـهـايـة أرجـو من اجلـمـيع االسـتمـرار فى
الـتـكــاتف حملـاولـة صـنـع تـيـار مـسـرحـى مـتـمـيـز
ـنصـورة  الذى أثار إعـجاب كل بـقصـر ثقـافة ا
هرجـان بغض النظـر عن نتيجة من تـابع هذا ا

قدمة  هرجان أو مستوى العروض ا ا
ــزيـد مـن هـؤالء مــســرحـنــا : نــتــمــنى أن نــرى ا
ــبــدعــ الــشــبــاب الــذين يــبــحــثــون عن لــغــة ا
مـسـرحــيـة جـمــيـلـة وغــيـر مـســتـهـلــكـة وهـذا هـو
زيد التفاصيل أو اإلشتراك نتدى  رابط ا

"http://avans-mans.soglam.net/
forum.htm" http://avans-

mans.soglam.net/forum.htm

سرحية بـقصر ثقافة مـوقع منتدى اجلماعـة ا
ــنــصــورة مــوقع نــشـط جتــد عــلــيه نــصــوصًــا ا
ـــيـــة وأخـــبـــارًا فـــنـــيــة مــســـرحـــيـــة عـــربـــيـــة وعــا
مـســرحـيــة ومـتــابـعــات ألعـمـال د. رضــا غـالب
التمثيلـية كأب مسرحى ألفراد تلك اجلماعة
ـهـرجـان ويـوجـد بـعض الـتـغـطــيـات اخلـاصـة بـا
ـــنـــصـــورة من ــــســـرح بـــا اإلقـــلـــيـــمى لـــنـــوادى ا
تـلخيص شديد لـبعض الندوات وتعـليقات على
ــنـضـمــ لـلـمــنـتـدى الــعـروض وقــد بـلغ عـدد ا
ــــــنــــــتــــــدى  399 عــــــضــــــوا ويـــــــشــــــرف عــــــلى ا
اإللـكـتـرونـى مـحـمـد مـنـسى ومـحـمـد احلـنـفى
تـامر محمـود عمرو السـعودى أما أهم أخباره

احلالية فهى
 مـــخـــرج عـــرض حــتـى تـــثــبـت إدانـــته يـــدعــو
لـتشـريـحه والـبعض يـرى أن الـعـيب ف النص

فقط .
محـمد مـنسى سـعيـد بوجـود جيل جـديد من

نصورة. سرح ا بدع  ا
مـــــخـــــرج عــــرض حـــــتـى تــــثـــــبـت إدانــــتـه يـــــدعــــو
لـتــشـريــحه والـبــعض يــرى أن الـعــيب ف الـنص
ــــا اطــــرفـــهــــا دعــــوة اخملـــرج أحــــمـــد فــــقط ر
صــبـرى غـبــاشى -  مـخــرج عـرض حـتـى تـثـبت
إدانــتـه - إلى تــشــريح مــســرحــيــته فى جتــربــته
اإلخــراجـــيــة األولـى ويــرى الـــنــاغى وهـــو أحــد
ــنــتــدى أن الـعــرض جــمـيل مـن حـيث أعــضـاء ا

اإلخــراجـــيـــة ويــتـــابع : مــبـــروك يـــاأحــمـــد عــلى
الـعــرض انـا مــاشـفــتـوش لـألسف فـمش هــقـدر
اقول غير كده والله عليك ياناغى بعد اقل من
سـنه تمثيل عـرفت البؤر الدرامـيه برافو عليك
ياولـد وكمـان شوفت عـرض عرفت عـيوبه ف
الـله علـيك ربـنـا يحـمـيك وشـكلك كـده نـاقصك

مخرج يخرج اللى جواك .
 محـمد منـسى سعيـد بوجود جـيل جديد من

نصورة سرح ا بدع  ا
اخملـرج مـحـمـد مـنـسى ســعـيـد بـتـجـارب شـبـاب
ـنــصـورة والـتى بـدت بــهـا جتـارب جـيل نـوادى ا
ـــبـــدعـــ الـــشـــبـــاب يـــســـتـــحـــقـــون الـــدعم من ا
تابـعة خمسـون شابا وفـتاة جامعـيون وستة وا
مــــخـــرجــــ  بــــرز مـــنــــهم عــــدد من اخملــــرجـــ
ـــتــــلـــكــــون حـــســــا ومـــوهــــبــــة فى بـــنــــاء صـــورة

الـتمثيل واإلخـراج وال يعيبه سـوى فكرته التى
لـيس بهـا " بؤر درامـيـة " على حـد قوله ويـكمل

قائال: 
ـمـثــلـ االكـثـر الـنص كـان اقل مـن مـجـمـوعــة ا
من رائـــــــعــــــة ورأيـى فى اإلخـــــــراج أنه اتـــــــعــــــمل
ــــعـــاجله ــــكـــنـــة مـن حـــيث ا بـــأفــــضل صـــوره 
ـلل إال كان الدرامـية الى مـحت عنه الـرتابه وا
فـيه واضــافت لـون من الـبـهـجــة اجلـمـيـله عـلـيه
وأنـا متأكد أن احـمد صبرى هـو أفضل مخرج
يــخــرج نص حــتـى تــثــبت إدانــته ألن أى مــخــرج
لل ( يعنى تـانى كان هيقع فـى فكرة الرتـابه وا
الـــــــــعــــــــيـب فـى الـــــــــنـص مـش فـى اإلخــــــــراج وال

التمثيل) 
أمــا حــازم بــشــيــر فــيـــعــلق بــأنه لم يــر الــعــرض
ولـــــــكـــــــنـه يـــــــبـــــــارك اخملــــــرج فـى أولـى جتـــــــاربه
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 حمدى طلبة

الــعـمــلـيـة اجلــراحـيــة وشـكــرًا لألسـتـاذة
مــــهــــا عـــــفت الــــتـى ســــاعــــدت بــــاجلــــهــــد
ـــتـــابـــعـــة ومـــازالت تـــســـاعـــد مــصـــابى وا
حـــــريـق بـــــنـى ســـــويـف وحتـــــاول تــــــذلـــــيل
العقبات التى تواجه بعضهم فى مسألة
الــعالج ســواء عـلى نــفــقـة الــدولـة أو من

جهات خاصة .

âØY É¡eh ≈cR ±ô°TCG .O á°UÉNh ¬°Vôe ≈a √ófÉ°S øe πc ôµ°ûj
زامل الذى أجرى له الـعمليـة اجلراحية

بنجاح . 
مـــســرحـــنــا : الف سالمــــة يــــا أســــتـــاذ
حــمــدى ونــتــمــنى أن تـــتــمــتع دائــمــا بــكل
يــة وكل الـــشــكـــر لــكل من صــحـــة وعــافـــ
ســانـدك دكـتـور اشــرف زكى الـذى جـعل
يــلـيـة تـتـكـفل بـنـفـقـات ـهن الـتـمـثـ نـقـابـة ا

أجـــرى اخملـــرج حــمـــدى طـــلـــبــة عـــمـــلـــيــة
جـراحيـة نـاجحـة لـتغـييـر مـفصل الـقدم
و شـفاؤه بـحـمـد الـله وقـد أرسل عـلى
مــجــمــوعــة مـســرحــنــا الــبـريــديــة رســالـة
شـكر حملـبـيه وتالمـيذه ولـكل من سـانده
فى مــحــنــتـه وخص بــالــذكــر د. أشــرف
زكى مـهـا عفت والـدكـتـور اجلـراح فؤاد
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مصطفى إبراهيم

سرحي جريدة كل ا

> كنت شغوفًا - رغم صغر سنى - بحفظ القرآن الكر كتاب الله العزيز. وكنت شديد
ذاكرة األمر الذى سبب لى أكثر من استدعاء يومى بطلب من حضرة احلرص على ا
هيبة. الناظر الشيخ زكى صاحب العمامة ا

4ájGôŸG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe              É«fódG
É¡«a Éeh    
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> مسرحية "مأساة احلالج"
سرحى للشاعر والكاتب ا
صالح عبد الصبور يتم
عرضها 31 أغسطس
اجلارى على مسرح ساقية
سرحية بطولة الصاوى ا
يحيى محمود وخالد كمال
محمد مبروك فاروق
محمد رامى اجلندى
واإلخراج ألحمد سامى
الشهير بويزو والعمل إنتاج
شارك خاص جملموعة ا

ه. فى تقد

.. ΩódG ¢SôY 
ÉcQƒd á«KÓK πªµj ™aÉf Ú°ùM

قـــدم  اخملــــرج حـــســـ نــــافع عـــلـي مـــســـرح
ـلكـي بالـعـاصمـة االردنـية ـركـز الـثقـافي ا ا
مسرحيـة عرس الدم للـوركا الذي سبق ان
قـــــدم لـه   عــــام  1997يــــرمـــــا وفي الـــــعــــام
 2006بـيت برنارد ألـبا لـيكمل بـذلك تقد
ــــأســـاويـــة لـــلـــكـــاتـب األســـبـــاني الــــثالثـــيـــة ا

الشهير
الــعـرض الـذي  دعـمـته أمـانـة عـمـان ووزارة
الـثـقـافـة وبـالـتـعـاون مع الـسـفـارة اإلسـبـانـية

في عـمان واجلمـعيـة األردنيـة لإلبداع . قام
ببـطولته بـكر قـباني وعبـد الرحـمن بركات
نــهى ســـمــارة  ديــاال أكــرم مــعـــتــز الــلــبــدي
حنـ طـوالبـة  زينـة اجلعـجع سـينـوغرافـيا
حــســـ نـــافع أزيـــاء جـــمـــيــلـــة عالء الـــدين
مـــكـــيـــاج بـــشـــرى ـــراشـــدة إضـــاءة مـــحـــمـــد ا
ـؤثرات لـعـمـر الفـقـير ـوسيـقى  وا حـاجـو. ا

وغناء دياال كرم.

¿ÉªY áæ£∏°S ≈a ÉÑàµe íààØJ ìô°ùª∏d á«Hô©dG áÄ«¡dG

عـــلى الـــهـــيـــئـــة تـــقـــد وتـــوفـــيـــر الـــدعم الالزم
لـتـحـقـيق أهـدافـهم سـواء عـلى مـسـتـوى الـورش
الـفنية والتي اتـفقت الهيئة مـع اخملرج اللبناني
جــان داود فـعـلــيـا عــلى اإلشـراف عــلى الـورشـة
تخـصصة التي ستقام في جزر القمر الفنية ا
سرح وتسهم في تأهيـل وإعداد العامل في ا
ـسرحـية وذلك بعـد عيد على صـقل قدراتهم ا
ـبـارك وتـقـد مـذكـرة تـوضـيـحـيـة مع الـفـطـر ا
دراسة حـول إمكـانيـة توفـير مـقر دائم لـلمـكتب
ـطــلــوب والـذي الــتــنـفــيــذي مع تــقـد الــعــون ا
ــســرحـــيــة  بــاســـتــمــراريــة يــســمح لـــلــطــاقـــات ا
ـسـرحي وتـطـوره خـصـوصـا أن دعم نـشـاطـهـا ا
ـكاتب الـقـطـريـة النـاشـطـة والـفعـالـة هـو أحد ا

أهداف الهيئة العربية للمسرح.

وافــقـت وزارة الــتــراث والــثـــقــافــة في ســـلــطــنــة
عمان على انضمام اجلـمعية العمانية للمسرح
إلـى عـضـويـة الـهـيــئـة الـعـربـيــة لـلـمـسـرح و الـتي

يقع مقرها الرئيسي  بالشارقة .
وقـال إسـمـاعـيل عـبـدالـله األمـ الـعـام لـلـهـيـئـة
كـتب الـقـطري الـعربـيـة للـمـسـرح إنه بـافتـتـاح ا
ـكاتب لـلـهيـئـة في سـلطـنـة عمـان يـصبح عـدد ا
الـقـطـرية  17مكـتـبـا ويجـري اآلن الـتـنـسيق مع
ـعـنـية النـضـمام مـوريـتـانيـا وجـيـبوتي اجلـهات ا

غرب. وا
ــكـتب يـرأسه وأوضح اسـمــاعـيل عـبــدالـله أن ا
الـــدكــتـــور مـــحـــمــد بـن ســيـف احلــبـــسي رئـــيس
اجلــمـعــيـة الــعــمـانــيـة لــلـمــســرح مـشــيـرا إلي أن
سرح كتب سيسـهم في النهوض واالرتقاء با ا

ـسـرح ــسـتـمــر في كل مـا يــخص ا واحلـوار ا
تعددة. والعامل فيه في مجاالته ا

من جـهــة أخـري بـحـث وفـد الـهــيـئـة الــعـربـيـة
لــلــمـســرح بــرئـاســة إســمـاعــيل عــبـد الــله في
لـــقــــاء عـــقـــدتـه في مــــوروني عـــاصــــمـــة جـــزر
ـكـتب الــقـطـري لـلــهـيـئـة الــقـمـر مع أعــضـاء ا
ـاديــة والــفــنــيـة ــكــتب ا هــنــاك احــتـيــاجــات ا
ـسـرحي لـلـقـيـام بدوره في ـشـهـد ا لـتـفعـيل ا
الـــتـــنــيـــمـــة والـــتــطـــور االجـــتــمـــاعي وسـط مــا
يـعانـيه اجملـتـمع القـمـري من حتـديات تـتـمثل
في الـتـعـددية الـثـقـافـيـة وضـعف االمـكـانـيات

ادية ا
ـكـتب  إلى ودعـا إسـمـاعـيل عـبــدالـله أعـضـاء ا
وضع تـصـوراتــهم في دراسـة تـفــصـيـلــيـة تـسـهل

ـقــبـلـة كـمــا سـيـسـعى ــرحـلـة ا الــعـمـاني خالل ا
ـســرحـيـ والـفـنـانـ هـنـاك لـضم كـوكـبـة من ا
إلى عـضـويـته   مع تـعـمـيق الـعالقـات الـثـقـافـية

سارح في الوطن العربي . والفنية مع بقية ا
واشـار إسـمـاعـيل عـبـدالـله إلـى أن الـهـيـئة ال
ـــكــاتـب الـــقـــطـــريــة تـــدخـــر وســـعـــا في دعـم ا
ـدن والعواصم الـعربـية لتـحقيق لـلهيـئة في ا
ـتـمثـلـة في تـفعـيل احلـركة أهـداف الـهـيئـة وا
ــســـرحـــيــة الـــعـــربــيـــة وحتــقـــيق مـــتـــطــلـــبــات ا
ـــســرحـــيــ الـــعــرب من خـالل جتــســـيــر مــا ا
ــســرح الـعــربي انــفـصـل من عــرى بــ أهل ا
ـــســرحي ــشـــهـــد ا ـــســـاهــمـــة في تـــطـــور ا وا
الــــعــــربـي فــــنــــيــــا وفــــكــــريــــا لــــيــــؤدي دوره في
احلـــراك االجـــتــمـــاعي والـــتـــواصل الـــثــقـــافي
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الهاجس األخير ..
سرح احلر تفتتح مهرجان ا
ــهـرجــان االول لــلـمــسـرح احلــر الـذي ــاضي فــعـالــيـات ا انــطـلــقت االســبـوع ا
أقــامـته مـؤســسـة الـشــهـيـدين الــصـدرين  في بــغـداد بـحــضـور عـدد كــبـيـر من

سرح . هتم بشؤون ا ا
ـهـرجان بـكـلمـة من مـديـره الفـنـان سالم الـعـبيـدي قـال فيـهـا: إن هذه افـتتح ا
سـرح الـعراقي الـتظـاهـرة الثـقـافيـة الـتي تقـام اآلن هي امـتداد حي حلـركـة ا

من أجل إضافة لبنة جديدة ومتواضعة في صرحه التاريخي الكبير.
ـهـرجـان الـسـبـعـة سـتـتـضـمن تـقـد تـسـعـة عـروض وأضـاف قـائـالً: إن أيـام ا
مــسـرحــيــة تـخــتـلف فـي رؤاهـا وطــرق إخـراجــهـا كــمــا وقـد خــصـصت جــوائـز

ثل   ألفضل عرض وأفضل إخراج وأفضل 
قـدمت فـرقة األمل لـلـمسـرح مسـرحـية( الـهـاجس األخيـر) إعـداد نعـيم خلف

بطولة و إخراج علي مجيد ومعه  نور كامل محمود فاخر وأحمد صادق.
دارت حــكـايــة الـعـرض.. حــول الـلــحـظـات الــتـاريــخـيــة األخـيـرة الــتي أحـاطت
اخــتـيـار(احلــر الـريــاحي) االنـضـمــام إلى ركب اإلمـام احلــسـ أو الــبـقـاء في

صفوف األعداء.
وقـال  اخملــرج  إن الــنص الــذي اشـتــغل عــلى اجلـانـب الـنــفـسـي لـلــشــخـصــيـة

الرئيسة تطلب بذل مجهود كبير في إيضاح معالم االنتماء للخير أو أكثر.
ـهـرجان ـسرحي وعـضـو جلنـة الـتحـكـيم  قال:إن ا د.ريـاض سكـران الـناقـد ا
ـؤســسـة عـرفت بـاهـتــمـامـهـا بـاجلـانـب الـديـني وهـو يـعـد يـؤكــد بـدء االنـفـتـاح 
مــؤشــرا حــضــاريــا جــديــرا بــاالحــتــرام واالهــتــمــام في صــنـع آفــاق حــضــاريـة

جديدة.
وقـال اخملـرج والـنـاقـد سـعـد عـزيـز عـبـد الـصـاحب إنـه لـفـرح كـبـيـر أن نـشـهد
هـذه الـتـظـاهـرة الـتي تـقـام في مـكـان كـان "خارج الـتـغـطـيـة الـثـقـافـيـة" وهاهم

الشباب يقدمون أعمالهم وفق رؤية حداثــوية وجتريبية تبشر باخلير.

 ÉeGQOƒfƒe.. â«fQÓc
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علي خشبـة مسرح وسينـماتيك القـصبة برام الـله قدم الفنـان الفلسـطيني فادي الـغول مونودراما
"كالرنيت "والـتي يروي من خاللها أحداثا حقـيقية عاشها في طـفولته خالل العدوان اإلسرائيلي

على لبنان عام .1982
وقـال الـغـول الـذي جنـح عـلى مـدار سـبـعـ دقـيـقـة في أن يـبـقـي اجلـمـهـور مـشـدودا إلـيه يـتـقـمص
سرحي هو قصتي احلقيقية العديد من الشخصيات التي لهـا بصمات في حياته "هذا العرض ا

خرجت إلى النور بعد عام ونصف من اإلعداد والتحضير".
وأضـاف "يـقدم هـذا الـعمـل بعض الـتـفاصـيل الـصغـيـرة التي قـد ال يـتوقف عـنـدها الـكـثيـرون عـند
ا تـعـكس أحالم وواقع أالف األطـفـال الذين ـرحـلـة وهي نـابعـة من الـذاكـرة ور الـنـظر إلـى تلك ا
ـسرحي ولكن سـات فنية لـتتنـاسب والعمل ا ـشاهد أضـيفت إليـها  رحـلة.. بعض ا عاشـوا تلك ا

ما تتحدث عنه هو حقيقة".
ـوسـيـقى تـعـني ـسـرحي "كـالرينـت" قـال "الـكالريـنت آلـة مـوسـيـقـية وا وعن اخـتـيـاره السم الـعـمل ا
وت الـذي كان ينـشره الدمـار في كل مكان بـسبب حرب مـجنونة احلياة التـي بحثت عنـها وسط ا
وسيقى رمز للحب والعطاء". حملت كل معاني القسوة كانت تطال كل شيء في احلياة كما أن ا
وسيـقى بعد أن عـثرت علـيها وأضاف "إن لـلكالرينت جـزء مهمـا في ذاكرتي فـمعهـا بدأت اتعـلم ا

كان الذي خبأها عمي فيه خالل احلرب". في ا
ذبحة التي ارتكبت ضد الفلسطيني في مخيمي سرحي إلى الذاكـرة ا ويعيد الغول في عمله ا
شاعر اخلوف صبرا وشاتيال دون أن يدخل في تفاصيل من قـام بها ولكنه يقدم صورة إنسانية 
وت الذي كان يعتقد أنه قـادم اليهم مع كل زخة رصاص أو صرخات من كانوا يقتلون وقال من ا

وت سوى على بعد أمتار منا ولكننا جنونا". "لم يكن ا
سـرحي شـهـادة حيـة لـتـفاصـيل صـغـيرة ال تـخـصه وحـده ولكـنـهـا تخص ويـرى الـغـول في عرضـه ا
ـسرحـيـة نـبش لـلـذاكرة كي ال آالف األطـفـال يريـد أن تـبـقى حـيـة في ذاكـرة األجيـال وقـال "هـذه ا

ننسى وأهديها لروح والدتي التي أتمنى أن أتمكن يوما من العودة إلى لبنان لزيارة قبرها".
ــســرحي بــعــد الــعــرض "اخــتــرت أن يــكــون الــعــمل بــطــريــقــة ــالــكـي مــخــرج الــعــمل ا وقــال أكــرم ا
ــمــثل نــفــسه. ــبــني عــلـى ذاكــرة ا ــمــثل الــواحــد" ألنـه كــان األنــسب لــهــذا الــعـــمل ا ـــونــودرامــا "ا ا

والتجارب التي عاشها سيكون تعبيره عنها مليئا باإلحساس والصدق".
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سرحي جريدة كل ا

سرح كإشعاع اجتماعى من إشعاعات > بعد أن تفتحت عيناى على ماهية ا
الفكر والثقافة. بدأت أبحث عن هذا الساحر الذى يجمع فئات شتى من

اجملتمع تنطوى كلها حتت عباءته.
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محمد عبد القادر

≈ØdC’G ΩÓMCGh ¿É£∏°ùdG ¢ù«HGƒc
   ó¨dG áYÉb ≈∏Y QÉ£°ûdG

 محمود األلفى

> اخملرج عادل حسان
يجرى حاليا بروفات

سرحى "اجلبل" العرض ا
قرر مشاركتها ضمن وا

رشحة العروض ا
للمهرجان التجريبى
خالل أكتوبر القادم
سرحية أعدها حا ا
حافظ عن رواية "ليلة
غربى القدر" للروائى ا
الطاهر بن جلون وإنتاج
فرقة مسرح الشباب
التابعة للبيت الفنى

للمسرح وبطولة الفنانة
الشابة أمل عبد الله .

عـرض مــسـرحى تــمـتــزج فـيه الــفـانــتـازيـا بـ
"السـياسة"وتؤطرة روح تراثـية مصرية اللون

والهوى
مـزمار بـلـدى ودفـوف.. خـيـال ظل ورقـصات
مالمح رصـدتها عدسة "مسرحنا" التى زارت
ـسـرحى "الـشـطـار" والتى بـروفات الـعـرض ا
يقـودهـا اخملـرج الـكبـيـر مـحـمـود األلفى فى

Ö°ùfCG 'áYÉ≤dG' 
á«Ñ©°ûdG ¢Vhô©∏d
إلى جــانب كــونـه أحــد مــســاعــدى اإلخـراج
لـيجى دور إبـراهيم بالـعرض يـلعب فـوزى ا
الـــســــمـــاك الـــذى يــــظـــهـــر لــــلـــســـلــــطـــان فى
كــوابــيـسه لــيــذكـره بــأنه كــان أحــد ضـحــايـا

ظلمه له.
يـقـول فــوزى: الـعـروض الـشـعــبـيـة ال يـصـلح
لهـا مسـرح العـلبة اإليـطالى ورأيـى أنها فى
الــقــاعــات تــصــبح أكــثــر حــمــيــمــيــة وأكــثــر
اقـتـرابــا من الـنــاس لـذا فـالــقـاعـة مــنـاسـبـة

أكثر لهذا العرض.
ـلـيـجى: اشـتـقـنا كـثـيـرًا خملـرجـنا ويضـيف ا
الــكــبــيــر مــحــمــود األلــفى وســعــداء بـعــودته
مـــجــددا وهــو صـــاحب الــعــروض الـــكــبــيــرة
ـثـابـة ـمـيـزة وعــودته لإلخـراج مـجــددا  وا

سرح اجلميل. عودة لزمن ا

 ô¡Ñe ¢VôY
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zábO{ `H áHƒ°ùëe
الفنان معـتز السويفى أحـد مؤسسى فرقة
ــســرحــيــة يــلـعـب دور الــوزيــر دهـان الــغــد ا
وعن دوره يقول: وزير السلطان الشمقمق
يـخطط مع والى الشـرطة لـيزوج السـلطان
من شـقـيقـته وفى نـفس الـوقت يـقـوم بـعمل
الــزار والــبــخــور لــلـــســلــطــان الــذى تــطــارده
الــــكـــوابــــيس فـى نـــومه تــــكــــريـــسًــــا لــــلـــدجل

والشعوذة.
ويضـيف مـعـتـز: نـحن جـمـعـيًـا سـعـداء بـهذا
الـعرض وسـعـداء بعـودة مخـرجنـا وأستـاذنا
الـكــبــيـر مــحــمـود األلــفى لإلخــراج مــجـددًا
وأعــتـقــد أن الـنـاس ســتـســتـمــتع حـقًــا بـهـذا
الــــــعـــــرض اخملــــــطـط له جــــــيـــــدًا وكـل شىء

محسوب بدقة بالغة.
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ــمـثل الــشــاب بـاسـم شـكــرى يــقـدم دور "جــوز الــولـد ا
الـشقى" الـذى يفـتتح الـعرض مـع حبـيبـته لوز لـيقـدما
احلـكـاية لـلـمـشاهـدين إال أنه داخل احلـدوته يـتـحول
ن كـانوا يحثـون التجار على دفع إلى أحـد الشطار 
زكـاة أمـوالـهم وكـانـوا يـتـسـمـون بـالـشـهـامـة واجلـدعـنـة
وشــغـلــوا بـتـحــقـيـق الـعـدل فـى اجملـتـمـع. وفى الـنــهـايـة
يشارك فى محاكمة الـسلطان ويحكم عليه بأن يختم

على قفاه هو والتجار لعدم سدادهم زكاة أموالهم.
يــقــول بـاسم: لم أصــدق نـفــسى حــ جـاءنى تــلـيــفـون
أستـاذى مـحـمود األلـفى الـذى درس لى مـادة الـدراما
ـعهـد ليـخـبرنى أنه رشـحـنى لهـذا الدور الـيـونانـية بـا
ــسـرح الــغــد مــتـخــوفًــا خـصــوصًــا وأن الـرجل ذهــبت 
بــالـــنــســبـــة جلــيــلـى مــثل أعــلـى وحــ دخــلـت الــقــاعــة
د إلى نـسخة من النص ويطلب منى أن فوجئت به 
أشـارك فى بروفة التـربيزة على الـفور إزاء ثقته هذه

بى أرجو أن أكون عند حسن ظنه.

باسم شكرى:
Ékªî°V kÓªY Ωó≤f :iQhÉ¨e ≈eÉ°S

 ..záYÉ≤dG{ πNGO

الشمقمق

á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ∫ÓN ºbÉØàà°Sá∏µ°ûŸGh ìô°ùŸG Ωƒ‚ '¥ô°S' ƒjó«ØdG
محمود األلفى: 

و وضـع "خـــــــطـــــــة الـــــــعـــــــمـل" عـــــــلى هـــــــذا
األساس مضيفًـا: ما حلمت به لهذا النص

حققه لى شبل!
ويـتـابع األلـفى كـشف مـفـاتـيح الـعمـل قائالً:
فى نهـاية الـعرض نـقدم لـلجـمهـور مفـاجأة
سيكـتشـفونـها بأنـفسـهم وهم يتـابعـون رحلة
الـسـلـطان مع "اخلـرافـات" بـهـدف الـتـخلص

من كوابيسه.
شـاكل" التى واجـهته أثـناء وحـول "مشـكلـة ا
التحضيـر للعرض قال األلفى: هى انشغال
" فى ـعـيـن جنـوم وجنـمـات البـيت الـفـنى "ا
سلسالت التلـيفزيونية ولذلك اتفقت مع ا
د. أشــرف زكى عــلى عــمل "تــولــيــفـة" تــضم
" مـــثل ســـامى مـــغــاورى جنـــومًـــا "مــلـــتـــزمـــ
ومــعـــتــز الـــســـويــفى ومـــعـــهم مــجـــمـــوعــة من
ـــوهـــوب مـــثـل ســـامـــيـــة عـــاطف الـــشـــبـــاب ا
وبـــــاسم شـــــكـــــرى الــــــلـــــذين تـــــعـــــرفـت عـــــلى
قــدراتـهـمــا من خالل الـعـمـل والـتـدريس فى
ـعــهـد. ويــضـيف: هــنــاك دور تـعــاقب عـلى ا
ثل وحـتى هذه اللحظة التـرشيح له  7
ـثل شـاب لدور يدهـشـنى أن يـتم تـرشـيح 
ما وبعد أن نتـناقش فى مالمح الشخصية
وأبـعادهـا أجـده ينـسحب فـى صمت ويـغلق

هاتفه.

الـــتـــزمــتـه مــنـــذ بـــدأ عــمـــلى مـــخـــرجًــا وأراه
مثل. يحقق نتيجة أفضل مع ا

ويــضـــيف: ال أبـــدأ بــروفـــات الـــتــرابـــيــزة إال
عـــقب قـــراءة الـــنص عـــدة مــرات وبـــعـــدهــا
"أحلم" به وأرانى أحـيى اجلمـهور آخـر ليـلة

عرض.
األلـــفى أشـــار إلى قـــيـــامه بـــرفع مـــقـــاســات
قاعة الغد مع مهندس الديكور حازم شبل

اخملــــــرج مــــــحـــــمــــــود األلــــــفى الــــــعـــــائــــــد إلى
ـسـرحـية بـعـد غـياب  6سـنوات العب" ا "ا
كاملة راجع خاللها الكثير من "حساباته"..
ــســـرح والــتى و"جــرد" ســـنــواته الـ  35مع ا
قـــضــاهـــا كـــمـــا يـــقـــول فى خـــدمـــة "مـــســرح
الـدولة".. ليفاجـأ فى النهاية بـإنهاء خدمته

بطريقة "صادقة" حسب تعبيره.
األلــفى كــشف دون مــواربـة حــمــاسه لــلـنص
الـذى كــتــبه "الــســيــد مــحــمــد عــلى" بــنــكــهـة
تـــمـــزج بـــ مـــا هـــو تــــراثى ومـــا هـــو ديـــنى
ويـطـرح تـساؤالت حـول "حـيـاتـنـا" ومـا يجب

أن يتغير "فيها وفينا".
واعـــتــــبـــر األلــــفى أن الــــعـــرض الــــذى يـــضم
"تـــمــــثـــيالً داخـل الـــتـــمــــثـــيل" وخــــيـــال ضل
دفـوف واسـتعـراضـات جـميـلـة حتـمل تـوقيع
مــجـــدى الــزقــازيــقى.. اعـــتــبــر األلــفى هــذه
ــثــابــة ورود مـــخــتــلــفــة األلــوان الــعــنـــاصــر 
والــعـطـور يــضـمـهـا الــعـرض بـاقـة ويــهـديـهـا
لــلـــجـــمــهـــور الــذى يـــســتـــحق أن يـــرى عــمالً

تعة والقيمة. يجمع ب ا
وحــول "الـــشــكل اخملــتــلـف" لــلــبــروفــات قــال
األلفى: هـذا هو األسـلوب الـذى تعلـمته من
أسـاتـذتى سـعـد أردش حـمـدى غـيث نـبـيل
األلـفـى والـشــرقـاوى وهــو األسـلــوب الـذى

معتز السويفى: 

ليجى: فوزى ا

قاعة الغد للعروض التراثية.
األلــفى فـاجـأنــا بـ "تـكــنـيك" جــديـد.. حـيث
ــوســيــقى واإلضــاءة" فى الــبــروفــة تــتم بـ "ا

طموح مشروع نحو االكتمال.

الـنـجم سـامى مـغــاورى الـذى يـلـعب دور "الـشـمـقـمق" سـلـطـان الـبالد
الـذى تـطــارده الـكـوابـيـس ويـلـجـأ لــكل طـرق الـدجل والــشـعـوذة حـتى
نـزل الـذى يـراه السـلـطان يـخبـره والى الـشـرطة أن عـيـونه وجـدت ا

نزل. فى كوابيسه فيتنكر فى زى أحد التجار ليذهب لهذا ا
يـقــول سـامى عن الـعـمل: حـمــاسى بـالـعـروض الـتـراثــيـة والـتـاريـخـيـة
ـوروث ــثـابــة حـلــقـة وصل مــا بـ ا كــبـيــر ذلك أن هـذه الــعـروض 
ــسـرح الــيـونــانى الـقــد قـام عــلى األســاطـيـر والـثــقـافــة احلـالــيـة ا
ـتلك تـراثنـا أيضًـا وحـكايـات ألف ليـلة ولـيلـة جزء اليـونانـيـة ونحن 

صرى. ها لتكون إضافة لفكر اإلنسان ا انع من تقد منها فما ا
ويـضيف مغـاورى: رغم أن العرض داخل قـاعة إال أنه "عمل ضخم"
ــا يــحــتــويه من عــنــاصــر فـرجــة شــعــبــيــة من خــيـال ظـل وأراجـوز
وربـابــة األمـر الـذى من شـأنـه أن يـحـمـلـنى عــبـئًـا أكـبـر فـى الـتـمـثـيل
ويـخــتم سـامى قـائالً: مـصـدر ســعـادتـنـا الـكـبــيـر هى عـودة مـخـرجـنـا
الــكـبــيـر مـحــمـود األلــفى ذلك أنه ال بــد من الـتــواصل مع أسـاتــذتـنـا
ن أثـروا مسـرحـنـا ألنه ال جديـد بال قـد ال بـد أن يكـون هـناك
تـواصل بـ األجـيـال خـصـوصًـا أن الـفـنـان ال يـتـقـاعـد ويـظل يـعـطى

حتى نهاية حياته كما فعل أردش وغيث وأمينة رزق..

سرحي جريدة كل ا

>جمعية أنصار التمثيل
والسينما أعلنت عن
عقد انتخابات مجلس
إدارتها للعام اجلديد 16
أكتوبر القادم ويتنافس
على مقاعد اجمللس هذه
الدورة 22  كاتب وفنان
من أعضاء جمعيتها
العمومية أبرزهم سهير
رشدى وأحمد عبد ا
طرب سامح الوارث وا
يسرى ويسر السيوى
والزميل الصحفى
شريف شلقامى
واخملرجة آمال خلوصى
وأحمد الشناوى وآخرين.

عهد فى عام ١٩٥٠ محمود الزهيرى محمود فرج حسن عبد السالم أحمد طنطاوى فوزى > انضم إلى ا
درويش عيسى عبد اللطيف أكرم الدباغ خالد العجبانى عايدة كامل.
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 Iôjóà°ùe IóFÉe
ó°ù÷G ∫ƒM

تـــســـعـــة وعــــشـــرون بـــحـــثــــا تـــتـــمـــحـــور
ــارد جـــمــيـــعـــهــا حـــول اجلــســـد ذلك ا
الــذي انــطــلق من الــقــمــقم مـع ازديـاد
وتــنــامى قــيــمــة الــفــرد ووعــيه الــذاتى
بـنــفــسه مـنــفــصالً عن الــطـبــيــعـة من
حـــوله ومـــواجـــهًـــا لـــهـــا كـــائـــنًـــا فـــردًا
يـخوض غمـار احلداثـة بجـسده نازالً
ـــثــالــيــة إلـى الــرغــبــة في مـن عــلــيــاء ا
جتريب كل حاسة فى اجلسد بل كل
ـــاءة. ذلـك اجلـــســـد عـــضــــلـــة وكـل إ
الذي أعاد الوعى اكتشافه - أم أعاد
هـــو تـــوجــيـه الــوعـى? - مع احلـــداثــة
حــتـى تــهـــيــأت له فـــلــســفـــته وثــقـــافــته
اخلــاصــة الــتى اتــفق عــلي تــسـمــيــتــهـا

بثقافة اجلسد.
ـزيج مــتــنـوع تــســعـة وعــشــرون بـحــثًــا 
وخــــــصب مـن خــــــبـــــراء فـى احلــــــركـــــة
والـعـلـوم اإلنـسـانــيـة وأخـصـائـيـ فى
ثـل اإللقـاء والصـوت ومـخرجـ و
وغــــيــــرهم جــــمــــعــــتــــهـم مــــعًــــا مــــائـــدة
مــســـتــديــرة أشــرف عـــلى فــعــالـــيــاتــهــا
ـــركــــز الـــقـــومـى لـــلـــبــــحث الـــعــــلـــمى ا
لتنـاقش موضوع "اجلسد واألداء" من
(1965 إلـى )1990 و جتــــــــــمــــــــــيع
ــــعـــرفـــة خالصــــات هـــذه األبــــحـــاث 

أوديت أصالن.
ــطـروح من ــوضـوع ا وتـأتى أهــمـيــة ا
ـــكـــانــــة الـــتى حـــصـل عـــلـــيـــهـــا تــــلك ا
وحقـقهـا اجلسـد فى القـرن العـشرين
بـوصفه ظـاهـرة سيـاسـية واجـتـماعـية
ـكـتـسـبـة ـكـانـة ا وفـنـيـة فى آن تـلك ا
ـاط الـتي فــرضت تــطــورًا مــوازيًــا أل
التدريب والتعليم والتقنيات وأساليب
األداء فى مـــــخــــتــــلـف اجملــــاالت وفى

سرحى بشكل خاص. مجال الفن ا
هـــــذا الـــــتــــــطـــــور الـــــذي واكب تـالشى
ـنــاهج والـعــلـوم وهـو احلـواجـز بــ ا
ـــســتـــديــرة من ـــائــدة ا مــا عـــكــســـته ا
خالل ذلك الــــتـــــنــــوع والــــتــــداخل بــــ
ـنـاهج الــتى انـطـلق مــنـهـا الــبـاحـثـون ا
وقــد تـنــاولت األبــحـاث ظــاهـرة األداء
احلـــــــركـى والـــــــصـــــــوتى مـن جـــــــمـــــــيع
جوانـبـها الـعـلمـيـة والنـفـسيـة والـتقـنـية
ــا ـــســرح والـــرقص..  فى مــجـــالى ا
يــــعـــد إضـــافـــة مــــهـــمـــة تـــتـــيـح حتـــلـــيل
مختـلف مدارس األداء ورؤى الفنان

ــهــمـومــ بــاجلـســد فى أعــمــالـهم - ا
ولـــعل إطاللـــة عـــلـى عــنـــاويـن أبـــحــاث
هـــــذا الــــكـــــتـــــاب تــــقـــــربــــنـــــا أكــــثـــــر من
مــــــوضـــــــوعـه ومن بـــــــ عـــــــنــــــاويـــــــنه:
انـيا حـول التداخل "ديـونيسـوس فى أ
ـسرح  احلـديث فيـما بـ الرقص وا
ـتـردد فى الـواليـات يـوتـوبـيـا اجلـسـد ا
ـتـحـدة  مــشـهـد اجلـسـد فى مـسـرح ا
ـــصـــداقـــيـــة بـــيـــكـــيت  اجلــــســـد ذو ا
األداء اجلــــســــدى لــــدى جــــيــــورجــــيــــو
مثلون سترهلـر فى مسرح الشمس ا
يـــكــتــبـــون بــأجـــســادهـم  بــيـــتــر بــروك
ــمـــثل  جــســـد يــســـرد حــكـــايــة مــا وا
ــمــثل االحــتــكــاك بـاألرض ــشــيــة وا ا
ـــاءة والــــكـــلــــمـــة مــــســـرح مــــا قـــبل اإل
ـشـاركـ بـأبـحاث الـكـلـمـة ومن بـ ا
فى هـذا الـكـتـاب بـيــتـر بـروك فـيـلـيب
إيـفـرنـل آريـان مـوشــكـ جــورج بـانـو

وأوديت أصالن وغيرهم.  
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ــرض وعـمالً أصــيب "بــيـتــر شــافــر" بــا
ـالزمــة بـــنـــصـــيـــحـــة األطـــبـــاء اضـــطـــر 
الـفراش بضعـة أسابيع متـتالية قرر أن
ــضى هــذا الــوقت الــطــويل فـى قـراءة
واحـد من الــكـتـب الـضـخــمـة تــلك الـتى
تـمـيـزت بــهـا فـتـرة نـهـايــة الـقـرن الـتـاسع
عـــشـــر وكـــان هـــذا الـــكـــتـــاب هـــو "غـــزو
ـؤلـفه "بـرسكـوت" الـكـتـاب الذى بـيـرو" 
أثر فيه بشـكل قوى وانفعل به واستمد
مـــــنـه مــــادة مـــــســـــرحـــــيـــــتـه "اصـــــطـــــيــــاد
الـشمس". وحتـكى لـنـا مـقـدمـة د. هدى
ـــســـرحـــيـــة وعن "بـــيـــتــر حـــبــيـــشـــة عن ا
شــافــر" عـاش.. شــافــر.. حــيــاة هــادئـة
عادية تالئم وضـعه كموظف ولم يتخل
عـن الـــوظـــيــــفـــة إال بـــعــــد أن أصـــبح من
ــعــتـــرف بــهم. تـــهــافت عـــلــيه الـــكــتـــاب ا
ـنـتــجـون بـعـد جنـاح مــسـرحـيـته األولى ا
"تـمـرين لـالصـابع اخلـمـسـة" التـى ابـتدأ
ـــدة عــــرضــــهــــا عـــام  1958واســــتــــمــــر 
عـــــامـــــ فـى لـــــنـــــدن وعـــــامًـــــا آخـــــر فى
نـيــويــورك وهى مــسـرحــيـة اجــتــمـاعــيـة
نفسيـة ذات مضمون جاد ولكن هؤالء
الـذين تـهـافـتـوا عـلـيه بـدأوا يـعتـذرون له
واحدًا بـعد اآلخـر عندمـا عرض عـليهم
نــــــصه الـــــثــــــانى الــــــذى كـــــان قــــــد أنـــــهى
كـــتــابـــته.. "اصـــطـــيــاد الـــشـــمس" وذلك
بــحـجــة ضــخـامــة تــكــلـفــة إنــتـاجـه. كـتب
"شــافـر" أثـنـاء هـذه الـفــتـرة مـسـرحـيـتـ
قـصيـرت ذاتـا مضـام اجـتمـاعية من
نـــوعـــيـــة الـــكـــومــــيـــديـــا الـــســـوداء األولى
بــعـنـوان "أذن خــاصـة" واألخـرى بــعـنـوان
"عـــ عـــامـــة" وجـــدتـــا طـــريـــقـــهـــمـــا إلى
ـسـرح وقـدمــتـا مـعًـا فى عـرض واحـد. ا
لم يـــحــاول "شـــافــر" نـــشــر.. "اصـــطــيــاد
ــســـرحــيــة ـــانًــا مــنـه بــأن ا الـــشــمس" إ
تـــكــتب لـــتــعــرض وأن هـــذا هــو الــغــرض

األساسى منها.
لم يـجـد مـنـتـجًـا خـاصًـا ولم يـتحـول عن
سرح انـه وجاءته الـفرصـة تلقـف ا إ
الـقـومى مـسـرحـيـته وأنـتـجـها وعـرضت
ـوسم  1964فـكـانت من أهـم أحداث

سرحية. وسم ا ا
اإلطـار العـام للـمسـرحيـة هو قـصة غزو
إسـبانـيا إلمـبراطوريـة بيـرو منـذ حلظة
إعـداد اجلنـرال.. فرانـشـيسـكـو بيـشارو
ـكون من  187جـنـديًـا ونزوله "جـيـشه ا
على ساحل أمريكا اجلنوبية حتى موت
آخـر حاكـم لهـذه اإلمبـراطوريـة العـريقة
وهــو األتــكـا" أتــاهــيــوالــبــا" نــرى مــوقــفًـا
ـسـرحــيـة من هـذه "لــبـيـتــر شـافـر" فـى ا
احلـــمــلــة وهـــو مــوقف اإلدانـــة الــتــامــة
ـــســـيح إدانــــة اجلـــشع والـــقــــتل بـــاسـم ا
جنـــده يــقــول عـــلى لــســان أحـــد أبــطــاله
"مــارتـن" (ســقــطت بــيــرو وأعــطــيــنــاهــا
اجلـــــشـع واجلـــــوع والــــــصـــــلـــــيـب.. ثالث

تحضر). هدايا من العالم ا
"مـــارتـن هـــو الــــذى يـــقص عــــلـــيــــنـــا من
ذاكـرته األحـداث بـعـد أن صـار شـيـخًا
جتـــاوز اخلـــمــســـ كــان وقـت احلــمـــلــة
صــــبــــيًـــا فـى اخلـــامــــســــة عـــشــــرة رافق
الـقـائـد "بـيـشـارو" صـبيًـا لـه وراغبًـا فى
سـرحـية أن يـصبح فـارسًـا. تصف لـنـا ا
جتــربـة الـفــتى الـتــجـربـة الــتى أخـرجـته
ـثــالـيـات إلى الـواقع مـن عـالم اآلمـال وا
ــــرارتـه وكـــــذبه ودمـــــويــــتـه إلى عـــــالم
يــــعـــيـش فـــيـه اإلنـــســــان بال إنــــســـانــــيـــة.
و"بــيــشـــارو" قــائــد احلــمـــلــة االبن غــيــر
ــشــردة حـتى الــشــرعى ذو الـطــفــولـة ا
لــيــقــال عـنـه إنه "مـا كــان لــيــعـيـش لـو لم
تـــرضـــعه خـــنــزيـــره". خـــاطــر "بـــيـــشــارو"
بــــحــــيــــاتـه وهــــو فــــوق الــــســــتــــ أطــــاح
بإمبراطـورية الشمس والذهب ولم يكن
ذهبها هـو مطمعه بل البحث عن مجد
يــجــعــله يــحـظـى بـاالحــتــرام من الــنـاس
مــقــبــوالً فى مــجــتــمــعــهم عــبــر احملــيط
وت بـعد أن فـر منه هاربًـا من العـدم وا

أمل األبوة.
أفـكـار مـتـعـددة ودرامـا اخـتـار لـهـا "بـيـتر
ـلـحـمى فـى سـردها شـافـر" األسـلـوب ا
مـشـاهد مـتـعددة دون وحـدة فى الـزمان
ــكـــان مع اســـتــخـــدام تــقـــنــيـــات مــثل: وا
ـوسـيـقى الرقص الـتمـثـيل الـصامت ا
الـــغـــنـــاء اســـتـــعــــارة تـــقـــنـــيـــات الـــصـــورة
الــســيــنـــمــائــيــة. كل هــذا من خالل لــغــة
نــــثـــريــــة تـــهـــتـم بـــالــــتـــصــــويـــر الــــشـــعـــرى
ــمـثل فى ومـوســيــقى الـنــظم تــسـاعــد ا
عمـله واستخالص طـبيعـة الشخـصيات

وليست مجرد زخارف لفظية. 
"اصطيـاد الشمس" نص مسرحى غنى
يفسح مجاالً رحبًا إلعمال اخليال فيه
ويــــحـــمل فى داخــــله إمـــكـــانــــات كـــبـــيـــرة

لعرض مسرحى شامل.

سرحى "اجلزء الكتاب: اجلسد واألداء ا
الثانى"

ؤلف ؤلف: مجموعة من ا ا
جتميع: آوديت أصالن

ترجمة: أ. د. منى صفوت
سرح الناشر: إصدارات مهرجان ا

التجريبى

محمود احللوانى

عبد احلميد منصور
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سرحي جريدة كل ا

> تكونت دفعة سبتمبر ١٩٤٩م فى قسم اإللقاء والتمثيل من الزمالء نظيم شعراوى بدر
الدين نوفل أنور إسماعيل أحمد شوقى انشراح األلفى إحسان القلعاوى محمد رضا
برلنتى عبد احلميد نادية السبع عبد الغفار أبو العطا عبد الفتاح السباعى أحمد

صالح الدين.

> مهرجان شبرا اخليمة
للمسرح احلر يعلن خالل
أيام عن أسماء العروض
شاركة فى فعاليات دورته ا
قرر السابعة عشرة وا
عقدها خالل نوفمبر
القادم حتت شعار "دورة
التعبير عن احلريات".
اخملرج صالح محمود

هرجان" قال "منسق عام ا
هرجان يتلقى حاليا إن ا
استمارات الفرق التى
شاركة فى ترغب ا

مسابقته للعام احلالى.
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ـرّه األولـى الـتى جــائـزة الــدولــة" وكـانـت هى ا
يــحــصل فــيــهــا مـخــرج من مــخــرجى الــثــقــافـة
اجلـماهـيـريـة على جـائـزة الـدولة الـتـشـجيـعـية
وكـان حدثًا مهـمًا بالنـسبة للـسامرى وبالـنسبة

للثقافة اجلماهيرية أيضًا..
وعـــرض الـــســيـــرة الــهـاللــيـــة كــان مـن نــوعـــيــة
الـعــروض الـتى تـعـمل عـلى الــتـأصـيل لـلـمـسـرح
واســـتـــقــدم فـــيـه شــعـــراء الـــســـيــرة الــشـــعـــبى ,
احلقـيـقيـ ومنـهم شـوقى القـناوى وابـنه عزت
شـوقى القـناوى وهمـا من محافـظة قنـا وكانا
بالـفعـل من أبطـال العـرض احلـقيـقـي بـجانب
عــزيـــزة راشــد فـــاروق عــيـــطه أحــمـــد عــقل
مــصـــطـــفى الـــقــسـط إبــراهـــيم عـــبـــد الــرازق
ومـجمـوعة فـرقة السـامر ومع أن الـعرض كان
من إنـــتــاج فـــرقـــة الــســـامــر إال أنـه قــدم داخل

ساحة وكالة الغورى..
ويــعـــتـــبــر هـــذا الــعـــرض هــو الـــعــودة الـــثــانـــيــة
للـسامـرى لوكـالة الغـورى بعـدما بـدأ بهـا حياته

داخل مسرح الثقافة اجلماهيرية.
اســتــخــدم الــســامــرى نــفس ديــكــورات عــرضه
الـقـد "أدهم الشـرقـاوى" فى عـرض "الـسـيرة
الـــهـاللـــيــة" الـــتـى كـــتــبـــهـــا رفـــيق دربـه يـــســرى
اجلـنـدى ولـكـن بـشـكل مـغـايـر يـعـطى لـلـديـكـور
نـفس األهـميـة الـتى للـمـمثـل ولشـعـراء السـيرة

وللعازف نفس األهمية أيضًا..
وطـوال مسـيرة السـامرى داخل مـسرح الثـقافة
كـنـنـا بـسـهولـة أن نـتـعـرف على اجلمـاهـيـريـة 
نـوع مـن احلظ اخلـاص له مع قــيـادات الـهــيـئـة
ووزراء الـثـقــافـة فـبـقــدر اهـتـمـام الــوزيـر عـبـد
" ــداحــ ـــنــعم الــصــاوى بــتـــجــربــة "عــاشق ا ا
لـلـســامـرى القت جتــربـة "الـهاللــيـة" اهـتــمـامًـا
ـــاثالً من الـــوزيـــر عـــبــد احلـــمـــيـــد رضــوان
ـــشـــاهــدة والـــذى دعـــاه د. ســـمـــيـــر ســـرحـــان 
الـتـجربـة فى وكـالـة الغـورى فـأعـجبـته وهـو ما
ــشــاهــدتــهــا أكــثـــر من مــرّة وإلعــجــابه دعـــاه 
ـتــزايـد بـهــا قـام بـتــكـلـيف الــسـامـرى بــتـقـد ا
ــنـاسـبـة سـهـرة مع شــعـراء الـسـيــرة الـهاللـيـة 
مــؤتــمــر الـســيــرة الــذى كــانت تــعــقــده جــامــعـة
ـشاركـة مع مـركز حـضـارات البـحر القـاهـرة با
ــتــوسط بــبــاريس وقــدمت الــســهــرة بــلـيــالى ا
اإلبـداع الـتـى أقـيــمت بـســفح الـهــرم فى عـامى
85 1965م. ووافق بــعـد ذلك عــبـد احلــمـيـد
رضـوان على سـفرهـا إلى أمريكـا لتـقدم ضمن
مـــهـــرجـــان الـــنــــيل الـــذى عـــقـــد فى  27واليــة
أمـريكـية من واليـات أمريكـا البـالغ عددها 52
والية وكان ذلك من أهم محطات السامرى..
ـثل حـدثًـا ـائـة لـيـلـة والـذى  وبـعـد مــهـرجـان ا
فـارقًـا فى تـاريخ مسـرح الـثقـافـة اجلـماهـيـرية
ــثل هــو وعــرض "الــســيـــرة الــهاللــيـــة" الــذى 
اآلخـر حــدثًـا فــارقًــا ولـكن عــلى مــسـتــوى آخـر
يخص مسـيرة السامـرى وتوقف السامرى عن
دة  6سنوات انشغل تقد أية أعمال جديدة 
فيـها بـرئاسـته إلقـليم الـقاهـرة الكـبرى وشـمال
الـصـعـيــد شـغـله الـعــمل اإلدارى عن مـشـروعه
الـفــنـى حـتـى عــاد مـرّة أخــرى فـى عـام 1992
بـعرض جـديد هـو عرض "سـلطـان زمانه" وكان
ناسبة مئوية سيد درويش. عرضًا احتفاليًا 

 ح حصل أبوزيد الثقافة 
اجلماهيرية على جائزة الدولة كانت حدثاً

سيرته مهماً وتقديراً 

ــائـة لــيــلـة كــثـيــرًا مــا نـســمع هـذا مــهــرجـان ا
ـانشيـت ونعرف بـعض التفـاصيل عنه ومـنها ا
أن من أقــامه د. ســمـيــر سـرحــان أثــنـاء تــولـيه
جـهـاز الـثـقـافة اجلـمـاهـيـريـة فى الـثـمـانـيـنـيات
خـلـفًا لـلـفـنـان حـمدى غـيث ونـعـرف أيـضًا أنه
كان عـباره - وذلك كما يـدل اسمه - عن مائة
لـــيــلــة عــرض مــســرحى أقـــيــمت عــلى مــســرح
السـامر قـبل هدمه فى 1992م وكـانت لفرق
األقـالـيم اخملـتـلـفـة وظل حـلم إعـادة مـثـل هذه
الـليـالـى مـتـواترًا لـدى اجلـمـيـع وحتـى الـلـحـظة

احلاضرة.
لكن هـذا احلـلم ليس صـعبًـا كمـا كنـا نتـصوره
هــو فــقط يـحــتــاج لـبــعض اإلرادة خــاصـة وإذا
ائة ليـلة لم يكن مهرجانًا عرفنا أن مـهرجان ا
يـضم مائـة عرض مـسرحى ولـم تعـرض أيضًا
هذه العـروض على مسرح السامـر كما عرفنا

إذًا ما هى احلقيقة..
ـهـرجـان ـائـة لـيـلـة هـو عـبـارة عن ا مـهـرجــان ا
اخلتـامى لـفرق األقـالـيم اخملتـلـفة والـذى تـعود
سرح بالثقافة اجلماهيرية إقامته كل مديرو ا
عـام ولـكن فـى هـذا الـعام  –اقـتـرح الـسـامـرى
عــــلــــيه فـــكــــرة جــــديـــدة فــــبـــدالً مـن أن تـــأتى
ــســرحــيــة من األقــالــيـم اخملــتــلــفـة الــعــروض ا
لــتــقــدم لـــيــالى عــرض عــلـى مــســرح الــســامــر
ـكنـها أيـضًا أن تـقدم عـروضًا فى بالـقـاهرة 
ـــدن الــتـى تــمـــر بــهـــا أثـــنــاء مـــســيـــرتـــهــا من ا
احملـافـظـة الـتـى أتت مـنـهـا بـواقع عـرضـ فى
مكان مـختلف أو مكان واحـد حسبما تيسر
ـدن التى تـمر بـها أثـناء ذلك وذلـك فى بعض ا
قدومها لـلقاهرة وهذا مـا يعنى مثالً أن فرقة
ـكـنهـا أن تقـدم عرضًـا فى طنـطا ثم دمنـهور 
عرضًا آخـر فى شب الكوم ثم تـأتى للقاهرة
لــتـقــدم لـيــلـتـى عـرض عــلى مـســرح الـســامـر..

وهكذا بالنسبة لبقية الفرق..
وبــالـفــعل  تــنـفــيــذ االقـتــراح الـشــفــهى الـذى
تـــقـــدم به الـــســـامــرى وحتـــمـس له د. ســـمـــيــر
سرح سرحان وجـند رءوف األسـيوطى مديـر ا
وقـتــهـا كل طـاقــته لـلــمـشـروع وعــرضت الـفـرق
اإلقلـيمـيـة اخملتـارة للـمهـرجـان اخلتـامى وكان
فـرقـة مــسـرحـيـة فــقط عـروضـهـا عـددهـا  21
عـلى مــسـارح األقــالـيم اخملــتـلــفـة وأيـضًــا عـلى
مسرح الـسامر فـبلغ بذلك عـدد العروض التى
قـدمت عـلى مـســرح الـسـامـر حــوالى خـمـسـ
ــاثالً عـــلى مـــســارح عـــرضًــا فـــقط وعـــددًا 

األقاليم.
ا تعطـينا هذه التجربة مؤشرًا على ضرورة ر
ـســرحـيـة من أمـاكـنـهـا إلى حتـريك الـعـروض ا
أمــاكن أخــرى بـــدالً من مــوتــهــا فـى مــواقــعــهــا
ــا ال يـتــجــاوز أصـابع وبــعـدد لــيـالـى عـرض ر

اليد الواحدة..
ــــــهــــــرجــــــان مـن أهم األحــــــداث كـــــــان هــــــذا ا
سرحى لـ د. سرحـية التى يذكرهـا التاريخ ا ا
ســمـيــر ســرحــان أثـنــاء تــولـيه جــهــاز الـثــقــافـة
اجلــمــاهـيــريـة هــنــاك حـدث آخــر مـواز لــهـذا
احلــدث ولــكــنه يــخص الــســامــرى وحــده وهـو
ه لــعــرض "الـــســيــرة الــهـاللــيــة" والــذى تــقـــد

حصل به على جائزة الدولة التشجيعية..
وقــتـهـا كــتب الـنــاقـد أحـمــد عـبـد احلــمـيـد فى
صحيفة اجلمهورية قائالً فى عنوانه الرئيسى
"أبـوزيــد الـثــقــافـة اجلــمـاهــيـريــة يـحــصل عـلى

 حكايات للشباب حتى ال يناموا

سرحي جريدة كل ا

> قاعة روابط بوسط
القاهرة شهدت األسبوع
اضى عرض مسرحية ا
عد عن "حكاية كل يوم" ا
قصة "فنجان شاى" لنجيب
سرحية من محفوظ. ا
إعداد وإخراج حسن فواز
وشارك بالتمثيل فيها
نسوب مينا وليم مجدى ا
عبد الفضيل كمال محمد
مكاوى أحمد حسب الله
يوسف رزق الله حسان
سالم إبراهيم السعيد
سلسبيل.

سرح. أقرأ > بعد تأديتى الختبار معهد التمثيل وقبولى به بدأت اهتماماتى با
سرحيات. بدأت فى يادين وأقف أمام الفتات تعلن عن ا إعالناته فى الشوارع وا
سارح. مسرح األوبرا مسرح حديقة األزبكية وغيرهما. معرفة أسماء ا
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يبحث عن اجلديد دائمًا وال يتوقف عن تثقيف نفسه

 ™bGh iô°üŸG ìô°ùŸG ™bGh

هانى عفيفى واحـد من خريجى الدفعة
ركز اإلبداع يرى أن مشاركاته الثانية 
ـــســـرحـــيـــة فى الـــعـــديـــد مـن الـــورش ا
اخلـاصـة بـاإلضــاءة والـرقص والـتــمـثـيل
سبـيل لصـقل موهـبته ودعم أطـروحاته
الـــفـــنــــيـــة هـــانى عــــفـــيـــفى حتـــدث لـ

ـسرحـيـة التى "مـسـرحنـا" عن جتـاربه ا
خـاضـها داخل وخـارج مـصـر حـيث شارك
بـعرض "حـسـناء فى سـجن سـقراط" فى
ـة مـهــرجـان الـدرامــا الـيـونــانـيـة الــقـد
بــالــيــونــان وحــصل عــلى جــائــزة أفــضل
عــرض ثـانـى كـمــا شــارك بــعــمل قـراءة

سـرح بيروت وبعـدها انطلق مسرحـية 
إلى مــســرح الـرويــال كــورت اإلجنــلــيـزى
سـرحية أما ليشـارك فى إحدى الورش ا
داخل مصر فقد شارك هانى عفيفى فى
ــهــرجـــانــات عــلى رأســهــا الـــعــديــد من ا

هرجان القومى للمسرح. ا

هانى عفيفى:

قـلت أنك دائـم البـحث والـسـعى لـلـوصول إلى
مرحـلة النضج الـفنى.. فى رحلـة البحث هذه
ــاذا اخـتـرت أن ـهــمـة و أين كــانت احملـطــات ا

تكون محطاتك األخيرة مع هاملت?
 الـــواقـع أنى دائم الـــبـــحث والـــســـعى المـــتالك
مـــفـــردات اإلخــــراج فـــأنـــا دائــــمًـــا أشـــارك فى
ـــســرحـــيــة اخلـــاصـــة بــكـل عــنـــاصــر الـــورش ا
ـسـرحى وهـذا مـا يـجـعل من اخملـرج الـعــرض ا
فنانًـا متمكنًا من أدواته أما عن أهم احملطات
فى رحــلـــة الــبــحـث هــذه فــكـــانت عــروض "أنــا
دلـوقتي مـيت" والـذى حـصل علـى جائـزة جلـنة
التحـكيم اخلاصة فى الدورة األولى لـلمهرجان
الــقــومى لـلــمـســرح أيــضًـا هــنـاك عــرض "ولـد
وبـــنت وحــــاجـــات" الـــذى حـــصل عـــلى جـــائـــزة
ـثلـة صـاعدة أفـضل مؤلـف صاعـد وأفـضل 
أمـا "أنــا هـامــلت" الــتى أقــدمـهــا حـالــيًــا فـلــقـد
أردت أن أقــدم هـــامـــلت "شـــكــســـبـــيــر" بـــرؤيــة
عصريـة مع احملافظة على الـطابع الكالسيكي
ففى شخص هـاملت وجدت ما يعـانية الشباب
ـــصــــرى من حـــالـــة الــــتـــوهـــان والــــبـــحث عن ا
احلـقيقـة واإلحساس بـالظلم ومـواجهة الـفساد
فــكــلــنــا شــركــاء فى احلــزن والــتــردد واحلــيــرة

صير "األسود" الذى يقابله هاملت. وا
ــسـرح فى كـيف تــنــظــر إلى االخــتالف بــ ا
شهد سرح فى مصـر.. أم أننا نكـرر ا الغـرب وا

ولكن بلسان مصرى?
ـصـرى ســتـجـد ـســرح ا إذا نـظـرت إلى حــال ا
أنـنــا فى مــنـطــقـة مــتــقـدمــة بــالـنــسـبــة لــبـعض
الـبلدان الـعربية واإلفـريقيـة لكن هنـاك العديد
ـراحل من الـدول األوربـيــة الـتى تــتـقـدم عــنـا 
ــســرح وتــطـور من حــيث االهــتــمـام بــتــطــويـر ا
ضـام وأنا أعـتقد فى هذه الـتقنـية وحيـوية ا
ـرحــلـة بــأنـنــا مـتــخـلــفـون تــقـنــيًـا وقــد يـكـذب ا
الــبــعض هــذا الــرأى لــكن صــدقــنـى االعــتــقـاد
الـسـائـد فى مــصـر بـأن لـديـنـا كل شئ خـاطىء
وال أحد يعـرف مدى تأخـرنا إال عنـدما يذهب
إلى اخلـــارج ويــرى مـــدى الــتـــطــور الـــهــائل فى
ـــســــارح الـــغــــربـــيـــة ورغـم أن هـــنــــاك بـــعض ا
ـصرية التى استطاعت أن يكون لها التجارب ا
صـدى طـيب بــاخلـارج إال أن أغـلـبـيـة الـعـروض

مازالت فى حالة تأخر وتدهور.
وكيف نواكب هذا التطور?

ال بـــد أن تــكــون هــنــاك حــالـــة حــراك وتــعــلــيم
وورش مــســتــمــرة وأن يــكــون هــنــاك مـزيــد من
الـبـعـثـات ومـنـح الـدراسـة أو الـتـدريب بـاخلـارج
نح الدراسية احملدودة التى وأال نكتـفى بتلك ا
ـؤسـسات الـثـقـافـيـة األجـنـبـية تـقـدمـهـا بـعض ا
داخل مــــصــــر إذا أردات الــــدولــــة الــــنــــهـــوض
ـسرح فعـليهـا بتفـعيل تلـك اخلطوات وعـليها با
ـــســرح فى أن أن تــســـاعـــد الــقـــائـــمــ عـــلى ا
يـــشـــاهــــدوا جتـــارب دولـــيــــة مـــحـــتــــرمـــة لـــكى
ساعدة فى يستطيـعوا القيام بعملية التغيير وا
ـــصـــرى ـــســــرح ا دفع احلـــيــــاة الـــراكــــدة فى ا

وكـــذلك ضــرورة وجـــود دمــاء جـــديــدة وأفـــكــار
جـديـدة وهـو األمـر الـذى يـسـاعـد عـلى الـتـطور

سرحى. التقنى فى الوسط ا
صرى? سرح ا كيف تنظر إلى واقع ا

ـــصـــرى "واقـع" لألسف فـــأنـــا ــــســـرح ا واقع ا
ـسرحية شاهـدة العديـد من العروض ا أذهب 
ولـكــنى نــادرًا مـا أخــرج من الـعــرض وأنـا راضٍ
عـنه ال أجــد مــتـعــة عـلـى مـســتـوى الــصـورة وال
سرح فى مـصر يجد الدراما والـناظر لـواقع ا
عروضًا قـليلة جيدة وعـدم وجود ورش تدريبية
ـسارح مـغلقـة واجلمهـور أصبح ال يـقبل على وا
الـعـروض ورغم ذلك جتد الـقـلـيل من الـتـجارب
الــنــاجـحــة واحملــتـرمــة مــثل "قـهــوة ســادة" الـتى
يـقـدمـهـا مـركز اإلبـداع فـفى هـذا الـعـرض جتد
فـنًـا مـحـتـرمًـا وكـومـيـديـا حـيـويـة وصـورة جـيـدة
ودراما متـميزة وهـو األمر الذي جـعل اجلمهور
واطن يـقـبل عـليـهـا فـهى تـناقش قـضـايـا هـذا ا
وال تـذهب كـمـا فى عــروض أخـرى إلى الـبـحث
عـن عــوالم افــتــراضــيــة بــعـــيــدة كل الــبــعــد عن

اجلمهور العادى.
ــاذا تـــفــســـر إذن انــصـــراف اجلــمـــهــور عن
ــسـرح... هل هـو نــتـاج لـنـوعــيـة الـعـروض أم ا

اإلنتاج أم آلية التسويق?
أوالً لن تـسـتـطــيع أن جتـد أى مـسـرحى اآلن ال
ـسـرح يـشـيـد بــجـهـود أشـرف زكى فـى إحـيـاء ا
وإعادة اجلمهور إليه ثانيًا الدعاية متوفرة فى
كل األمــاكن وهـنـاك بــعض الـعــروض تـشـبه فى
أشـكال الـدعـايـة لـها أكـبـر األفالم الـسـينـمـائـية
ومع ذلك إذا ذهــبت إلى أى من هــذه الـعـروض
فـــلن جتـــد جـــمـــهــــورا فى نـــفس الـــوقت جتـــد
عـــرض "قــهـــوة ســادة" بال أى دعـــايــة ومع ذلك
هـناك إقبـال جمـاهيـرى غير مـسبـوق عليه إذن
من هـنا تـبقى جـودة العرض والـتصـاقه بالواقع
ــتـــفـــرج وجـــودة الـــصــور ـس وجـــدان ا الــذي 
والـــفـــكـــرة هـــو الـــدافع وراء جـــذب اجلـــمـــهـــور
ـتـعـلـقـة لـلـمـسـرح أيـضًــا هـنـاك بـعض األمـور ا
ـسارح بـالـتـسـويق كـوجـود كـراسى "مـتـكـسـرة" 
الـــدولــة وعـــدم وجــود أجـــهــزة تـــكــيـــيف وحــتى
وجود مـنها أصابه العـطب أيضًا هناك بعض ا
من الــعـامــلـ كــمـوظــفى بـيع الــتـذاكــر يـقــابـلك
ـوبـايل "بـتـكـشـيــرة" وحـ يـطـلب مــنك إغالق ا
أثــنــاء الــعـــرض تــشــعــر بـــأنه "بــيـــشــتــمك" مش
بيطلب منك... اجلودة واحليوية والشياكة فى
التعـامل لها تأثيـر ودور مهم فى عودة اجلمهور

للمسرح.

هنـاك من يـقـول إن بـعض اخملرجـ يـلـجأون
إلى الـــتــراث لــلــهــروب مـن مــواجــهــة الــواقع

وأزماته?
كل مــخـرج وله اجتـاه ومـيل وحـب لـشـكل مـعـ
من أشكال التـعبير فهناك من يرى فى استلهام
الــتـاريـخ وإسـقــاط الــواقع عــلى الــتـاريـخ شـكالً
مــنـاسـبًـا لـلــتـعـبـيـر عن أفــكـاره ووجـهـات نـظـرة
مخرج أخـر يحب أن يقدم الـواقع بشكل ساخر
وهنـاك من يـرى بـأنه كلـمـا كانـت التـجـربة أعم
ـــهم لــيس وأكـــثــر جتــريـــدًا كــان ذلـك أفــضل ا
ــا هـــو اإلجـــابــة عن اخـــتالف الـــتــوجـــهـــات وإ

اذا? ن و سؤال ماذا تقدم و
وهل أنت مـع الــــرأى الــــقـــــائل أن األشــــكــــال

صرى? سرح ا التجريبية اجلديدة ال تالئم ا
هــذا رأى عـــام جــدًا ألن كــلـــمــة الــتـــجــريب في
طلق ال تعـنى أننا بصـدد مناقشـة موضوعية ا
هنـاك أشـكال كـثـيرة من الـتـجريب فـقـد أجرب
فى أن أكـون أكـثـر صـدقًـا أو أكثـر فـلـسـفـة وقد
أجرب بالـرجوع إلى التراث وإن كانت التجارب
الـــتى قــدمـت فى هــذا الــصـــدد غــيــر نـــاجــحــة
بــشــكل عــام وذلك ألنــنــا نــتــعــامل مـع مــفـردات
التراث بـشكل سطحى فقـصص التراث توقفت
عــنــد حــسن ونــعــيــمـة وعــرض طــقــسى أصــبح
مـــعـــنــاه ضـــروة وجـــود تـــنــورة وربـــابـــة ومالبس
تـراثـيـة وهكـذا ومن هـنـا فمـن يهـاجم الـتـجريب
طلق فـهو إنسان غيـر موضوعى متعصب فى ا
غـامرة وهـو ما يـعنى الـنجاح ألن جتـربة تعـنى ا

أو الفشل.
كيف تقرأ جتارب جيلك?

أنـا بــحـتـرم جتــارب أشـخـاص كــثـيــر فى جـيـلى
رغم أنـها جتـارب لـيـست كثـيـرة لـكن فى الواقع
أنـنـا كجـيل نـبـذل مجـهـودًا كـبيـر جـدًا كى نـكون
" األدوات صــعب امــتالكــهــا ال تــوجـد "عــاديــ
ـشـكالت واحلـواجـز كـثـيـرة جـدًا ـؤهـالت وا ا
الـظـرف الــعـام سـواء االقـتــصـادى أو الـيـأس أو
األيـــديـــولـــوجي يـــؤثـــر بـــوضـــوح عـــلـى احلـــركــة
سرحية وهذا كله يؤثر على الفن بوجه عام. ا
مــا هي الـقــضــايــا الــتى تـؤرقـك وتـســعى إلى

سرحية? ها فى عروضك ا تقد
الــواقع أنــني مــهــمــوم جــدًا بــقــضــايــا الــشــبـاب
وحـــالــــة الــــتــــشـــويـش الـــفــــكــــرى والــــســـيــــاسى
صرى واالقتصـادى التى يعيش فـيها الـشاب ا
هـنـاك أيــضًـا إحـسـاس بـالـضـيـاع وعـدم انـتـمـاء
وفـقدان للـهويـة ولإليجـابية فال نـحن ملـتزم
وال نــحن مـنــحــرفـ غــيــر مـثــقـفــ رغم أنــنـا
مــتـــعــلــمـــ غــيــر إيـــجــابــ رغـم أنــنــا نـــتــأثــر
بــاألوضـاع فــنـتــأذى مـنــهـا ال نـفــهم شـيــئًـا رغم
إتـاحـة الــوسـائل أمـامــنـا لـلـفــهم وأعـتـقـد أن كل
هـــذه الـــقــــضـــايـــا هى مــــا يـــشـــغــــلـــني وأحـــاول

مناقشتها فى الفترة القادمة.

إذهب إلى اخلارج وشاهد ماذا يقدمون
 لتعرف مدى تأخرنا

حوار: إلهامى سمير
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سرحي جريدة كل ا

> الزميلة الصحفية هند
سالمة أطلقت األسبوع
اضى جروبا خاصا على ا
الفيس بوك للتواصل مع
قراء صفحتها األسبوعية
سرح" التى تقدمها "عالم ا
اخلميس من كل أسبوع
على صفحات جريدة
روزاليوسف اليومية وتنشر
خاللها متابعات حلركة
صرى إضافة إلى سرح ا ا
اهتمامها بتقد األجيال
سرح الشابة فى مجاالت ا
اخملتلفة وإلقاء الضوء
على أعمالهم.
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د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

والصراع مع القـوى العظمى والعالقات ب
األجـــــنـــــاس ,وبــــ األطـــــفــــال وآبــــائــــهم وب
ـوت  وما الـكـراهـية واحلب ,وبـ احلـياة وا
ــــكن مــــعه الــــقــــول إنه من ــــا  إلـى ذلك  
خالل ذلـك الــــــصــــــراع الــــــكــــــونى لـإلنــــــســـــان
تـــتــكـــشـف هـــذه اإلنــســـانـــيـــة واإلجـــتـــمـــاعـــيــة
الــــعـــمـــيـــقــــة لـــفن األداء  حــــيث أن عالقـــات
تـبادلة بـ اإلنسان ومـجتمعه ذات التـأثير ا
ارتــبـاط وثـيق بــدوافـعه الـغــريـزيـة الـنــفـسـيـة
كـتسبة إجـتماعيا ولذا فإن وكـذلك دوافعه ا
عـنصـر اإلتصـال من وجهـة نظـر علم الـنفس
يـعـنى  نـقل إنطـبـاع أو تأثـيـر من منـطـقة إلى
ـادة مـا  ويـشـير أخـرى ,دون الـنـقل الـفـعـلى 
ذلك إلى إمـكانـية نـقل إنطـبـاعات من الـبيـئة
إلـى اإلنــــســــان وبــــالــــعــــكس ,أو من فــــرد إلى
كن مـعه أن يحقق األداء آخـر األمر الـذى 
ــســتــويــ الــتــمــثــيــلى هــدفــاً عالجــيــاً عــلى ا
الـنــفـسى واإلجـتـمـاعى وهـو مـا يـؤكـده عـالم
الـــنــفس جـــاكــوب مـــوريــنـــو بــقــولـه إن إظــهــار
احلوافـز والتـوترات اخلاصـة بالـعالقات ب
األشـــــخـــــاص ,يـــــؤدى إلـى وعى األشـــــخـــــاص
لــكـوامن عـالقـاتـهـم بـاآلخـرين ,وبـالــتـالى إلى
شـفـائـهم من أزمـاتـهم  ويـتم ذلك عن طـريق
مثل ـيل الطـبيعى لـلقـيام بالـفعل من لـدن ا ا
ــــســـــرح وهــــو مـــــا يــــعــــرف عـــــلى خـــــشــــبـــــة ا
ـمثل على باحلـضور الـذى يعـنى قدرة ذلك ا
أن يـكون مؤثراً ومـحسوساً بـأفعاله وحركاته
وصـــوته وهـــو مـــا يــــعـــد فى األصل  جـــوهـــر
الـــنــشــاط اإلنــســـانى قــبل أن يـــصــبح أســاس
ــيل من ـــســرحى ,وجنــد أن هـــذا ا الــعـــمل ا
وجــهـة نــظـر بـعض الــدراسـات الــنـفـســيـة هـو
اسـتعـداد انـتـقائى لـلـفـرد جتاه نـشـاط مـع

شاركة فيه ويرتكز على حاجة يدفعه إلى ا
عـميقة وثـابتة إليه وعـلى رغبته فى حتس
ــوجــودة لــديه  ووفــقـاً ــهــارات والـعــادات ا ا
لــــــذلـك فــــــإن الـــــــهــــــدف الــــــذى يـــــــرمى إلـــــــيه
ـسـرح هو مـا يـعرف ـؤدى عـلى ا اإلنـسان/ ا
بـــالــــتــــوحـــد أو الــــتــــقـــمـص الـــوجــــدانى عــــبـــر
احملـاكاة والذى يـتحول إلى نـوع من النشاط
اإلبــداعى الـذى يــفـرز عــدداً من الــعـمــلـيـات
ــعــرفــيــة واإلنــفــعــالــيــة الــتى يــتــعــرف بــهــا ا
اإلنــــســــان عـــلـى ذاته مـن خالل الــــتـــمــــاثل أو
ـشــابــهــة وهى الـعــمــلـيــة الــتى  يــتـوحــد بــهـا ا
الـــشــخص ال شـــعـــوريـــاً مع شـــخص آخــر أو
ـوذج آخـر وهـو أيـضـاً مـجـمـوعـة أخـرى أو 
ـرء نـفـسه مـوضع شـخص آلـيــة يـضع فـيـهـا ا
آخر وهو ما يـظهر على شكل إستغراق ,أى
نـــــقـل أنـــــا شـــــخص مـــــا إلـى مـــــكـــــان وزمــــان
ـعـانى شــخص آخـر ويـنــتج عـنه اســتـيـعــاب ا
ذات الـــصــبـــغــة الـــشــخــصـــيــة لـــذلك اآلخــر 
وذلـك على حـد تعـبيـر الـراحل صالح سـعد 
ــسـرحـى  اإلبـداعى حــيث يــتــقــاطع اجملــال ا
مع علم النـفس ويعنى ذلك أن فعل احملاكاة
يـشغل حـيزاً كـبـيراً فى الـتـاريخ اإلجتـماعى/
الدرامى لإلنسـان ومن ثم يرى  علم النفس
ـســرح يـعـبـر عـن فـكـرة حتـول أن األداء فى ا
الـوعى ,كــمـا يــعــبــر عن قــدرة اإلنــســان عـلى
رؤيـــــة نــــفــــسـه والــــعـــــالم فى مـــــرآة اخلــــيــــال

تعددة األوجه  ركبة ا ا

ــــــســـــرحى ـــــعـــــاصـــــر ا ـــــســــــرح ا ومن رواد ا
البولندى جـروتوفسكى الذى ابتدع مسرحا
ذا طــابع عالجى مــيــز فــيـه بــ األســاطــيـر
ـستـنبـتـة من الثـقافـة  وب واقع ـوروثة وا ا
ـعاصر كوسـيلة للـتطهيـر مستندا اإلنسان ا
عــلى فـــكــرة مــؤداهــا أن األســـاطــيــر ظــهــرت
نــتــيــجــة إلى الــتــوحــد بــ الــبــشــر  ودحض
ــفـهـوم فــكـرة الـطـبـقــات  مـقـتـربـا فى ذلك ا
مـن نـظــريــة الالوعـى اجلــمـعـى عــنـد الــعــالم
الـنفسـانى كارل جوسـتاف يوجن والتى حتث
ـشــتـركــة بـ عـلـى الـتــفـاعـالت الـعــاطـفــيــة ا
الـــبــــشــــر والــــتى تــــرى أن هــــنـــاك مــــظــــاهـــر
الواعــــــيـــــــة فى إدراكـــــــنــــــا لــــــلــــــواقـع وهى أن
حـواسنـا ح تـستجـيب لظـواهر أو مـشاهد
أو أصـوات حقـيـقيـة فإنـها بـكيـفيـة ما تـكون
مـتـرجـمـة من عــالم الـواقع إلى عـالم الـعـقل
وفى ذلك الـعـقـل تـتـحـول هـذه الـظـواهـر إلى
ــكـن حتــديــد طــبـــيــعــتــهــا وقــائع نــفـــســيــة ال
الــنــهـائــيــة  ألن الــنـفس التــســتــطـيع مــعــرفـة
جـوهـرهـا الـنفـسى اخلـاص  ولـتـحـقيق ذلك
ــسـرحـيـة أقـام جــروتـوفـسـكـى فى عـروضه ا
ـواجــهــة مع األســاطــيــر من أجل نــوعــا مـن ا
ــتـفــرج بــشــخـصــيــته  ومن ثم ــاء وعى ا إ
ــتـضــمـنـة فى نــقـد هــذه الـنـمــاذج الـبــدائـيـة ا
ــــشـــــهــــد األســـــاطــــيـــــر  ومـن هــــنـــــا  جـــــاء ا
ــســرحـى عــنــده عـــبــارة عن لــغـــة بــدائــيــة  ا
تــعــتـمــد عــلى األصــوات واإلشـارات بــغـرض
عانى الـداخلية للمتفرج  إثارة الصور وا
وحتـــريـــرهــا بـــاســـتـــخــدام أســـلـــوب تـــشــتـــيت
مــلـــكــاتــهم الـــفــكــريــة  والـــعــقــلــيـــة  عــنــدئــذ
ــتـــفــرج الـــتــعــرف عـــلى مـــفــهــوم يــســـتــطـــيع ا
ـؤداة بوصفـها وسيلـة الكتشاف الشـخصية ا
الــــــذات  ذاته هـــــــو  وإذا كــــــانت وســــــيــــــلــــــة
ـسرحى أنتـون آرتو نـظّر ا الـتطـهير عـند ا
ــمــثل  تــنــتــقل إلى مــثال والــتى يــخــوضــهــا ا
ـتـفـرج بـفـعل الـعـدوى  فـإن الـتـطـهـيـر عـنـد ا
ـا ـمـثل  وإ جـروتـوفـســكى اليـتـسـبب فــيه ا
يـحدث لـلمـتفـرج بـشكل تلـقائى  ومن ثم
فـــهــــو يـــرى ضـــرورة تــــشـــجــــيع الـــنــــاس عـــلى
الـتــخـلص مـن الـغـطــاء الـزائف الــذى فـرضه
اجملتمع  لكى يعبروا عن ذواتهم احلقيقية
ـقــهـورين ويــشـكل  صــاحب جتــربـة مـســرح ا
بــأمــريــكــا الالتــيــنــيــة أوجــسـتــو بــوال عـالمـة
فارقة فى تغيير مفهوم التطهير األرسطى 
عـنــدمــا رفض اســتـخــدام كـلــمــة مـشــاهـد أو
ـشارك ـشـاهد ا مـتفـرج  وأكد عـلى فـكرة ا
 الـذى يقوم بدور محـفز نحو القـيام بالفعل
عـن طــريق مــشــاركـــته فى حتــلـــيل الــظــاهــرة
ـعـروضـة أثـنــاء الـعـرض  وقـد انـتـقـد بـوال ا
مــصــطـلـح احملـاكــاة عــنـد أرســطـو  ورأى أن
أرسـطـو فـى كـتـابه فن الــشـعـرقـد أسس أول
وأقــــوى نـــظــــام ســـيــــاسى شــــعـــرى لــــتـــهــــديـــد
ــشـاهــد  وإلنــهــاء االجتــاهـات الــســيــئـة أو ا
غـيــر الـقـانــونـيــة لـلـجــمـهـور ويــعـنى ذلك أن
بـوال يــتـهم أرســطـو بـصــيـاغـة نــظـريــة تـنـظم
ا يخدم الطبقات سـرحى  ارسة الفن ا
ـسـرح الى أداة احلـاكـمـة  ومن ثـم  حتول ا
لـــلــســـيــطـــرة  وهــو مـــا يــتـــنــافـى مع وظــيـــفــة
ــســرح من وجـــهــة نــظــر بــوال  الــذى يــرى ا

ـــعـــنى آخـــر فــهى ولـــيس الـــشــخـــصـــيــات  و
ــا فــيـــهــا من ســعــادة حتـــاكى احلــيــاة كــلـــهــا 
ــــا كـــــان الــــتـــــعــــبـــــيــــر عـن أفــــكــــار وشــــقـــــاء و
ـمـثل وجـسـده الــشـخـصـيـة بـواسـطــة صـوت ا
وانـفـعاله الـذين يتـضافـرون من أجل تشـكيل
لغته التعـبيرية  ففى ذات الوقت ينبغى على
مثل أن يدرس األفكاراخلاصة بالشخصية ا
التى يؤديها جيداحتى يستطيع أن يختار من
لـــغـــته الـــصـــوتــــيـــة واحلـــركـــيـــة واالنـــفـــعـــالـــيـــة
مايـتنـاسب مع ظروفـها  وطـبيـعتـها ونـواياها
الــداخـــلــيــة  وفـى مــحــاولـــة لــتـــحــقــيـق فــكــرة
الــتــطــهــيـــر ســواء تــلك الــتـى كــان يــنــادى بــهــا
"أرســــطـــو" من خـالل تـــأكـــيــــده عـــلى ضـــرورة
التـطابق مع الـشخصـيات فى تقـد احملاكاة
 أو الـتــطـهـيـر الـذى سـعى إلـيه عـالم الـنـفس
"كـارل جوسـتاف يوجن" من خالل نـظريته فى
"الـالوعى اجلمـعى" والتى اعـتبـرت التـطهـير
مـاثلة وا مـجـموعـة من التـفاعالت الـبشـرية ,
واقف كونية لإلنـسان منذ العصور البدائية
ومن هــــذه الــــتــــفــــاعالت اخلــــوف والــــغــــضب

أســــاســـــيــــا فى الـــــعـــــرض ـــــتــــفـــــرج فـــــاعال  ا
ـــســرحى  ويــقـــتــرح أن يــكـــون الــهــدف من ا
الـــفـن هــــو تــــصـــحــــيـح أخـــطــــاء الــــطــــبــــيــــعـــة
بـاستـخدام اقـتراحات الـطبـيعـة ذاتها  ومن
فـهوم دعى من خالل مـسرحه خـالل ذلك ا
ـقهـورين إلى الـبحث عن سـرح ا ـعـروف  ا
وسائل أخرى للتـطهير  تختلف عما وضعه
أرسـطـو  وتـتـفق مع مـفهـومه الـذى يـتـضمن
اإلصـالح الـــــثــــــورى الـــــذى البــــــد وأن يـــــبـــــدأ

تفرج .  بادرة من ا
كن أن نـستخـلص أن التطـهير ا سـبق  و
ـا ــتـفــرجـ إ ــرجـو إحــداثه فى نــفـوس ا ا
ـــتـــطــــلـــبـــات ــــمـــثـل أمـــام عـــدد مـن ا يـــضع ا
التـقنـية الـتى تكـفل له حتقـيق فعل الـتطـهير
عـلى هــذا الـنـحــو الـذى أراده أرسـطـو  أول
ــتـــطـــلـــبــات يـــكـــمن فى ضـــرورة وعى هـــذه ا
ـــمـــثل بـــوضـع يـــده عـــلى نـــوع االنـــفـــعـــاالت ا
واألحداث التى تـتشكل فى تداخل وتوازى 
وهـى احلبـكـة والـشـخـصـيـة  مع الـوضع فى
االعــتـــبــار أن الــتــراجــيـــديــا حتــاكى األفــعــال

مثل يجب أن يضع يده على  ا
نوع االنفعاالت واألحداث

> فى سبتمبر من عام ١٩٤٧ ُقبل بالسنة األولى فى قسم اإللقاء والتمثيل زهرة العال
بكير - سعد عبد الرحمن أردش (وهو نفس اخملرج سعد أردش). هند قواص من سوريا
ة مختار) افتخار (د. هند قواص اآلن). عطيات البدرى (نفس الفنانة القديرة كر
جميل. فوزية مصطفى عمر عفيفى على بدران (د. على بدران حاليا). توفيق الدقن.

 أوجستو بوال يشكل عالمة فارقة
فى تغيير مفهوم التطهير األرسطى

سرحي جريدة كل ا

مثل للجماهير سرح. وعرفتُ معنى مواجهة ا > تنسمت ألول مرة سحر ا
سرح وصالة اجلمهور. باشر ب خشبة ا وتأكدت من التأثير احلى الطازج ا

واعيد. وتعلمت معنى االنضباط فى ا
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> استعدادا للمشاركة فى
فعاليات مهرجان شبرا
اخليمة للمسرح احلر
يجرى اخملرج خالد

العيسوى حاليا بروفات
سرحى "األشجار العرض ا

تموت واقفة" لفرقة
ستقلة ويشارك صراوية ا ا
بالتمثيل فى العمل مى
ن صابر عبد الرازق أ
الخ أحمد مبارك كر ا
هيثم حسن يذكر أن

صراوية قدمت من قبل ا
مجموعة من األعمال

سرحية الناجحة.  ا

ألنه التهم - وحده - النصيب األكبر من كعكة جوائز
مهرجان القوميات (جائزة أفضل مخرج وأفضل عرض)
ة "أحب آكل وأحب وألنه يؤمن باحلكمة الهندية القد
ا التهم من الكعكة بل أأكل اللى حواليَّه" فلم يكتف 
اقتنص ألعضاء فرقته "فرقة الشرقية" أنصبة أخرى
حتى شبع اجلميع وحمدوا الله فقد فاز عرضه
"أوبريت شهرزاد" بعدة جوائز أخرى هى جائزة الديكور
والتمثيل "نساء ورجال" كما حصل كل أفراد الفرقة
على شهادات تقدير خاصة من جلنة التحكيم..
رة األولى التى يفوز فيها بجوائز وألن هذه ليست ا
اإلخراج األولى فقد كان لزامًا علينا أن نتوجه إليه
لنسأله عن سرا الطبخة  خاصة وقد جاء فوزه فى
مهرجان "الدراما" بأوبريت غنائى واستعراضى
قديييييم جدًا!

اخملرج أحمد عبد اجلليل:

≈FÉæ¨dG ìô°ùŸG ≈a ≥HGƒ°S ÖMÉ°U ÉfCG
فاز بأول األوائل "بيوت قصـور قوميات" وكانت جلنة التحكيم
وقـتـئذ تـتكـون من أساتـذة كـبار مـثل: رجاء الـنـقاش أحـمد عـبد
احلـليم د. هـدى وصـفى نـهـاد صلـيـحـة سـميـحـة أيـوب حسن
عـبد الـسالم أشـرف نـعـيم. ومن الـتـجارب الـتى أعـتـز بـهـا جدًا
الك فى "إخـراجى ألوبــريت" "شـحـتــوت الـعـظــيم" عن "هـبط ا
بــابل" وهــو يــعــد "أوبــريت حــديث" حلــنه "حــمــدى رءوف" وكــتب
أشـعاره أحـمد فـؤاد جنم الـذى أقام مـعى سـتة أشـهـر كامـلة فى
نصـورة ولم يتقـاض مليـمًا عن العرض عـلى الرغم من سابق ا
ـلك وعجايب". أيضًا "إخراجى لعرض" لك هو ا جناحه فى "ا
ــصــريـة عــالم الــنـفس عــطــيل" الـذى مــصّــره وكـتــبه بــالـعــامــيـة ا
الــكـبــيـر مـصــطـفـى صـفـوان الــذى حـضــر من بـاريـس خـصــيـصًـا
لـيـتـابع مـراحـل الـعـرض وكـان الـعـرض مـثـار اهــتـمـام الـكـثـيـر من
أسـاتـذة الــتـحــلـيـل الـنـفــسى كــمـا أشــارت د. نـهـاد صــلـيــحـة فى
ــنـاســبــة أقـول إن هــنــاك وعـدًا من د. األهــرام ويــكـلى وبــهــذه ا

صفوان بأن نعيد التجربة مع "هاملت".
ájô«gÉª÷G áaÉ≤ãdG ìô°ùe

وأنت ابن مسرح الثقافة اجلماهيرية.. 
ـهرجـانات كيف تـرى فوز عـدد من عروضه بـجوائـز مهـمة فى ا

وآخرها عرض "قرد كثيف الشعر"?
ــهــرجــان الــقـومـى لــلـمــســرح تــفــوز فــرق الــثــقــافـة مــنــذ إنــشــاء ا
اجلــمــاهـــيــريــة بـــجــوائــز وقـــد فــاز يــاقـــوت نــفــسه بـــجــائــزة فى
ــان إمـام وأسـامـة ـهــرجـان األول وكـذلك صــبـحى الــسـيـد وإ ا
قـصـود غـنيم بـجـوائـز فى الدورة عـبد الـرءوف كـما فـاز عـبـد ا
الثانية وأسامة عـبد الرءوف فى الثالثة ثم ياقوت مرة أخرى
فى الـدورة الـرابـعـة.. كـمـا فـازت "كالم فى سـرى" بـأفـضل عـمل

جماعى فى التجريبى.
هذا جميل ولكن ماذا يعنى?

سرح بريئة من أى أخطاء أو مشكالت هى بحكم يعنى إدراة ا
خبرتى تنتج عن "منفذى العروض" أنفسهم..

ــســرح فى تـأكــيــد وجـوده ـطــلــوب حـتـى يـســتــمـر هــذا ا ومــا ا
وجناحه?

واقع الـثقافية محبة للعمل وأن أن تكون الكوادر اإلدارية فى ا
يـتم تربيـة كوادر على هذا األسـاس.. وأنا أزعم أن كل من تولى
ـسـرح منـذ "أبـو الـعال الـسالمـونى" حـاول الـنـهـوض بـهذا إدارة ا
ــعـــاذ اخملــلص لـــهــذا ـــســرح كـــمــا ال أنـــسى دور مــصـــطــفـى ا ا
ـؤهلة للقيادة والـتى خرج معظمها سـرح فى تربية الكوادر ا ا
ـــيــرغـــنـى نــزار لألسـف مع حـــريق بـــنى ســـويف وهـم: بــهـــائـى ا
ســمك وحــسن عــبــده "رحـــمــهم الــله" وكــنـت أنــا الــضــلع الــرابع
ـسـرح إلى ـسـئـولـيـة بـعـد إحـالـة جـمـيع كـوادر ا اجملـهــز لـتـولى ا
ـعـاذ أحــد أهم الـكـوادر الـثــقـافـيـة ــعـاش وأرى أن مـصـطــفى ا ا

ستنيرة التى كانت تستحق منصبًا أكبر وأهم. ا
 

سرح الغنائى.. سوابق.. فى ا
وكأنك كنت تثق فى النتيجة مقدمًا?

بــالـطـبع ال .. غـيـر أنى أعــرف ذائـقـة اجلـمـهـور ومــا يـقـبل عـلـيه
جـيـدًا وهـذه الـعـروض تـضمن لـك جمـهـورًا بـشـرط أن تـقـدمـها
بــشــكل جــيــد وهــذا الـشــكل اجلــيــد هــو الــذى يــكـســبــهــا أيــضًـا
سرح الغنائى احترام النقاد وأنا لـى سابق جتربة فى تقد ا
حــيث قــدمت "أوبــريت يــوم الــقــيــامــة" لـبــيــرم الــتــونــسى وزكــريـا
ــنــصـــورة كــمـــا قــدمت أعـــمــاالً أخـــرى مــثل أحــمــد مـع فــرقـــة ا
ركز األول "البؤساء" لفيكـتور هوجو فى احمللة وحصلت على ا
"قصـور" كذلك قـدمت "شبح األوبـرا" مع فـرقة اإلسـماعـيلـية..

لذلك أعرف مردود مثل هذه العروض.
ــاذا ال نــســعـى لــتــقــد "أوبــريت" حــديث إلى جــانب إحــيــاء

? القد
ـسـرح الـغـنـائى واالسـتعـراضى إلى تـكـلـفـة عـالـية يـحـتـاج إنتـاج ا
ثل هذه الـتجارب ما جدًا ولوال حـماس اخملرج عـصام السيـد 
رأت النور حـيث قدم دعـمًا إضـافيًـا للـفرقـة ساعـد على إجناز
الـعـرض وهـذا يـؤكـد إنه "دمـاغ إنــتـاجـيـة" مـخـتـلـفـة احـتـرافـيـة
ـكن أن حتـتاجه الـعـروض ويـسـتـطيع وواعـيـة يـقـدَّر تمـامًـا مـا 
ــتــلك اجلــرأة فى اتــخــاذ ــيــز بــ الــتــجــارب اخملــتــلـــفــة و أن 
الـقـرارات الـداعمـة لـلعـروض الـتى يـرى أنهـا حتـتـاج إلى الدعم
ــنع إن لـزم األمــر فـمــا يـهــمه هـو الــقـيــمـة ولـيـس عـدد مـا أو بـا
يــنـــتج وهــو مـــا الحــظـــنــاه فى مـــتــابــعـــته لـــلــعــروض فـى فــتــرات
الـتـحضـيـر وقـبل اإلنـتـاج هذه الـسـيـاسـة الـتى بالـتـأكـيـد سـتؤتى
ـكـان ثـمــارهـا وتـدفع الـفـرق لـلــعـمل بـجـديـة حـتـى حتـتـفظ لـهـا 
ـســرحـيـة وال شك أن خــبـراته كــمـخـرج كــبـيـر عــلى اخلـريــطـة ا
ســتـفــيــد مـســرح الـثــقـافــة اجلــمـاهــيـريــة. وتـدفــعه خــطـوات إلى

األمام.
 áª¡e äGƒ£N

ا أكـثر من غيره.. فما هـو ما تعتبره لكل مـبدع إجناز يقدّره ر
إجنازاً لك?

كن أن أذكـر عددًا من ال أسـتطـيع أن أشيـر إلى إجناز بـعيـنه 
ـضيئـة فى مشـوارى اإلخراجى هـناك مثالً هـمة وا احملـطات ا
ـسرح اإلغـريقى" مـا قـدمته عـلى مـسرح الـهنـاجـر للـفنـون من "ا
الـــذى كــان يـــقــدم ألول مـــرة فى مــصـــر حــيث أخـــرجت عـــمــلــ
ــلك" "واألسـد ــوت وفــارس ا لــلـنــيــجــيــرى "سـويــنــكــا" وهـمــا: "ا
واجلـوهره" وحـصل األول عـلى أهم عـمل مسـرحى مـصرى فى
استفتاء الـنقاد الذى أجرته "روزاليوسف فى 96 وقد أشركت
فى هــذين الـعــرضـ مــجـمــوعـة كــبـيــرة من األفـارقــة راقـصـ
ـتازة ومغـنـون وعازفى إيـقاع كـما قـام بـبطـولة الـعمـلـ نخـبة 
من جنـوم الـتمـثـيل مـنـهم د. حـسن عـبـد احلـمـيـد د. هـنـاء عـبد
الـفـتـاح وتوفـيق عـبـد احلـميـد وسـلـوى محـمـد عـلى وغـيرهم -
ـوســيــقى انــتـصــار عــبـد الــفــتـاح فى وضع كــمـا شــارك اخملــرج ا

لك. وت وفارس ا موسيقى ا
كـذلك أعـد فـوز عـرض "الــزيـر سـالم" الـذى أخـرجـته عـام (90)
ـهـمـة حـيث حـصل عـلى أوسـكـار الـهـيـئـة بـعـد مـا من احملـطـات ا

اخملرج أحمد عبد اجلليل.. "إزاى حسبتها"? 
أنـا أعـرف أنـهـا مـغـامـرة ولـكـنـهـا مـغـامـرة مـحـسـوبـة فأنـا أضع
أمــام عــيــنى دائــمًــا عــدة اعــتــبــارات ال بــد من أن تــتــحــقق حــتى
كـان والـفـرقـة كذلك يـنـجح الـعـرض وهى: اخـتيـار نص يالئـم ا

يستطيع ح يعرض أن يجتذب اجلمهور إليه.
وهل حتقق ذلك فى "شهر زاد"?

نـعم.. فـح  تـرشـيـحى لفـرقـة الشـرقـية وضـعت أمـامى هذه
االعتـبارات وهى ما جعلـتنى استبعد بـعض النصوص التى كنت
فـكرت فـيـها مـثل "بالـعربى الـفصـيح" و"لـيلـة مقـتل جيـفارا" ذلك
حـ تـعـرفت عـلـى إمـكـانـات الـفـرقــة فـالـشـرقـيــة تـمـتـلك فـرقـة
فـنون شـعـبيـة على درجـة عالـية كـمـا تمـتلئ بـاألصوات اجلـيدة
ثلو الفرقـة بروح كوميدية وهذا كله جعلنى أفكر فى تاز  و
تـقد "شهرزاد" وهو االخـتيار الذى رحـبت به الفرقة جدًا مع
حتـذيرى لهـا بأنه أصـعب أوبريـتات سـيد درويش.. كـما أن هذا
اخلــيــار يالئــمــنى أيــضًــا حـيـث أمــيل بــطـبــعى لــتــقــد األعــمـال

الغنائية واالستعراضية وقد قدمتها من قبل وجنحت فيها.
اذا اعتبرت تقد األوبريت مغامرة ثم قلت إنها محسوبة? 
ــتــلــكـون كــثــيــر من اخملــرجــ يـخــشــون تــقــد األوبــريت وال 
اجلـرأة عـلـى إعـادة تــقـد تــراثـنــا الـغـنــائى وحــيـنــمـا يــفـكـر أى
مــخـرج فى تـقــد األوبـريت يـقـابل بــحـالـة انـدهــاش من الـنـقـاد
تخصص فهم يعرفون جيدًا مدى صعوبة تقد مثل هذه وا
ــؤدين األعــمـــال حــيث حتــتـــاج إلى نــوعـــيــة خــاصــة جـــدًا من ا
ــثـلـ ومـطـربـ وراقـصـ وشـعــراء ومـوسـيـقـيـ .. إلخ كـمـا
حتـتاج إلى مـيزانيـات أكبـر وجرأة فى إدارة كل هـذه العـناصر..
وهى مــغــامــرة ألن فـشـل عـنــصــر واحــد من هــذه الـعــنــاصــر قـد
يـعنى الـسقوط الـذريع لألوبريت كـله أمَّا حـ يحـدث االمتزاج

والصهر بينها فإن النجاح يكوم مدوَّيًا.
غامرة? راهنت على ماذا خلوض ا

ـمتـازة التى وجدتـها فى الـشرقـية كنت راهنت علـى العنـاصر ا
ـواصـفـات خـاصـة لـدورى زعـبـلة أحـتـاج إلى مـطـرب ومـطـربـة 
وشــهــرزاد فــوجـدتــهــمــا وقـد ســاعــدنى أفــراد الــفـرقــة كــثــيـرًا
ـتـطـلـبـات الـعـمـل وقـد قـمـنا خـاصـة فى اسـتـجـابـتـهم الـسـريـعـة 
بـعمل (70) بروفـة متـواصلـة فى ثالثة أشـهر وبـعضـها فى غـير
األوقـات الرسـمـية وكـان اجلمـيع يحـضر مـرحـبًا حـتى استـطعـنا

ستوى الذى نسعى إليه من اجلودة. حتقيق ا
هل جمهورنا متعطش للعروض الغنائية?

ليس جـمهورنـا فقط فنـقادنا أيضًـا يستـشعرون نـقصًا فى هذا
ـسـرحـى لـهــذا فـهم يــقـدرونه حــ يـقــدم بـشـكـل جـيـد الـلــون ا
ـركــز الـثـانى هــو "دنـيـا الــدلـيل عـلـى ذلك أن الـعـرض الــفـائــز بـا
البيانـوال" الذى يعتـمد كثيـرًا على الغنـاء والذى قدم واحداً من
ـقـصـود غـنـيم أهـم مـخـرجى الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة وهو عـبـد ا
ـسرح الغـنائى وكـان حصول صـاحب الباع الـطويل فى تـقد ا
"شهرزاد" على أحسن عرض دلـيالً على أن جلنة التحكيم التى
تمثل أجياالً مختلفة تقدر مغامرة اإلقدام على تقد مثل هذه

حاوره: محمود احللوانىالعروض كما تقدر مغامرة فرقة الشرقية.
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سرحي جريدة كل ا

> ضم قسم النقد والبحث الفنية الزمالء عبد الفتاح البارودى عبد العزيز حسب
الله محمد على ماهر إسماعيل رسالن عبد الفتاح الفيشاوى محمد كمال

هاشم عباس الرشيدى وانتقلت معهم إلى السنة الثانية فى يونيو من عام ١٩٤٧م.

> فرقة جمعية أنصار
التمثيل والسينما تستعد
حاليا لتقد مسرحية
"كفر التنهدات" للكاتب
رأفت الدويرى واخملرج

أمير وجدى وذلك يوم 30
أغسطس اجلارى على

خشبة مسرح ساقية عبد
سرحية نعم الصاوى. ا ا
تمثيل محمد جالل
محيى يحيى هشام
رفاعى والء بكرى

إبراهيم حمدى جنوى
دوح أشرف نعمة 
إسالم حمدى بسام
سامح وليد حسن.
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بـعد محـاوالت دامت ما يـزيد على  8 سنـوات .. رضخ جنم السـينمـا الهـندية
ا يزيد الكـبير " شـاروخان " صاحب الرصـيد السيـنمائى الـطويل الذى امتـد 
عن عـشرين عاما على الوقـوف على خشبة مسـرح اجلوهرة ببومباى فى أول
وسم القادم .. رغم الفارق ظهـور مسرحى له ليجسـد شخصية هامـلت فى ا
العـمرى الكبير ب شـخصية هاملت الذى ال يتـعدى عشرين عاما وشاروخان
الـذى جتــاوز األربـعـ عـام ...  " شـاه روح خــان " أو " شـاروخــان " واحـد من
ـسـلـم الـذين اعـتـلوا أشـهـر جنـوم بولـيـود .. وأحـد جنـوم السـيـنـما الـهـنـدية ا
قمتها .. وهو ابن مدينة نيودلهى التى حط بها والداه بعد رحلة وقصة تشبه
قـصص األفالم الـهنـديـة .. فوالـده " تاج مـحـمد خـان " أحد مـنـاضلى احلـرية
فى إقليم بيشاور فى باكستان قبل تقسيم الهند وقد فر هاربا من مدينة إلى
مديـنة ومن قرية إلى قرية حتى الـتقى بـ " فاطمة لطيف " الـفتاة التى تبناها
قائد اجلـيش الهـندى األسبق " شـاه نواز خان " لـتنـضم إليه .. لتـستـكمل معه
رحلـة الهروب حـتى نيودلهى الـتى استقـرا فيهـا وأجنبا شاروخـان وابنة أخرى
... ظهرت على شاه عالمات النجابـة منذ صغره .. فكان طالبا متفوقا حتى
رحـلـة اجلامـعـية .. حـيث حـصل علـى درجة االمـتيـاز مع مـرتبـة الـشرف فى ا
اجستير فى مجال االتصاالت .. إلى االقتصاد .. وشرع فى احلصول على ا
ـثال تـلـيفـزيـونـيـا ثم عمـل بالـسـيـنـما وبـدأهـا بـفـيلم " أن اخـتطـفه الـفن وبـدأ 
ديـوانـا " وقـدم بـعـده عددا مـن أهم وأجنح األفالم الـهـنـديـة الـتى درت أربـاحا
طـائــلــة ولــقب بــعــدهــا بـ " شـاروخــان مــلك الــهــنــد " ومن أفالمه " كــويال "  "
كـوتش كـوتش هـوتـا هـى "  " مـوحـبـتـ "  " ديـفـداس "  " كـال هـو نـا هو " 
لحمة اخلالدة " كابى خوشى كابى غم " الرائع " فير زارا " الرومانـسى .. وا
عروف بـ " أحالم احلب " أمام أسطورة السينما الهندية " أميتاب باتشان. وا
ويـطـمـح مـنـتـجـو عـرض هـامـلت .. بـتـعـاقــدهم اجلـديـد مـعه فى أن يـسـتـقـطب
ن لم النـجم احملبوب كـعادته عددا من جنـمات وجمـيالت السيـنما الـهندية 
ـسـرح مـن قـبل وعـمـلـن مـعه فى أفالمه الــتى أنـتج عـددا يـقـفـن عـلى خـشــبـة ا
كــبــيــرا مـنــهــا خــاصــة وأنه شــريك فى اثــنــتـ مـن كـبــرى شــركــات اإلنــتـاج فى
بــولـيــود.. ومن اجلــمـيالت الالتـى عـمل مــعــهن " كـاجــول " الــتى اخـتــيــر مـعــهـا
ثلة كثنائى الـقرن فى بوليـود  " بريتى زنتـا "  " مادهورى ديكـست " أغلى 

هندية  " كارينا كابور " واجلميلة " رانى مواخرجى " ...
ـشــاهـد وقــد صـرح شــاروخـان : " ال جــديـد .. فــمــثـلــمـا أشــعـر بــاخلــوف مع ا
األولى لـكل فيـلم جـديد .. ارتـعـد خوفـا كلـمـا تذكـرت أنى سـأقف علـى خشـبة
مـسـرح اجلـوهـرة .. رغم أنى قـمـت بـالـتـمـثـيل والـرقص عـلـيه فى االحـتـفـاالت

اخملتلفة.

 êójôc ∫É«fGO
¬Lƒd ¬Lh ¿ÉªcÉL ƒ«gh
لـم تــــكن مــــجــــرد صــــور مــــرت فى مــــخــــيــــلــــة فــــرانك ..
ألفيشـات عرضه اجلديـد الذى يلـعب بطولـته اثنان من
نوعيـة السـوبر ستـار .. وأخبـار تتصـدر عنـاوينهـا كبرى
الــصــحـف واجملالت الــفــنــيــة .. ولــكــنــهــا خــطــة دقــيــقـة
اكـتملت فى رأس فرانك ومعهـا لعبة خفـية تشبه ألعاب
نتج التنفيذى وأحد احلواة ... أعلن " فرانك جيرو " ا
سـرحيـة عن العـرض اجلديد أعـضاء شـركة بـرودواى ا
ـسرح " " مـطـر مسـتمـر " والـذى سيـبـدأ قريـبا لـيـاليه 
جـيــرالـد ســكـونـفــيـلــد " .. وأن الـبــطـولـة الــثـنــائـيــة لـهـذا
العـرض سيتقاسمـها النجمان الكـبيران " دانيال كريدج
ـدة 12 " و" هــيــو جــاكــمــان " وأن الــعــرض ســيــســتــمــر 
ــبــارزة اخملــرج األيــرلــنـدى " أســبــوعــاً ... ويــقــود هـذه ا
جـون كـراولى " وهـو أول عـمل له فى بـرودواى أيـضا ..
وكــــراولى صــــاحب رصــــيــــد من األعــــمــــال اجلـــيــــدة فى
ــسـرح ويــقــتـرب مـن عـشــرين عــامـا من الــتـلــيــفـزيــون وا
سرح رغم أن عـمره ال يتجاوز أربع عاما .. العمل با
ــــســـرح وله تــــاريخ رائع مـع مـــســــارح لــــنــــدن وخـــاصــــة ا
الـــغـــربى وأهم أعـــمـــالـه به " مـــاكـــبث "  " بـــيـــلـــو مـــان "

وآخرها " أغنية احلب " عام ... 2007
تـرى كـيف سـقط هـذان الــعـمالقـان فى جـعـبـة فـرانك 
ــســرح ألول مــرة دانــيــيل كــريـــدج والــذى يــظــهــر عـــلى ا
ـثل إجنــلـيـزى رغم ولــيس فى بـرودواى فــقط .. وهـو 
تـــاريخ أعـــمـــالـه الـــزاخم .. إال أن نـــقـــطـــة الـــتـــحـــول فى
مــشــواره الــفــنى جــاءت عــنــد اخــتــيــاره لــيـكــون الــعــمــيل
الـسـرى " جـيـمس بـونـد " اجلـديـد .. بـدايـة مـن " رويال
كـازينو "  " كم من العزاء " ويـعد للجـزء اجلديد " بوند
 .. " 23وهيو جاكمان بطل سلسلة أفالم " الرجال

ـــيـــز ويـــعـــد إكس " وهــــو صـــاحب رصــــيـــد مـــســـرحـى 
بالفعل لعرض سيقدمه ببرودواى أيضا فى بداية العام

القادم ويلعب فيه دور الساحر هارى هودينى ...
يـعتـرف فرانك بـأنه جلأ حلـيـلة خـبيـثة أو ذكـية أيـا كان

الوصف ليجمع ب دانيال وهيو :
ــة تـلــيــفـونــيـة بــيــنى وبــ دانـيــال والــتى كـنت " فى مـكــا
أتخوف مـن نتيـجتـها كـثيـرا .. أخبـرته أن هنـاك عرضا
مـثلـ وأن هيو كبـيرا يـتقـاسم فيـه البـطولـة اثنان مـن ا
هـــو أحــدهــمـــا وقــد أشـــار إلى بــأنـك أفــضل من يـــلــعب
إحــــدى الــــشـــخــــصــــيــــتــــ .. وأمــــام ذلك رحـب دانــــيـــال
ــشــاركـة بــعــد أن أقـنــعــته بـأن هــذا الــعـرض لــلــتـاريخ بـا
ة أخـرى بينـى وب هيـو .. أخبرته واجملد .. وفى مـكا
بـأنـنـا بـصـدد تـقـد عرض مـسـرحـى جديـد وضـخم ..
وأن دانــيـال سـيـلـعب أحـد الـشـخــصـيـتـ الـرئـيـسـتـ ..
ــســاعـدة كــبــيـرة من مــجــمـوعــة الــعـمل وأنه فى حــاجـة 
ـمـثل الـذى ســيـتـقـاسم مـعه الـبـطـولـة .. وعـلى رأسـهم ا
وقـد اشـتـرط السـتـكمـاله الـعـمل أن تـكـون أنت الـشريك
الـــثـــانـى .. وأمـــام هــذا اإلطـــراء .. رحـب هـــيـــو بـــرغـــبــة
دانـيـال .. وأظن ونحن عـلى وشك بـدء العـرض أن هـيو
ودانـيـال لن يـغـضـبا من اعـتـرافى هـذا وقـد اسـتـمتع كل
شـاركـة اآلخـر .. وعـلـيهـمـا أن يـشـكـرانى على مـنـهـمـا 

ذلك " ...

مالجنا يرفض استالم
جائزة احلريات 

جـدل كـبـيـر أحـدثه غـيـاب الـكـاتب اإلفـريقـى وأحد أهم
ـــبـــابــــوى " كـــونت مـالجنـــا " عن ـــســـرح فـى ز كـــتــــاب ا
ــيــة لــلــحــريــات " جــلــوبـال ـنــظــمــة الــعــا حــضـور حــفـل ا

أوريانت " لعام  2008 واستالم جائزته ...
أشــيـع أنه اعــتـــقل .. والـــبــعض أكـــد أنه تــلـــقى تـــهــديــدا
بالقتل وغير ذلك من التقارير الصحفية واإلعالمية ..
رور الوقت ولكن ظل التساؤل وإن قلت حدة اجلدال 
مطـروحـا .. خـاصة وأن مالجنـا مـعـروف عـنه أنه أحد
ــبـابــويــة ورئــيــســهـا " ــعــارضــ لـلــحــكــومــة الــز أشــد ا

روبرت موجابى " ...
ــــــبــــــابــــــوى " وأخــــــيــــــرا أعــــــلـن مــــــوقع " أصـــــــوات من ز
اإللـــكــــتـــرونى عـــبــــر رســـالـــة من مـالجنـــا عن األســـبـــاب
احلـقـيـقــيـة لـعـدم ذهـابه لـلـنــدن واسـتالم جـائـزته والـتى
قـــيــمــتــهــا  50 ألف دوالر.. واالكــتــفــاء بــإرســال رســالــة
شـكـر قــصـيــرة يـعـتــذر فـيــهـا عن عــدم احلـضـور ويــفـيـد
ــؤســســات الــفــنــيـة تــبــرعه بــهــا مــنــاصــفــة بــ إحــدى ا

وأخرى لرعاية األطفال ...
ـوقع أن امتناعه عن حضور احلفل وجاء فى رسالته با
ـنظـمة حتت شـعـار " نور يـخرج من الذى أقـامته هـذه ا
الظالم وشجـاعة تبـعها الـصدق " .. ما يـلى " بصراحة
أعـتــقـد أن هــذه اجلـائــزة لـيـسـت لى .. ولـكــنـهـا جلــمـيع
الفنـان الذين كـانوا ضحـايا العمـل معى .. وهى أيضا
سـرح هو صـوت الشعب سـرح هذا الـبلـد .. فا جـائزة 

بابوى " ... فى ز
ولــكن احلــوار الــذى أجــرته مــعه " كــارال ويــلــيـامــز " من
مـجلة " فالفوار " كـان أكثر وضوحا وعـبر عن أكثر من

ذلك :
ــ هل ســتــســاعــد هــذه اجلــائــزة وتــزيــد مـن االهــتــمـام

الدولى ببالدكم ..?...
ـا ال .. ولـكـنـهـا بـالـطـبع سـتـرفع من شـأن ـا .. ور ــ ر

قاوم للفساد فى بالدى ... ومعنويات الفنان وا
ــ هـل جــــاءتـك عــــروض مـن اخلــــارج مـن أجل إنـــــتــــاج

مسرحيتك الرئيس اجليد ..?..
ــ لم يـــحـــدث بــعـــد .. ولـــكن هـــنـــاك اثـــنـــ من مـــديــرى
ـــســـرح .. أحـــدهـــمـــا إجنـــلـــيـــزى واآلخـــر اســـتـــرالى .. ا
يـتــطـلــعــان لـعــمل عــدة لــيـالى لــلــقـراءة الســتــطالع مـدى

إمكانية تقد العرض ...
قاومة موجابى ..? اذا اتخذت من الكتابة وسيلة  ــ 

ـقـاومـة اخملـاوف بـأفـضل طـريـقـة بـالـنـسبـة لى والـتى ــ 
سـاعدتـهم على مـقاومة أجيدهـا .. ولتـشجـيع النـاس و
مـخــاوفـهم أوال ثـم مـحـاربــة الـفــسـاد .. وأنــا لـست ضـد
رفــيـقى مــوجـابى بــشـكل شــخـصى ولــكـنى ضــد أعـضـاء
حـكـومـتـه الـفـاسـدين وهـو رئــيـسـهـا .. ولـهــذا فـيـحق لـنـا

محاسبته ...
ــ هل أحـدثت مـسـرحـياتـك تغـيـرا إيـجابـيـا فى الـنـظام

..?..
ــ عـلى الـعـكس .. الـتـغيـر فى الـنـظـام كـان لألسـوأ ولكن
الــتـغـيــر اإليـجـابـى حـدث فى اجملـتــمع .. فـكــسـر حـاجـز
واطـنون من ثقافة اخلوف وأعلنوا الصمت .. وحترر ا

التحدى للحكومة.

راغى جمال ا

✂✂✂✂
مثل الشاب معتز > ا
عمر يشارك حاليا فى
بروفات مسرحية "اإلله
الكبير برواند" ليوج
أونيل وإخراج مصطفى
عيسى وإنتاج فرقة
"على صوتك" وبطولة
مجموعة من الهواة
منهم محمد صالح
منى كر سامى
أحمد هاشم عادل
سرحية إنتاج هادى ا
ذاتى .
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سرحي جريدة كل ا

> أذكر أننى شاهدت مسرحيتى بنات الريف وأوالد الفقراء وكان مضمون كل من
سرحيت شعبي تدور األحداث فيهما فى بيئة متواضعة والشخصيات من ا
. احلياة العامة باستثناء شخصية أو شخصيت
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ادى له مزاياه وله الفقر ا
عيوبه أيضا

ìô°ùŸG iOGƒf ≈a ∫õ¨J IôWÉ°ûdG
على السعيد ( ملحن )

ـــــســـــرح  دائـــــمـــــا مــــــا كـــــنت أقــــــول ان نـــــوادى ا
وجتـاربـها أشـبه بـالـبـدايات وضـعف اإلمـكـانات
فـيــهـا دائــمـا مــا يـذكـرك بــتـجــاربك األولى وانـا
ــــمــــكـن ان اعــــمل واحــــد مـن الــــفــــنـــــانــــ مـن ا
ــيـزانــيــة فـقــيــرة جـدا بـالــنــوادى مع الــشـبــاب 
أفــــضل مـن الــــعـــــمل فى اى مـــــوقع أخــــر او اى
مـهـرجـانـات اخـرى وال تـسـأل عن الـسـبـب فـأنا

اذا ?  نفسى ال اعرف 
نعم ( مؤلف ومخرج)... مصطفى عبد ا
ـسرح الـفـقـير ان لـيس مـعنى ان نـتـحـدث عن ا
ـادة  بل  البد من احلديث نـتحدث عن فـقر ا

عن فقر اإلبداع
ــادة قــدر مـا  فــالــفــقـر او الــغــنـى ال يــرتـبـط بــا
ــا انـنــا بــصـدد عــمل فـنى يــرتــبط بـاإلبــداع طـا
ا قالوا ان ولـيس سلعة تـباع او تشتـرى  وقد
ــســرح الــفــقــيــر عــنــد احلــاجــة ام االخــتـــراع وا
جـروتـوفـسـكى كــان دائـمـا  يـتـحـدث عن ضـعف
اإلمـــكــانـــيــات  والـــفــقـــر هــنـــا سالح ذو حــدين
ــكـنـنـا فـاذا وجـد اإلبــداع مع فـقـر مــادى هـنـا 
احلـــديث عن عــــمل فـــنى جــــيـــد يـــؤدى رســـالـــة
ـطروح فى الـنهـاية هل ـسرح وبـقى السـؤال ا ا
الـــــفــــقـــــر يــــؤدى الـى مــــســـــرح واعى وغـــــنى فى
اإلبداع ? هـذا الـسـؤال يؤدى بـنـا الى االعـتـماد
ـبدع فـاذا كـان ابداعه صـادقا لن عـلى الفـرد ا
عنوى. ا يشغله الفقر ا ادى وا يهمه الفقر ا

ثل ومخرج )  احمد عبد السالم ( 
ـيـزانـيـة ال يــتـنـاسب إطالقـا مع تـطـور ضـعف ا
ــادى فى أســعـار اخلــامـات األفـكــار والـتــطـور ا
ـواد اخلـام فى زيـادة وارتـفـاع ومن فـكل يـوم وا
ـيزانـية سـرح وا بدايـات الـتجـارب فى نـوادى ا
ــتـغــيـرات ثــابـتـه ال تـتــغـيــر او حـتى تــنــظـر الى ا
ـــادى ـــســــتـــوى ا الـــواقـــعــــة فى الــــســـوق عـــلـى ا
ـمـكـن ان يـقول ومـسـتـوى الـبـيع والـشـراء ومن ا
ـناخ يـسمح لـلـمخـرج وفريق البـعض بأن هـذا ا
ــيـزانــيــة نـفــســهـا ال الـعــمل ان يــبــدعـوا ولــكن ا
تـكـفى ألى شىء ال تـكـفى خلـامـات الـديـكـور او
االعـــتـــمــاد عـــلى مـــصـــمم ديـــكـــور جــيـــد ايـــضــا
ـمـثـلـ وفـريق ــيـزانـيـة غـيـر كـافـيـة النــتـقـال ا ا
العـمل من مـكان الى أخـر وباإلضـافة الى ذلك
ـــنـــاخ يـــســـاعـــد عـــلى تـــفـــاقـم أزمــة فـــأن هـــذا ا
الـنـصوص النـنى كـمـخـرج قد أفـضل االشـتـغال
على نص مع ولـكنه فى ذات الوقت سيحتاج
الى إمـكانـيـات كـبيـرة وبـالتـالى اتـخـلى عن هذا

النص وابحث عن غيره.

خـبرة نظرا الرتفـاع قيمة التـعاقد مع أصحاب
اخلبرات.

ثله )   دينا مجدى  ( 
اعـتقد أن اى مـخرج بـطبـيعته مـبدع وال يـحتاج
الى ان يـجد ميـزانيـة ضعـيفة لـكى يبـدع بشكل
اكــبـر ولـكـن اذا كـانت هـنــاك مـيـزانــيـة مـعــقـولـة
تــســـتــطــيع من خـاللــهــا ان تــقـــدم عــمال جــيــدا
فــذلـك بــالــطــبع يـــســاعــد عــلـى اإلبــداع بــشــكل

اكبر. 

بالغ القليلة كن تلخيص االيجـابية فى ان ا و
تـدفع اخملرج الى البـحث فى جنبـات عقلة عن
مــعــالم اإلبــداع وهـو األمــر الــذى يــثـرى خــيــالـة
ـبهرة فيـستـطيع وقـتهـا ان يعـوض الديـكورات ا
ــوتــيــفــات اخــرى الــتى أراد ان يـــســتــخــدمــهــا 
بــسـيــطــة وغـيــر مــكـلــفــة امـا اجلــانب الــســلـبى
فــيـتــلـخص فـى ان بـعض احملــاوالت الـتى تــقـوم
ــــيــــزانــــيــــة تــــدفـع الــــبــــعض الى عــــلـى ضــــعف ا
االســتــسـهــال فى االســتــعـانــة بــفـنــ غــيـر ذوى

ـــســـرح تـــعـــد رافــدا الشك ان جتـــارب نـــوادى ا
ـــــســــــرح  ورغم أن تــــــلك هـــــامــــــا من روافــــــد ا
الــتـجـارب تــقـوم لـبــنـاتــهـا األسـاســيـة عـلى أولى
ـسـرح الـفـقـيـر وتـرسى دعـائـمـهـا عـلى مـبـاد ا
بـنية فـقيرة فـإن ابداع مـنتجـيها مـازال حاضرا
بـــقـــوة لـــيـــعـــلن ان الـــثـــراء الـــفـــكـــرى ال يــتـــطـــلب
بــالــضــرورة ان يــكــون هــنــاك مــعـادل مــوازى له
ـــا يـــكـــون ذلك هـــو ـــادى ور ـــســــتـــوى ا عـــلى ا
الـــــســـــبـب الـــــذى دفـع الـــــبـــــعض الـى ان يـــــصف
جتــارب الـــنــوادى بــأنـــهــا حتــمـل عــلى عــاتـــقــهــا
مـســئـولــيــة تـثــقـيف وتــنــويـر أجــيـال جــديـدة من
الشباب خاصة وأنها جتارب شبابية خالصة 
ورغم ان الـــفـــقـــر لـــيـس عـــيــبـــا كـــمـــا يـــقـــال فى
الـــعــامـــيـــة الـــدراجـــة اال ان هـــنـــاك بــعـــضـــاً من
مـــبـــدعى تـــلـك الـــتـــجــارب أكـــدوا ان رســـالـــتـــهم
الـفنـية تـخـرج دوما مـنقـوصـة الن هنـاك نقـصاً
فى اإلمـــكــــانـــات وهـــذا مـــا دعــــاهم الى وصف
تـلك الــتـجـارب بـأنـهـا مــهـرجـان والـسالم بـغض
الـنـظـر عن دفع مـسـيـرة احلركـة الـشـبـابـية الى
األمـــام  وبـــ مــــؤيـــد ومـــعـــارض وقف شـــبـــاب
النوادى يعلنون رؤاهم ويوضحون تبريراتهم .

ثل ومخرج ).... باسم رضا ( 
ـزايـا ما ـيـزانيـة الـفـقـيـرة لـهـا من ا الـواقع أن ا
ـادى ــعـنى أن الــفـقــر ا يـعــادلــهـا من الــعـيــوب 
يـجـبر اخملـرج عـلى الـبـحث والـتـفـكـيـر أكـثر من
مــرة حــتى يــصـل إلى مــا يــعــوض ذلك الــنــقص
ــادى ولـــكـن مــا يـــحـــدث أنه فـى الـــكــثـــيـــر من ا
األوقـــات يــــضــــطـــر اخملــــرج إلى تــــعــــويض ذلك

بأموال على نفقته اخلاصة.
احمد الصعيدى ( مؤلف ) ...

ــــــســــــرح فـــــرصــــــة كـى جنــــــد حــــــلـــــوال نــــــوادى ا
لـلـمـشكـالت التى نـواجـهـهـا وفرصـة ايـضـا لكى
جنـــد بـــدائل لألمـــكــــانـــيـــات الـــضـــعـــيـــفـــة وذلك
ـــســتـــوى اإلبــداع لــلـــمـــســاهـــمــة فـى االرتــقـــاء 
يـزانيـة يـساعـد على ان تـكون هـناك فضـعف ا
حـريـة أكـبـر لـلـمـبـدع وتـسـاعـده علـى أن يـتخـيل
ويـستخـدم عنـاصر من الـبيئـة اقل سعـرا وأكثر

إبداعا.
ثل ) ..  عادل شرف الدين ( 

ـيزانـية عـقبـة ليست من وجـهة نـظرى ضعف ا
بــــالــــهــــيــــنه وذلك الن اخملــــرج اذا وجــــد امــــامه
مـيــزانــيــة ضـعــيــفــة فـذلـك مـعــنــاه إجــبــاره عـلى
إمكـانيات بـعينـها وهو مـا ينفى فـرصة التـفكير
ـرحــلــة الــتـى كـان او اإلبــداع او ان يــصل الـى ا

يتمناها فى عملة الفنى.
ثل ) حازم جمال ( 

ــيـزانــيـة له شـق ايـجــابى وأخـر ســلـبى إلهامى سميرضـعف ا

مشهد من عرض حلم األجنحة
لفرقة بورسعيد

أحمد الصعيدى على السعيد

دينا مجدى  عادل شرف الدين 
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سرحي جريدة كل ا

سرح وأسباب تأثيره على اجلماهير. وهذا > اكتشفت يومها سر  سحر ا
اإلحساس الرائع الذى يسيطر على كل احلضور ليشدهم فى قارب انفعالى

سرح. مثلون على خشبة ا واحد يقوده ا
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ـسرح األشـيـاء طـابعـاً طـقـوسيـاً مـنـذ دخـوله علـى خشـبـة ا
يـبـدأ بــفـعل صــنـاعـة الــعـالم وعن طـريـق يـديه يـبــنى الـعـالم
ـتخـيل وتـتـحرك شـخـوصه وتـصنع أجـسـاد الـشخـصـيات ا
فضاءً موازياً لصـناعة يده أى أن أجساد الشخصيات فى
ـســتــوى األســفل مــاهى إال فــضـاء لــكــتــابـتـه. لـذلـك كـانت ا
ــســرح أشـبــة بــبـوتــريــريـة األحـداث الــدائــرة عـلى خــشــبـة ا
ألجـساد الـشخـصـيات من صـنع يـدية يـصـنع صورة حلـركة
أجـسادها تـكبر أو تـصغر تـتحرك أو تـسكن موازيـة حلركة
اإلنـسـان إال أن حـاالتــهـا جـمـيـعــاً الـتى تـنـتــشـر فى الـفـضـاء
ـسـرحى تـتـصل بـزمـنـيـة أجـسـاد/ الـشـخـصـيـات احملدودة ا
الــفــانــيــة الــتى يــتــحــكم فى مــصــائــرهــا. فــأصــبــحت حــالــة
عتـبـة فـاصـلة الفـضـاء مـسـرحى فـضاءً لـلـتـرقب والـغـمـوض

عنى كذلك ب االسطورة والواقع. ب الضياع وا
لـذلك أعـطى تـعـامل اخملـرج الـشـاذلى فـرح مع الـشـخـصـية
اجلـنوبـى بعـداً طـقـسـيـاً لـهـذا الـعـرض سـواء عـلى مـسـتوى
تـوزيع الـتــكـويـنــات وطـريـقــة تـعـامـلـه مـعـهـا فــكـانت اإلضـاءة
مـســلـطـة دائــمـاً عـلى تــكـوين اجلـنــوبى كـأنه حــاضـر/غـائب
دائـــمــاً ومـــتــحـــكم فى مـــســار األحــداث كـــمــا ركـــز عــلى أن
ـستـويـ يـتـبـادالن االمـتـصـاص والـتـحـويل وفـتح الـعـا ا

الـواقعى واألسـطـورى بصـورة مسـتـمرة وخـاصـة فى مشـهد
ــســتـوى ــعــبــد ا ــعــبـد واحــتـل رجل ا صــعــود فــهــيـمــة إلـى ا
األسـفل مـعـتـمـداً علـى أن األسطـورة التـتـحـقق إال فى بـعد
جـمـعى يـتــكـرر بـصـورة مـسـتـمـرة وأكـد عـلى ذلك من خالل
ـشــاهـد مـثل لـوحـة اسـتــحـمـام الـرجـال كـانت داللـة بـعض ا
عـلى أزمـة األنثى فـى هذه الـقـريـة وأيـضـاً مشـهـد مـحـاولة
مــعـــرفــة مــصـــطــفى من نـــبــويــة مـن هــتك عــرضـــهــا فــوضع
مـجـمـوعــة من الـنـسـوة يـراقـ احلــدث داللـة عـلى الـتـكـرار
وهنـاك أخريـات نفس حـالة نـبويـة فى القـرية. أواسـتخدام
ـــوت فى األشــكـــال الــتــراثـــيــة الـــشــعــبـــيــة فى مــوت تـــيــمــة ا
الــبـــشــارى الــذى تــطـــيــر روحه فى فـــضــاء المــحــدود األفق
لـــذلك وضع اخملـــرج مـــصــطـــفى أمـل األســرة الـــوحـــيــد فى
الـغـربـة مـسـتـفـيـداً من الـتـكـنـيك الـسـيـنـمـائى حتت مـسـتـوى
اجلــــــنـــــــوبى لـــــــيــــــعـــــــطى داللـــــــة الــــــفــــــقـــــــدان وضل الـــــــرجل
ـنـتـظـر/اخملـلص. إال أن الـعـرض وقع فى إشـكـالـيـة تكـمن ا
فى أن اخملــرج لم يــقم بـإخــراج مـشــاهـد األحــداث من بـ
ـفرط يـدى اجلنـوبى وهـذا ماجـعل صمـته مـجاالً لـلـتأويل ا
مـن قــبل الــبــعـض كــأنه شــخـــصــيــة خــارجـــة عن الــقــوانــ
االجتـماعـية للـنص وغيـر مشـارك فى سلطـتهـا التنـظيـمية
أو هامش مـطلق فقـط تائه ب مـفاصل األحـداث فحدث

 . ستوي انفصال فى تأكيد العالقة ب ا
ـوسـيقـى  حلام الـشـريف اعـدت عـلى تأكـيـد احلـالة أمـا ا
الـــطــقـــســيـــة فـــقــد  اســـتــخـــدام مــوتـــيـــفــات من الـــتــراث
سـرحـية ومـصـاحبـة حـزينه اجلـنـوبى فمـثالً فى بـدايـة ا
تعانى من فقدان االبن الغائب موسيقى(عدودة جنوبية)
ومـصـطـفى الـبـشـارى فى الـقـريـة موسـيـقى (حـدو اإلبل)
ـعــبـد فــهـيـمــة اسـتــخـدام فن أوعـنــدمـا اغــتـصب حــارس ا
النـمـيم أو كـابوس فـهـيمـة مـوسـيقى (حـدو الـعديـد) كـما
اسـتــخـدم انـشــاد أمـ الـدشــتـاوى الـســيـرة الــهاللـيـة فى
( جتـــســــيـــد الـــصــــراع بـــ مــــصـــطـــفـى (الـــســـيــــد شـــاهـــ
والـسعدى (باسم الـقرموطى) حول نـبوية.. (سارة عادل)
ونـفس احلـال بالـنـسبـة لشـيـماء مـنصـور احلـدادة ومحـمد
شـلبايه احلداد وهدى حسن حـزينة ودينا مـجدى فهيمة
ــوســـيــقـى فى بــعض ومـــحــمـــد حــمـــام الــبـــشــارى) إال أن ا
المـح الـطـقـسـيـة لـلـعـرض بـاسـتـخـدام األحـيـان أفـسـدت ا
ـوســيـقــيـة بـاآلالت احلــديـثــة. مع اســتـخـدام الـتــوزيـعــات ا
أشــعــار جــيــدة من مــجــدى احلــمــزاوى تــعــبــر عن احلــالــة
الــدرامــيــة فـى جتــربــة حتــسب لــلـــمــخــرج الــشــاذلى فــرح

وجميع أفراد العمل.

اخملرج أعطى لشخصية
اجلنوبى بعدًا فنيًا متميزاً

موسيقى التراث
اجلنوبى أكدت الطقس

ســيــظل عـــالم الــروائى يـــحــيى الــطـــاهــر عــبــدالـــله يــســحــر
الــعــقـول وخــاصــةً رائــعــته الـطــوق واألســورة الــتى اخــتــلـفت
مـعـاجلـتهـا فى وسـائط مـتـعـددة مـثل السـيـنـمـا الـتى حتولت
ـسـرح الـذى تـنـوعت مـعـاجلـته بـداية من إلى فـيـلم أيـضاً ا
ــاضى حــ أعــدهـا مــنــتــصف الــتــســعـيــنــيــات من الــقــرن ا
للـمسـرح الدكتـور سامح مهـران ومن بعده مـحمد عـبدالله
ـــهـــرجــان ـــقـــدم فى ا أخـــيــراً أســـامه الـــبـــنـــا فى الـــعــرض ا
اخلــتـامى لــفـرق األقــالـيم بــهـيــئـة قــصـور الـثــقـافــة وأخـرجه

الشاذلى فرح.
إذا نـظرنا إلى شخصـية اجلنوبى فى مجـتمع العرض جند
اثله لشخـصية الراوى العـليم فى الرواية فإذا كان أنـها 
ـه بــــواســــطـــة الــــراوى/ الــــســــارد فى الــــروايــــة يــــصــــنع عــــا
أبجـديات احلروف ويرصهـا فى هيئة كلمـات لتعطى معنى
جـديداً لـكن شـخصـية اجلـنـوبى بوصـفه صـانع احلكـاية /
ه األســطـــورة تــقـــتـــرن بــداللـــة اخلــلق ألنـه كــان يـــصــنـع عــا
بواسـطـة الصـلـصال( هـذه اخلـامة تـنـاسب الـطبـيـعة اآلنـية
ــتـاز بـاحلـضـور احلى لـلـشـخـصـيـات ـسـرح الـذى  حلـالـة ا
ـتـخـيـلـة) فـهـو شـخـصـيـة ـ بـيـنـيـة ـ بـ األسـطـوريـة / ب ا
الـواقعـية لـكن عدم مـشاركـتـها فى األحـداث وانهـماكـها فى
ــتـفــرج يـعــطـيــهـا دالالت صـنــاعـة الــدمى واألشــكـال جــعل ا
سرحى وإضـفاء داللة واقعيـة خارجه عن سـياق العـرض ا
ـسارات تـكـونـة عبـر ا اخلـلق علـيـهـا جعل ونـسى دالالتـهـا ا
ــسـرحى وجــعـلــهـا جـالــسـة عــلى جـبل الــدالـة فى الــعـرض ا
ب اليـونانيـ يصنع فـعقدت عالقـة تناصـية مع آلـهة األو
ـسـرح كظل ه فى صـمت وجعـل ما يـدور عـلى خـشبـة ا عـا
أو مـسـافـة يــسـكـنـهــا الـتـوتـر: تــتـنـازعـهــا األسـطـورة والـواقع
ه شــخـــصــيــة اجلــنــوبى فى نــهـــايــة الــعــرض تــنــازل عن عــا
الـعــرض بـعـد أن  اكــتـمـاله ويــنـزل  وسط اجلـمــهـور كـأنه
واحــــد مــــنــــهـم أو شـــخـص يــــبــــحث عـن أســــطــــورة جــــديـــدة
ليـصنـعهـا ويشـاهدهـا النـاس فاكـتمـلت داللة حـضوره بأنه
يــــتـــشــــكل فـى الـــفــــاصل بــــ الــــواقـــعـى واألســـطــــورى بـــ
عقول كأنه مـجرد شبح واقعى بالتالى تنتفى اخلرافى وا

. داللته بأنه ينتمى كامالً ألحد العا
ـــعـــد عــلـى تــأويـل الــعـــنـــوان والـــذى شــكل اعـــتــمـــد الـــنص ا
ـسارات الدالة داخـله على مفهـوم الضل. إذا كان الظالم ا
فـإن الضل يـعـد مـسافـة بـينـيـة ب يـسـتدعى نـقـيـضه النـور
الـــنــــور والـــظـالم من جـــهــــة غـــيــــر أن الـــظـل فى الــــفـــضـــاء
ـسـرحى لـيس ظل اجلـنـوبى فـقط لـكن الـضل فى الـنص ا
يـحمل بعـداً آخر وهـو حن األنـثى إلى ذكر يـنتفى الـتوحد
مــــعه فـى اآلن ولــــكن يــــبــــقى عــــلى ضـل احلـــلـم/ األنــــثـــوى.
ــرآة الــتى تــكــشف عـن انــقــسـام وحتــول الــضل إلى داللــة ا
األنـثى فـى أحـداث الـعــرض وتـعـرفـهــا عـلى ذاتـهــا من جـهـة

أخرى ب األنا / صورتها األنا / خارجها.
ـــســرح كـــان ديـــكــور نـــاصـــر عــبـــد احلـــافظ عـــلى خـــشــبـــة ا
ــ مـتــنـاقــضـ ظــاهـريــاً يـشــكال ً فــضـائـ جتـســيـدًا لــعـا
ثل العالم احلـياتى ويشغله بيت مـختلف الفـضاء األول 
الــبـشــارى وبـيت احلــداد. أمـا الــثـانى عــالم مـفــارق لـلـواقع
ثـله ثالثـة مسـتويات اط غـير واقـعيـة و ويسـيطـر علـيه أ
مرتفعة منعزلة عن بعضها البعض اجلنوبى اجلالس على
ـقـام فى الـيـسار ـنـتـصف وا ـعـبـد فى ا جـبل فى الـيـمـ وا
يـــطل عـــلى عـــالم الـــقـــريـــة ويـــتـــحـــكم فـى حتـــديـــد مـــصـــيــر
ــتــحـكم فى مــسـار ــسـتــوى األعـلى ا شــخـصــيـاتــهـا. وكــأن ا

ستوى األسفل الواقعى.  األحداث يؤطر ا
á«LGôNE’G ájDhôdG

لـذلك تـعـامل اخملـرج الـشاذلـى فرح مع شـخـصـيـة اجلـنوبى
مـصـطـفى شـوشـة على أن يـتـشـكل فى الـفـاصل بـ الواقع
ـــــنــــفـــــصل وبـــــ اخلــــرافى واألســـــطــــورة بـــــ اجملــــتـــــمع وا
ـعقول وكان جـسده حاضراً مفـرغاً من كل األعضاء إال وا
يـديه تعـطى داللة أن أفـعـاله محـاكاة لـفعـل طقـوسى تنـقله
من مــجــاله وشــرطه لــتــوظــفـه تــوظـيــفــاً مــجــازيــاً خــارج كل
محمد سمير اخلطيبسلـطة لـلكالم جسـداً صامتـاً عالمة متـحركة تـضفى على

عهد. ووقفت أمام لوحة اإلعالنات واألستاذ كمال > فى يونيه ١٩٤٦م ظهرت نتيجة ا
عهد الذى لم يفارق العميد حلظة واحدة قد انتهى من تعليق صادق سكرتير ا
النتيجة.

بول: حسن لقد اختارتنى.
سوزان: هل أنت سعيد?

ــــاذا? أعــــنى نــــعم. أظن ذلـك. ومـــاذا بــول: ســـعــــيـــد? 
عنك?

سـوزان: أو أنـــا بــخــيــر. إن احلل. هــكــذا. الــيــوم وأنــا
مـــعك مـــرة أخـــرى بــدأت أتـــذكـــر كـــيف كـــانت احلـــيــاة
مكن أن لـطيفـة. أحيانـا. ح كـانت لطيـفة. كـان من ا

جنعل اآلخرين يتزوجون ونحتفظ بعالقة طويلة.
ــدرسـة الــتى أدرس فــيــهـا مــدرســة لـطــيــفـة. بــول: إن ا
هـنـاك أطــفـال ظـرفـاء. أذكـيـاء جـدا. بــالـطـبع أغـنـيـاء.

ومع ذلك فإنى أحبها. أحبها حقا. أظن أنى سعيد.
سوزان: حسن

بول: هى!
سوزان: أتفعل ذلك مع أدى? تقول "هى!".

بول: تعالى هنا.
(سوزان تراقبه)

سـوزان: كــنت أعـــرف أن األمــر ســيــحــدث هــكــذا. أنك
ســتـــظــهــر فــجــأة. وأنك لـن تــتــصل تــلـــيــفــونــيــا. إذ كــان
ســـيــصـــبح فـى مـــقــدورى أن أقـــول ال إذا اتـــصـــلت. من
ضحك أنـنا ال نسـتطيع أن نفـرغ من بعضـنا البعض ا

حتى اآلن.
بول: تعالى هنا.

سوزان: انتظر ثانية.
(تخرج مرة أخرى)

? سوزان: (من اخلارج) كيف حال ب
بـول: فى حــالـة أفــضل. لـقــد أجـروا لـه رسـمــا لـلــقـلب
واكــتـشــفـوا أنـه عـانــا من أزمـة قــلــبـيــة أخـرى قــبل هـذه

األزمة بثالث سنوات. ولم يعلم عنها. وعالج نفسه.
سوزان: (من اخلارج) أما زال يشرب?
بول: ليس اآلن. ماذا تفعل هناك?

سوزان: (من اخلارج) أبحث عن حذائى الطويل.
ــــاذا تـــرتـــدين مالبــــسك? فـــلـــنــــشن غـــارة عـــلى بــول: و
أيـها الـثالجـة. لـقد حـان وقت.. (ينـظر إلـى السـاعة) 
ـــســيح الـــســاعـــة اخلــامـــســة فـــقط. لـــقــد نـــســيت أن ا

الظالم يحل هنا فى الشتاء فى وقت مبكر.

سرحي جريدة كل ا
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سوزان: (من اخلارج) تـقدم. ساعـد نفسك. أعـتقد أن

هناك بعض الدجاج.
بـول: ألـست جــائـعـة? لـقـد كــنت تـشـعـريـن بـاجلـوع بـعـد

أن...
(تدخل سوزان وقد ارتدت مالبسها)

سوزان: كيف أبدو?
بول: خرافية. تعالى هنا.

سوزان: لم ال تتناول بعض الطعام?
بول: هل أنت ذاهبة إلى مكان ما?

سـوزان: بــول إن لـدى حــيــاة. إذ ال أسـتــطـيع أن أوقف
كل شىء جملـــرد أنك ظــهـــرت دون ســابق إعـالن. لــقــد

أعددت خططا للعشاء.
بول: أو أنت لم تقولى ذلك.

ســوزان: لم أكن حـــقــا أتــوقـع حــدوث شىء كـــهــذا. ولم
يــكن هــنـاك مــا يــكــفى من الــوقت كى نــتــحــدث ألـيس

كذلك?
بــــول: ال أظـن أنـه لم يـــــــكـن هـــــــنـــــــاك وقـت. ومن ذاك

الرجل احملظوظ?
سوزان: إنك ال تعرفه.

بول: ما أسمه?
سوزان: جيرى.

بول: وهل سيحضر إلى هنا?
سوزان: ال تقلق. سوف أخرج إلى السيارة.

ـــكـــنــــنى أن آتى? آسف هـل أســـتـــطـــيع أن بــول: هل 
أنتظرك?

سوزان: ال أعتقد أن هذه ستكون فكرة جيدة.
بول: هل ستعودين معه?

سوزان: عادة ما نفعل ذلك.
بول: أنت تقابلينه كثيرا هه?

سـوزان: أنه يـســكن بــالــقـرب من هــنــا. فـاألمــر مالئم.
وهو يـعـيش فى نـيويـورك. أنه رسـام تـوضـيحى. ووزنه
 165رطال. ونباتى وله عينان زرقاوان. أتريد أن

تعرف أى شىء آخر?
بول: يبدو أن شخصيته خرافية.

سوزان: أنه على ما يرام. فى الواقع أنه لطيف جدا.
بـول: لـطــيف. هـذا مــضـحـك إذ أن هـذا هــو مـا قــلـته
ـا وجب أن نـقـدمـهــمـا ومـتى سـأراك مـرة عـن أدى. ر

أخرى?
سوزان: ومتى ستعود إلى الشرق?

ــا أعــود قــريــبــا جــدا إذا مـا بـول: حــسب األحــوال ر
قــدمـت لى عــرضـــا جـــيــدا. نـــهــايـــة أســبـــوع أخــرى فى

نيوهامبشيى.
سوزان: ال أعتقد أننا يجب أن نفعل ذلك مرة أخرى.

بول: ولم ال?
سـوزان: حـسن نــحن نــرتــكب خــيـانــة. لــست أدرى يـا
ـرء ال يتخلص من تـسع سنوات بهذه بـول أعتقد أن ا

السهولة. بالنسبة لى فأنا ال أستطيع.
بول: ولم ال?

(ضوضاء سيارة فى اخلارج)
سيح لقد حضر مبكرا. كم الساعة? سوزان: أيها ا

(بول لديه ساعة)
بول: وعشر دقائق.

سـوزان: الـلــعـنـة. هل أبــدو عـلى مـا يــرام? آسـفـة. حـ
حترق بـضـعة قـطع من اخلـشب تـأكد من أن الـصـمام

قد انطفأ. إلى اللقاء يا بول.
(ســوزان تـأخــذ مــعـطــفًــا شـتــويًـا وتــتــأهب لـلــخـروج.

(تتوقف). (وتصيح فى اخلارج).
سـوزان: انـتـظـر يـا جــيـري. سـوف أخـرج حـاال. لـقـد..

لقد.. نسيت حقيبتى.
سوزان: (تعود إلى احلجرة): تتعانق هى وبول ويقبل

سك كل منهما باآلخر). كل منهما اآلخر. (و
سوزان: إذن انتهينا. إلى اللقاء يا حبيبى.

بول: إلى اللقاء.
سـوزان: (تـذهـب. وبـول يــراقب الــســيـارة من الــنــافـذة.
ح تذهب ويـدير جـهاز العـرض. ويشاهـد الشرائح.

(وتخفت األضواء)

إنتهت

صــفــقـة جــيـدة. إذ مــكـنــنى آل بــيـرســون من أن أحـصل
عــلـــيه بـــثــمن رخـــيص ألنـــنــا تـــزوجـــنــا هـــنــا. ذلـك أنــهم

عاطفيون.
بول: انتهازيون.

سـوزان: كـيف حـدث أنك لم تـتـصل بـأى شـخص? لـقـد
كـانت ســيـلـيــنـا تـســأل عـنك. وجــيـرى ولـيــنـدا. بل حـتى

لورانس. هل أنت مختبىء فى سان فرانسيسكو?
بـول: كال كــنت.. لم أشـعــر بـأن األمـر حــقـيـقى إلى أن
 الطـالق. لست أدرى. كل مـا هـنـالك أنى لم أشا أن

أفكر فى هذا كله.
سوزان: ومن أدى?

بول: أدى?
(سوزان تخرج إلى حجرة النوم وتواصل الكالم).

ســوزان: (من اخلــارج): نـــعـم إذا أنـــا اتـــصــــلت بك فى
سـان فـرانـسـيـسـكـو مـنـذ شـهـرين وشـخـصـا يـدعى أدى

ردت على التليفون.
بول: أو. إنها لم تذكر شيئا عن هذا أبدا.

سوزان: (من اخلارج) ماذا?
بول: أقول إنها لم تقل شيئا عن هذا.

سوزان: (من اخلارج): ذلك ألنى لم أذكر لها من أنا.
زيد من األسرار هه? بول: ا

سوزان: (من اخلارج) من هى?
بول: مجرد امرأة أقابلها.

سـوزان: (من اخلـارج) أهــا تــقـابل امــراة  اسـمــهـا أدى
هه?

بول: إنها لطيفة. ولديها طفل.
سوزان: (من اخلارج) هل هذا صحيح?

بـول: لـست أدرى. إنـهـا مـصـورة فـوتوغـرافـيـة تـتـحدث
. عن ارتكاب نفس اخلطأ مرت

(تــدخل ســوزان وهى تــرتــدى مـالبــســهـا) وبـــول يـــضع
وقد. زيد من اخلشب فى ا ا

سوزان: إنك تمزح.
بـول: لـيس هــذا فـحـسب. لــقـد انــتـقت نــفس األرضـيـة

الصفراء حلمامها مثل تلك التى التقطتها حلمامنا.
سوزان: لديها ذوق جيد.

سيح. بول: أيها ا
هــنــاك طـائــرة حتــلق فى اجلــو. يـنــظــر كل مـنــهــمـا إلى

اآلخر. (إظالم).
شهد الثامن ا

 .1979القمرة. فى الشتاء. جليد فى اخلارج. فى
سـاء. هنـاك موقـد كـبيـر به نار. وتـوجد أريـكة أوائل ا
ـــة يــغــطـــيــهــا غـــطــاء مـــربع من الــكـــروشى. وبــول قــد
البس. وسوزان ملفوفـان فى بطانية وقد جتردا من ا
حتت الـبـطــانـيـة. بـول يـجـلس عــلى األريـكـة الـصـغـيـرة.
ـناظر عـلى احلائط من جهاز وسـوزان تعرض شرائح 
عرض (بروجيكـتور) حيث يعرض حفل به استعراض.
وهناك شرائح لدوج ومـاريا وثالثة أطفال وهم يقفون
بـفـخــر أمـام مــكـتب شـركــة بـنــاء. ثم تـنـتــهى الـشــريـحـة

تاركا مربعا أبيضا على احلائط.
بـول: أنتـظـرى دقـيـقـة. أعـيدي الـشـريـحـة. دعـينى أرى

الشريحة األخيرة مرة أخرى.
(تعود سوزان إلى دوج ومارايا والعائلة)

بول: دوج ومارايا لقد حلق حليته.
ســوزان: أجـل. مـــنــــذ شــــهــــرين. وهــــذا مـــكــــتــــبه. لــــقـــد

استخدمته كخلفية فى أحد األعمال.
(تضىء األنوار)

سـوزان: أعــتـقــد أنه مــتـضــايق قــلــيال ألنك لــست عـلى
اتصال به.

بول: إنها أول مرة أعود فيها إلى الشرق.
سـوزان: كـان فى وسـعك أن تــتـصل تـلــيـفـونــيـا أو تـكـتب

خطابا.
بول: يي!

سوزان: ماذا?
بـول: هــذا لــطــيف حــقــا. لــقـد نــســيت. حــسن إنى لم
أنس غـيـر أنى لم أتـذكـر بـدقـة تامـة إذا كـنت تـفـهـم

ما أعنيه. 
سوزان: أظن أنى أفهم ما تعنيه.

كان. سوزان: لذا فقد ذهبت واشتريت هذا ا
ــــاضى. لـــقــــد كـــانت ســـوزان: أجـل أنه احلـــنــــ إلى ا
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> د. أحمد مجاهد رئيس
الهيئة العامة لقصور
الثقافة أصدر قرارا

بتجديد ندب اخملرج عصام
السيد من البيت الفنى

للمسرح للعمل مديرا عاما
دة سرح بالهيئة  إلدارة ا
عام ثان وكذلك أصدر قراًرا
سرحى بتكليف الكاتب ا
محمد الشربينى بتسيير

أعمال إدارة الفرق
واخلدمات الفنية بإدارة
سرح واإلنابة عن مدير ا
سرح فى إصدار عام ا

القرارات الداخلية.
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سرحي جريدة كل ا

سرحى الشاب > اخملرج ا
حمادة فتوح احتفل مساء
اضى بخطبته اخلميس ا
على مصممة األزياء
الشابة هبة طنطاوى
شارك فى حضور حفل
اخلطوبة مجموعة من
األهل واألقارب واألصدقاء
عهد حمادة فتوح خريج ا
سرحية العالى للفنون ا
بينما مازالت هبة طنطاوى
عهد حيث تدرس طالبة با
الديكور وهى طالبة
بالفرقة الثالثة وفازت
هرجان بجائزة األزياء من ا
القومى للمسرح فى دورته
األخيرة.

ؤكد كذلك أن احلظ قد لعب دورا هاما فى ترتيب خطوات احلياة بأمر > من ا
ولى عز وجل فأنا شخصيا لم أكن أفكر فى أن أسلك الطريق الذى رسمه الله ا
لى. وغالبا ال يفكر الصغار فى مثل هذه األمور.

10

24 من أغسطس2009  العدد 111

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

QƒgõdG âÑæJ ’ ¢VQCG 

وحيـة تمامـا للشخـوص وال سيما البس ا ما حدث أيـضا فى ا
ـالبس الـفـرسـان مالبس الــزبـاء والـتى أظــهـرتـهـا بــشـكل أقـرب 
والـشـكل الـثـعـبـانى فى الــوقت ذاته .. وهـذا جـيـد عـلى مـسـتـوى
الـشـكل ولـكـنه عـلـى مـسـتـوى الـصـورة الـكـلـيـة واحلـركـة مـعـا كـان
ـناسـبة لـم تكن مـوجـودة وخصـوصا فى عـبـئا كـذلك .. فـفكـرة ا
ــســتـوى األكــثـر مالبس الـزبــاء فــقـد تــمت مــراعــاة الـفــخــامـة وا
البس بـطـلة الـعرض ولـكـننـا شعـرنا إرتفـاعـا من حيث الـتكـلـفة 
رئية كلما حتركت الشخصية .. بل أن  ثمة خلال فى الصورة ا
ـمـثـلة نـفـسـهـا تـعانى مـن الزى وأن ثـمـة تـنـافرا أنـنـا شـعرنـا أن ا
مـثـلـة اجلـيدة- بيـنـهـمـا  وأن الـزى العـسـكـرى قـد فـرض علـى ا
والـتى نـعـرفـهـا جـيـدا من خالل عـروض سـابـقـة أبـدعت فـيـهـا –
ـان إمــام طـوال اجلـزء األول لم أداء بـعـيــنه فـالــتـنــوع فى أداء إ
يل إلى الصراخ يكن موجودا فقد كـان أداؤها ثابتا كله حدة و
واجلــــمـــود فى بـــعض األحــــيـــان وإن كـــان الـــتـــنـــوع مـــوجـــودا بـــ
الـكلـمات الـتى تنـطقـها فـالشـخصـية رغم قـسوتـها وال سيـما فى
اجلزء األول إال أنهـا مليـئة بالـتنوعـات والنـقالت التمـثيلـية التى
مـثـلـة ويتـنـوع أداؤها إال ثـلـة لـلدور  ولم تـتـحـرر ا جتـذب أى 
خالل اجلــزء الــثــانى نــســبـيــا حــ قــامت بــتــغــيـيــر ثــوبــهــا آلخـر
فـضـفاض تـتـحـرك فيه فـى سهـولـة ويـسر وتـنـساب فـى حركـتـها
وأدائـهــا مـعـا .. وفى الــتـمـثــيل أيـضـا كــان أداء شـادى سـرور فى
ـسـتـوى اإلمـتـاع فـقد دور عـمرو بـن عدى أداء تـمـثـيـلـيـا لم يـرق 
حـقق شـادى شـكال فى الـدور فى حـ إبـتـعـد بـرأسه تـمـاما عن
ــمـــثل فى الـــدور وكـــان يــؤديه ــضـــمــون فـــلم يـــتــعـــمق اخملـــرج ا ا
ـعــايــشـة بـإحــتــرافـيــة شــديــدة تـبــتــعــد عن اإلمـتــاع احلــقــيـقـى وا
الـصــادقـة  فى حــ أدى الـفــنـان يــاسـر عـلـى مـاهـر دوره بــثـقل
مــسـرحى كــالـعـادة وبــصـوت رخـيم قــوى  وكـذلك حتــرك بـخـفـة
وجنـومـيـة زائـدة مـجـدى رشوان وهـو يـؤدى دور إبن احلـكم رغم
إمسـاكه بخيوط الدور جيـدا .. وتفوق الشاب محـمد الشربينى
فى مـشهـده البسـيط  فى دور إبن حـنكل .. بـينمـا طغت مالمح
الــكــومــيـديــا عــلى األداء فـى دور قـصــيــر بن ســعــيــد فــقــد أصـر
المح الــكــومـيــديــة عـلى الــفـنــان خـالــد الــنـجــدى عــلى إضــفـاء ا
الـدور رغم مـا يـتـمـيـز بـه من دهـاء وخـبث وثـقل درامى فـأصـبح
الـدور ب يـديه أكثـر خفـة وساعـده على الـولج فى ذلك اخملرج
حـ لف مـعـظم مـشـاهـده بـالروح الـكـومـيـديـة وشـخـوص احلكم
الكـوميدية كذلك فـبدت الشخوص شاحـبة وال تتسق مع الرؤية
الــعـامـة الـتى يـقــدمـهـا اخملـرج فى جـديــة شـديـدة فـبـدا إخـراجه
شـاهد منـفصـال عن باقى الـرواية وكـأن هنـاك مدرس لهـذه ا
يتصرف من خاللهما .. وأخـيرا جاءت موسيقى العرض لتؤكد
ــوســيــقى الــذى قــام به الــفــنــان ولــيـد كل مــا ســبق فــالــتــألــيف ا
الـشـهــاوى كـان رائـعـا بل أكــثـر من رائع  ولـو أنـنـى أسـتـمع لـهـذه
ى الذى ـوسـيقى الـعـا ـقـطوعـات مـنفـردة لـتسـاءلت عن ذلك ا ا
ألـفها  ولـكنـنا هـنا فى إطـار درامى وداخل مسـرحية هى أرض
ال تــنــبت الـــزهــور فــكــان هــنـــاك تــزيــد فى بــعـض األحــيــان مــثل
ـــوســـيـــقى ـــشـــاهـــد بـــعـــضـــهــا بـــبـــعـض جــاءت ا الـــروابط  بـــ ا
وسـيقى الـتصـويريـة على بعض ية  وبـعض ا كسـيمـفونـيات عـا
األحــداث جـاءت أعـمق وأكـبـر مـن احلـدث ذاته  بل إن الـرغـبـة
ــوسـيـقـيـة ـوسـيـقـى مـعـا فى إظـهــار تـلك اجلـمل ا مـن اخملـرج وا
سـرحى وعلى حساب أداء اجلميـلة جاء عـلى حساب الـعرض ا
ـمــثــلــ الـذيـن لم نــسـتــمع لــكــلــمـاتــهم بــســبب ضــخــامـة بـعـض ا
ـوسـيـقى ــوسـيـقى الـتـصـويـريـة الـتى تــصـاحـبـهم وعال صـوت ا ا
مثـل معا فـضاع كالهما ولم نـستمتع به دائما عـلى احلدث وا
ـسرحى ـوسيـقى هنـا حال مـعظم مـفردات الـعرض ا .. وحال ا
أرض ال تــنـــبـت الــزهـــور .. فـــهـــنـــاك مـــخــرج مـــتـــمـــيـــز ومـــبــدع 
ومـوسـيـقى يـؤلف مـوسـيـقى رائـعـة فـنـان يـنـحت ويـشـكـل الـفراغ
ـفرده ـثـلون يـبـدعـون .. الكـل يبـدع ولـكن  فى إبـداع كـذلك و
ــتـزج لــنـا كل .. اجلـهــود لم تــتـضــافـر جــيـدا فى كـل واحـد كى 
هـذا اإلبـداع فـى عـرض مـســرحى رائع بل ضـاع مــعـظم اإلبـداع
تلـقى من العرض وهـو ال يستطـيع أن يتذكر أى سدى فيـخرج ا
ــفـرده من اإلبــداعـات الــتى رآهــا فــقــد أخــذ كال مــنـهــا إجتــاه 
سرحـية فتصبح وجاءت كلهـا كالطوفان يـجرفنا ويـجرف معه ا

ساعتها أرضا ال تنبت الزهور وعرضا ال  يُمتع اجلمهور . 
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داخـلــهــا والـفــكــر ومـغــازلــة الـعــقل دائــمـا  وإعــتــدنـا مــنه جــهـدا
مضـاعفا عـبر التـمثيل فى روايـاته التى يخـرجها وهـذا ما يثقل
كـاهـل أى مـخــرج والســيــمــا إذا كـان يــحــمل بــداخــله روح الــهـواة
الـــقــــادرة عـــلى الــــعـــطـــاء واإلبــــداع والـــتـــجــــديـــد ولـــكـن فى هـــذه
ــســـرحــيــة قــد جـــرفه طــوفـــان اإلبــداع كــمـــا جــرف كل من فى ا
الـعــرض .. فـالــكل يـسـعـى إلى حتـقــيق مـجــد شـخـصـي حـتى لـو
جــدف فى إجتــاه آخـــر بــعــيــدا عن وجــهـــة الــســفــيــنــة .. وأخص
ـسـرحـيـة .. بـدايـة من بـذلك مـجـمـوعــة الـتـتـر األول فى بـدايـة ا
ؤلف والـذى أصر اخملـرج على عـدم التـعامل بـاحلذف الـكثـير ا
ـا أثقل احلدث فـيهـا بكلـمات زائدة أحـيانا ناطق  فى بـعض ا
كن اإلسـتغـناء عـنـها أو الـتعـبيـر عـنهـا بالـصورة أو أو تكـراريـة 
ــــوســــيــــقى  فـى حــــ أن اخملــــرج أضــــاف جــــمال احلــــركـــــة أو ا
للمـجموعـة أثقلت الـدراما وأطالـتها  ,وأطـال معـها مـدة العرض
فـصــار سـاعـتـ مــلـؤهـمـا الــكـلـمــات أصُـاب اجلـمـهــور خاللـهـمـا
ـلل الشديـد والرتابـة فى ح أن اإلخـتصار قلـيال كان لـيفيد با
سرحى واإليقاع الـعام للمسرحية .. ثم يأتى الديكور العرض ا
ـــســـرح طــوال الــضـــخم رغـم شـــكــلـه الــرائـع والــذى جـــثم عـــلى ا
ـناظـر فكـانت األعمـدة تُغطى سـرحى رغم إختالف ا الـعرض ا
ـة وعـمـرو بن عـدى أحــيـانـا لـتـصـنع مـكـانـا آخــر فى قـصـر جـذ
وكــانـت الــصــورتــان تــمــتـــزجــان فى بــعض األحــيـــان ولــكــنــهــا فى
ـسألـة سور رغـبة فى الـنـهايـة لم يكن هـنـاك ثمـة قانـون يحـكم ا
ـكن فنغطى مرة التغيـير واإلستفـادة من الديكور بـأكبر شكل 
عـمـودين ونـتـرك إثـنـ كـمـا هـمـا .. نـديـر مـرة أخـرى آخـرين أو
نـديـر األربــعـة ولـكـنـنـا فى الـنـهـايــة قـد حـدث لـنـا تـشـتت بـصـرى
وضـاعت مــنـا أجــزاء درامـيــة فى الـوقت الــذى نـأخــذه لـتــرجـمـة
ــنـحـوتـة ـوجـود أمــامـنـا .. فــالـكـتل ا ــرئى ا ـعـادل الــبـصـرى وا ا
ــســتــويـات الــعــلــيـا كــلــهـا ــربــعــات الـتى تــضىء مـن األسـفل وا وا
أشكال جـمالية بـحق ولكنهـا أصبحت حمال زائـدا على الصورة
فى بــعض األحـــيــان فى حــ أن تــكـــويــنًــا بــســيــطًـــا مــثل كــرسى
العرش والذى يبدو أصمـا أملسا ومسطحا وبداخله كرسى من
الــداخل فــكــأنه يــتـشــكل بــجــســد من يــجــلس عــلــيه .. كــان هـذا
كـان أن يتم اللـعب عليه وعلى مـا يشابهه التكـوين من الروعة 
فال تـزيد .. فما يزيـد عن احلد قد ينقـلب ضدا أحيانا  وهذا

ـــهــرجــان الــقــومى  عــلـى مــســرح الــعــرائس وضـــمن فــعــالــيــات ا
لـــلـــمـــســـرح فى دورته الـــرابـــعـــة قـــدم مـــســرح الـــطـــلـــيـــعـــة إحــدى
ـسـرحى احلـالى وهى مـسـرحـية أرض ال مـسـرحيـاته لـلـمـوسم ا
تنـبت الزهـور تـأليف / مـحمـود ديـاب  وإخراج / شـادى سرور
ـلـكة ـسـرحـيـة هـى رؤيـة جـديدة لـلـمـؤلـف يـروى فـيـهـا قـصـة ا وا
زنــوبــيــا أو الــزبــاء كــمــا ورد فى الــنص  فــفى مــنــتــصـف الــقـرن

يالدى حكمت  الثالث ا
( تـدمر ) مـلكـة عربـيـة عُرفت فى الـتاريـخ بإسم " زنـوبيـا " وقد
ـلـكـة ذات نـفـوذ وسـيـادة وقـادت ـلــكـة من تـدمـر  جـعـلت هـذه ا
اجلـيـوش بـنـفـسـهـا  وانـتـصـرت عـلى الـرومـان فى عـدة مـواقع 
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مـيـالديـة .. غــيــر أن الـرواة الــقــدمـاء من الــعــرب نـســجــوا حـول
زنـوبيـا روايـة أخرى أنـهوا فـيـها حـياتـهـا بصـورة مخـتـلفـة فتـركوا
ــنــتـقــمــة  وقــد أودعـوا لــلـتــراث الــعــربى إســطــورة ( الـزبــاء )  ا
اســطــورتــهم الــكـــثــيــر من حــكم الــعــرب وأمــثــالــهم  وقــد تــنــاول
مـحمـود ديـاب القـصة هـو أيضـا ولكـنه رأى فـيهـا حكـمة جـديدة
مـفادها " إن أرضا تُروى بـاحلقد .. ال تنـبُت فيها زهرة حب ..
" .. بــدأ اخملــرج عــرضـه بــدايــة تــلـــيــفــزيـــونــيــة حــيـث قــدم عــلى
لــوحـات كــبــيـرة مــكــتـوبــة ( رائــعـة مــحــمـود ديــاب أرض ال تــنـبت
الـزهور ) كـمـا يقـدمون كـبار الـكتـاب أمـثال أسـامة أنـور عكـاشة
وسـيقى ومؤلـفهـا وليد الـشهاوى  فى التلـفاز ثم قـدم القائم بـا
والقائـمة باألزياء / هـبه عبد احلـميد  والديـكور والنحت / د.
مـحــمـد سـعـد فى ثـانى تـعـاون بـيـنه وبـ اخملـرج بـعـد مـسـرحـيـة
ــاضى .. ثم قــدم كـيــاجـرافى ومــصـمم إكـلــيل الــغـار فى الــعـام ا
ن مــصـطــفى  وأخــيـرا لــوحـة حتــمل إسم شـادى اإلضـاءة / أ
ـسـرحـيـة .. لـيس الـغـرض من ذكـر مـا سـبـق هو سـرور مـخـرج ا
ـمـثـلـون مـجـرد ســرد الـقـائـمـ بـالـعـمل الـفــنى فـمـا زال هـنـاك ا
والــذيـن لم يُـــذكــروا فـى تـــتــر الـــبـــدايـــة كــمـــا أســـمـــيه عـــلى لـــغــة
الـسيـنـمـائـيـ .. بل الـغـرض من إسـتـعـراضـهم هـو إظـهار حـجم
اجملــهــود الــذى بـذلـه كل مــنـهم مـن وجـهــة نــظــر اخملــرج وكـذلك
سرحى  يبدأ العرض بتشكيالت حجم مشاركته فى العـرض ا
ـكـتـوبـة ـسـرحـيـة ا ُـضـافـة عـلى الـدرامـا ا حـركـيـة لـلـمـجـمـوعـة ا
والـتى أضـافـهـا اخملـرج لـتحـمـل وجـهة نـظـر آخـرين وهـم الـعـامة
طحونون فى كل زمان ومكان .. هم صوت ثلونـهم .. ا الذين 
الـراوى والضمـير الـداخلى الـذى ال يكف عن الصـراخ والتـذكير
سـرحى .. كانـوا الكـورس ومرآة الشـخوص فى طـوال العـرض ا
بعض األحيان وصوت الضمير الذى يصرخ من داخلهم ويطلب
ن مــنــهم الـرحــمــة ويـبــحث فى الــعـالـم عن احلب طـالــبــا إيـاه 
ـلك فى أرض لم تعـد تـنبت سـوى الـكراهـية .. ـلكـون القـوة وا
ملكة منتقـمة وملك يبحث عن احلب فال يجده إال ب أحضان
اآلخذ بثأره منها .. وتلك اجلموع والتى كانت تردد كلماتها فى
شـكل مدرسى أصـبحت عبء عـلى الروايـة وكلـما نطـقت ذهبت
بـنا الـدرامـا فى إجتـاه بعـيـد عن حـالتـهـا األصلـيـة وأدت بـنا إلى
سرحية طريق الدراما التجـريبية إن صح ذلك .. فكل ما فى ا
يسير فى إجتاه طبيـعى وله خطه الدرامى البسيط الذى يسير
عـلى مــحـاذاته مـا عــدا مـا أضــافه اخملـرج من كـلــمـات لـلــجـمـوع
ـطلوب أثـقلت كاهل الـدراما وعطـلت احلدث وضـيعت التـأثير ا
للحـظة الـدرامية بـ الشـخوص وخـصوصا أن الـكلـمات لم يتم
إخـتـيـارهـا بــدقـة عـالـيـة  وكـذلك تـدريب اجلــمـوع عـلـيـهـا وعـلى
احلركة لم يتم بالبراعـة واإلتقان الكافي فبدا شاحب وسط
ـمــثـلــ األسـاســيـ فى احلـدث وقــد  اإلهـتــمـام بــالـنــجـوم وا
الـــعـــرض عـــلـى حـــســـاب هـــؤالء وهـم كـــانـــوا األولـى بـــاإلهـــتـــمـــام
ُـضــاف عــلى احلــدث الــدرامى .. وخــصــوصــا أنــهم الــعــنــصــر ا
وبـالـنـسـبـة لـلـديـكـور فـقـد كان رائـعـا بل أكـثـر من رائـع .. أعـمدة
ضـخـمـة بـسـتـائـر كـبـيـرة تـرتـفع الـسـتـائـر من عـلـيـهـا فى بـسـاطـة
لـتكون أعمدة قـصر الزباء والتى تـأخذ شكل األفاعى .. وشكل
األفعـى والثـعابـ الكـوبرا مـنهـا وأنواع أخـرى قد سـيطـرت على
ــرئــيــة فــنــنــظــر فى كل اإلجتــاهــات فـال نــرى ســواهـا الــلــوحــة ا
البس تُـظـهـرهـا فـالـدرامـا تـؤكـد عـلى أن الـزبـاء هـنـا كـاحلـيـة وا
كـذلـك والـديــكــور يـؤكــده  وأعــتـقــد أن هــذا كـثــيــر فى حـد ذاته
حـيث تــفـسـيـر الـتــفـسـيـر يـقـتـل الـشـكل اجلـمـالـى غـالـبـا .. وهـنـا
ــسـرحــيـة وهـو مــا أسـمــيه بـ طـوفـان ــشـكـلــة فى هـذه ا تـظــهـر ا
اإلبــداع وهــو مــا ســقط فـــيه اخملــرج عــلى غـــيــر عــادته .. فــقــد
إعــتـــدنــا من شــادى ســـرور عــروضــا جـــيــدة حتــمـل اجلــمــال فى

لو  تضافرت كل هذه
 اإلبداعات الفردية خلرجنا

خالد حسونةبعرض عبقرى

سرح سرحية كان أستاذنا درينى خشبة أستاذ مادة تاريخ ا > امتدادا لنشر العلوم ا
ا كان يُملى يُملى علينا فى احملاضرات. لم يكن يجلس طوال محاضراته وإ

مرين الضيق فى احلجرة. دروسه وهو يتمشى ب ا

سوزان: أنه تفكير سليم.
(يدخل بول مع فيل وجانيس يحملون هدايا)

: آه هـــا هى. أوكـى. أيــهـــا الــرجـل قــدمـــهــا وواجه ب
وسيقى. ا
بول: أنا?

: أنك تعرف ماذا يقـولون عن هدايا األحباب ح ب
تـقــدم أوال. ذلك أن هـدايـاهم دائـمـا مـا تـكـون األسـوأ.

واألصدقاء بعد ذلك. فهداياهم أفضل.
بول: أيقولون هذا? لم أكن أعرف. عيد ميالد سعيد.

(يقدم هدية لسوزان)
سوزان: (تفاجأ بالفتور) شكرا.

(تبدأ فى فتحها)
بـول: عـلى فـكـرة يجـب أن اشـرح هذه. فـكـرت فى أن
أحـضر شـيـئـا خـاصـا حـقا فى هـذه الـسـنـة و... هـناك
دينة لـم تسمعى عـنها. علي األقل أمـاكن فى وسط ا
أنـــا لم أســمـع عــنـــهــا. هـــنــاك مـــحــال ومـــتــاجـــر حــيث
ــكــان الــذى وجـدت فــيـه هـذا يــبــيــعــون األشــيــاء مــثل ا
ـة وعليك أن الـشىء. كل ما يبـيعـونه كنوز صـينـية قد
كان. بحيث يبدو... تأخذى موعدا حـتى كى تدخلى ا
وكــأنك الــعـمــيل الــوحـيــدة. إنه رائع. إذ مــا أن تــدخـلى
فـإذا بك جتـدين نــفـسك فى عـالم مــخـتـلف. إنه مـكـان
ـــكــنـك ســمـــاع أيـــة أصــوات من هــاد تـــمــامـــا. إذ ال 
الـشارع وكل األشياء مـوضوعة حتت صنـاديق زجاجية
ـــتــاحف كـــمــا أن الــســـيــدة الـــتى تــعـــرض عــلــيك مــثل ا
عـروضات تـقول أشـياء مـثل «واآلن هنـا يوجـد تمـثال ا
ـا صـغــيـر غـيــر عـادى... نـادر جــدا من أسـرة نـاجت ر
أحبـبت أن أخـرجه لك». أعـنى أن هـذا هـو مـا أسـميه

تسوقا. أحتبينها.
(سوزان ترفع تمثاال حلصان. وفى ظهره فتحة)

سوزان: إنه جميل.
بول: ألـيس لطـيفـا? حقـيقى من أسـرة ميـنج. ال يوجد
مـنه سـوى حــوالى عـشــرين فى الـعــالم. هـذا مــا قـالـته
ــالـكـة. ولــهـذا الـسـبب الــسـيـدة. كـانـت فـقط لـلــعـائـلـة ا
فـكرت فى أنـها فـكـرة لطـيفـة. إن مـا اعتـادوا فعـله هو
أنه لـو كـان لإلمـبراطـور ولـد ومـات قـبل أن يـبـلغ السن
ـــكن أن يـــحـــكـم فـــيــهـــا فـــهـم يـــحـــرقـــون اجلـــثــة الـــتي 
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ألم نقض وقـتا طـيبـا? أعنى أنـا كان لـدى إنطـباع بـإننا
تقريـبا سـعداء. بل أنا فى الـواقع كنت أعـتقد أنه إذا
لـم يــنــفــصـل جــريج وفــرانـــســ ســنــكـــون أطــول ثــنــائى

متزوج ب أصدقائنا.
بول: فى ما عدا دوج ومارايا.

ســوزان: هـــذا ال يـــدخـل فى احلـــســـاب. إنـــهـــمـــا لـــيـــســا
. اللعنة! متزوج

بول: ماذا?
سوزان: أنا أدخن "يبتسمان".

ــسـألـة يـا ســوزان. أعـنى نـعم أنـا بـول: لـست أفـهم ا
أريـد كل هذه األشـياء. أحيـانا أحـيانـا اندهش حـقا أنا
من يـقـوم بـهـذا كـله? تـمــر أسـابـيع بـكـامـلـهـا أفـكـر فـيـهـا
ـتاز. وأنـا سعـيد "أعـنى أن هذا هو "هى! هذا وضع 
طلوب. ال بد أنى سعيد. طلوب ال بد أن هـذا هو ا ا
ثـم ذات يـــــــــوم آتـى إلى الـــــــــبــــــــيـت وأدخـل وأحــــــــاول أن
استـريح وأقرأ وأفـعل شيـئـا ما ولـسبب مـا ال أستـطيع
الـتركـيـز. فـأحاول أن أشـاهـد التـلـيـفزيـون وال أسـتـطيع
ذلك. فـأبــدا فى الــسـيــر فى الـشــقـة وأرى كل األشــيـاء
لـكـها. كل هـذه األشـياء. وأبـدا فى الـتفـكـير فى الـتى 
مـا نــفـعـله كى نـحـصل عـلـيـهـا. أنت تـلـتـقـطـ صـنـدوقـا
صــغــيــرا وتــضــغــطــ عــلى زر. وأنــا ألــصق قــطــعــا من
ـــتــلك كـل مــا نـــريــد. فـــنــحن شــريـط. وبــقـــدرة قــادر. 
ماهران فى القيام بتـلك األشياء الصغيرة التى جتعلنا
قــــادرين عــــلى امــــتالك كـل تـــلـك األشــــيـــاء لــــكــــنــــنـــا ال
نستطيع أن نتحـد كي يكون لنا طفل صغير أحمق. لنا
نحن االثنان معـا. أال يبدو هذا غريبا لك? أال حتس

باحلدس إنه خطأ? عبس. شىء كهذا?
ســوزان: كال يــا بــول. إنى آســفــة. إنه ال يــبــدو غــريــبـا
بـــالـــنــســـبـــة لى. أن الــشـىء الــوحـــيـــد الــذى أحـس بــأنه
غــريب هى الــطــريــقــة الـــتى أحس بــهــا إذ أشــعــر بــأنى
يجب أن يكون لى طفل كى أكـون مرضية بالنسبة لك.
أعـنى. مـاذا لو قـررت أن الـطـفل لـيس بـأهـميـة الـكـثـير
من األشــيـــاء األخــرى بـــالــنــســـبــة لى? مــاذا يـــحــدث لــو
قــررت أن كل مــا أرغب فــيه هــو أنـت? وحــيــاتــنــا مــعـا?
كن أن يـكـون ذلك كـافيـا? يـا بول وعـملـنـا? أعـنى أال 
(صـمت) بول بـول أجبنى. هل أنـا كافـية بـالنـسبة لك
اذا دون طفل? (صمت) فهـمت. وكنت تريد أن تعرف 

لم أخبرك.
ــاذا لم تــقــولى شــيــئــا بـول: لــست أدرى. لــسـت أدرى. 

قبل هذا?
ا لم أكن أرغـب فى أن أعرف مـا اكـتشـفته سوزان: ر
اآلن. حـسـن يـا بــول أنـا آسـفــة أنـا آســفـة ألن تــشـعـر
ـا أجنزت ألنـى أحس إحسـاسا شـعورا سـيئـا بـالنـسـبة 
ا حـقـقت وال أرى داعيـا يـحمـلنى طـيـبا جـدا بالـنـسبـة 
عــلى عـكـس ذلك. دوج آخـذ فى الــتـحــسن فى أحـواله
وأنت تضحك من ذلك. وتعـتقد أن هذا مضحك. أنت
تــــتـــحــــسن أحــــوالك وفــــجـــأة تــــرى أن هـــذا خــــطـــأ. ال
كنك احلصول على كل شىء أستطيع فـهم ذلك. ال 
يـا حبـيـبى. إذ أنـنـا لم نعـد أطـفـاال. ذلك أنك لـديك ما
لديك. فإذا رغـبت فى ما لديك احتفظ به وكف عن
الـــتـــمــاس األعـــذار من أجــلـه. وإذا كــنت تـــرغب فى أن

تكون قديسا عد واحفر مساكنًا ألهل النيجلى.
بول: ما هذا كله?

تاعب أليس كذلك? سوزان: ماذا? نحن غارقان فى ا
سوزان: أظن ذلك.

كن عمله? بول: واآلن ماذا 
ســوزان: لـــست أدرى. هل يـــجب أن نـــتــحـــدث عن ذلك

اآلن?
بـول: كال. فـأنا أريـد أن أخـرج وأقـضى وقـتـا رائـعا مع

. وجانيس وفيل. ب
ســوزان: وهـــو كـــذلك. ســـوف نـــتــحـــدث عـن هــذا اآلن.

ماذا سنفعل?
بول: لست أدرى.

سوزان: حسن يجب أن نفعل شيئا أليس كذلك?
بول: اتعن شيئا مثل الطالق?

سوزان: هل هذا ما تريد?
بول: هل تريدنه أنت?

سوزان: حـسن أنا لم أفـكر بـالتـحديـد فى ذلك كثـيرا.
ليس اليوم. هل أنت جاد?

بــول: ألــيـس هــذا مـــا يــجـــرى هــنـــا? هل فى مـــقــدورك
كننا عمله? التفكير فى أى شىء آخر 

سوزان: حسن حسن عيد ميالد سعيد.
ا يا سوزان. بول: كنت أقصد أن يكون هذا مؤ

سوزان: نعم. سوف نطلب أحد احملام فى الصباح.
بول: محام (صمت) أوكى.

سوزان: وهو كذلك.

وجود فى الظهر ثم ويضعون الرماد فى ذلك الثقب ا
يـدفـنـون الــتـمـثـال كـله. اعـتــقـد أن هـذا هـو سـبب نـدرة
هـذه الــتــمــاثــيل. لــكن اســمـعـى هـذا. فــهــذا هــو اجلـزء
ـوضوع. أنه عـلى شـكل حصـان ألنـهم كان الـرائع فى ا
لـديـهم اعـتـقـاد بـأن احلصـان سـوف يـأخـذ روح الـطفل
فى نـزهـة يـرى فيـهـا حيـاته كـلهـا تـمر أمـامه... احلـياة
ـمـكن أن يـحـيـاهـا لـو لم يـكن قـد مـات. الـتى كـان من ا
كن أن يـذهب إلى مسـتقـرة األخيرة وبـهذه الطـريقـة 
فـى سـكــيــنــة وسالم. هــذا هــو عــلى األقل مــا شــرحـته

السيدة.
ال. : البد أن هذا كلفك قدرا من ا ب

بـول: أجل. لــكن كــمــا قـلت كــنت أريــد إحــضـار شىء
عنـى الكلـمة وأظن أنى عـقدت صـفقـة جيدة خـاص 
حــقــا. إذ كــانــوا يــطـــلــبــون ســبع وتــســـعــ ألــفــا لــكــنى

. ليس سيئا. بلغ إلى ثالث وتسع خفضت ا
: هذا مبلغ باهظ. ب

(هناك حالة من القلق)
ـونـتاج بـول: كان عـلى أن أبـيع أعـمـالى جمـيع آالت ا
ـبـنى وكــان عـلى أن أسـيل ـكـتب وإيــجـار ا ومـعــدات ا
ســنـداتى وآخــذ جـمــيع مـدخــراتى لـكــنى فى الـنــهـايـة

جمعتها كلها معا.
سوزان: .... بول?

بـول: رأيت أن األمــر يــسـتــحق. فــنــحن فـى حـاجــة فى
هذه الـشقة إلى شىء مـا رغم كل الرمـاد. األجنـة غير
ولودة. ألـيس هذا هو مـا يفعـلونه بعـد إخراجها? أال ا
يـحرقونهـا أم كان لديهم أحد أولـئك األشخاص الذين

يعبئونها فى حقيبة ثم يضعها فى صفيحة قمامة?
سوزان: دعونا وحدنا من فضلكم.

: هى! ما هذا... ب
سوزان: فقط دعونا وحدنا. جميعا. من فضلكم.
(ب وفيل وجانيس يخرجون إلى داخل الشقة)
بول: أتعن أن الهدية ال تعجبك بعد هذا كله?

سوزان: بول هل هذا صحيح?
بول: ما هذا الصحيح?

سوزان: (هذا احلصان).
بول: أو نـعم. هذا حـقيـقى... كنت أعـتقـد أنك تعـن
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اجلـــنــ وكــنت ســـوف أســألك عن هـــذا ألنه يــبــدو أنه
تزحلق من ذهنك.

سوزان: هل هذا هو كل ما فى األمر?
بول: كنت اعتقد أنه يستحق التربية.

سوزان: من الذى أخبرك? سيلينا?
بــول: هل هــــذا هـــو مــــا يـــهم? مـن الـــذى أخـــبــــرنى? لم
تــخـبــريــنى أنت هــذا مــؤكــد. ومن الــبــؤس أن اكــتـشف
ذلك عـن طــــــريق شــــــخـص آخـــــر. أن زوجــــــتـك أجـــــرت
اجهاضـا منـذ ستـة أشهـر ولم تعبـأ بأن تـخبـرك باألمر
أظن أني ينـبغى أن أكـون واحدا من أولئك الـفضـولي
بــطـبــعــهم ألنـى حــ اكـتــشــفت جــعــلــنى هــذا أرب فى
مــعـــرفــة كل شىء يـــا ســوزان. مــثل مـــعــرفــة مــاذا كــان
ـسـرحـيـات البـديـعـة التي يـجرى فى حـيـاتـنـا? كل تلك ا
كانت حتدث حتت أنفى ولم أعـلم عنها شيئا. هل كان

الطفل طفلى?
بول: هـذا مؤلم يا سوزان كل هـذا الصمت بـيننا. كل
هــذه األشـــيــاء اجملـــهــولـــة. إنك تـــعـــلــمـــ كم أرغب فى
طـفل. أنت تـعـرفـ ذلك. أعـنى مـاذا كـنت أفـعـل طوال
ـاضـية. أجـهـد نـفـسى فى بـنـاء عمل األعـوام الـثالثـة ا
ـاذا? هل يـفـترض أنى وأكـد اثني عـشـرة سـاعة يـومـيا 
كـنت أفــعل هـذا مـن أجل الـرضى الــعـمــيق الـذى أحس
به? اتـظـنـ أنى فـار من مسـتـشـفى األمـراض الـعـقـلـية
أو شــيــئـا من هــذا? أعـنى عــلى أســوا تـقــديـر كــنت أنـا
أعـتقـد أن هـذا كله نـوع من اخـتبـار لـع كـنت اجـتازه.
طـقس غــريب من بــنــاء الـعش كـى مـا أثــبت أنى جــديـر
بــإخـصــاب بـويــضـاتك. كــانت هـذه الــطـريــقـة الــوحـيـدة
كـننى أن أنـظر بـها إلى هـذا األمر وأظل أشـعر الـتى 

بأنى عاقل جزئيا..
سوزان: إنـا ال أصـدق هذا. أتـريـد أن تقـول أنك فـعلت
كل مــا فـعـلـته كى أدعك تـصـنع طـفال? هل هـذا هـو مـا
تقصده? ألنه إذا كان كذلك.. حسن لطيف أن أعرف

السبب الذى يجعلك تبقى على. شكرا.
بول: سوزان إنك تعرف أن هذا ليس ما قصدته.

ســوزان: كل مــــا أعـــرفـه أنه شىء لــــطــــيف أن تــــمـــارس
احلـب مــعى. ولـم يــرغـــمك أحـــد عــلى أن تـــفــعـل مــا لم
سألة تبدو تكن ترغب فى فعله. لذا ما الذى يجعل ا
سيح يـا بول ماذا جرى وكأنهـا محنة فـظيعـة? بحق ا
لك? أنت تـعـرف أنك قـد ســمح لك بـاالسـتـمـتـاع بـهـذا.
وال يــــــوجــــــد أى قـــــانــــــون يــــــقــــــول أنـك ال بــــــد أن حتس
بالبـشاعة حـيال ذلك. لقـد كسبت ذلك بـحق السماء.
وأنـت تـسـتــحق مـا نــلت. وأنـا لــفـخــورة بك يـا حــبـيـبى.
فخورة حقا. كل ما هـنالك أنا أريد أن تشعر بالسعادة

بذلك.
بول: آه إذن هو سبب اإلجهـاض.. وهذا هو ما منعك
من إخــبـارى ألنـك كـنت تــريـدين أن أكــون سـعــيـدا. أى
أنك كــــنـت تـــفــــعــــلـــ كـل شىء من أجــــلى بـى لم لم أر
ـســألـة بــهـذه الــطـريـقــة? كم نــحن بـشــر مـدهــشـون يـا ا
سوزان ألـسـنا كـذلك? نـفعل كـل شىء من أجل بعـضـنا

بعضا.
سـوزان: وهـو كـذلك. لـم أخـبـرك. كـنت مـخـطـئـة خـطأ
فـظــيع. مـاذا فـى وسـعى أن أقــول يـا بــول? أنـا آســفـة.
لكن هـذا لـيس له عالقـة كـبـيـرة بـأى شىء اآلن أليس

كذلك?
اذا? اذا?  بول: ولكن 

سوزان: إنك يـا حبـيبى ال تأخـذ وقتـا كبـيرا كى تـفكر
فى ما يجب أن تفعـله ح ينمو ذلك الشىء بداخلك.
وهـــو لـــيـس أخـــذ فى الـــتـــنــــاقص. وكـــلـــمــــا أمـــعـــنت فى
الـتفكيـر فى األشياء كلمـا ظل ذلك الشىء. ليس األمر
وكأنى فـقط ذهـبت إلى طـبـيب اإلجهـاض اجملـاور لـنا.
لم أفكر فى األمر سوى قليال قبل أن أقدم على ذلك.

اذا لم تقولى أى شىء? بول: ولكن 
سـوزان: (بــهــدوء): أنــا أحب مــا لــديــنــا يـا بــول. وأظن

أنى ال أريد ألى شيء أن يغيره كله.
بول: وإخبارى كان سيغير كل شىء.

سوزان: لست أدرى. ألم يكن ليغير كل شىء?
بــول: حــسـن إذا كــان ســـيــحـــدث تـــغــيـــيــرا إذن مـــا هــو

لكه? الشىء الرائع الذى 
سوزان: اآلن ليس لدينا أى شىء..

بـول: حــسن قـولـى لى يـا ســوزان مـاذا لــديـنــا? قـولى
ماذا لدينا.

سـوزان: كل مـــا قــمت به. وكل مــا قـــمت أنــا به. كل مــا
لـدينـا. هل كل هـذا ال شىء? ال شىء مـنـهـا يعـنى شـيـئا

سك لكم تعانى! بالنسبة لك? آه يا بول ا
بول: نحن حقا نكره بعضنا بعضا أليس كذلك?

سوزان: أنـا ال أكرهك يـا حـبيـبى. كل مـا هنـالك أنا ال
أسـتـطـيع أن أفـهم لم نعـقـد كل شىء لـبـعضـنـا الـبعض.
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سرحي جريدة كل ا

عهد وكانت مسائية من اخلامسة مساء حتى السابعة > انتظمت  فى الدراسة فى ا
واخلمس دقيقة. حقا كان أستاذنا زكى طليمات متواضعا جدا ح حدد الدراسة

اليومية بثالث ساعات.

> كلية اآلداب بجامعة ع
شمس اختارت الباحث
والكاتب حا حافظ
عهد ساعد با درس ا ا
سرحية العالى للفنون ا
للفوز بجائزة د. فوزى
فهمى للباحث الشبان

والتى تقدمها الكلية سنويا
تميزة ألصحاب األبحاث ا
اجستير والدكتوراه فى ا
سرح يذكر أن فى مجال ا
حا حافظ حصل على
اجستير مؤخرا من درجة ا
عهد قسم الدراما والنقد با
سرحية العالى للفنون ا

ية الفنون. بأكاد
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 عناصر النجاح كالبنيان
رصوص يشد بعضه بعضا ا
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ـوسـيقـاه الـتـصـويـريـة الـتى صـاحـبت الـعرض
دالـــة بــــجـــمــــالـــيــــاتـــهــــا  و أحلـــانـه الـــثــــريـــة فى
بـسـاطـتـهـا األخاذة  كـمـا قـدمت كـلـمـات أغانى
إبـراهيم عـبـد الـفـتـاح بـعـداً تفـسـيـريـا عـمـيـقاً و
تـصـعـيـديـا فـاعالً لــلـعـرض  و يـحـسب له فـنـيـا
أنه لـم يــتـــجـــاهل مـــســـتــوى مـــؤديـــيــهـــا فـــجــاءت

بالغتها من مقتضى احلال .
أمـا الــتــمـثــيل فــكـان مــبــاراة تـنــافــسـيــة شــديـدة
الـقوة  دامـغة اإلمـتاع  أجـجهـا الفنـان ـ بحق ـ
تـوفـيق عـبـد احلـمـيـد  الـذى أبقـى عـلى تـمـيزه
وامــتــيــازه  بـجــهــد خــارق مــنـذ اعــتــلى خــشــبـة
ـــــســـــرح و لــــســـــنـــــوات طـــــوال  و الــــذى أدى ـ ا
كعادته ـ دوره فى العرض  متـفهما الشخصية
قـبـل أن يــكـون مــتــقــمــصــا  حــريــصــاً ـ بــتـمــكن
الــعـــظــام ـ عــلى كل كــلـــمــة  و كل لــفــتــة  و كل
خـــطـــوة  و كـل نـــظـــرة عـــ  و جـــاوبه أدائـــيـــاً
اشـرف طلبة الذى قـدم لنا خلـجات وانفعاالت
عــمـــر مـــكـــرم عـــلى صـــحن من ذهـب مـــوهــبـــته
الـبراقة  و جـاراهمـا معتـز السـويفى لـيعلن أن
بـريق الـنـجـومـيـة ـ الـتى يـسـتـأهـلـهـا مـنـذ زمان ـ
كـــاحلب أعـــمـى  وحـــجـــزت زيـــنـب إســـمـــاعـــيل
مكـانها فى الـصف األول من النـجوم الشـامل
تمثيالً و رقصاً تعبيريا و حضوراً ثقيل الوطأة
ـسرح  خـفـيـفاً عـلى الـقـلب  بـاهراً فى عـلى ا
العـيون  أما نـاصر شـاه و اشـرف شكرى و
مــحــمــود زكى فـقــدمــوا درســاً بـلــيــغـاً فى األداء
الــتـــعــبـــيــرى الـــراسخ دون أن تـــخــتل فـى يــدهم
ـبـالـغـة  و قـدم ألـفـريـد كـمـال واحـداً عـيـاريـة ا
ــمــيــزة الــكــثــيــرة  و أثــبت من أدواره الــقــويــة ا
سرحى ياسر على مـاهر أنه من جنوم األداء ا
الـرصـ  بـيـنـمـا جـعـلـتـنـا فـاطـمـة مـحمـد عـلى
نحتـار ب سـحر صوتـها اجلمـيل و اجلمالى (
مـسرحـيـاً ) ـ و الـذى انتـزع مـكـانته انـتـزاعا  و
غـنيـة  مثـلمـا أخذنـا بقـوة ح سط اجلمـوع ا
سرح وبـنا  ـ و ب قدمها الراسخة انفردت با

فى األداء التمثيلى .
هذا للتذكرة  فهل من مدّكر ?!

 و أخـــيـــراً يــــثـــبـت هـــذا الــــعـــرض إن عــــنـــاصـــر
ــــســــرحى كــــالــــبــــنــــبـــان الــــنــــجـــاح فـى الــــعــــمل ا
ـرصوص يشد بـعضه بعضـاَ  و ينادى بعضه ا
بــعـــضــا  و يــعــطــيــنـــا األمل ـ أو بــعــضه ـ وسط
حــالــة مــســرحــيــة تــقــلــقــنــا ـ بــرغم عــنــاد األمل

داخلنا .

تـأكيـد مقـوالت الـنص األساسـية  والـشرح إذا
لـزم األمر  و استكـمال صنـاعة اجلو الدرامى
و تقد االسـتراحات الـكوميـدية القـصيرة  و
األغـنـيــات الـضـروريـة لـلــتـصـعـيـد و الــتـفـسـيـر 
لل الـذى يصـنعه اإلبـقاء لـيخـلص عرضه مـن ا
عـــــلـى حـــــالــــــة مـــــســـــرحــــــيـــــة واحـــــدة ( فـى ظل
اخـــتـــصـــاراتـه )  أكـــثـــر من هـــذا مأل الـــعـــرض
اءات الفنية و التعبيرية  بعد أن استفاد باإل
من كـون النص حفلـة يلعب فيـها البعض أدواراً
أمـام محـمـد على  لـيـستـعـيد ذاكـرته ( بـعد أن
أصابـة ـ كمـا يـروى التـاريخ ما يُـعـرف ـ مرَضـياً
بـــعــتـه الــشــيـــخــوخـــة ) و قــد كـــبــر  و انـــهــزمت
أحالمه الـتى أراد حتـقـيـقـهـا بـعـيـداً عن اإلرادة
الــشـعــبــيـة  بل فـى اجتـاه مــضــاد لـهــا  فــجـعل
ن الــتــمــثــيل فـى مــســتــويــ أحـــدهــمــا واقــعى 
يـلــعـبـون أدوارهـم األصـلـيــة  و أآلخـر تـعــبـيـريـاً
(يـتـضـمن مــبـالـغـات فى األداء مـحــسـوبـة بـدقـة
ــســتــوى ن رتــبــوا لـــلــحــفــلــة  و اســتـــفــاد من ا
فسرة اءات ا التعبيـرى فى إثراء العرض باإل
( إلـى جـانب الـتـصـريح الــذى تـقـوم به اجلـوقـة
ــضـــافـــة )  و بــالـــطــبـــيـــعــة لم يـــغـــفل اخملــرج ا
ـيزا فى إمـكـانـيات اإلضـاءة فـجـعل لـهـا دوراً 
ـائيـة  و بكل مـاسـبق ضمن لـنا التـظاهـرة اإل
ــنـعم عـرضــاً مـنـضــبط اإليـقـاع  نـاصــر عـبـد ا
تعة شديد الثراء فى فنـياته  يعد جرعة من ا

اخلالصة .
أمـا الديـكور  الـذى صممـه محيـى فهمـى فقد
قدم ـ برغم بساطـته ـ للمخرج ( و من ثم لنا )
كل مـــا تــطــلــبه الــعـــرض من أمــاكن لــلــدخــول و
االخـــــتـــــفـــــاء  وسط جـــــمـــــالـــــيـــــات اعـــــتـــــمــــدت
ــشــريـيــات ( الــتـعــطش الــشــعـبى ) فـى أمـاكن ا
ا لها من إيحاءات فى الشعب  و الستـائر ( 
مـــكــان الــقـــلــعــة )  و قـــد جــاءت ازيــاء نـــعــيــمــة
عـجـمى لـتـصـنع تـنـاغـمـاً جـمـالـيا مـع الـديـكور 
ضـمن حـرص عـلى الــفـتـرة الـتـاريــخـيـة يـحـسب

لها .
وسـط زحــام الـنــجــوم بــرق جنم جــمــال عــطــيـة

ألبــنـائـهـا  يــحـكـمــونـهـا بـإرادتــهم  و يـسـخـرون
ـا فـيه خـيـراتــهـا لــصـالح أبــنـائـهــا  و يـبـنــونـهــا 
تـصارعـ ـ درامياً ـ مـنفعـتهم  كال الـرجلـ ا
كـان يحـلم بـبنـاء مصـر عـظيـمـة  لكن كـان لكل

منهم هدفه اخملتلف .
ـدوى لـعمـر مـكرم  و برغم الـسـقوط احلـزين ا
 حــ اســـتـــطــاع مـــحــمـــد عـــلى ـ مــتـــآمــراً ـ أن
يــتــخــلص من احلــركــة الــشــعــبــيــة و قــيــادتــهــا 
مــســـتــخـــدمــا بـــعض اخلـــونــة من مـــثــقـــفى ذلك
ـشـايخ )  إال أن الـنص/ الـعرض  الـزمـان ( ا
يــعــد حتــقــقــاً درامــيــاً لــنــبــؤة عــمــر مــكــرم الــتى
ستبد قد تصعد أطلقها فى مواجهة خصمه ا
 لــكن حــ يـحــ ســقـوطك لـن يـنــقــذك بـحق
غير الـناس (..) اصـعد وحدك  لـكن فلتـتذكر
أن سقوطك قدر قد ال تملك أن تمنعه وحدك
ــنــعم لــعــرضه مــا يالئم .اخــتــار نــاصــر عــبــد ا
تـفـسيـره من تـقـنيـات فـنيـة  بـداية من اخـتـياره
قـاعة مـسـتـطـيلـة الـشـكل  و ضع فـيهـا مـقـاعد
ــتــفــرجــ فى مــوازاة ضــلــعــيــهــا الــطــويــلــ  ا
واسـتـخـدم عـرضـيهـا ـ و أحـدهـمـا فى مـواجـهة
اآلخر ـ ليضع القلعـة فى ناحية يعتليها العرش
ت  و لــيــجــعل فى الــنــاحــيـة األخــرى كل مــا 
لـلــشـعب ( مــجـلس شــرع احملـكــمـة الــكـبـرى فى
حلظات  و بيت عـمر مكرم فى أخرى  وبيت
محمد على قبل أن يـصعد للقلعة فى ثالثة ) 
ــسـتــطـيل ) ــسـاحــة بـيــنـهــمـا ( قــلب ا و أبــقى ا
لــلــتــفــســيــر بــتــقــنــيــات مــخــتــلــفــة  و هى نــفس
ساحة التى يحـتل طرفيها اجلمهور  و بهذا ا
ـواجـهـة فـنـيـا  و أبـقـيـلـلـمـتـفـرج دوراً صـنع ا
ـسـاحة الـتـفـسـيريـة  و عـمـد إلى إحداث فى ا
اخـــتــصــارات كــبـــيــرة فى الـــنص مــســتـــخــلــصــا
ـــواجـــهـــة بـــ الـــرجـــلـــ وحـــدهـــا  وحـــتى ال ا
ـــســرح  تـــتـــهــدد درامـــيـــة الــنـص كــفـــعل فـــوق ا
ـمثـل يـحتـلون مـساحة أضاف مـجمـوعة من ا
الـتـفـسـيـر مع اجلـمـهـور فى أوقـات مـخـتـارة  و
جنح فى جـــعل دورهم قـــادراً عــلى الـــتــصـــعــيــد
ا اخـتـصـره)  و على الـدرامى ( بـديالً فـاعالً 

عرض جميل شاهـدته القاهرة طوال شهرين ـ
مـنـذ بـضع ســنـ ـ عـلى مـسـرح الــغـد  لـرائـعـة
الكاتب أبو الـعال السالمونى " رجل فى القلعة
ـــنــعم  "  فى إخــراج جـــديـــد لــنـــاصـــر عــبـــد ا
نـتـذكـره اآلن فى األزمـة الــطـاحـنـة  الـتى تـكـاد
ـصـرى  فـقد كـان مـثاالً ـسرح ا تـودى بحـيـاة ا
ادية  الثرية فى للعروض فقيـرة اإلمكانيات ا
أدواتها الفنيـة  و فى قدراتها التعبيرية  وهو
ـسـرح نــوع الـعــروض الـتى تــسـتــطـيع انــتـشــال ا
ـــصـــرى مـن حـــال ال نـــرضى عـــنه  إلـى حــال ا
ـسرح ِ تـتـوفـر له ( ا نـتـوق إلـيه  انـتـظـاراً حلـ
ــصــرى ) و فــيه إمــكــانــيــات مــاديــة و مــيــكــنـة ا
رفيـعة  ال بـد مسـرحنـا حـاصل علـيهـا فى يوم

من األيام .
يـطرح النص قضيـة شديدة األهمـية تتمثل فى
الــصـراع بـ تــلك الـثــنـائـيــات الـثــريـة  الـقــلـعـة
(مقـر احلـكم ) / األمـة (مـصدر الـسـلـطات ) 
ـقـراطـيــة  احلـاكم ( مـحـمـد الـطـغـيـان / الــد

على ) / الزعيم عمر مكرم .
ـــــنــــعـم  أن تــــلك و قــــد أدرك نـــــاصــــر عـــــبــــد ا
الــــثـــنـــائـــيـــات هـى لب الـــنص  فــــجـــعل عـــرضه
مــــواجـــهـــة بـــ رجـــلـــ  مـــحــــمـــد عـــلى بـــاشـــا
ـغامـر  الذى ال يـحد طـموحه حد ) (احلاكم ا
 و بـ عـمـر مـكـرم ( الـزعـيم الـطـمـوح  الـذى
أراد أن يـــغــامـــر )  فـــوظف كـل مــا أمـــكـــنه من
إمــكـانــات فـنــيــة  لـيــريـنــا الـفــارق الــكـبــيـر  بل
ـغامرة  و مـغامرة الـطموح روع ب طـموح ا ا
يـــرسم الــنـص / الــعــرض  الـــصــعــود اخلـــبــيث
ـغامرة حملمـد على ( اجلنـدى صاحب طـموح ا
 الــذى جــاء إلـى مــصــر فى جــيـش الــســلــطــان
ـسـتـنـجـد بـاألسـطـول اإلجنـلـيزى ـ الـعـثـمـانى ـ ا
لــتـحــريــرهـا من الــفـرنــســيـ فى بــدايـة الــقـرن
الـــتـــاسع عـــشــر ) إلـى عــرش مـــصـــر ( والـــيــاً )
بـإرادة شعـبـيـة  بـعـد مـقـاومـة بـاسـلـة قـاد فـيـها
الـزعــيم عـمـر مـكـرم الـشــعب  خلـلع خـورشـيـد
باشـا  والى السلـطان  و فـرض محـمد على ـ
واليـاً ـ بشـروط األمة  وسط ظـروف سيـاسية
غــايــة فى اخلـطــورة و الـتــعــقـيــد  أرادت فـيــهـا
الــدول الـكـبــرى ـ وقـتــهـا ـ أن تـنــهش حلم األمـة
ـصرية اجلريـحة  و كيف أخفى مـحمد على ا
ـؤامرة مغـامـرته الـطـموحـة فى أول األمـر  و ا
الـــتى أراد بـــهـــا أن تــكـــون له ـ وحـــده ـ مـــصــر 
يــجــرى من حتــتــهـــا الــنــيل  بــكـل مــا فــيــهــا من
إمـكـانـيـات   يــسـتـطـيع بــهـا الـوثـوب إلى عـرش
اآلسـتــانـة  لــيـحــكم اإلمـبــراطـوريــة الـعــثـمــانـيـة
ــتـآكــلـة  من الــقــلـعــة فى الـقــاهـرة  اخلـائــرة ا
مثلما يرينا السقوط النبيل  للسيد عمرمكرم
 د. هشام السالمونى الـــذى طـــمـح مـــغــــامـــراً  لـــكـى تـــكــــون مـــصـــر

ناسب لقامته وطلعته الوسيمة وكان حمدى > اختار لنبيل األلفى دون جوان ا
ه فى مسرحية غيث يتدرب على دور الكونت جوميز ومحمد الطوخى على دور غر
"السيد" كورنى دون دييجو.

ـاضى وتـنـاولـنا بـول: لـقـد كنـت فى وارسو فـى العـام ا
كــوكـتــيل فى الـفــنـدق وأنــا واثق من أنــهم كـانت لــديـهم
مــكــعـــبــات ثــلج. نــعم نــعم بــالـــقــطع كــانت لــديــهم. أنــا

أتذكر... مكعبات ثلج.
فيل: ال يفترض أن...

ثل عليك ويضللك يا حبيبى. جانيس: إنه 
(بول يقر بذلك ضاحكا)

(فيل يضحك بهدوء)
فيل: لقد سمعتها من قبل.

بـول: إنه أخى. ونـحن نـتـحدث فى كل شىء. ومع ذلك
سـأقول لك مشكلـتى مع هذه النكتـة. يفترض أن أقول
اذا» ويفترض أن تقـول «السيدة التي تعرف الوصفة »
سألة أن بـولندة تتـاجر كثيرا مع مـاتت» أو كى. لكن ا
الـغـرب لـذا لـنـقل حـتي إذا كـانت الـسـيـدة قـد نسـيت
أن تـــدون الــوصـــفـــة ثم مـــاتت. إذن هـــنـــاك كل أولـــئك
كن أن يتـصلوا مع الناس اآلخـرين فى بولـندة الذيـن 
األوربـي الذين لـديهم الـوصفـة. إذن فإن الفـكرة كـلها

التي تنبنى عليها النكتة تكون أبعد عن التسلية.
فيل: كالكما مجنونان.

بول: لم كالنا مجنونان?
فيل: ماذا?

بـول: كــنت أظن أن هـذه بـدايـة لــنـكـتـة أخـرى. هى! كل
ما فى األمر أني أحس بالسعادة.

فـيل: (يـضـحك) ولــكن هل فــكــرت فى فــكـرة الــقــصـة
تلك?

بول: لقد فكرت. فكرت فيها.
كن أن تنجح? قل لى احلقيقة. فيل: اتعتقد أنها 

كن أن تكون جتارية جدا. بول: اعتقد أنها 
فيل: هل أنت جاد?

بول: ولم ال?
اذا تضجر بول يا حبيبى? جانيس: 

فيل: لم أكن أضجره. كنت أسأله.
جـانـيس: لن يـرغب أحــد يـا فــيل فى أن يــنـتج فــيـلــمـا
دن. إنـك تعتـقد أن هـذا مهم ألن هذا عن مخـططى ا
هــــو مــــا تـــعــــمل فــــيـه. لـــقــــد أخــــبـــرتـك أال تـــثــــيــــر هـــذا

وضوع.. ا
بـول: واآلن انــتـظــرى دقـيــقـة انــتـظــرى دقـيــقـة. أنـا ال
أوافقك. ذلك أني اعـتـقـد أنك إذا ما تـنـاولت بطـريـقة
ــكن أن يــكــون هــنـاك ســوق كــبــيــرة لـشىء صــحــيـحــة 
كـــهــذا. أقـــول لك أن الــنـــاس قــد ســـئــمـــوا وتــعـــبــوا من
العنف واجلـنس والسـخف والفنـتازيا ويـريدون أن يروا

حياة حقيقية علي الشاشة.
فيل: لو كـنت استـطيع الـكتـابة لـكتـبتـها بـنفسـى لكنى

سرحي جريدة كل ا
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ـرة التى لـست فنـانـا. إن القـصـة لدى هـنـا. مثل تـلك ا
ــرور. أنـــهــار فــيــهـــا الــكــمــبـــيــوتــر الــذى يـــديــر حــركــة ا
ـديــنـة. وحــدثت بــلــبـلــة جلــمـيع احلــافالت فى وسـط ا
وعم اجلـــنــون. واصــطـــفت احلـــافالت. وكــان اجلـــمــيع

يصرخون. كان ينبغى أن ترى ذلك.
بول: هـذا هـو ما أقـوله. هـذا هـو بالـضـبط مـا يـنقص
الــســيــنـــمــا فى هــذه األيــام مــشـــاهــد كــهــذه. حــافالت

دينة. منحشرة فى وسط ا
(بـول يــعــانق فــيل. تــدخل ســوزان ومــعــهــا األطــبـاق

يتبعها ب يحمل الشامبانيا)
: ... لكنى قد حجزت بالفعل. كل شىء معد. ب

سـوزان: حـسن سـيـكـون عـلـيك أن تـسـألـهـمـا فى ذلك.
ذلك أنهما هما اللذان عليهما أن يلحقا بطائرة.

: جـانيـس وفيل هل لـى فى أن تعـيـرانى انـتبـاهـكـما ب
تـــمـــامـــا لــــلـــحـــظـــة واحــــدة فـــقط? هـــنــــاك اقـــتـــراح من
صــديـــقــكــمـــا اخملــلص وهـــو أن نــحــتـــفل بــعـــيــد مــيالد
ســوزان بــأن نــتــنــاول عــشــاء فــاخــرا الــلــيــلــة فـى الــفـور
ســيــزونـــز. واآلن قــد أشــارت ســوزان بــأنـــكــمــا أنــتــمــا
االثـنـان عـلـيـكـمـا أن تـسـافـر الـلـيـلـة لـكـنى أقـول الـلـعـنة
عــلى هـــذا كــله واألكـــثــر من هـــذا هــو أن ثــمـــة شــركــة
اعــمل فـيـهـا تـصــادف أن لـهـا جـنـاحــا بـديـعـا فى فـنـدق
ـكنـكمـا اإلقامـة فيه بعـد العـشاء و... الـشركة جميل 
ــذكــورة ســوف تــزودكــمــا بــسـيــارة لــيــمــوزين غــدا كى ا
تلحقا بالطائرة التي تختارانها. فما قولكما فى هذا?

جانيس: رائع.
: وأنت يا فيل? فكر جيدا قبل أن تقول موافق. ب

فيل: حسن كنت أود حقا أن ولكن...
جــانـيس: حــبـــيــبى لــست مــضــطــرا إلى أن تــكــون فى

... عملك يوم االثن
فيل: كنت أفـكر فى أنـنا ال يـجب أن نتـرك جيسى مع

أهلى يوما آخر. لقد استفدنا منهم بالفعل.
جـانيس: إنـهم يحبـون العـناية بـها يـا حبـيبى بل إنهم

سوف يفسدونها من كثرة التدليل.
كننا االتصال بهم. فيل: أظن أننا 

جانيس: سنبقى.
كنك اجملادلة مع سيدة. فيل: ال 

: ســــأشـــرب فـى صـــحــــة هـــذا. وهــــو كـــذلك واآلن ب
اقتـرح أن نـفـتح الـشـامـبانـيـا اقـطـعـوا الكـعـكـة وانـزعوا
ــشــاهــدتــهــا جــمــيــعــا وهى تــفــتح احلــرج من ســوزان 
جــمــيع هـدايــاهـا. أرجــو أال تــقـولــوا أى شىء. مـوافــقـة

علي الفكرة.
بول: إنك رائع حقا أنك تعرف ذلك.

: صه! أيها الرجل. ب
بـول: كال حـقـا. أنا أعـنى ذلـك. أعـنى كـيف أن أنـاسا
كـثـيــرين يـقـطــعـون الـطـريـق من إجنـلـتـرا حلــضـور عـيـد
مــيـالد? كــمـــا أن هــذا هـــو الــرجـل الــذى كـــســر جـــمــيع
األرقـــام الــــقـــيــــاســــيـــة فى تــــاريخ شــــركـــة رانــــدل ولـــ
. ولـــيس هــذا فـــحــسب بـل اســتــطـــاع إنــشــاء لــلـــتــأمــ
ـانيا مكاتب دائـمة فى إسـبانـيا والـيونان وإيـطالـيا وأ
? هل نـــســيـت أى مــكـــان? ألم الـــشــرقـــيـــة. وأين يـــا بـــ

تتمكن من اقتحام أية بالد أخرى?
: لنحضر الهدايا. ب

جانيس: فيل هيا.
(ب يـخـرج إلى الـشقـة. يـتـبعه فـيل وجـانـيس. وبول

يهم باخلروج)
سوزان: بول...

بول: هه?
. أنه حسن النية. سوزان: ال تفعل هذا بب

بول: يجب أن أحضر الهدية.
سوزان: بول.
بول: ماذا?

سوزان: ماذا يحدث?
بول: ال شىء.

(يخـرج. حتلق نفـاسة. وسوزان تـشاهدهـا. يدخل ب
ومعه هديتان يقدم واحدة لسوزان)

: هديتك يا عزيزتى. عيد ميالد سعيد. ب
سوزان: وما هذه?

: أو إنـهــا مـجــرد تـعــويـذة صــغـيـرة لــقـســمـة احلق. ب
ـة. ألم يـخـبـرك بـول عن هـذا? لـقـد عـادة عـائـلـيـة قـد
اعـتدنـا دائمـا إحـضار تـعويـذة قسـمـة احلق ح يـكون
لــدى الـشـخص اآلخــر عـيـد مــيالد. ذلك أن أبى كـانت
ــكـن أن تـــمــنـع الـــتــنـــافـس بــ لـــديه نـــظـــريـــة بـــأنـــهـــا 

األشقاء. دعينا من هذه النظرية.
سـوزان: أنـا آسـفــة عـلى الـطــريـقـة الـتى يــتـصـرف بـهـا.

ولست أدري ماذا يحدث. لست أدرى بالفعل.
: أنا معتاد على ذلك (فترة صمت) أنها ساعة. ب

مزاجية طيبة.
ـونتاج فى سوزان: لقـد جنح ذلك الفيـلم. وانتـهوا من ا

اضى. الشهر ا
جانيس: لم أكن أدرك أبدا أنه حـسن لم أكن أعرفه
أبدا أو شىء من هـذا لكـنه يـتدفق بـاحلـيويـة. أحيـانا

ال أكون متأكدة كيف أفهمه.
(حتلق طائرة فوقهما تراقبانها)

سوزان: أين اجلميع?
جانيس: أنهم بالداخل.

(ب يدخل)
ستحمات فى الشمس? : كيف حال اجلميالت ا ب

سوزان: ماذا يجرى بالداخل?
(غـنـاء من الـداخل. يـدخل بـول وفـيل ومـعـهـمـا كـعـكة

يالد) عيد ا
بـول وفـيل: هـبى بــيـرثــداى تــو يـو! هــبى بـيــرث داى تـو

يو...
سوزان: أو! كال!!!

اجلـمـيع: عــيــد مـيالد ســعـيــد لــلـعــزيـزة ســوزان هـبى
بيرث داى تو يوووو!!!

سوزان: كنت اعتقد أن شيئا شريرا يحدث.
: اعتـرفى. اعتـرفى. فـأجانـاك. لم تكـونى تـتوقـع ب

ذلك.
سوزان: عيد ميالد سعيد...

(يضعا الكعكعة)
: أوكى. تمنى أمنية. واطفئى الشمع.  ب

سوزان: (تفكر) فهمت.
(تطفئ الشمع)

: برافو!!! ب
سوزان: شش! يا ب اجليران.

: فلندعهم اللعنة. (يصيح) لدينا حفل!!! ب
سوزان: سأحضر األطباق. هل يريد اجلميع? نعم.

(تدخل)
: والشامبانيا. نحن ال ننسى الشامبانيا أبدا. ب

(يدخل)
فيل: إن أخاك شخصية حقيقية.

بول: أو! نعم. إنه شخصية حقـيقية تماما. فى حقيقة
األمر أنه حقا شخص مهياص.

فـيل: لـقـد حـكـى لى تـلك الـنــكـتـة الــرائـعـة. لـست أدرى
ـــاذا ال تــوجـــد مــكـــعـــبــات ثـــلج فى إذا كــنت تـــعـــرفــهـــا. 

بولندة? أتعرف هذه النكتة?
بول: ال توجد مكعبات ثلج فى بولندة? أنا واثق من أن

هذا ليس حقيقى.
فيل: كال كال. إنها نكتة.

كال لـيس بـالـكـامل. كال هـذا صـواب. هـذا مـا بـدأت
أقوله.

(تقدم سيجارة)
جانيس: أتريدين واحدة?

. سوزان: ال. لقد أقلعت عن التدخ
جانيس: أو صحيح? متى?

سوزان: منذ ستة أشهر.
... أنا متأكدة أن بك جزء جانيس: واو! لكن تعرفـ
يــعــرف أفــضل وكل مــا يـحــتــاجه األمـر هــو أن يــحـدث
شىء ما. كـمـا هـو احلال مـع رسيل إذ كـنـا نـتأمل ذات
يــوم. حـسن كــان هـو يــتـأمـل. أنـا لم اســتـطع الــدخـول
فى ذلك لــذا كـنـت تـقــريــبـا أتــصـنـع. لـقــد فــعـلت ذلك
عـدة مــرات. وهـذا شىء آخـر. ذلك أنى كــنت أتـعـجب
فـيـمـا إذا كـان يـعـلم أنى أتـصـنع ألنه إذا كـان يـفـترض
أنه روحانى إلى هذا احلـد يجب أن يكون قادرا علي
مــــعــــرفــــة ذلك صــــيح? لــــكــــنه لـم يــــقل أى شىء عــــلى
ــرة الــتي كــنت احــكى االطالق. عــلي أى حــال هــذه ا
لك عنها بدأت أراقـبه أعنى خلسة وفجأة كأنه بدا
يـتـغـير شـكـله أمـامى واسـتـطعت أن أرى مـسـام جـلده
ـا وكل تــلـك الــشـعــيــرات فـى كل أنــحــاء جــسـمـه. وكــأ
استـحال إلـى شىء شريـر أمامـى. بل كنت أفـكـر فيـما
? ـا كــان هـنـاك شىء سـاخـر يـحـدث. أتـعـرفـ بـعـد ر
مـثـل أول مـرة مــررت أخـيــرا فـيــهــا اسـتــبـصــار صـوفى
ح كنت أتأمل وما رأيـته هو الشخص الذى أدخلنى
فى هـذا أصال وكـان هــذا شـيـئـا شــريـرا يـزحف عـلي
نـفــسى. عــلي أى حــال كل مـا حــدث هــو أنى نــهـضت
وخرجت. وكـان هو مـا يزال يـتأمل. ولم أراه أبـدا مرة
أخـــرى. إن الــطــريــقـــة الــتي تـــعــمل بــهـــا هــذه األشــيــاء
طـريـقـة ســيـئـة. أو! عــلى فـكـرة أمى تــهـديك الـسالم.
وهـــذا شىء آخــر رائـع فى وجــودى مع فـــيل. ذلك أني
اســتـــطـــيع الـــعـــودة مـــرة أخـــرى إلى الـــبـــيت. إذ لم أرد
ألهـلى أن يـقابـلـوا رسـيل. أمـا فـيل وبـول فيـبـدو أنـهـما
عــلى وفـاق. ذلك أن فــيل يــسـتــغـرق وقــتـا طــويال حـتى
يـحب الــنـاس. فـهــو تـقـريــبـا خـجــول عـلي مـا أظن. إذ
أتــذكــر أنـــنــا أثـــنــاء شـــهــر الـــعــسل ذهـــبــنـــا إلى الــوادى
الـضيق الكبيـر ولم يكد يتحـدث إلى أحد فى الفندق.
ـا كان غاضبـا. وكل ما فى األمر أنه واعـتقدت أنه ر

خجول. أحتبينه يا سو سوزى يا سوزان?
سوزان: (مستيقظة) هه? آسفة ماذا?

جانيس: أحتب فيل?
ســوزان: من فـــيـل? أو! فـــيل. أجـل. يـــبـــدو أنه شـــخص

لطيف.
جـانـيس: يــبـدو أنــكـمــا سـعــداء حـقــا. فـبـول فـى حـالـة
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سرحي جريدة كل ا

> الفنان محمد محمود
مدير مسرح الطليعة أكد
سرح سوف يعاد أن ا
افتتاحه خالل أيام بعد
انتهاء أعمال تطويره
وحتديثه بشكل كامل
وجاهزيته الستقبال
عروض الفرقة وقال
محمد محمود إنه يجرى
حاليا اإلعداد حلفل
افتتاح كبير إضافة إلى
تقد عرضى "أرض ال
تنبت الزهور وحمام
سرح. رومانى" بقاعتى ا

سرحية ما فى ذلك شك. وأقصد سرح على العلوم ا > استندت البذور األولى فى ا
ناهج العلمية سرحية هو العودة فى كل مادة وكل مقرر إلى ا بالعلوم ا
صطلحات الفنية التى غابت عنا جميعا. وا
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تـنـتـهـى الـيـومـيـات مـهـمـا طـالت وتـرفع األقالم وال بـد
فى الـنهاية من كلـمة ختام ولو بالـتوديع وإلقاء السالم
ولست أتـمنى- وما تـمنـيت قط- أن يكـون احلوار ب
أصم ال يــدرك أيـــهم مـــا يــقـــول اآلخــرون وال أظن أن
حـياتنا حـوصرت فى برج بابل األسـطورى ليرطن كل
مـــنـــا بـــلــــســـان!!.ولـــكن عــــلى أيـــة حـــال فــــقـــد كـــان فى
الــــــطــــــواف األخـــــيــــــر بــــــ عــــــروض غـــــرب الــــــدلــــــتـــــا
عــرض"الـــقـــرد كـــثـــيف الـــشـــعـــر"الـــذى أخــرجـه"جـــمــال
ياقـوت" وعـرض"سـكة الـسالمـة"الـذى أخـرجه"يوسف
عــبـد احلـمــيـد"فى احملــمـوديـة" وال أظن أنــنى أضـيف
إلـى مــا كـــتب عن عـــرض"ابن يـــاقـــوت" جــديـــدا ســواء
اضى ح صُعد إلى مهـرجانى منف فى آخر مايو ا
هرجان أو ح نال ما ناله من جوائـز يستحقها فى ا
الــــقــــومى أمــــا عــــرض اخلــــلــــيــــفــــة"يــــوسف ابـن عــــبـــد
احلميـد"فلم يكن إال حـفلة تـعذيب نخـرت فى مختلف
ـدرسة التى اسـتضافته القيم اجلـماليـة وجعلت من ا
ــلـــوكــيــا تــســوده اخلــوازيق فـــامــتألت الــنــفس قــبــوا 
ـهـانـة الـذى يبـاعـد بـ الـنـقـد وتـناول بـشعـور الـعـار وا
ـستـمر مـكـنة ويـبدو أن تـأجـيله ا أى من تـفصـيالته ا
كان إلتقان الفخـاخ والهمسات التى صكت أذنى قبله
عن الــرؤى اجلـــديــدة الــتـى أعــدهــا آخـــر خــلــفـــاء بــنى
عـثـمــان كـانت من الـفــخـاخ الـتى نـصــبت السـتـدراجـنـا
ن الـتـقـوا بـنا فـى احملـمـودية إلـيه. ورغـم أن عـديـدا 
ـنــاظـر الــتى رافــقت اسـمــهـا هــمـســوا بـأن مــصــمـمــة ا
درجــة الــدكـــتــوراه- وال أظن أن لـــهــا كـــاخملــرج تـــمــامــا
ـــســرح- لم يــشــرف بــهــا عالقــة ولــو بـــالــفــرجــة بــفن ا
ــــــوقـع قـط عــــــلى نــــــحــــــو يــــــوحـى بــــــعــــــبث واضـح فى ا
ـا تـبدد ـنـزلة من"مـنف" إال أنه هـمس ر الضـوابط ا
عـــــــلـى طـــــــاولــــــــة أى حتـــــــقـــــــيــــــــقـــــــات جـــــــادة فـال شك
أن"الـورق"سلـيم وب من هـمسـوا شركـاء فى التـواطؤ

متعدد األطراف.
وأيـا كان من أمـر عـرض احملمـوديـة أو غيـره وقبل أن
أخـتم يـومــيـاتى أود لـو سـمح لـى الـقـار وخـاصـة من
ـسرح اإلقـليـمى الذى يـطـيب للـبعض أن يـعنـيهم أمـر ا
يـلـوكــوه بـصــفـتـه مـسـرح"الــغالبــة" بـبــعض الـتــعـلــيـقـات
والــردود الــتـى أراهــا هــامــة عــلى بــعض مــا أثــارته فى

هرجانى مايو:- النشرة اليومية 
ــديح وإشــهـارا أوال:الــنــقـد الــفــنى لـيـس دقـا لــطــبـول ا
لـلعـبـقـريـات وتـعـديـدا لـلـمـحـاسن ومن يـسـاوم بـهذه أو
تـلك ال يسـتحق احلـزن منه أو أسـفا عـليه.ومن نـاحية
أخـرى فــإن الـنـقــد"مـنـاهج"تــعـددت عـلى مــدار الـتـاريخ
واإلنـــتـــاج الـــفـــنى ومن ال يـــعـــرفـــهـــا أو يـــلم بـــشىء من
أطـــرافــهـــا فــلـــيـــســكت كـــمـــا أن هــنـــاك فــارقـــا كــبـــيــرا
ــنـهج" ورحـم الـله"بــرنـارد شــو"الـذى "األســلـوب"و"ا بـ
كـــان إمــامـــا من أئــمـــة األســلـــوب الــســـاخــر حـــتى وهــو
يشرح ويـقرب أعقـد نظريـات االقتصاد الـسياسى فى
ـرأة الـذكــيـة" دون أن يـجـد فـى اجنـلـتـرا كـتـابه"دلــيل ا
وال فى الـعـالم كـله من يـغـمــز بـعـدم عـلـمـيـته أو جـديـته
جملـرد أنه يـتـمـتـع بـأسـلـوب سـاخــر ويـعـرف كـيف يـؤتى

فن التهكم.
ـــتــشـــدقــون ثـــانــيـــا: من الـــعــبث والـــصــغـــار أن يــعـــقــد ا
بـاإلصالح أو الــتـطــهـر والــشـفــافـيــة جـلـســات لـتــبـديل
وتـغـيـيـر درجـات جلـان الــتـحـكـيم وإقـصـاء درجـة هـذا
والـضـغط لتـعـديل درجـة ذاك وال أظن أن مـا فاح من
روائح هذه اجللسات يوحى بشرف أو يشير ألمانة.
ثـالـثـا: مـن الـظـلم الـفـاضح أن يـحـرم إنـسـان- ولـو كـان
عدوا بـينـا- من ثمـرة عـمله وجـهده وأن يُـفرض عـليه
أن يـقدمه بصفـته هدية فال منـطق وال قانون وضعى
ـــثل هـــذا الـــعــدوان عـــلى ـــنح مـــشــروعـــيـــة  أو ديـــنى 
الـنـاس وابـتــزازهم وال عـقل مــسـتـقـيـم أو ضـمـيـر حى
يــسـمح بـأن يــضع الـعــامـلـ فى أى إدارة من اإلدارات

سـبق بأنـهم يـستـغلون اإلقلـيمـية حتت طـائلـة االتهـام ا
وظــائــفـهـم ويــفــرضـون أنــفــســهم عــلـى هــذا اخملـرج أو
ــنـعــهم من الــعـمل ــا يـبــرر أن أضع ضـابــطـا  ذاك 
فـى مـواقـعــهم فـمـن عـنـده دلــيل أو قـريــنـة اتــهـام ضـد
الى أحد فـلـيقـدمهـا جلهـة اختـصاص مـثل"التـفتـيش ا
واإلدارى"لتقوم بعمـلها فى إطار القانون واللوائح التى
ـقـبول أن يـؤخذ تأخـذ بهـا الـدولة ولـكن ال أظن من ا
ـدنـيـة مـثـلـمـا يـؤخـذون فى أقـسام الـنـاس فى احلـيـاة ا
الـشـرطـة بـاعتـبـارهم مـتـهـم ومـهـانـ إلى أن يـبـرئوا
ـنـطق سـاحــتـهم وال أن يــؤخـذ الــكل بـجــريـرة واحــد 
ــيــرى"الــذى دأب عــلى الــزعم بــأن احلــســنــة تــخص "ا
ـا أوغـر الـصـدور بـالنـقـمـة وألـقى والـسـيـئـة تـعم وطـا
الــــــبــــــارود حتـت األســــــطـح الـــــــهــــــادئــــــة مـن الــــــصـــــــمت
ـؤقت.رابــعـاً: رحم الــله أسـتـاذنــا"سـعــد أردش" فـقـد ا
: إن مـــنــــهم اخملـــرج كـــان يــــقـــول عن أنــــواع اخملـــرجــــ
ـعـارض له ــفـســر ومـنـهـم ا ــتـرجم لــلـنص ومــنـهم ا ا
وكان يضيف فى ضحكـة صافية: ومنهم"كرم مطاوع"
ـثل ألى من هذه األنـواع سواء ب وكان يـضرب لـنا ا
ـعـاصـريـن له والـراحـلــ من أسـاتـذته أو مـخــرجـيـنــا ا
ـيــ ويـحـثـنـا- رحــمه الـله- عـلى بـ اخملـرجــ الـعـا
ن االســـتـــزادة واالســـتـــكـــشـــاف ولـــكـن ســـادة مـــنف 
يـتـعــنـتـون بـاسـم الـضـوابط الــتى رقـدوا عـلـيــهـا شـهـورا
وقـــدحـــوا زنــاد فـــكـــرهم أنـــاء الـــلــيـل وأطــراف الـــنـــهــار
لـيــطــلــوا عـلــيــنــا بـهــا اخــتــزلـوا األمــر كــله فى وظــيــفـة
الـتــفــسـيــر وامــتألوا يـقــيــنـا- عــجــيـبــا ومــثـيــرا- بــأنـهم
أمــسـكـوا بـاحلـقـيــقـة الـوحـيـدة من قــرنـيـهـا فى الـظالم
ـــــثــــيــــر الـــــدامس فـــــأى مــــعـــــنى فى هـــــذا الــــضـــــابط ا
لـلـسـخـريـة وأى مــعـنى فى تـعـزيـزه بـالـسـلـطـة اإلداريـة
ليـطـالبـوا رئـيس الهـيئـة بـالتـوقـيع علـيه? وهل يـعلـمون
ن كـــان يـــخـــشــاهـم اإلمـــام الــشـــافـــعى أنـــهم بـــذلـك 

ويتجنب مجادلتهم بل ويحذر منهم?.
خامـساً: قـلت وأكـرر- وأعد فى الـسيـاق نـفسه بـبحث
ـوضوع نفـسه مهـما اسـتخف الـبعض ظله عـلمى فى ا
وغــمـــز بـــالـــعـــلـــمـــيــة!! ألمـــر فـى نــفـــسـه- أن احملــاورة
مع"الـــنـص الـــدرامى"بـــاحلـــذف والـــتـــعـــديل واإلضـــافـــة
احملــــــســــــوبــــــة ولـــــو كــــــانـت  بــــــأغـــــنــــــيــــــة من صــــــمــــــيم
مـهــمـة"الــدرامـاتــورج" ولـكن ألنــنـا ال نــأخـذ غـالــبـا فى
ــتـــخــصــصــة وبــعض ــهــمــة ا ــثل هـــذه ا مــســـارحــنــا 
ـــســـارح فى الـــعــالـم ال تــأخـــذ بـــهــا فـــإن اخملـــرجــ ا
يقومـون بهـا ويعـتبـرونهـا جزءا من رؤيـتهم اإلخـراجية
ســواء عن قــدرة وكـفــاءة مـهــنــيـة أو عن كــبـريــاء وعـزة

نفس.
ــسـرح :كـثــر الـكالم عـن جـهل اخملــرجـ فى ا سـادســاً
عرفـة والتثـقيف وهو كالم اإلقلـيمى وقـلة عنـايتهم بـا
مكرر لـكن بعيـدا عن التعـميم الذى ال يـخلو من سفه
واســتـــخــفــاف واســـتــســهـــال فى الــوقـت نــفــسـه فــهــذه
سألـة سبق أن تـعرضت لهـا فى بحثى الـذى تقدمت ا
ــؤتــمـر به فى الــدورة الــثــانــيــة فــيــمــا عــرف وقــتــهــا بــا
الــعـلــمى لــلـمــسـرح اإلقــلـيــمى- رحـمـه الـله وأودعه فى
ـسـتـوى الـفـنى لـلـعروض فى ذمـة الـتـاريخ- وأؤكـد أن ا
مسرح األقـاليم لن يتـطور قط بضـوابط تشغـيل تتوكأ
عـلى مفاهيم استـقامت فى أذهان أصحـابها فحسب
ـراحل تـعنى ولـكن بـدورات تـدريب وتـثـقـيف مـتـعـددة ا
بـاخملــرج أوال وثــانــيـا وثــالــثــا بــوصـفـه الـعــنــصــر الـذى
ـستـوى الـفنى ـعـرفى ارتقـاء ا يـرتـهن بوعـيه الـتـقنى وا
للعرض وهو العـنصر األبعد عن التسريب فى الوقت
نـفسه وبـالـتـالى األقرب لالعـتـمـاد علـيه واإلفـادة منه
ـا يـنـفـق عـلـيه فى مـثل هــذه الـدورات عـلى عـكس و
دورات"الـتـمـثيل"الـتى يـبـقى من عائـدهـا الـقلـيل وأكـثر

نتفعون مؤقتا بعيشة الفنادق. ما يفيد بها ا

 مسرح
األقاليم
لن
يتطور
إال من
خالل
دورات
تدريب
وتثقيف
متعددة
راحل ا
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> كان يأتى العميد طليمات فيختار ما يود أن يُجرى عليه التدريب وكان حظ
اخملتارين ألدوار من مسرحيات موليير هو نصيب األسد. كان سعيد أبو بكر يتدرب
شهد عمر احلريرى فى على مشاهد من مسرحية (البخيل - موليير) ومعه فى ا

دور العاشق كليانت.

الطريقة.
سـيلـينا: أنت لم تـسـألى أبدا. كـمـا أني ال أفكـر دائـما

بهطه الطريقة.
سوزان: اعتقد أننا يجب أن نوضح هذا األمر.

سيلينا: وهو كذلك.
(جرس الباب يدق)

سوزان: اللعنة! سأعود حاال.
زيـد من النـبـيذ. هـناك حـديث خارج (سـيلـينـا تصـب ا
ـــســـرح. ثم تـــدخل ســـوزان يـــتـــبـــعـــهـــا لـــورانـس وهـــمــا ا

يتحدثان)
لـــورانس: ... ثم كـــان هـــنــاك ذلـك الــعـــمــود الـــرائع من
ــنــتــصف مــرتــفــعــا إلى الــســقف مــثل الــبــالــونــات فى ا
األفــرع يــا إلــهى أنـا أحـب الـبــالــونـات. واكــتــشـفت أن
هـــذا هـــو مـــا كـــان يـــنـــقص حـــيـــاتى. لـــذا ســـوف أدخل
الـبــالــونـات فى حــيــاتي. ســوف أدور فى شـقــتى وأركل
الــبــالــون أمــامى. أال يــبـدو هــذا خــرافــيــا? مـجــرد ركل
الـبـالـون فى شـقـتك. فـيـمـا عـدا أنـى سـيـكـون لـدى لون
واحــد فـــقط بــالــونـــات بــيــضـــاء. ذلك أن الــكـــثــيــر من
األلــوان اخملــتــلــفــة ســوف يــحــدث بــلـبــلــة ومـن ذا الـذى

زيد من البلبلة? هلو. أنا لورانس. يحتاج إلى ا
سوزان: هذه سيلينا.

لورانس: أهال سيلينا.
سيلينا: هلو.

لورانس: أحب اللون الفيروزى لديك. من أين حصلت
عليه من أريزونا?

سيلينا: من بوستون.
لــورانس: يـــا إلـــهـى هـــنـــود أريـــزونـــا يـــوجـــدون فى كل
مــــكــــان. كــــنـت دائــــمــــا أريـــــد قالدة كــــهــــذه. ألـــــيس من
ــضـــحك أن اجلــمــيع فـى هــذه األيــام يــرتــدون الــلــون ا
الـفـيـروزى? لم يــكن يـرق لى أبـدا من قـبل ولـكن اآلن
اجلــمـــيع يــرتــدونـه وقــد بــدأت أفــهـم مــاذا يــعــنــون. ال
يـوجـد مـا يـعـدل اجتـاهـا يـغـيـر الـطـريـقة الـتـي تنـظـرين

بها إلى األشياء.
سوزان: إذا كنت ترى منظر األسرة فإنها هنا.

لـورانس: األسـرة. أى أســرة? أو األســرة. هل وصــلت
بالفعل?

سـوزان: فى احلــجــرتـ فـى الـنــهــايـة. مــا رأيك فى أن
تلقى نظرة.

لورانس: أكان هناك حوار جاد أو شىء من هذا?
سوزان: أجل.

لـورانس: يــا إلــهى يــا له من أربــعــة يــولــيــو رائـع. لــقـد
قـضـيـت كل الـنـهــار واجلـمــيع يـرفـضــونـنى. فــسـيـلــفـيـا
تــعـــتــقــد أنى أكـــرهــهــا ألنـى كــنت أحــمـــلق مــرة أخــرى.
اقـسم أني لست أدرى مـاذا أفعل فى هذا. ال اسـتطيع
منع نـفسى. إنها جذابة بـالنسبة لسنـها. وكل ما عليها
فــعــله فـقـط أن تـبــدأ بـالــتــحـدث إلـى وكل مـا اســتــطـيع
فــعـله هــو أن أحـمــلق فـيــهـا ولــسـبب مــا هـذا يــجـعــلـهـا
ـا تـكـون طـريـقـتي فى الـنـظر تـعـتـقـد أني ال أحـبـها. ر
ـا كــان عـلي أن أتـعــلم طـريـقــة جـديـدة فى خـاطــئـة. ر
احلمـلقـة. هل لـديك مرآة? إذا أني سـوف أتدرب. هل

أعجبتك األسرة?
سوزان: أو أجل. أنها رائعة.

لــورانس: ألـــيـــسـت مـــثــــيـــرة? كـــنـت ســـاشــــتـــرى واحـــدا
لـنــفـسى لــكن عــنـدئــذ سـيــكـون عــلى أن أعــيـد تــرتـيب
حــجـــرة الــنــوم وأنـــا لــست فـى حــالــة نـــفــســيـــة تــســمح

بذلك. كم من الوقت سيستغرق ذلك?
سوزان: نحن فى حاجة إلى بضع دقائق فقط.

لورانس:  وهـو كذلك. نـاديا عـلي حـ تنـتهـيا. هل لى
فى بعض النبيذ?

(سوزان تصب له كوبا)
لورانس: قد اشاهـد التلـيفزيـون لبعض الـوقت بعد أن

أرى األسرة. هل لديكم برنامج للتليفزيون?
سوزان: فى حجرة النوم.

لورانس: أين بول?
سوزان: لقد اضطر أن يلحق بطائرة.

لـورانس: جـمـيـعـهم يـقــولـون ذلك. ألـيس كـذلك. قـصـة
حـياتى (اخلـمر) هـذه بـعض الـشـامـبـانـيـا كى نـشـر بـها
فيـما بعد. (احلـقيبة) لقـد سرقتـها من حـفل سيلـفيا
مـهما كـان ما تـفعـليه ال تـذكرى أبـدا أنى حضرت إلى
هنـا. إذ قلـت إنى مريض. يـا إلـهى أتمـنى أال تـطلـبنى
فى مــســكـنـى. نـســيت أن أخــلع الـفــيــشـة. إن حــفالتــهـا
ــشــكــلــة ذلك أن لــديــهــا زيــنــات دائــمــا مــا تــكــون هي ا
خرافـية وصـحبـة فظيـعة. دائـما نـفس الشـىء. إذ أنها
ال تــعــرف إلى من تــوجه الـدعــوة. أعــنى أشــخـاص من
ـرة كانـوا من هذا درجة مـنخـفـضة. أعـنى أنهم هـذه ا
الطـراز. ستـرات جـلديـة ومفـاتـيح تدالي من اجلـيوب.

سرحي جريدة كل ا
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لورانس: أو يا إلهى كنت أظن أن سيلفيا غبية.
(بـــول يــــضــــحك. ولـــورانـس يـــضــــحك. واألخــــريـــان

ينضمان إليهما. ثم يتوقفان فجأة)
لورانس: على ما نضحك?

بول: لست أدرى.
(يضحكون مرة أخرى. إظالم)

شهد السابع ا
1978. تـــراس شـــقـــة ســـوزان وبـــول. تـــوجـــد مـــقـــاعـــد
كن طـيه. هـناك أبـواب تؤدى شـاطئ من النـوع الـذى 
إلى الـــشـــقـــة. هـــنـــاك حـــفـل شـــواء فى الـــهـــواء الـــطـــلق
ــقـاعـد لالسـتـمـتـاع (بـاربـكـيــو) سـوزان وجـانـيس عـلى ا

بالشمس. جانيس تدخن باستمرار وتشرب البيرة.
جـانيس: اعـتـقـد أنـهـا مـجـرد مـسـألـة احـتـرام. احـتـرام

متبادل.
سوزان: أجل.

جـانـيس: فـيل يـحــتـرمـنى وأنـا احــتـرمه. أعـنى أن هـذا
هو كل ما فى األمر.

سوزان: أجل.
جــانـيس: كــمـــا كــان احلــال مع رســيـل حــسن أنت لم
ـوذج تــلــتــقـى به أبــدا ولــكن صــدقــيــنى... أوكى. إنـه 
ـرة كـنـا فى بوسـتـون لـكنك صـادق لرسـيل. فى تـلك ا
كــنت قـد ذهـبت إلـى نـيـويـورك وكـن أرغب فى الـتـوقف
لـرؤيـتك. ولم تــكن مـسـألــة صـعـبـة بل كــان من الـسـهل
اذا? اسـمعى ما تـغييـر التذاكـر. لكـنه رفض. أتعـرف 
سأقول لك. لقد كـنت شديدة االرتباط بأمور فى هذه
الدنـيا. هـذا هـو ما قـاله. أوكى. ذات مـرة كنـا عـائدين
إلى سـان فـرانسـيـسـكـو. ورأى تـلك السـيـارة الـريـاضـية
فـاشـتـراهـا. فـلم اسـتـطع أن أصـدق نـفـسى. إذ لم يـكن
له أى اهــتــمــام بــالـســيــارات أو كــان يــهــتم بــهــا لم أكن
أعـلـم بـذلـك. ثـمــة أشــيــاء كـثــيــرة لم أكن أعــرفــهــا أبـدا
عنه ولكن ح قلت مـاذا عن األشياء الدنيوية أعنى
ـكــنك الــذهــاب وشــراء ســيـارة ولــكــنك تــمــنـعــنى من
رؤيـة صـديـقـة. أتعـرفـ مـاذا قال? إنـه يسـتـطـيع شراء
سـيـارة ألنه غـيـر مـتـعلـق بـهـا. إنه ال يـحـتـاجهـا. عـظـيم
والـشـىء األحـمق هــو أنى صـدقـتـه. بـالـكــامل تـقــريـبـا. 

يـا إلـهـى لـيس فى وسـعى أن انـتـظــر حـتى يـنـتـهى هـذا
البس. ذلك أنـه يذكـرنى بـاحلارس فى األسلـوب فى ا
مــدرســتى الــثــانــويــة. وأسـخـف مـا فـى األمـر أنـي أعـلم
أنـــهــــا تــــعــــد ذلك من أجــــلى لــــكــــنى ال أعــــرف من أين
جـاءتها فـكرة أنى مـعجب بـاجللد. أنـا أكرهه كـراهيتى
لــلـــمــوت. ثم أوقــفــتــنى وأنـــا فى طــريق اخلــروج أعــنى
سـيـلـيـفـا هـل الحـظت كـيف تـفـعل ذلك? تـنـتـظـر إلى أن
ـحـنـة ثقـيـلـة. مـشـكـلة تـكـون عـند الـبـاب ثم تـفـاجـئك 
ـرة «هل تـغـير من تـهـز األرض هـزا. كمـا حـدث هـذه ا
مـكــيــاجــهــا» حـقــا هــذا مــا قــالـتـه. وكـان عــلى أن أقف
هنـاك واتصـنع الـتفـكيـر فى األمـر فى ح كـنت أعلم
أنهـا قـررت ذلك وكل ما ارادتـه هو أن أوافق. هـذا هو
مـا يــريـده اجلــمــيع. عـنــدئـذ أخــذت أحــمـلق فــيـهــا مـرة
أخـرى. نـعم اعـلم أنـكـمـا تـتـحـدثـان. أنا آسـف لـو كان

لديكم اليوم بطوله الفهمتكما. ال تتأخرا كثيرا.
(يخرج فى اجتاه حجرة النوم)

سيلينا: من يكون?
سوزان: رئيسى. فى اجمللة إنـه يساعدنا فى الديكور.
وقـد حــصل لــنـا عــلى األسـرة. أتــشـعــرين بــالـرغــبـة فى

التحدث?
سيلينا: ليس لدى ما أقوله حقا.

سوزان: أتعتقدين أنى يجب أن أخبر بول?
سيلينا: هذا يرجع لك. 

سـوزان: لــست أشــعـر بــالـرغــبـة فـى الـتــحـدث أكــثـر من
ا غد. هل أنت غاضبة? ذلك. ر

سيلينا: وعلي ما أغضب?
ـسـيح! لم سـوزان: هل أخـبـر لـورانس بـأن يـعـود? أيـها ا

أظل أوجه لك األسئلة?
بـول: (مـنـدفـعـا) لـقــد نــسـيت تــذكـرتـى الـلــعـيــنـة. لــقـد
ــديــنـة ثم قــطـعـت مـنــتــصف الــطــريق إلى نــفق وسط ا
أدركـت أن الــتــذكــرة لــيــست مــعى. كــنت واثــقــا من أنى
وضـعـتـهـا فـى حـافـظـة سـفـرى. ووضــعت احلـافـظـة فى
احلقـيبـة... انـتظـرا دقـيقـة. أو كال. أظن أنى ارتـكبت

شيئا أحمقا.
سوزان: ماذا?

(بول يفتح السترة وينظر ويغلقها بسرعة)
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بول: لـقد ارتكـبت شيـئا شـديد احلـمق. التـذكرة معى.
تذكرتى فى جيبى.

سوزان: هل أنت مخمور?
ـطــار. بــالــطــبع أنـا بـول: لــقـد كــنت فـى طـريــقى إلـى ا

مخمور.
سـوزان: مــا زال فى وســعك الــلــحــاق بــالــطـائــرة. إذ لن

يستغرق األمر أكثر من نصف ساعة.
بـول: نـــعم... لــكـــنى اعــتـــقــد أنى ال أريـــد. إذ يــبــدو أن

هناك شىء ما أكبر منا جميعا يوعذ لى بأن أبقى.
سوزان: لديك اجتماع يا حبيبى.

ـكـننى بـول: لن يـكـون ذلك حـتى وقت مـتـأخـر غـدا. و
ـوعـد إذا أخــذت طـائـرة فى وقت مـبـكـر أن أصل فى ا
وأتــذكـر تــذكــرى. كل مـا هــنــالك أن تــتـذكــرى أن تــكـون

تذكرتى معى.
لـــورانس: (يـــدخل مـــرة أخــرى) أو حـــسـن. أظن أنى

سمعت شيئا. كيف حال كليفورنيا?
بول: ليست سيئة. وكيف كان احلفل?

لورانس: كـان علي شفا كـارثة تامة حـ ذهبت. شكرا
لـله عـلـي أنك هـنـا. ذلك أنـهـمـا قـد نـفـيـاني إلى حـجـرة

النوم. وال يوجد شىء جيد فى التليفزيون.
سـوزان: إذن هل تـريـد أن حتــاول الـلـحـاق بــالـطـائـرة أم

تبقى وتشاهد األلعاب النارية?
بول: هل هذه شامبانيا?
لورانس: شاتو سيلفيا.

بول: سأبقى وأشاهد األلعاب النارية.
كن أن افتحها? لورانس: هل 

(يخرج الزجاجات ويفتح واحدة)
لـورانس: أو يــا عــزيـزتى أمــريـكــا الــعـجــوز. لـقــد صـار
عــــمـــرك مــــائـــتى ســــنـــة وواحـــد وكـل دقـــيـــقــــة من هـــذه
الــســـنــوات تــبــدو عــلــيك. فـى الــواقع اعــتــقــد أنــنــا كــان
ـاضى. أعني يـنـبغـى أن نوقف الـعـرض كـله فى الـعـام ا
أن مـائــتى عـام كـافـيـة ألى بـلــد أال تـظـنـون ذلك? لـيس
من ســبـيل كى نـتــجه إلى أى مـكـان سـوى الــسـفح بـعـد

هذا. احبسوا أنفاسكم.
(يــنـــزع الــســدادة. ال فــرقــعـــة. وال غــاز. يــنــظــر داخل

الزجاجة)
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تخصص فى احلضور إلى > استطاع الرائد طليمات إقناع أساتذة من ا
احملاضرات. كما استطاع كذلك أن يدعو ب احل واحل أساتذة لعدة محاضرات

معينة - على نظام األستاذ الزائر.

> اخملرج عبد العزيز محمد
يجرى حاليا بروفات العرض
سرحى "اجملاذيب" للمؤلف ا
محمد عنانى استعداًدا
للمشاركة فى فعاليات
مهرجان شبرا اخليمة
للمسرح احلر يشارك
بالتمثيل فى العرض
مصطفى على وأحمد
إبراهيم شادى سليمان

أحمد مبروك رضوى كامل
هبة الله متولى رباب زكريا
هناء سالم موسيقى وأحلان
شيماء حمدى سينوغرافيا

ماجد احلسينى
استعراضات علياء أحمد.
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ــســـرحــيــة   الــزيــر ســـالم هــو مـن الــنــصـــوص ا
الـشهـيـرة أللـفريـد فـرج ; وأيـضا من الـنـصوص
الــتى يــكـون لــهـا كـل عـام تــواجـد عــلى خـشــبـات
ـــصــــرى وخـــاصــــة مـــســــارح الـــهـــواة; ـــســــرح ا ا
وبـالـتـالى فـهـو من الـنـصـوص الـتى تـمـثل مـأزقا
حقيقيا للمخرج الذى يتصدى لها ويفهم جيدا
سـرحى ; حيث أنه يـجد نـفسه مـاهيـة العـمل ا
مـطالبا بتـقد معاجلة جـديدة ; حتى ال يكون
األمــــر مــــجـــرد تــــكــــرار. وأعـــتــــقــــد أنه ال داعى
لـلـحــديث عن الـنـص أو شـرحه فـهــو قـد تـرسخ
ــســرحــيـ ــثــقــفــ عــمــومــا وا فى ذاكــرة كل ا
خـاصــة; وحـيـنـمــا تـصـدى حـمــدى حـسـ لـهـذا
ـــنـــوفـــيــة ه لـــفـــرقـــة ا الـــنص وشـــرع فـى تـــقـــد
الـقـوميـة أشـفـقت عـلـيه أوال ; ولـكن سـمعت أن
الـــعــــرض قـــد قــــدم بـــصــــورة جـــديــــدة وجـــيـــدة;
ــشـاهــدته عـلى ولألسف لم يــسـعــفـنى احلظ 
ـنــوفـيــة ; فـانــتـهـزت فــرصـة أنـه يـقـدم مـســرح ا
قام ضمن فـعالـيات مـهرجـان الفـرق القـوميـة ا
عـلى مسرح الفـيوم وشددت الـرحال إلى هناك
; من احملــلــة الــكــبــرى لـــلــفــيــوم من أجل عــيــون
ـنــوفــيـة. حــمـدى حــســ وزيـره ســالم وفــرقــة ا
ـعـيـدى ..; فـالـعرض لـم يكن ولـكن أن تـسـمع با
ـروى عـنه; فـهل يعـود ذلك إلى ـسـتـوى ا على ا
اخــتالفـات حــدثت بـالــعـرض نــتـيــجـة لـنــقـله من
مـكـانه ? وهل كـان هنـاك تـأثـير نـتـيـجة لـلـتوقف
الـذى حدث بـ آخر عـرض لـلفـرقة من شـهور
ــــهــــرجـــان; ومـن الـــطــــبــــيـــعى أن وبــــ عـــرض ا
حتــدث اخــتالفــات ســالــبــة أو مــوجــبــة نــتــيــجــة
ــكــانــيــة والــزمــانــيــة وأيــضــا فى لــلــمــتــغـــيــرات ا
مـسـتوى األداء الـتـمـثيـلى; ولـكن هـنـاك أمورا ال
ــكـن أن تــتـــأثــر بـــهــذه الـــتــغـــيــرات ; مـــثل نص
الــعـرض الـذى ارتــآه اخملـرج ; وأيــضـا الــديـكـور
نـوفـية ـسـرح فى الفـيـوم وا خـاصة أن خـشـبة ا
مـتـساويـتـ تـقريـبـا ; وبذا أيـضـا تكـون احلـركة
ـسرحـية خـارج نـطاق الـتأثـر طبـعـا مع كلـمات ا
ـــوســـيـــقى ; وســـنـــقـــول إن اإلضــاءة األغـــانى وا
الـسـيـئـة الـتى لم يــكن لـهـا أى وظـيـفـة بـالـعـرض
لـونة فى تـقريـبا سـوى نـزول بعض اإلضـاءات ا
ــا بـــعض األحــيـــان بــدون داللــة أو مـــعــنى أو ر
ـا يحـدث ; سنـقول إنه جـاءت الداالت مـغايـرة 
ـا كــانت إمـكـانـيـات اإلضـاءة فى الـفـيـوم أقل ر
ــنــوفــيـــة أو أن الــوقت لم يـــســعف اخملــرج مـن ا
والــسـيــنــوجــراف حــازم شـبـل لـتــنــفــيــذ اإلضـاءة
ـنـاسب  ولـلـحق فـإن حـمـدى حـس بـالـشـكل ا
نــظـر لـلـنـقـطـة الـتى تـغــافل عـنـهـا الـكـثـيـرون فى
تناولهم لهذا النص; وقدموه بالرؤية األرسطية
فى غـالب األحـيان ; فـقـد فطن إلى أن الـفـريد
ـــلــحـــمـــيـــة وأيـــضـــا بـــأســـلــوب فــرج أشـــار إلـى ا
ــــــــــســــــــــرح وذلـك مـن خـالل ــــــــــســــــــــرح داخـل ا ا
ــ الـنص ذاته خــاصـة ـوجــود  الـتــشـخــيص ا

فى اسـتـدعـاء احلـدث أو تـمـثـيـلـه أمـام هـجرس
ـاذا كــانت احلـرب بـ ابن كـلــيب حـتى يــعـرف 
أوالد الـــعــمـــومــة; ومن ثـم يــكـــون قــراره بـــقــبــول
الـــــعــــــرش أو رفـــــضـه ; وألن الـــــزيـــــر ســـــالـم فى
األسـاس سيرة شـعبيـة مكـتوبة شـعرا ولهـا أكثر
من روايـة باخـتالف األمـصار الـعربـية واألزمـنة
ـصـرى ـثـقف ا فـإن الـسـيـرة الـتى فى مـتـنـاول ا
بـيــســر; هى مــا أورده شـوقـى عـبــد احلــكـيم   ;
فـــقـــد رأى اخملـــرج أنـه بـــإرجـــاع الــــنص ألصـــله
ــمـــكن أن يــحـــقق احلــســـنــيــ ; الــشــعـــبى من ا
الــفـــهم الـــواعى لــلـــنص وتـــقــد شـىء مــغـــايــر;
وذلك مـن خالل الـــشــاعـــر أحـــمـــد الــصـــعـــيــدى
ـا جمعه شـوقى عبـد احلكيم ـا تأثر  الذى ر
فكانت بداية العرض هى هذه الرواية الشعبية
ـسـرحى ; لـلـسـيـرة من جـانب أعـضـاء الـفـريق ا
الــذى يـــشـــارك فـى غـــنــاء الـــســـيـــرة مـع الــراوى
البس لـــكى األســـاسى الـــذى يـــقـــوم بـــتـــبـــديـل ا
يشـخص أو يشـرع فى األداء التـمثيـلى بدال من
الـسرد الغنائى لـلحدث ; ويستـمر العرض على
هـذا الـنـحـو جـزء من األداء الـغـنـائى لـلـسـيرة أو
مـا يـشـابـهـهـا ثم إكـمـال بالـكـورس ; ولـكن كـانت
هــــنـــــاك داخل هــــذا الـــــتــــمــــثـــــيل أيــــضـــــا بــــعض
األغــنـيــات الــتى خــرجت عن الــنـطــاق الــسـردى
وحـاولت أن تـعــبـر عن احلـدث أو تـعــطـيه بـعـدا
أكــبــر ولــكن الــتــنــاول ســواء الــلــحــنى من جــانب
لـحن على السـعيـد أو من جانب الشـاعر كان ا
ــســتــوى اآلخـر ; فـى مـســتــوى أقل كــثــيــرا عن ا
ـدرسـية فى لـحن الـذى غـلبـت علـيه ا خـاصـة ا

تـناوله لـهذه األغـنـيات والـتى لو حـذفت لم تكن
ـــــا انـــــقــــلـب األمــــر إلى لـــــتــــضـــــر بـــــشىء; بل ر
األفــضـل; ولــكن يـــبـــدو أن حــمـــدى حــســـ قــد
تـذكــر أن بـعض الـنــقـاد قـالــوا إن هـنـاك أصـوال
إغـريقـية لهـذا النص وأن ألـفريـد فرج قـد تأثر
سرحى يأخذ شكل بها; فجعل غالـبية فريقه ا
ـــســـرح الـــكـــورس اإلغـــريـــقـى ال الـــكـــورس فى ا
ـــــا أراد من هــــــذا األمـــــر ربط ـــــلــــــحـــــمـى ; ر ا
ـتــمـثــلـة فى راوى األصــول الـشــعـبــيـة الــعـربــيـة ا
ا. الـسـيرة بـاألصـول األوروبـيـة اإلغريـقـيـة ! ر
والـذى ساعـد عـلى ترسـيخ هـذا األمر هـو هذا
ـمثلـ والذى خرج األداء التمـثيـلى من جميع ا
من نـطـاق الـتـشـخـيص إلى دائـرة الـتقـمص ولم
ـثـل الـشـخــصـيــة بل كـنـا يـكـن هـنـاك أبــدا من 
ـامـة .. دائـمـا أمـام سـالم وجـسـاس وجـلـيـلـة و
البس الـتى ـسـرحـيــة وا إلـخ ; بـرغم احلـركــة ا
ـباشرة الشـديدة والتى كانت تـتبدل ; ثم هذه ا
ـــا من وحـى اخملــرج ونـــفــذهـــا حـــازم شــبل ; ر
استنادا إلى مـا حاول أن يقدمه من خالل هذا
الــنص والــفـكــرة الـرئــيـســة الـتـى داعـبت خــيـاله
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عن كـــونــــهـــا تـــتـــسق مع هـــذه
الـســيـرة الـشــعـبـيــة الـتى تــنـاولـهــا أم حـتى طـرح
الـفــريـد فـرج من خالل شــخـصـيـة ســالم نـفـسه
ـا يــقـتــرب من الــبـطل األســطـورى أو والــذى ر
الـتراجيدى فى  الـكثير من األحـيان ; أو النظر
ؤلف هذا إلى الـنطاق الـزمنى الذى كـتب فيه ا
الـنص وهـو حتـديـدا  عام  69أى بـعد الـنـكـسة
ـــثــارة بــشــدة داخل بــعــامــ ; وقــضـــيــة الــثــأر ا

; فـقـد كانت هـنـاك هـذه التـوابـيت التى لم ا
تسـمح بأى مدلـول آخر ; وكـان مجـرد وجودها
يـكفى لـلداللـة على مـا يقـصده اخملـرج ; وكانت
ــســـرحــيــة الــتى حــاول أن الــعــنــايـــة بــالــصــورة ا
يـقـدمهـا شـيئـا من قـبـيل الزيـادة فـعامـة الـشعب
ـــتـــحـــكـــمـــون فى هـــذا الـــثــأر وأيــضـــا الـــســـادة ا
يـــدورون مع تــوابـــيــتــهم مـــرة وهم وراءهــا ومــرة
أمـامهـا ومرة فـوقـها ومـرة حتتـهـا ويسـيرون بـها
ـكان وحتد فى جمـيع األنحاء وتـمثل الـساتر وا
الـفراغ فى حـركات مـسـرحيـة أرهقت من يـقوم
ــجـرد بــهــا ولم تــضـف شــيــئـا لــلــدال األصــلـى 
ـرئى عــلى اخلـشــبـة; وتـرك وجـودهـا الــفـعــلى ا
حــمــدى حـــســ قــضــيـــة الــثــأر جــانـــبــا وأيــضــا
جوانب شخصيـة سالم نفسه وركز على قضية
صغـار الـناس الـذين يـضـارون بقـرارات الـسادة
خــاصـة قـرار احلــرب ; حـيث هم دائــمـا حـطب
ــســـتــعــرة ; وهـم الــذين يــشـــكــلــون هــذه الـــنــار ا
قصور السادة وحدائقها وأيضا متاريسها ضد
اخلــطــر; ومع هــذا االهــتــمــام لم يــكــلف نــفــسه
بــحـــذف اجلـــمـل الـــدالــة عـــلـى وضـــاعـــة هــؤالء
الــصــغــار وأنـهـم البــد لـهـم من ســيـد ; وأنــهم ال
يــسـتــطـيـعــون أن يـفـكــروا أن يـكـونــوا هم أسـيـاد
ـــشــــهـــد الـــذى أنـــفـــســــهم! نـــعـم  هـــذا فــــفى ا
ــاذا لم يــتــركــوا األرض يــســـألــهم هــجــرس عن 
الــتى فــيــهــا احلـــرب والــدمــار ويــرحــلــوا? كــانت
اإلجـابـة بـكل بـسـاطـة إنهم خـائـفـون أن يـذهـبوا
لـسيـد ال يـكـون بحـاجـة لهـم!. ويحـاول أن يـنهى
ـــا يــتـــعــارض مع الـــتـــاريخ والــســـيــرة الــعـــرض 
والنص وطـرحه هـو األسـاسى;  عـندمـا يـتـقابل
سـالم وجـسـاس ; وهـو حـذف أجـزاء كـثـيـرة من
الـنـص مـنـهـا احلـروب الـتى دارت وأيـضـا قـصـة
احتـيال جسـاس على سالـم ومكوثه سـبع سن
فى غــــيـــبـــوبــــة ذاق خاللـــهــــا أهـــله األمــــرين من
جـساس ; وأنهاه بـحيث يوحى أن هنـاك صلحا
البـد أن يــقـوم حلـقن الـدمـاء ; وتـدور الـتـوابـيت
لـتكـشف لنـا عن وجـههـا اآلخر; واالخـتالف هو
ـرايا; الـتى يـقـول من خاللـها هذه الـقـطع من ا
إنــنــا أى اجلـــمــهــور / الــشـــعب/ الــعــرب  داخل
هـذه الــلـعـبـة وإنـنــا نـدور بـهـا ?! وهــنـا نـقـول إنه
ا يقدم هذا الـعرض فى زمن بالتأكيد ليس ر
ــرايــا هــو اآلن ; ومـن تــنــعـــكس صـــورتــهم فـى ا
ن يقـدم هذا العرض بـالتأكيـد ليس هم نحن. 
إذن? فـــلـــيس هــنـــاك صـــراع عــربـى عــربـى فــيه
إراقــــة لــــلــــدمــــاء فى هــــذا الــــوقـت; إال إذا كـــان
يقـصد الـشأن الـفلـسطـينى الـداخلى; وحـتى لو
قصد هـذا مع استبعـاده ألشياء كـثيرة منـطقية

رايا? وفنية; فلمن كانت ا
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دقيقة.
بول: ماذا?

سوزان: الساعة العاشرة وخمس وعشرون دقيقة.
بول: أو! وهو كذلك. اللعنة إلى اللقاء (يخرج).

سوزان: شكرا.
سيلينا: أجل سولى الطيبة العجوز.
(سوزان جتلس. وتستند إلى الوراء)

سيلينا: هل أنت بخير?
ســوزان: هه? أو نـــعـم أنى بـــخـــيـــر. أظـن أنى تـــنـــاولت
ــا كـان ـا يــجب أو شــيــئــا من هــذا. ر خــمــرا أكــثــر 

ونوسوديوم. ا
ا يجب أن تستريحى. سيلينا: ر

سـوزان: كال أني عـلي مـا يـرام. ولـورانس سـوف يـكون
هنا حاال. سأكون على ما يرام.

سيلينا: ال يبدو أنك بخير.
سوزان: استميحك عذرا.

(تنـهض تهم باخلروج تتوقف تـتنفس بعمق وتعود
وجتلس)

سوزان: إنذار كاذب.
سيلينا: هل أنت حامل أو شىء من هذا?

سوزان: أجل.
سيلينا: حقا?
سوزان: حقا.

سيلينا: وبول لم يقل أى شىء.
سوزان: لـقـد اكتـشـفت تـوا. وال تـقولى أى شىء إلى أن

أجد فرصة كى أخبره أو كى?
سـيلينا: أو! أني أريد أن أكون حـامال اآلن. كنت أفكر
ــــا أنه ال يــــبـــدو أن لــــدى من تـــوا فـى أن أفـــعـل ذلك 
احلظ مـا يكفى كى أجد شخـصا أستطـيع حتمله أكثر
. إذن عــــلي أن أعــــثــــر عــــلى مـن يــــوم واحــــد أو يــــومــــ

شخص كى تعرف فقط يساهم. هل أنت سعيدة?
ـشـكـلة. لـسـت أعرف سـوزان: لـست أدرى. وهـذه هى ا
مـا أحس به. لقد تناقشـنا مناقشـات حادة ح رجعنا
مـعـا. تعـرفـ حـسن نـحن لم نـقـرر أى شىء. لم نـشأ
ـــتــنع بـــالــضـــبط عن أن جنــرب بـــالــضـــبط ولــكـن لم 

احملاولة. ثم إذا ما حدث شىء فسوف نتعامل معه.
سيلينا: لذا حدث شىء.

سرحي جريدة كل ا
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? سوزان: أجل وها أنـا ذا. أتـعامل مع األمـر. أتعـرف
ـشـاعـر رائـعـة حـ حصـلـت علـى نتـائج لـقـد شـعـرت 
االخـتـبار. حتـسـ أن األمـر قـد حدث أخـيـرا. شـعرت
بـالسـكـيـنة الـتـامـة وأحـسست بـأنى أطـفـو فى الـطريق
إلى الـبيت وانتابـنى ذلك اخليال ذلك الـذى ينتاب كل
تـلك النساء احلوامل الـآلتى ترينهن وهن يـسرن وتعلو
ــضـحـكـة الـتي تـشى وجـوهـهن تــلك االبـتـسـامـة غـيـر ا

بالسر الكبير...
سيلينا: والصدور الضخمة.

سـوزان: أو! يـا إلـهى إن بـول سـيـغـرم بـذلك. وخـطـرت
لى فــكـرة الــتـقــاط سـلــسـلــة من الـصــور الـذاتــيـة طـوال
ـــكن عـــمل ذلك ـــراحل اخملـــتـــلـــفـــة.  فـــتـــرة احلـــمل ا
بــكـــامــيــرا دائـــمــة فى حـــجــرة الــنـــوم عــنـــدهــا كل شىء
ســيـكــون كـمــا هـو فى الــصـورة فــيـمــا عـدا أنى ســأكـبـر
ـسـألة هي أنى حـ بـدأت الـتفـكـير فى وأكـبر. لـكن ا
ذلـك أدركت أنـى مـــــســـــتـــــغـــــرقــــة فـى فـــــكـــــرة الـــــصــــور
الـفـوتــوغـرافـيـة لـكــنى لم أكن مـسـتــغـرقـة إلى كل هـذا

احلد فى فكرة أنى حامل.
سـيــلـيــنـا: أنت ال تــريــدين حــقـــا أن تــقــولى له ألــيس

كذلك?
سـوزان: بــالــطــبع أريــد أن أخـــبــره. أعــنى أوكى. أظن
ـــا أريــد فـــقط أن اســتـــريح لــلـــفــكـــرة أوال حــتي أنى ر
أعـــرف شــــعـــورى نـــحـــو ذلـك. فـــنـــحن اآلن نــــقـــوم بـــكل

العمل أليس هذا صحيحا?
سيلينا: أجل أظن ذلك.

سوزان: إذن ما رأيك?
سـيلينا: أنا ال أفـهم السبب الـذى يجـعلك تـرغب فى
أال تــخـــبــريه. هــو يــعــمل جـــيــدا وأنت أيــضــا تــعــمــلــ

شكلة? جيدا. ويبدو أن كل شىء ناجح. إذن ما ا
سوزان: ال توجد مشكلة.

سيلينا: إذن عما نتحدث?
اذا تأخذين جانبه دائما? سوزان: (صمت قصير) 

سيلينا: جانب من?
سوزان: كلما حـاولت أن أحتدث إليك عن شىء دائما
مــا... كــنت أعــتــقــد أنك حــقــا تــعــرفــ عن شىء مــثل
األخــوة وكل تـلـك األشـيــاء. أعـنى أن لــدي احلق فـيــمـا
أفكر فيه أليس كـذلك? وليس شيئا بشعا إال أريد أن
أقــــول له أى شـىء إلى أن أتــــأكــــد من شــــعــــوري عــــمـــا
ا ال أدرى من الشهور سـيكون علي جـسدى القيام بـه 
وحـ أتأكد سوف أخـبره وهذا لن يحـدث لى ارتباكا
إذ تــتـشــابك مـشــاعــرى مع الـطــريـقــة الــتي يـشــعـر بــهـا
اذا عن بالنسبـة لهذا األمر إلى أن نعرف من يحس 
مـاذا. وهـذا تـقريـبـا مـا يحـدث لـنا دائـمـا. ولـكن كل ما
حـاولت الــتـحـدث أحس أنـك تـعـتــقـدين أنى... أعـرف

أن تعتقدين أنى أخطئ بشكل اوتوماتيكى. حسن?
سيلينا: ماذا تطلب منى?

ـلـحـوظات. سوزان: أجل أتريـن? مثـل هذا الـنـوع من ا
مـاذا يــفـتـرض أن يــكـون مـعــنى هـذا? سـولى اســتـمـعى
لى. ابدو وكـأنى ساحر. إنـي آسفة. آسـفة حـقا. فقط

وضوع. ال أعرف ماذا افعل إزاء هذا ا
(التليفون بجانب سوزان يدق. ترفع السماعة)

سوزان: هـلو! نعم. يـستطـيع الصعود (تـضع السماعة)
. إذا لم يـكن لى اآلن... أو! أنـى فى الـثــالـثــة والـثالثــ
يـــا إلــهـى لم كل شىء مـــعـــقـــد هــكـــذا? يـــجب أن يـــكــون
ـرء كيف يحزم أمره. هـناك دورة دراسية يتـعلم فيها ا

أنى آسفة لكنك تفهم ما أعنيه أليس كذلك?
سـيـليـنا: بـالـتـأكــيـد. كل مـا هـنـالك أن لـديك مـشـكـلـة.

وهو كذلك. فقط لديك مشكلة.
سوزان: يسرنى أنك تعتقدين ذلك.

سـيلـينا: فى احلـقيـقـة أنـا ال اعـتـقد أى شـىء. كل ما
اعــتــقــده هـــو أنى دائــمــا فـى الــوسط بــيــنـــكــمــا. فــبــول
يــتــحـدث إلـى. وأنت تـتــحــدثـ إلـى. أال تـتــحــدثـان إلى
بـعضكمـا البعض أبدا? ال أعرف مـاذا يجب أن تفعال.
ا يـحتاج فـهذه ليـست حيـاتى. أعنى أن لدى الـكثـير 
إلى تــفــكـــيــر. وال اذهب إلى كـل مــكــان وأســأل الــنــاس
مـاذا يـجب أن أفـعل ألن هـذه هى مـشكالتـي أنا. وهى
لـيست مهمـة ما لم تكونى فى مـكانى فى هذه احلالة
ــا. فــمــثال أود أن انـــتــقل إلى نــيــويــورك. تــســـبب لك أ
وأود أن أعــمل مع بــول. واعــتـــقــد أنه من احملــتــمل أن
أكون مـستعـدة لذلك مع أنى اعـتقد أنه البـد أن هناك
ن هم فى ـونـتاج  الـكثـيـرين من الـذين يـعمـلـون فى ا
اذا تـريدان مني أن ا يـجعلـنى أعجب  مثل مهـارتى 
انـــتــقل إلى هـــنــا. هل هـــذا ألنى مــاهــرة فـى عــمــلى أو
ألنــكــمـا حتــبــانـنـى أو ألنك أنت وبــول ال تـعــرفــان كـيف

تتعامالن معا وحتتاجان لى كوسيط?
وضوع بهذه سوزان: لم أكن أعرف أنك تنـظرين إلى ا

بـول: بــاى ســولى. (يـتــعـانـقـان) ســتـظــلــ هــنــا حـتى
اجلمعة ليال?

سيلينا: لست أعرف بعد.
بول: إذا لم تكونى هنا فسوف اتصل بك.

سيلينا: حظا سعيدا.
بول: إنه فى احلقيبة. اللعنة أنى أكره الطيران.

(يهم باخلروج)
سوزان: هى!
بول: ماذا?

سوزان: ماذا عن بيرت?
بول: ماذا عنه?

ـونتـاج النـهائى فى إعالن سوزان: هل سـتدعه يـقوم بـا
سالمـبــرمـاكس وحـده. ألـيس كـذلـك? هـيـا يـا حـبـيـبى.

ماذا قلت?
بـول: لــقــد تــركـت الــتــعــلــيــمــات عــلى احلــائط. وســوف

يعرف ما يفعل.
اضية? رة ا سوزان: كما فعل فى ا

بول: وماذا بوسعى أن أفعل? اجلميع مشغولون.
سوزان: اجلميع?

بـول: لـيـنـدزى مشـغـول وسـتـان مـشـغـول وآل مـشـغول
وميك مشغول الكل لديهم ما يعملون.

(فترة صمت. سوزان تنظر إلى سيلينا)
سيلينا: هي! أنا ال أستطيع...

بول: إنه عمل سهل يا سولى...
سيلينا: هذه عطلتى.

ـكــنك الـقـيــام بـهـذا الــعـمل وأنت نــائـمـة. سـوف بـول: 
يــســتــغـرق يــومــا. لــقــد جــهــزت الـعــمـل كـلـه حـتـي عـدد

الكدرات.
سيلينا: كم أنتم أذكياء.

بول: موافقة?
سيلينا: وهو كذلك. يوم واحد.

بول: (لسوزان) دفترى على رف األفالم. وورقة العمل
خــلف بــاب مــكــتــبـى. وعــلى فــكــرة حــذرى بــيــرت. هل
لـديك رقم تـلـيـفـونه فى الـريـف? هل تـسـتـطـيـعـ تـذكر

كل هذا?
سـوزان: الــدفـــتــر ورف األفالم وورقـــة الــعـــمل خــلف
الـبـاب احـذر بـيـرت رقـمـه الـريـفى وخـمس وعـشـرين

بــول: جـــرعـــاتـى. لـــقـــد نــــســـيت أنــــهـــا مـــعـى. كم أكـــره
الطيران! ألتناول القليل من اخلمر. كم الساعة?

سوزان: اهدأ يا حبيبى.
. بول: إنى هاد إنى هاد
(يأخذ رشفة من الزجاجة)

بول: هذا أفضل. أظن أنه يستحسن أن أحترك.
سـوزان: أليـس فى إمـكـانك االنـتظـار بـضع دقـائق? إنه

فى الطريق.
بول: من?

سوزان: لورانس.
بول: أو أجل صحيح. كم الساعة?

سوزان: العاشرة واثنتان وعشرين دقيقة.
ـرور. والطائرة ستطير بعد بول: ال أريد أن يعطلنى ا

خمس وأربع دقيقة.
سوزان: لن يكون هناك زحام مرورى.

اضية واسـتغرق الطريق ـرة ا بول: هـذا ما قلته فى ا
ساعة.

ــاضــيــة لـم نــكن فى عــطــلــة الــرابع من ــرة ا سـوزان: ا
دينة. أهدأ. يوليو. اجلميع خارج ا

بـول: اسـمـعى لـقــد قـابـلت لـورانس مــنـذ بـضـعـة أيـام.
فــقط قـولى له إنى اضــطـررت لـلــذهـاب. قـولى له إنى
آسف إذ لم أره. لـست أحاول حتـاشيه. بل إنى اعـتقد
أنه إنـسـان رائع. وأنـا مـعـجب بـاألسـرة اجلـديـدة. ذلك
أن لـه ذوقــا مــدهــشــا ولــســوف نـــتــنــاول الــعــشــاء مــعــا

جميعا ح أعود أوكى
سوزان: أنت تـعرف أنه سـيتـضايق. فـهو يـعتـقد أنك ال

حتبه.
بـول: إنه يــعــتــقـد أن اجلــمــيع ال يــحــبــونه. واآلن هــيـا.

تمنى لى حظا سعيدا. إذ علي أن أذهب.
سوزان: (تعانقه) حظا سعيدا. سوف افتقدك.

ــجـرد وصــولى إلى الـفــنـدق. بـول: سـوف اتــصل بك 
هل ستشاهدين األلعاب النارية من التراس?

سوزان: أظن ذلك.
بـول: سـوف اطــلب من الــطـيــار أن يـحــلق عـلي ارتــفـاع
مــــنـــخــــفض عــــنـــد غــــرب ســـيــــنـــتــــرال بـــارك ويــــرفـــرف

بأجنحته.
سوزان: أوكى. وسوف نلوح بأيدينا.
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ركز القومى لثقافة > ا
الطفل برئاسة د. نبيلة
حسن يفتتح هذا
األسبوع فعاليات
البرنامج الرمضانى
والذى يستمر حتى 25
رمضان اجلارى
ويتضمن البرنامج عقد
مجموعة من اللقاءات
الثقافية والفنية
واإلبداعية إضافة إلى
تقد عدد من
سرحية العروض ا
والسينمائية.

سرح حاضرنا فى السنت األولى والثانية شرقة لعلمية فن ا > على هذه الصورة ا
الدكتور طه حس عميد األدب العربى الدكتور محمد صالح الدين باشا (وزير
خارجية مصر سابقا) الدكتور بشر فارس وغيرهم من محاضرين أجالء النزال
صرى ومستقبله. سرح ا نحفظ حتى اليوم مساهماتهم اجلليلة فى ا
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..ÖM Iô¶f
تـحمـس - ومـازلت - للدور   كنت من أشـد ا
الـــذى يـــلــعـــبه مـــســـرح الـــشــبـــاب  فى حـــيـــاتـــنــا
سرحية  حـ يقوم بإنتاج عدد من العروض ا
ـــســـرح من  مـــفــــســـحـــا اجملــــال أمـــام شـــبــــاب ا
ـثل  ومخرجـ ومؤلف ليقـدموا مالديهم
 إثـراء لــهــذ الــفن الـذى لـن يـقــدم جــديـدا  إال
ــــان بــــأن الــــشــــبـــاب هـم الــــقـــادرون عــــلى بـــاإل
اإلضـافة  واالستـمرار  ودفع الدمـاء اجلديدة
فى شـراي هذا الـفن الذى نخـشى أن ينقرض
 لـكـنـنى - فى الـوقت نـفـسه- ال أشـجع تـقـد
عــروض مــســرحــيــة لم تــكــتــمل بــعــد فـى أذهـان
ـعـنى صـنـاعـهـا  وهم يــظـنـون أنـهـا مـكـتـمـلـة!! 
أنــهـــا تـــبــدو كـــإرهــاصـــات لــعـــرض مــســـرحى لم

يكتمل بعد ..
   وعـــرض ( نـــظــــرة حب) من إنـــتـــاج ( مـــســـرح
ـهـرجـان القـومى الـشـبـاب ) والـذى شـارك فى ا
ـــصــرى  مـن ذلك الـــنــوع الـــذى لم لـــلـــمــســـرح ا
يـــكــــتــــمل بــــعــــد !! صـــحــــيح أنـه قـــدم عــــددا من
ـمــثالت ( مــجـدى رشــوان - حـسن ـمــثـلــ وا ا
حــرب - رفــيف- شـــريــهــان شــرابى - جــيــسى)
ســـيـــكــون لـــهم مـــكـــانـــة  إذا أحـــســنـــوا اخـــتـــيــار
ستـقبل القريب  لكن اخملرج لم أدوارهم فى ا
يــضــعــهـم فى مــكــانــهم الالئق حــ قــدمــهم فى
عــرض  لم يـعـتــمـد عــلى نص مـســرحى جـيـد 
ألنه جاء مـجـرد إرهـاصة لـنص لم يـكـتب بـعد 
ـمـثـلـ  يـخـتـفون ولـقـد انـدهـشت حـ رأيت ا
ـسرح بـعد انـتهـاء العرض بـسرعـة البرق  من ا
 حــــتـى اليــــحـــــضـــــروا الــــنـــــدوة  الــــتـى اقــــيـــــمت
ــــنــــاقــــشــــته!! عــــلـى الــــرغم مـن أن مــــســــئــــولـــة
ـسـرح الغـد  أعلـنت عنـها  العالقـات العـامة 
ـثــلى الــعـرض يــعــنى أنــهم اليـهــتــمـون وغــيــاب 
بالنقاد  وال يهـمهم ما سيقولونه  وكأنهم فوق
ــتـــعــالــيــة  لــيــست فى الــنـــقــد  تــلك الــنــظــرة ا
صـــاحلــــهم أبـــدا   وكــــان من الــــواجب عـــلــــيـــهم
حضـور تلك الـندوة لـيـسمـعوا آراء الـنقـاد حول
أدائـــهم  لـــيــحـــســـنـــوا صــورتـــهم فـى عــروضـــهم

القادمة ..                               
  وبــــعــــيـــــدا عن كـل هــــذا الــــتـــــداعى أقــــول : إن
ـكن أن يــضـعك مــبـاشـرة ـســرحـيــة   عـنــوان ا
أمـام موضـوعه  فحتـما سـترى عـرضا يـتحدث
عن احلب  ال بـأس . فـكم نحن فى حـاجة إلى
مـشــاهـدة هـذا الـنـوع من الـعـروض  بـشـرط أن
تــكـون صــادقـة .. ومــسـألــة الــصـدق الــفـنى هى
ـكن أن تـغـفر أى خـطـأ يـقع فيه ـسـألة الـتى  ا
بدع  مهما كـان  ألننا فى النهاية نسعى إلى ا
ولها دور .. ولـكننى شعرت تـقد فنون مـؤثرة 
مع هـــذا الــعـــرض أن مــعـــيــار الـــصــدق الـــفــنى 
ـاذا  ألن النص قـدم مـوضـوعا معـيـار غـائب  
ا  قـتل مـعـاجلة  وكـتـابة  لـكـنه هـنا لم  قـد
يـــكــــتب بـــشـــكـل جـــيـــد  ويـــدور حــــول الـــثـــالـــوث
الـشـهـيـر ( الـزوج - الـزوجـة - الـعـشـيـقـة)  وما
يحدث بـينهم من مـواقف تكـون سببـا للصراع 
كن أن تـكون دامية ومـفجرا لألحـداث  التى 
ـؤلـف - وهـو فى نــفس الـوقـت مـخـرج !! لــكن ا
الـعرض!!  –أضاف رابـعـا لـهـذا الـثـالـوث  وهو
احلـبــيـبـة .. فــأصـبـحت الـعـالقـة بـ الـزوج فى
ـســرحـيـة  تـدور بـ ثالث نـسـاء ( الـزوجـة - ا
احلـبــيـبــة - الـعــشـيـقــة ) ال بـأس  ولــكن الـنص
والـــعـــرض لم يـــوضــحـــا لـــنـــا مــاهـــو الـــفـــرق بــ
الـعـشــيـقـة واحلـبــيـبـة  صـحــيح أن الـعالقـة بـ
الـزوج والـزوجة عالقـة واضـحة  حـيث إنـها لم
ـعـروف إلى حـد تـخــرج عن اإلطـار الـتــقـلـيــدى ا
ــلـل  والــذى يــدور حــول مــطـــالــبــة الــزوجــة - ا

بـــشــكـل دائم - لـــزوجــهـــا بـــالـــبــحـث عن الـــســبل
ال  من أجـل البيت  والطـرق التى يـوفر بـها ا
ومن أجل األبناء  ويعبـر عن العزلة التى يشعر
بــهــا الــزوج  فى بــيــته حــ تــواجــهه الــزوجــة 
شـاكل أسرية  كـمرض البنت - وبـشكل دائم 
الـتى ماتت فى النـهاية -  وضرورة الـسعى نحو
عالجـهــا إنـقـاذا حلـيـاتــهـا  كـمـا حـدث فى هـذا
الـعـرض  إال أنـنـا ال نـعـرف طـبـيـعة الـعالقـة مع
ـكتوب احلبيـبة  ومع وجود الـعشيـقة  النص ا
لم يــوضـح هــذا  والـــعــرض لم يـــضف أى رؤيــة
تــوضح طـبــيـعــة الـعـالقـة  ومــظـاهــر االخـتالف
بـيــنـهـمــا  الـعـشــيـقــة فى هـذا الـعــرض  مـجـرد
امــرأة تــلـبى احــتـيــاجــات الـزوج اجلــنـســيـة  فى
سرحية  تقول ح أن احلبيبـة  تظل طوال ا
ـــاذا حتــبه  بـــيــنــمــا له ( بــحـــبك)  وال نــعــرف 
تقول له الزوجـة ( بكرهك ) وال نعرف - أيضا
ـاذا تـكرهه  بـيـنـما نـرى صـديـقه  يـتابع كل  -
هــــذا  وال نــــعـــــرف مــــوقــــفـه احلــــقــــيـــــقى جتــــاه
مـــايـــحـــدث  ومـــاهـــو دوره بــــالـــضـــبط فى هـــذه
ــســرحــيــة  الـــعالقــات غــيــر مــحــددة  وغــيــر ا
واضحـة  وجاءت جملرد تـلبيـة رغبـة فى تقد
مـــوضـــوع لــيـس مــكـــتـــمال كـــمــا ذكـــرت  إلى أى
شىء يـــــشــــيـــــر  ال نــــعـــــرف  ومــــا هـى رســــالــــة
ــاذا أقــدم الـزوج الــعــرض  النــعــرف أيــضــا  و
ـسـرحـية  عـلى االنـتـحـار - شنـقـا- فى نـهـاية ا

ــعــنى فى ال نــعــرف كــذلك  النــريــد أن يـكــون ا
بــطن الــشــاعــر كــمــا يــقــولــون  فــنــحن نــشــاهــد
مـســرحـا  ونـشــاهـد مـوضــوعـا جـذابــا  ونـتـابع
شخوصا إنسانيـة  الينبغى أن نهدر إنسانيتهم
ـهــا  وتـفــتـقـد  فى ركــام جتـربــة  تـفــتـقــد مـعــا
مـصــداقـيـتـهـا  وتــدفـعـنـا دائــمـا إلى تـسـاؤالت 

نعجز عن وضع إجابات لها .
 اخملــرج ( مـحــمـد إبــراهــيم ) قـدم نــسـاءه وهن
يــرتـــدين مالبس بـــيــضــاء  صـــمــمــهـــا( جــمــعــة)
الئكة  بدون أدنى اهـتمام بأن كل فـيظهرن كـا
امـرأة لــهـا طــبـيــعـتــهـا  ولــهـا تــكـويــنـهــا الـنــفـسى
البس يـنـبـغى أن تـكـون مـعـبـرة عن اخملـتــلف  ا
هذا االخـتالف  وعاكسـة لهـذا التـباين  وهذا
أمــر لم يــحـــدث  طــوال الــعــرض وهن يــرتــدين
البس  فــيــبـدون أمــامــنـا وكــأنــهن أمـراة تــلك ا
واحـدة !! األداء الـتمـثـيلى رتـيب جـدا  أفهم أن
تـكـون الـرتـابـة ضـروريــة  لـعـكس حـالـة الـرتـابـة
الـعـاطـفيـة - مـثال - بـ الـزوج والـزوجـة  لكن
أن يـكون األداء رتـيبـا - كـذلك - مع العـشيـقة 
ـــفـــجـــرة لـــلـــمـــشــــاعـــر الـــكـــامـــنـــة  أو مع وهـى ا
احلـبــيـبــة  اجلـالــبـة لــلـرومــانـســيـة  أعــتـقـد أن
ــفــتـــقــد بــ كل تــلك احلــاالت  كــان الــتــبــاين ا
ـــمـــثـــلـــ أمـــر ضـــروريـــا  وافـــتـــقـــاده فـى أداء ا
يــتــحــمل مــســؤولــيــته مــخــرج الــعــرض . اإليــقـاع
الــعـــام لـــلـــعـــرض اتـــسم بـــتـــلك الـــرتـــابـــة  بــدون

ضـرورة فــنـيـة  األحـداث كـلـهـا تـدور داخل بـيت
الـزوج  والديكـور الذى صممـه( وائل عبد الله)
نظر  يكشف يشير إلى طبيعة هذا البيت  فا
لـنــا الـشـقــة من الـداخل  صـالــة واسـعـة  تـضم
ن بـــارا ومــــقـــعـــديـن  وعـــلى عـــلـى اجلـــانـب األ
نتصف  ن مطبخـا كبيـرا  وفى ا اجلـانب األ
فى أقــصى الـيـسـار  نـرى بـابـا يـؤدى إلى غـرفـة
الــنـوم  تــبـدو فى مــسـتــوى أعــلى بـدرجــتـ عن
ـــزدانــــة بــــبالط مـن نـــوع ( أرضـــيــــة الــــصــــالــــة ا
الـفيـنـيل) األسـود / الـرصـاصى  وفى جـزء من
ـنـظر نـرى مـقعـدا خـشبـيـا ولوحـة مـكتـوبًا ذلك ا
ــا يـشـيــر إلى أنـهـا عـلــيـهـا أرقــام أتـوبـيــسـات  
مــحــطـــة  فى وسط صــالــة الـــبــيت ?? النــعــرف
ـنــطـقــة- مــنـطــقـة احملــطـة- هى ــاذا !! وتــلك ا
الـتى رأينا فـيهـا الزوج مـشنوقـا  ومتـدليا رأسه
ـشهـد بكل ـعلق فى حـبل غلـيظ  هنـا أصبح ا ا
ـفــردات  مـزدحــمـا جــدا  وال أعـرف لم تـلـك ا
 تصـمـيـمه هـكذا  بـرغم أن الـعـرض  عرض
هرجان  أو قـاعة  سواء (قاعـة الغد ) مكـان ا
سرح السالم  مكان قاعة ( يوسف إدريس ) 
فصح الـعرض الرئيـسى ? الديكور الـضخم  وا
ـكـان بواقـعـيـة شديـدة جـدا  تلك عـلى طـبـيعـة ا
ـسرحى لم تـكن مالئمة ـنظر ا الواقعـية  فى ا
أبـــدا لــــطـــبـــيـــعــــة هـــذا الـــعــــرض  ومـــوضـــوعه 
وطــريـــقــة الــطـــرح  لــيس هـــنــاك انــســـجــام بــ
أمـا فـيــمـا يــتـعـلق بــالـدرامـا ـكــان والـشـخــوص  ا
احلـــــركــــيـــــة  كــــمـــــا جــــاء فـى ورقــــة الـــــعــــرض (
ن مـصـطفى) الـبانـفـلـيت)  والتى صـمـمـها ( أ
فـال أعــــرف أين هـى تــــلك الــــدرامــــا احلــــركــــيــــة
ـشـار إلـيـهــا  أيـقـصـد بـهــا تـلك األوضـاع الـتى ا
و أمـامه رأيـنــا فـيـهـا الـزوج جــالـسـا الـقــرفـصـاء 
جتـــلس الـــعــشـــيـــقـــة  بـــيــنـــمـــا جـــلـــست الـــزوجــة
الــقــرفـصــاء خــلـفـه مـبــاشــرة?  الـكل عــلى وضع
الـــقــرفـــصــاء  أهـــذه هى الــدرامـــا احلــركـــيــة ??
الـعرض قدم أربع أغنيـات كتب كلماتـها الشاعر
ـلك حسا ( سامح الـعلى ) وهـو شاعـر قادر  
ــشــاعـر مــتــمــيــزا  وقــدرة عــلى اإلفــصــاح عـن ا
ــكــتــوب أن يــفــصح بــشــكل لم يــســتــطـع الــنص ا
عــنــهــا لـألسف الــشــديــد  أغــنــيــة تــتــحــدث عن
طـبيعة النـظرة  وأنواعهـا  وأخرى تتحدث عن
احلب  وأخـــرى تـــتـــحــدث عـن صـــورة احلــبـــيب
جتــاه الــطـــرف اآلخــر  واألخــيــرة تـــتــحــدث عن
الـرغبة فى الرجـوع والتواصل  وتـلك األغنيات
التى حلنـها ( سـامح عيسى) وغـناها بـنفسه مع
صــوت آخــر جــمــيل ومـــعــبــر ل ( نــهــاد فــتــحى )
وبـعــيــدا عن الـعــرض أغـنــيـات ــفـردهــا  كــانت 
جــمــيــلـة  وراقــيــة  ودافــئــة  وكـلــهــا مــشــاعـر .
 يـــبــقى - فـى الــنــهـــايــة - أن أقـــول : إن مــخــرج
العـرض  أضاع على نـفسه فـرصة تـقد عمل
يـحــسب له  لـو أنـه اسـتــعـان بــنص آخـر  كــتـبه
غـيره  فقد يـتيح له ذلك النص فرصـة التعامل
بـصـورة أفـضل  حـ يـضع رؤيـة جـديـدة  لـكن
أن يــقـوم هــو بـإخــراج نص كـتــبه  وبــشـكل غــيـر
كامل  هـذا األمـر أضاع عـلـيه فـرصة  أتـاحـها
له مــسـرح الــشــبـاب  ومــا كــان يـنــبــغى عــلـيه أن
يــضــيــعـهــا  فــكم من مــخــرج  وكم من مــؤلف 
ـثــلــ  يـرغــبـون فى إتــاحـة الــفـرص وكم من 
أمـامـهم  ولــكن أن نـضـيـعـهـا عــلـيـنـا  وعـلـيـهم 
ـشـكلـة  الـتى أرجـو أن يـنـتـبه إلـيـها فـتـلك هى ا
اخملرج ( هشام عطـوة ) مدير مسرح الشباب 

سرح.. أثناء اختياره لعروض ا

º¡æcÉeCG ≈a Gƒ°ù«d ¿ƒ∏ã‡h πªàµj ºd ¢VôY
موضوع
قد قتل
معاجلة
وكتابة ولم
يقدم
جديدًا

 كان على
البس  ا
أن تعكس
التباين ب

الشخصيات
لكنها لم
تفعل!

أحمد عبد الرازق أبو العال
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عهد يعمل بنظام > كان على كل منا تمثيل دورين فى امتحانات آخر العام الدراسى إذا كان ا
عمول به حاليا. وكان الختيار األدوار السنة الدراسية وليس بنظام الفصل الدراسي ا
ا عنى أن الرائد طليمات تعمد اختيار األدوار لكل طالب  سرحيات فلسفة كبرى  وا

يتناسب مع تكوينه اجلسمانى (الفيزيكى) ومع طبيعته من ناحية التراجيديا والكوميديا. 
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أن حتقق شيئا» لذا كف عن العمل بكل هذا اجلد.

بـول: وهو كـذلك. لـنـقل أنى انـتقل إلى نـيـويـورك. هذا
هـو الــشــرط رقم واحــد ألــيس كــذلك? إذن لــنــقل إنى

أقبل ذلك..
سوزان: ال تصنع بى أى معروف بذلك.

بول: بحق السـماء هـذا هو ما تـقوليـنه أليس كذلك?
إذا كنت أريدك علي أن أقبل نيويورك.

سوزان: أنه ليس شرطا.
بول: كل شىء شرط يا سوزان. كل شىء.

سوزان: ماذا تقول?
قابل? بول: أريد فقط أن أعرف ماذا أحصل فى ا

سوزان: ماذا تريد?
بول: أنت تعرف ما أريد.

سوزان: أو.
بول: هل فكرت فى ذلك?

سوزان: ال أعتقد أن أينا مستعد لذلك.
بول: هذا هراء...

سوزان: أنا لست مستعدة.
كـننا أن نبـدأ ح نكون فى بول: حـسن متى? إذ ال 

. الست
. سوزان: أنا فى الواحدة والثالث

بول: عظيم. لم يتبق سوى تسع وعشرين سنة.
سـوزان: أتــريــد أن تـكــون أنت طــفــلــنــا يــا بـول? أعــنى
ــرحـلــة الـزمـنــيـة أتـعــتـقــد حـقـا أنك بـأمـانــة فى هـذه ا

تريد أن نكون والدين?
بول: نحن لسنا أسوأ من قليل نشأت معهم.

سـوزان: هـذا هـو مــا أعـنـيه. أريـد أن يــكـون لى أطـفـال
يوما ما. أنا فعال أريد ذلك. فقط ليس اآلن.

بــول: إذن مـــا الــنـــتـــيـــجـــة حــتـى اآلن? بـــول يــنـــتـــقل إلى
نـيويـورك. وسوزان تـظل بال أطفـال. هذا اثـنان صـفر.

أريد بعض النقاط.
سوزان: سنتحدث فى ذلك أوكى?

بول: سنتحدث فى ذلك هذا الكالم يبدو مألوفا.
ــعـقــول أن تــنـتــظــر مـني أن سـوزان: حــسن لــيس من ا
أقــول أجل عــظــيم. «أنت تــريــد أطــفــال ســيــكــون لــنـا

». هذا شىء يجب أن نتناقش فيه. أطفاالً
بول: وهو كذلك. هذا نصف نقطة أليس كذلك?

سوزان: تـستطيع أن تبقى لـنهاية األسبـوع. فأنا اعتقد
أنـنـا يـجب أن نـقـضى بـعض الـوقت مـعـا. إذ أنى أرغب
فى أن تــقـابل بـعض أصـدقـائى. ذلك أنى قـتـلـتـهم مـلال
من كــثـــرة الــتـــحــدث عــنـك. وال أعــتــقـــد أنــهم يـــؤمــنــون
بــوجــودك. وهـنــاك حــفل لــيـلــة الــغـد. ولــدى مــكـان فى

شقتى.
بول: هل هذا عرض?

سوزان: تستطيع أن تبقى?
بول: نعم.

سوزان: جميل.
(يقبالن بعضهما)

سوزان: لنذهب من هنا.
بول: هل نحن ذاهبان إلى مكان ما?

كننا أن نتحدث فى مسكنى. سوزان: 
ـكـان حيـث ال نسـتـطيع أن بول: بـاعتـبـاره عـكس هذا ا

نتحدث?
سوزان: أتريد أن تبقى هنا?

بول: كال بل أريد أن نعود إلى مسكنك. ونتحدث.
ـة تليفونية هذا هو كل ما فى سوزان: إني انتظر مكا

األمر.
بول: أو!

سوزان: هيا.
(ينهضان)

بول: سوزان.
سوزان: ماذا?

بول: ما األمر? أحس أنى... لست أدرى.
سـوزان: لـقـد مـرت ثالثـة أشـهـر. ونـحن فى حـاجـة إلى
بــعض الـوقـت. هـيــا نـذهب (يــخـرجــان) هل أنت آت يـا

حبيبى?
قعد. ستار) شوى علي ا (بول يتبعها. والدجاج ا

شهد السادس ا
1977. حــــجــــرة مــــعــــيــــشــــة بــــول وســــوزان فى غــــرب
ســيــنـتــرال بــارك. الــوقت مــســاء. قـمــاش نــقــاشــة عـلى
األرض. هــنـــاك ســـلم وجــرادل دهـــان صـــيــنـــيـــة دهــان
وفـرش. وكـومة مـن الصـنـاديق يـغـطـيـهـا الـورق. وهـناك
مـقعد. سـوزان وسيلـينا جتـلسان عـلى األرض وتنتـهيان
البس الـعـمل. بيـنـما تـضاء من وجـبـة صيـنـية. إنـهـما 

األنوار تكونان مستغرقتان فى الضحك.

سوزان: غير معقول. وماذا يقول حظك?
(تفض سيلينا بسكويتة حظها وتقرا)

سـيـليـنا: «من لـيس يـدرى لـكـنه لـيس يـدري أنه لـيس
يدرى أحمق. فاتركه» هل هذا حظ?

سوزان: اوو! إنه لثقيل.
سيلينا: البد أن شخصا ما فى مصنع البسكويت كان

يعمل وقتا إضافيا.
(سوزان تنظر إلى وعاء الطعام)

زيد? سوزان: أتريدين ا
سيلينا: لقد امتألت.

سوزان: اسمى هذه بصفة عامة وجبة جيدة جدا.
ا أستطيع عمله. سيلينا: إنها أفضل 

(بول من اخلارج) كم الساعة?
سوزان: جتاوزت العاشرة.

سيلينا: هل هو جاد فيما يقوله عن الوظيفة?
رح بشأن شىء كهذا? اذا  سوزان: و

ـونـتـاج. لذا سـيلـينا: لـديه بـالفـعل اثـنـان يـعمالن فى ا
زيد. اذا يريد ا لست أفهم 

سوزان: ألن بـيرت طـائش متـقـلب وينـبغي عـلي بول أن
يـفـصـله. لـكـنه فى حـاة إلى وجـود شـخص يـعـرف حـقا
ما يفعلون. اسمعي أنها صفقة كبيرة. الفيلم الروائى
الــطــويـل األول. لــذا فــهـــو ال يــريـــد أن يــكـــو هــنــاك أى

إهمال.
سـيـلـيـنا: كــنت أعـتـقــد أنه لم يـحــصل عـلــيه بـعـد. ألن

يذهب إلى كليفورنيا لهذا السبب?
سـوزان: هـذه مـجـرد شـكـلـيـات. فـهـو يـعلـم بـالفـعل أنـهم
يــريــدونه قـطــعــا ولـكن هــنــاك كل تــلك الـطــقــوس الـتى
ـنـتج... يـنــبـغي عـمــلـهـا... مـقـابــلـة اخملـرج.. ومـقـابــلـة ا
. هذه هي واإلقـامة هنـاك لبـضعة أيـام يشم الـكوكـاي

طريقة القيام بالعمل.
سيلينا: لم يسبق لى أن عملت فى..

بول: (من اخلارج) كم الساعة?
سـوزان: جتـاوزت الـعــاشـرة والــربع. أتـمــنى لـو يــشـتـرى
ســاعــة. اســمــعى أعــرف أنك قــلــقــة. ذلك أنــهــا نــقــلـة
كـــــبــــيـــــرة أعــــنـى كــــنـت مــــذعـــــورة حــــ حـــــضــــرت إلى

نيويورك أول مرة. أتذكرين معرضى»...
ساحات? سيلينا: صور ا
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بول: آسف.

سـوزان: بـــول حــقــيـــقــة األمــر هى أن مـــا أقــوم به هى
أفـضل صحـيـفـة معـمـارية فى الـبالد فى الـواقع أنـها
من أفــــضل الـــصـــحـف فى الـــعــــالم وأنـــا أحـب الـــعـــمل
هــــنـــاك. وأحب الــــنـــاس. وأحـب أفـــكـــارهـم. وأحب مـــا
يحـاولون فـعـله باجملـلة كـمـا أنى أحب كوني قـد بدأت
ـكـننى أن آخـذ عـملـى علي مـحـمل اجلد أشـعر بـأنى 

ألول مرة.
بول: قلت إني آسف.
سوزان: لقد سمعتك.

بول: هذا عظيم.
سـوزان: وثــمـة شـىء آخـر يــا بـول. أنى فى حــاجـة إلى
أن أكـسب قـوتي. لم أكن أدرك ذلك من قـبل كم كـنت
أكــره تـلــقى الـنــقـود مــنك ومن أســرتى. وال أشـعــر بـأن
عـلي أن اعـتـذر عـن أى شىء مـهم يـا بـول. وعـلـيك أن
تـعــلم أنك لــست الــشـخـص الـوحــيــد هـنــا الــذى يـشــعـر

بالكبرياء.
بـول: أنت عــلـي صـواب. وأنـى آسف. حــقــا. لــقــد كـان

هذا حمق منى. لم أكن أقصد أن أحبطك.
سـوزان: أعـلم أنك لم تــكن تـقـصـد. فـقط كـان عـلى أن
أقول لك ذلك. أو يا حبيبى كم هو لطيف أن آراك.

بول: إنى افتقدك.
سوزان: حسن وأنا افتقدك أيضا.

بول: كثيرا?
سوزان: أو كثيرا جدا جدا.

بول: هل كنت.. هل كنت مع أى شخص آخر?
سوزان: كصحبة? قليلون. وماذا عنك?

بول: صحبة? ليس مع كثيرات.
سوزان: كانت لي صديقة. مرة. إن احلياة متنوعة.

بول: كم هذا مثير لالهتمام. هل أعجبك ذلك?
ـــرة. افــــتـــقـــد ســوزان: كال. حــــقـــا لم يــــرق لى ذلك بــــا

ارسة احلب معك.
بول: نعم هذا اجلزء كان دائما جيدا.

سـوزان: كـان? لم تــتـحـدث عن عالقـتـنــا وكـأنـهـا انـتـهت
(صمت قصير) هل انتهت?

بول: لست أدرى. هل انتهت?
سوزان: أليس هذا هو ما يـفترض أن نتحدث عنه? لم
ـفـتـرض أن الـعـالقـة سـتـكـون دائـمـة. أعـتـقد يـكن من ا

أننا كنا جنرب بعض الوقت. أتريد إنهائها?
بول: كال.

سوزان: إذن لنتحدث عنها.
بول: هذا هو ما نفعله.

ســوزان: وهـــو كـــذلك. إن األمــــور تـــســـيـــر مـــعى ســـيـــرا
حسنا.

بول: هكذا فهمت.
ســـوزان: مـــــا أعــــنـــــيه أنـى ال أســـــتــــطـــــيـع الــــعـــــودة إلى

بوستون.
? هل أنت مقيدة جسديا? بول: ال تستطيع

سوزان: بل أنا ال أريد.
بول: آه. إذن عـلي أن انتقـل إلى نيويـورك هل هذا ما

تقصدين?
سـوزان: ال يـــجب أن جتــعـل األمــر يــبـــدو وكــأنه نـــهــايــة
الــعـــالم. لـــقـــد كـــنت دائـــمـــا تــبـــحـث عن االنـــتــقـــال إلى

نيويورك.
وقف. بول: إنى فقط أحاول أن استوضح ا

كنك أن تنجح هنا يا بول. سوزان: 
بــول: إنـى بــخـــيـــر فى بـــوســتـــون. وجـــمــيع أصـــدقـــاؤنــا
ــونــتــاج. وأحب احلــيـاة هــنــاك. ولــقــد نـصــبت رئــيس ا

هناك.
سوزان: لكنك كنت تـقول أنك تريد عملك اخلاص بك
ــكـنك إقــامــته هــنــا. إذ أن مــا يــصـور من يــومــا مــا. و
ـــا يــصــنـع فى بــوســتـــون. كــمــا أنى أفالم هــنـــا أكــثــر 

ساعدة. كن أن يقدموا ا أقابل الكثيرين الذين 
بول: إنك تتحدث مثل أخى.

سـوزان: حــسن ومــا الـعــيب فى احلــصــول عـلـي بـعض
الــعــون بــحـق الــســمــاء? لــقــد ســاعـــدتــنى ســولى. وأنــا
سـاعدت بـعض النـاس هنـا. هذا لـيس مجـرد معروف
كــمــا تــعــلم. أن الــشــخص يــســاعــد شــخــصــا آخــر ألنه
يـعـتـقـد أنه جـيد. وأنـت جيـد يـا حـبـيـبى. ويجب أن...
ـــا اعــتـــقــد أنك قـــادر عــلي فـــعــله. ـــزيــد  أن تـــفــعل ا

فلماذا تقاوم ذلك?
بـول: يـجب أن نـتـبـادل األمـاكن فـتـكـون رجـال وأكون

امرأة قبل أن نفكر فى العودة معا.
سـوزان: حـسن لـقـد كـنت أنت الـقـائل دائـمـا «إذا كـنت
أمـريـكـيـا أبـيض تـنـتـمى إلى الـطـبـقـة الـوسـطى يـنـبـغي
عـلـيك أن تعـمل أربـعـا وعـشرين سـاعـة فى الـيوم. دون
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ـســيح تــلك األشـيــاء الـتي لم سـوزان: نــعم هى. أيـهــا ا
أكن أعـرفـهـا عن الـتـصــويـر الـفـوتـوغـرافى. أشـعـر كـأن

هذا مضى عليه نحو مليون عام.
ساحات. سيلينا: كنت أحب صور ا

ؤكد أنها كـانت جيدة. أعنى بالنسبة سوزان: أو من ا
ـا كــنـت أعـرفـه فى ذلك الــوقت كــانت صــورا رائــعـة
لكن إلى أن التقيت بأنـاس كانوا يدركون ما يفعلون...
ألنـــهم إذا مــــا رأوا أن بك شـــيــــئـــا يــــنـــفـــتــــحـــون لك...
فــيــســـمــحــون لك بــاالطالع عــلـى كل مــا فى أذهــانــهم
وتــســألــ األســـئــلــة ويــضــعــون يـــدك عــلي أخــطــائك
ويــبـيــنـون لـك كل مـا يــلـزم أن تــعـرفــيه حــتى تـصــبـحى
مـصورة جـيـدة حـقا أعـنى أن هـذا فى الـنهـايـة هو كل
مــا هــنـــالك. وحــ تـــرين أنك تــخـــتــارين االخـــتــيــارات
الصحيحة فى العمل وتعرف أنهم علي صواب حتى
لو لم تـدركى أنك أصـبحت تـعرفـ أكـثر. كـما يـحدث
اآلن فــعـيــنى ال تـرى إال حــ يـكــون كل شىء عــلى مـا
يـرام ح يـكـون كل شىء واضحـا وبـسيـطـا. تفـهـم
ـوذجــا كـامال حتت كل شىء مــا أعـنى. حـ تــريـنى 
وتــعــرفــ كـم لــديك من هــذا كى تــعــرضــيه كى يــوحى
وضوع كـله. علي أى حال أنى أثرثر أليس كذلك? با
أنى أفعل ذلك فى الـفترة األخـيرة عمـا كنا نـتحدث?

أو نعم نيويورك.
سيلينا: سوف أفكر فى األمر.

سوزان: هذا وعد?
سيلينا: أقسم من كل قلبى.

سرح) كم الساعة? بول: (خارج ا
سوزان: (تتجاهله) ألن بول مقتـنع تمام االقتناع بأنك
ن عـمـل مـعـهم. ـونـتــاج  أحـد أفــضل من يــقـومـون بــا
فـأنت الـتـى عـلـمــته بـحق الــسـمـاء. ولــكن من ذا الـذى
سـيعـرف قدرك حـ تكـون مـحـبوسـة هنـاك مغـمورة

فى بوستون?
(بول يـندفع داخال بحـقيبـة مالبس صغـيرة. ويرتدى
حــلـة مـن ثالث قـطع ولـه شـارب ويــبـدو عــلى أحـدث

موضة)
بول: سوزى ماذا فعلت بحق اجلحيم ب... ها هى.

(يربت على سترته)
سوزان: ماذا?
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سرحي جريدة كل ا

> حاضرنا األستاذ أحمد البدوى فى اإللقاء د. محمد مظهر سعيد فى علم النفس
سرح. سرح األستاذ زكى طليمات فى فنية ا األستاذ درينى خشبة فى تاريخ ا
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سرحي جريدة كل ا

> اختار العميد طليمات لكل طالب منا مشهدين تمثيلي أحدهما باللغة العربية
صرية التى كانت شائعة فى حقل التمثيل األم وثانيهما باللغة العامية.. اللهجة ا
صرى آنذاك. سرح ا فى ا

18
سوزان: ولم ال يفعل?

ــــلك حــــلــــة. ال لــــست أدرى. جــــيك! إنه دوج: إنه ال 
يـكـره عــمه. فى الـواقع أظن أنه شـعـور مـتـبـادل ولـكن
ـــتـــأنق يـــفـــتـــرض أني ســـوف اقـــطـع وعــدا بـــأن هـــذا ا
ـال. ــتـســكع سـيــسـكــو سـيـصــلح حــاله إذا أقـرضــنـا ا ا
ذلك أن العائلة مبـهورة بأن سيسكو شريك فى إحدى
الـشـركـات. شـركـة الـبـنـاء غـير احملـدودة. سـأقـول لك
إنـى ال أســتــطــيع أن أتــخــيل كــيف يــظن أى إنــســان أن
صالح سـيسـكو يـستـحق نـصف ملـيون إني أحب ذلك
ـؤكد أنـى سوف دلـل. إنه شـريكـى ومن ا الشـخـص ا
رء أن تاعب. لـكن فى وسع ا أحمل عـنه الكـثير مـن ا
ــســطــرة ولـكــنى ال أدفع يــجـعـل سـيــســكــو يـســتــقــيم كـا

دوالرًا واحدا فى سبيل ذلك.
مارايا: هل نحن ذاهبون أم ال?

جـوج: أجل أجل نـــحن ذاهــبــون. هـــذا شىء مــزعج.
ــؤكـــد أن هــذا شىء شــاذ غـــيــر طــبـــيــعى. ســوف من ا
أحتـــــدث إلـى رئـــــيس مـــــقـــــرف ألحـــــد الـــــبـــــنـــــوك. دوج
ــمــول الـصــالـح. سـوف ــســطــول األكــبــر يــلـتــقـى مع ا ا

حتضرون أليس كذلك?
سوزان: سنراك قريبا. ونتمنى لك حظا سعيدا.

دوج : لــست أدرى كــيف تــســتــطــيـعــون أيــهــا الــنـاس أن
ـدينـة. انظروا إلى هـذا السـنجاب. تـعيشـوا فى هذه ا
إنه مــصـاب بــالـتــهـاب الــكـبـد. انــظـروا إلــيه. إنه مــثـيـر
لــلـشـفــقـة. يــأخـذ اخملـدر بــإبـرة قــذرة. امـنـحــوه سـاعـة
واحـــدة فى الــريـف ولــســوف يـــنــسـى أن هــنـــاك مــكــان
اسـمه سينتـرال بارك. يجب أن تتـحركوا. سوف أدفن
سـيـسـكـو وسـوف نـتـشـارك مـنـاصـفة فـى هـذا العـمل.
احضـرى الكـامـيرا والـتقـطى صـورا لألشجـار وما إلى

نظر جميل هناك. ذلك. ا
مارايا: دوج.

دوج : أو. كـى. أوكـى. ال عــــــلــــــيـك. إلـى الــــــلـــــــقــــــاء يــــــا
أصدقائى. هي! جيكى بو.

(يخرج)
سوزان: متى تتوقع أن تلدى?
بول: سوزان يجب أن يذهبوا.

ـؤكد أن هـذا هـو األخـير. مـارايا: فى نوفـمـبـر. ومن ا
صدقـينى لـقد كـان غلـطة (لـلطفل ماتى) ليس أنت
يا حبيبى بل الـطفل القادم. كل ما أستطيع أن أقوله
لـك هــو أال تــصغ لألطــبــاء. لــقــد قــالــوا إني فى أمــان
... وبـعد أربعة أسابيع حدث ما بعد والدة ماتى هذا
حـــدث. أربـــعــة أســـابــيع. حـــسن يـــجب أن اذهب. إلى
الـلـقـاء أيـهـا األصـدقاء. (حتـدث الـطفل) إلى الـلـقـاء.

باى.
(تخرج. فترة صمت. سوزان تقدم بعض الدجاج)

زيد? سوزان: أتريد ا
بول: ال.

(صمت قصير)
سوزان: كيف صارت األمور معك?

بول: عظيم. وأنت?
سوزان: بخير.

بول: وهذا ما يكفى من األخبار الطيبة.
سوزان: هل بعت السيناريو?

بول: كال.
سوزان: سوف يحدث ال تقلق.

بول: كال لن يحدث. أنه قطعة من السخف.
سوزان: لقد قرأته. واعتقد إنه جيد.
بول: وها هى نقطة أخرى لالتفاق.

سوزان: بول ماذا حدث?
اذا دعوت دوج ومارايا? بول: 

ســـوزان: كـــــنت أظـن أنك تـــــود أن تـــــراهــــمـــــا. فـــــهـــــمــــا
صديقيك.

بول: ولكن اآلن?
ـديـنـة هذا الـنـهـار فـقط وعلـيـهـما سـوزان: إنـهمـا فى ا

ساء. أن يعودا هذا ا
ــسـيح نـحن لـم نـر بـعـضــنـا مـنـذ بـول: سـوزان بـحق ا

ثالثة أشهر. ولدينا أمور نتحدث فيها.
سوزان: إنى آسـفة. كنت اعـتقد أنك تريـد أن تراهما.

ساء بأكمله كى نتحدث. ولدينا ا
بول: كنت أعتقد أنك يجب أن تعملى.

ساء فترة راحة. كننى أن اعتبر هذا ا سوزان: 
بول: عمل لطيف.

سوزان: نعم فى الواقع هو عمل لطيف.
نازل األثرياء. بول: التقاط صور 

سـوزان: كـنـت اعـلم أن هـذه هى الــطـريـقـة الــتي تـنـظـر
بها إليه.
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اخملدر
مارايا: كال يا دوج ال يجب أن تتناوله.

دوج: إن يـدى تـقـتـلـنى من فـرط األلم. وال أسـتـطـيع أن
أفكر تفكيرا سليما.

سرح) (الكلب ينبح خارج خشبة ا
مارايا: كال.

دوج: (صــائـحـا) مــاذا قــلـت لك عن هــذا الــكــلب? دعه
وشــأنـه وإال فــســوف أؤذيـك. إذا كــنت تـــريــد أن تـــبــقى

هناك (يتوقف النباح) أوكى. هذا أفضل.
اح. سوزان:  أنه ذكى 

ـال دوج: ســأقــول لك شــيـئــا. لــو حــصــلت عــلي هــذا ا
فـسوف أشـترى نـصيـب سيـسكـو وأدير الـعـمل بنـفسى

ما لم تكن تريد أن تدخل معى.
بول: أنا?

دوج: أنت ال تــعــتــقــد أبــدا أنى جــاد. أيـهــا الــرجل إني
أعنى مـا أقـول. أنك ال تعـلم بـعض ما أنـا مـقدم عـليه.
سوف أصبح رجال ثريا. إن ذلك الرجل الذى بنيت له
ـــنــزل إنك تــتـــذكــره. مــســـتــر كـــونــكــلـــ أتــذكــر ذلك ا
الـرجـل الـذى تــوجـد كــتـلــة ضـخــمـة فـى رقـبــته? حـسن
لـقد سر حقا بـعملى سر حقـا. واشترى قطعة األرض
ـمتـازة تلك عـلي البـحيرة وحـ اكتـشف أنى كنت مع ا
الـكـتيـبـة الثـالـثة والـعـشرين الـتـكتـيـكيـة فى نـام... كانت
ـيـة الـثـانـيـة... هـذا أنـهى هـذه فـرقـته فى احلـرب الـعــا
ـســألــة يــا صــديــقى. إذ حــصــلت عــلي الــعــقــد بــهـذه ا
الطريقة. أربعة عشر منزال. أتعرف كم يساوى ذلك?

ال بعد. مارايا: دوجو أنك حتى لم حتصل علي ا
دوج: اسمع يـا صديـقى بـخطـة الصـفـقة فـإن أى بنك
ـال يــكــون بــنـكــا أحــمــقـا. ال يــصــطف كى يــقــرضـنـى ا

اريجوانا واحدة يا مارسى هه? سيجارة ا
مارايا: ال.

دوج: نـفس ماريـانا فـقط. مجـرد نفس لـع هـو كل ما
أريد.

مارايا: ال يا دوج. لن حتصل على شىء من هذا.
(بول ينظر إلى ساعة سوزان)

بول: جتاوزت الساعة عشرين دقيقة.
مارايا: يحسن بنا أن نتحرك.

دوج: نــعم وهــو كـــذلك (يــصــيح) هـى! جــيك هــيــا يــا
بــنى حـان وقت الــبـنـك. سـأقــول لك شـيــئـا يــا صـديق
إنى لست بارعا فى هذا الهراء. إنى لست بارعا هذا
هـو كل شـىء. ولـست أدرى لـم ال يـهــتم ســيـســكــو هـذا

األحمق بذلك. إنه عمه.

سـوزان: لـقـد صـعـدت. طـرت. كـنت أريـد أن أفـاجـئك.
ـطـار فـقط... لـسـت أدرى. شـعـرت بـالـغـضب ثـم فى ا
من أنى قـطـعت كل هذا الـطـريق ألني افتـقـدتك. كنت
ســـأتـــصل. كـــنـت ســـأدعى أنى مـــازلت فـى نـــيـــويــورك

لكن لست أدرى... لم أفعل ذلك.
بول: لقد الحظت.

سـوزان: بــول إنى آسـفــة. إني أحــاول الــشــرح. أعـنى
ـا حـدث بل إنى أنى ال أحس بـالـبــهـجـة فى الـواقع 
أحسن بأنى غايـة فى احلمق. أعلم أن ما فعلته شىء
لـــعــ بـل إنى شـــعــرت بـــالـــقـــلق حـــ أدركت الـــســبب
الـذى... كـنت أريـد أن اجـعـلك تـقـلق. كـنت أريـد ذلك.
أعــلم أن هـــذا ســخـــيف لـــكــني كـــنت أريـــد أن ألــومك
وأكـون عـنـيـفـة مــعك ألنك جـعـلـتــنى اقـطع كل الـطـريق
إلى بـوستـون فى ح كـان يجب أن أكـون منـشغـلة فى
ـــعـــرض... أجـل أعـــرف. فـــقط يــــجب أن أقـــول لك ا
هذا. ما أحاول قوله... يبـدو أن لدى مشكلة صغيرة.
وهـي تـقــبل حــقـيــقــة أنى... غــارقـة فى حــبك يــا بـول.

هذا هو كل ما هنالك أني ال أطيق البعد عنك.
(سـوزان تـتــحـكم فى نــفـسـهــا. بـول يــتـقـدم نــحـوهـا.

يتعانقان. وسوزان باكية)
بول: هى! هى!

(يقـبالن بعضهما بعـضا بحنان. سيـلينا تعود وتقف.
ستار)

شهد اخلامس ا
1975. ســـيــنـــتــرال بـــارك. بـــعــد الـــظــهـــيـــرة. مــقـــاعــد
وصــفــائح قــمــامــة. بــول وســوزان ومـارايــا يــأكــلــون من
سك . بول  عبوة عائلية من الكـينتكى فرايد تشيك
بـالــطـفل مـاتـي فى حـ تـعــد مـارايـا زجــاجـة. ومـارايـا

حامل.
مـارايا: لست أدرى. أعـتقـد أنه غـاضب لسـبب ما. لم
طـبخ هذه أعد أتـذكر مـاذا كان لـكنـه التـقط سكـ ا
ــائــدة. لــقــد انــغــرست لــبــوصــة وهــذه ورشــقــهــا فى ا
ائدة من البلوط الـقوى. أعنى أنه كان مجنونا حقا. ا
(تــوجه حـديــثـهــا إلى الـطــفل مـاتى) إنـى أحــكى عن

أبيك يا حبيبى. ال تقلق فكل شىء على ما يرام.
(مـارايـا تـعـطى الـزجـاجة لـبـول الـذى يـطـعم الـطفل

ماتى)
سوزان: ولكن كيف جرح يده?

قـبض جيـدا. فسـقطت سـكا بـا مـارايا: أو! لم يـكن 

علي النصل.
سوزان: ييى!

. ثالث وعشرون غرزة. سك مارايا: حقا. يا لـدوج ا

ـسـكـنات. إنه بـخـيـر اآلن. لـكن عـلـيه أن يـتـنـاول تـلـك ا
ـقـابـلـة. ذلك ألن هـذه األقراص وهـذا قـد يـؤثر عـلي ا
قـــويــة جـــدا وجتـــعل اإلنـــســـان يــحـس بــأنـه مــحـــلق فى

السماء. ومع ذلك فهى ال تسكن األلم.
(بول ينظر إلى ساعة سوزان)

بول: الساعة الواحدة وعشر دقائق.
مارايا: (صارخة: دوج!!) إلى الطفل ماتى: إنى آسفة

كنت فقط أنادى علي أبيك.
(يدخل دوج وهو ينظر وراءه. وعليه ضماضة ضخمة
مـربـوطـة فى الـيد الـيـمـنى. وهـناك كـلب يـنـبح خارج

سرح) خشبة ا
دوج: لـقـد سـمـعت مــا قـلـته يـا جــيك. ابـتـعـد عن هـذا
الكـلب. هى! أيـهـا الـرجل أنى جـاد. سـوف ألـكمك فى

رأسك.
ـكنه أن مـارايا: أو! دوج ال تـتـحدث إلـيه هـكـذا. إنه 

يلعب مع الكلب. فهو لن يؤذيه.
دوج: نـعم وح يعضه ويـصاب بالصـعار من سيدفع

ستشفى? فاتورة ا
بــول: لـقـد جتـاوزت الــسـاعـة الــواحـدة يـا دوج. سـوف
يـستغـرق منك األمـر نصف ساعـة بأكمـلهـا حتى تصل

إلى وول ستريت من هنا.
سافة تستغرق خمسة عشر دقيقة. سوزان: ا

ـــارجــوانـــة. أين دوج: أني فى حـــاجـــة إلى ســـيـــجـــارة ا
كيس نقودك يا مارسى?

مـارايا: ليس فى وسـعك أن تـدخـنـها اآلن يـا حـبـيبى.
فأنت مقدم علي لقاء رئيس أحد البنوك.

نى. إذا كـان ال يريد أن دوج: اللـعنة عـليه. إن يـدى تؤ
ال فسوف أحصل عليه من مكان آخر. يقرضنى ا

مـارايا: دوج إنك تـتـحـدث عن خمـسـمـائة ألف دوالر.
وأي بـنك آخـر لن يـسـمح لك بـالـدخـول (تـتـحدث إلى

دير هو عم سيسكو. سوزان) إن ا
دوج: ومــــاذا تـــعـــرفــــ أنت عـن هـــذا? إذا لم اســــتـــطع
ـغـفـلـ حـتى احلـصــول عـلى بـضع دوالرات من أحـد ا

لو لم يكن عم صديقى فإنى ال أريد هذه النقود.
مـارايـا: إنه لـيـس صـديــقك فـحــسب. بل هـو شــريـكك

أيضا.
دوج: ويــا له من شــريـك. إذا لم أقم بــالــعــمل بــنــفــسى
ألجنزنـا منـزال واحدا تـقريـبا كل مـائة سـنة. هـيا أين
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

>أحيانا ما كان يحضر معنا محاضرات التمثيل طالب الدفعة األولى فى قسم
النقد والبحوث الفنية خليل الرحيمى بهاء الدين شرف حلمى عبد اجلواد
السباعى أنور فتح الله السيدة أمينة الصاوى يوسف احلطاب محمد حس

تاز أحمد نهاد الفره. الكاشف رشاد حجازى يوسف 

> كان الرائد طليمات - نحن طالب السنة األولى - يجمعنا فى محاضرات مادة
عهد فى سنة التمثيل مع طالب الدفعة األولى التى سبقتنا إلى الدراسة فى ا
افتتاحه فى سبتمبر عام 1944م.
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ســوزان: أقــــمت مع صــــديــــقــــة? هل أنت ســــعــــيــــد بـــأن
ترانى?

بول: سوزان.
(بـول وســوزان يــتـعــانــقـان تــظــهـر ســيــلـيــنــا ومـعــهـا

فنجانان من القهوة. وتقف حلظة)
بول: أنت لم تتصلى بى. لذا كنت قلقا.

سوزان: كنت سأتصل. إني آسفة.
بول: ولم لم تتصلى?

طبخ) (سيلينا تنسحب إلى ا
سوزان: لقد كنت هنا.

بول: أين? فى بوستون?
سوزان: أجل.

اضية? بول: فى الليلة ا
سوزان: بول يجب أن أقول لك شيئا.

بول: اللعنة! ما هو?
اضية. سوزان: لقد أقمت مع كاتى فى الليلة ا

بــول: كـــاتي مـــوفـــات? تـــلك الـــتـي تـــســـكن فى الـــطـــابق
الــســـفــلى? هـل كــنت فى الـــطــابق الـــســفــلـى? جــئت من

نيويورك وكنت فى الطابق السفلى?
سوزان: دعنى أروى لك ما حدث.

بول: أجل ما رأيك فى أن تروى لى ما حدث.

وطـوال ذلـك الـوقت كـنت أشـعـر أنك شـديـدة اجلـاذبـيـة
ولـــكن مـــاذا بـــعــد? هـــكـــذا تـــســيـــر األمـــور واآلن إذا مــا
ذهـــبت ونــامـت مع شـــخص مـــا عــلـى مــا كـل هــذا? كل
هــــذا اإلحـــــجــــام مـن أجل مــــشـــــاعــــر شـــــخص آخــــر...
ا كانت فى نيويورك وأسخف ما فى األمر هو أنـها ر
تـعـتـقـد  أنى وأنـا نـسـتـمـتع مـعـا من وراء ظـهـرهـا وهـذا
هـو مـا جـعـلـهـا... فـإذا مـا كـانت فى الـواقع فـعـلت أى
ا لم تفعل ا فعلـته حتقيقا للـعدل. أو ر شىء حـقا ر
اذا لم تتصل? شيئا. وفى هذه احلالة فأين كانت? و
سيلينا: أتريد أن تمـارس احلب معى? هل هذا هو ما

تعنيه?
بـول: كـال كال لـيس هـذا مــا أعـنـيه. أعــنى كـنت أريـد
ـســألـة أوال عــلى الـرغم ذلك لــكن لـيــست هــذه هى ا
من أنى قـلت ذلك ألــيس كـذلك? غـيـر أنى كـنت دائـمـا
افـتـرض أنـك نـوع من... كـان شــيـئــا من هـذا الــقـبـيل..

هل فكرت فى ذلك فى أى وقت?
سيلينا: أجل بالطبع.

وضوع? بول: حسن. كيف تشعرين بالنسبة لهذا ا
سيلينا: عن اجنذاب الناس بعضهم لبعض?
بول: هل رغبت فى أن تمارسى احلب معى?

سـيلـينا: لـقد رغـبت فى فعـل الكـثيـر من األشيـاء التي

بول: ال. شكرا.
جانيس: هل كل شىء على ما يرام?

بول: جميل. جميل تماما.
جانيس: أوكى.

(رسـيل وجـانـيس يـخرجـان. بـول يـلـتقط الـصـفـحات
من على األرض)

بول: ها. أين كنا?
سيلينا: أحتس بالرغبة فى العمل?

بول: بالطبع. لم ال?
سيلينا: تبدو مشتتا.

بول: إني بخير. لم أكن أتوقع أحدا.
سيلينا: لقد كنت شارد الذهن حتي قبل أن يحضرا.
بول: ال إنها فقط جانيس. لقد فهمت ما كانت تفكر
... وأنا وأنت هنا. أعنى فيه... فسوزان فى نـيويورك

رء ال يستطيع قول أى شىء. أن ا
سيلينا: أو. كى. هيا نعمل.

ض عـليـها فى بول: معك حق. لـقد شـرد ذهنى. لم 
نيـويورك أكـثـر من خمـسـة أيام وهـا أنـا ذا أحس كأني
كـــشىء خــامـــد ال لــزوم له. إذ كـــمــا تـــعــرفـــ نــحن لم
نـفـتـرق ولو لـيـوم واحـد بأكـمـله مـنـذ بدأنـا نـعـيش مـعا.

ثالث سنوات تقريبا.
سيلينا: اتصل بها.

ا ما تزال فى قاعة العرض. بول: ر
سيلينا: إذن اتصل بها هناك.

بول: لم تترك الرقم.
سـيلـينا: إنك تـعـرف اسم مكـان قـاعة الـعـرض. اتصل

بدليل نيويورك.
بـول: ســولـى إنـهــا ال تــريــد أن اتــصل بــهــا هــنـاك وإال
ألعــطــتــنى الــرقم. هــذا رمــز «هــذه مــســاحــتى ال تــقم

بالغزو».
سيلينا: إنكم معشر الرجال متعبون أحيانا.

بول: دعينا نعمل فى السيناريو.
كننى أن أؤكد ذلك. سيلينا: سوف ننجز الكثير 

(بول يفتح اجلالد ويتوقف)
ــاضـيـة حـ بـول: لـقـد كـانـت فى اخلـارج فى الـلــيـلـة ا
اتــصــلت بــهــا. إذ أنــنــا عــادة مــا نــتــحـدث فـى احلــاديـة
عـشر. وهـى لم تكن مـوجـودة. بل لم تكـن هنـاك طوال

الليل. ولم تتصل أبدا.
سـيلـينا: اسـمع إذا كـانت قـد أصابـهـا ضـرر أو وقعت

تاعب التصل بك أحد فال تقلق. فى أى نوع من ا
بول: ليس هذا ما كنت أفكر فيه بالضبط.

سيلينا: اتعتقد أنها تتصعلك?
بول: لست أدرى.

سيلينا: ماذا تفعل لو كانت كذلك?
بول: وكيف لى أن أعرف?

سيلينا: لو كنت أحب رجال واكتشفت أنه يفعل شيئا
كهذا معى فأنا أعرف ماذا سأفعل.

? بول: ماذا كنت ستفعل
سيلينا: كنت سأقتله.

بـول: لــقـد كــان بـيــنـنــا دائـمـا هــذا الـنــوع من الـتــفـاهم
لـيس بشكل رسـمى. فقد وجـدنا أنـفسنـا نتحـدث معا
بأنه ال ضيـر إذا كنا... نـظريا أعـنى نظريـا ال ضير.
إذ... نحن لم نكن مرتبـط حصريا معا. إذا اجنذبنا
لـشــخص مـا... ولم يــكن عــلـيـنــا بـالــضـرورة أن نــخـبـر
بـعضنا بـعضا إذا ما حدث أن.. مـا لم نكن نخشى من
أن يـخـرج األمـر من أيـديـنـا... كـان يـكـون األمـر شـديـد
ـسـألة هي اخلـطورة ولم نـسـتـطع التـعـامل معـه. لكن ا
ــضـــحك أن يــصل أنــنـــا لم نــخن أبـــدا. لم نــخـن. من ا
األمـر إلى كلـمـات كهـذه. نحن لم نـنم مع آخـرين. على
األقل أنـا لم أفـعل. وال أعتـقـد أنـهـا فعـلت إال بـالـطبع
أنه ال سـبــيل إلى الــعـلم عــلي وجه الــيـقــ مـاذا حـدث
مــنـذ قــلــنـا أنـه لـيس مـن الـضــرورى أن نــخـبــر بــعـضــنـا
ا بعـضا. غـير أنى ال اعـتقـد حقـا أنهـا فعـلت ذلك. ر
كـــانت تــــريــــد أن تـــفــــعل. أعــــنى أنى أردت ذلـك فـــمن
نطقى أنها من احملتمل أرادت ذلك وكونها لم تفعل ا
أو من احملـتمل أنها لم تـفعل يجعل األمـر صعبا. لكن
البـد من االعتـراف بأنـهـا أرادت ذلك الشىء لـكنـها لم
تـفعله ألنها تـعرف ما سأحس به... هذا جـعلنى دائما
ا أحس بـأنى مـعـجب بـها. لـيس مـعـجـبـا بـالـضـبط. ر
أثق بــهــا. احــتــرمــهــا. أثق بــهــا. شىء كــهــذا. مــزيج من

هذه األشياء.
سيلينا: أدرك ما تعنيه.

بـول: أجل ولــكـن واآلن وأنــا ال أعــرف أين كــانت فى
ـاضــيـة كـنـت أحس بـإحــسـاس سـخــيف جـدا. الـلــيـلــة ا
أشعر وكـأنى أحمق. أبـله ال أدرى. لقد قـضيت اللـيلة
ـاضـية بـأكمـلـها يـقظـا أفـكر فى هـذا. أعـنى أنا هـنا ا
كل هـــذا الـــوقت... لـــقـــد عــرفـت مــنـــذ مـــاذا عـــامــ

أرفض أن أفعلها.
. لكنك أبيت. بول: إذن كنت ترغب

سـيـلـيـنـا: لــو أن سـوزان كــانت فى مــكـانــهـا فى الــلـيــلـة
اضية فهل كنت ستفعل? ا

بول: كنت أتمنى لو لم أثر هذا األمر.
سـيـلـيـنا: اعـتـقـد أنـهــا كـانت فـكـرة طــيـبـة. أعـنى إثـارة

وضوع. إنى أشم رائحة القهوة. هذا ا
طبخ. بول ينادى) (سيلينا تخرج إلى ا

بول: سيلينا!
سيلينا: (من اخلارج) ماذا?

بول: شكرا.
سيلينا: (من اخلارج) ال عليك.

بـول: يـأخـذ الــسـيـنـاريـو ويـرقـد عــلى األريـكـة ويـنـظـر
إلى بضع صفـحات. يتـوقف قليالً ويـنحى السـيناريو.
ال يــسـتــطـيع الـتــركـيـز. (تـدخل سـوزان بـبطء. وحتـمل

حقيبة صغيرة. تراقب بول للحظة)
سوزان: بول.

(بول ينهض جالسا)
بول: ماذا حدث? هل عدت?

سوزان:لم يحدث شىء. لقد حضرت. هل تعمل?
اضية? بول: أين كنت فى الليلة ا
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مـتأكـدة هم ال يعـلمـون ماذا قدم? أعـنى أنهـا من أقدم
دارس. ألـيس كذلك? لكن حـ يفـسر األمور تـشعر ا
وكــأنه يـــتــحــدث إلـــيك اآلن الــيـــوم. أال تــعــتـــقــد ذلك

يارس?
رسيل: نعم.

جــانــيس: أجل هـــذا مـــا أعــــنـــيه حـــقــــا حـــتى خـــارج
االجـتماعات كانت هـناك تلك الطـاقة التي ال تصدق
ـــعـــتـــزل - جـــمـــيع أنـــواع الـــطـــاقــة فى كـل مـــكـــان فى ا
اخملـتــلــفـة فـى مـســتــويـات مــخــتـلــفــة روحـيــة ونــفـســيـة
وجــــنـــســـيــــة أو! لـــكن دعــــني أعـــطــــيك مـــثــــاال عن نـــوع
عـلم الدخـول فيـها. ذكـر مثل األشيـاء التى اسـتطـاع ا
مــــا قـــلـت لك... أو! لم أذكــــر لك ذلـك أوكى. هــــنـــاك
تلك احلـرب ب الـهـند وبـاكسـتـان عن شىء ما فـجعل
بـاني وكل شىء مخـفيًا عـتزل جمـيع ا ـعلم جمـيع ا ا

من اجلو لذا لم ترنا القاذفات...
رسيل: (جان)! تتوقف جانيس فورا.

رسيل: أوقات معينة أفكار معينة.
جانيس: كنت فقط. كنت فقط أعنى...

(رسـيل يــبـتـسم وجــانـيس تـرد االبــتـسـامــة بـضـعف.
سك رسيل بيدها. فتشعر بالطمأنينة)

بول: ها هو الرقم.
طبخ) (تدخل سيلينا من ا

سيلينا: إنى ال أجد كنكة القهوة.
بول: سوف أحضرها.

طبخ وسيلينا جتلس. فترة صمت (بول يـخرج إلى ا
قصيرة)

جـانـيس: إذن عـمـا يـدور الــفـيـلم. إذ أن بـول قـال إنك
أنت وهـو تعـمالن فى سـينـاريو فى حـ سوزان تـوجد

فى نيويورك.
سـيــلـيـنـا: نـحـن نــعـمـل فـيـه وهي هــنـا أيــضــا. من أين

عرفت سوزان?
جــانـيس: لــقــد نــشــأنــا مــعــا. وســافــرنـا حــول الــعــالم.

. فنحن كصديقت حميمت
سـيلـينا: أو! صحـيح. أنت التي اشـتريت الـسمـكة فى

بالى.
جـانيس: (لـرسيل) فى وسـعـنـا التـوقف فى نـيـويورك
أليس كـذلك? فكل مـا نحـتاجه هـو تغـييـر التـذاكر إلى

رحلة نيويورك طوكيو.
مكن لهذا أن يحدث. رسيل: من ا
سيلينا: إنتما ذاهبان إلى طوكيو?

رســيل: طــوكـــيــو وســيــنــغــافـــورة وأغــاديــر. وكــولــونــيــا
وباريس وليدز ثم نعود إلى نيويورك. دوائر.

سيلينا: أنتما تسافران كثيرا هه?
عـلم ال يـسـتطي أن يـكـون فى كل مـكـان. تلك رسـيل: ا

األمور الفيزيقية. ينبغى على أحد أن يفحصها.
سـيـلـيـنا: وهـذا هـو مــا تـفــعالنه? تـفــحـصــون األشـيـاء

علم? لذلك الرجل ا
علم يفحص. أنا أكون هناك فحسب. رسيل: ا

سيلينا: وماذا يفحص?
رسيل: كل شىء. وأى شىء.

سيلينا: يغطى الكثير من األشياد هه?
رسيل: حقا.

جانيس: عما يدور الفيلم?
سيلينا: الثورة األمريكية.

رسيل: موضوع دسم. تاريخى.
سيلينا: إنه يتناول بصفة رئيسية بيت الدعارة ذاك
الـــذى كــــان فى كـــونـــكــــورد حـــيث كـــان جــــنـــود اجلـــيش
ــنـــتـــجــ يـــريــدون أن الــبـــريـــطــانـي يــذهـــبـــون. إذ أن ا
ثيـر جنـسيا. وال ـوسيـقى ا يصنـعوا نـوعا من الفـيلم ا
نـستطيع أن نفـهم إن كانوا مجانـ أم شديدو الذكاء.
لــقــد كــانــوا يــبــيــعــون مــخــدر األفــيــون ويــكــتــبــون كــتــبــا
لألطــفــال. إنــهم يــســتـثــمــرون كل مــا لــديــهم مـن مـال.
ــال. شىء شـــريــر جــدا. عـــلي أى حــال أكــداس مـن ا
أظن أنـه مع اقـتــراب األلـفــيـة الــثــانـيــة يـعــتـقــدون أنـهم
كنهم كسب ما أنـفقوه وزيادة إذا ما ظهر الفيلم فى

ناسب. الوقت ا
ـطـبخ وهـو يـحـمل صيـنـيـة عـلـيـها (بـول يـدخل من ا

بعض البسكويت)
بول: عما تتحدث ايرا ونيك?

سيلينا: أجل. هل وجدتها.
بول: إنها على النار.
(رسيل يقف فجأة)

رسيل: شكرا.
بول: ماذا?

جـانيس: هل سـنـذهب? وهـو كذلك أظن أنـنـا سـنري
سـوزان فى نيويـورك. هل تريد أن تـرسل لها أى شىء

معنا?

لكـما. (يـكتب) إذن أنـتمـا اإلثنان الـتقـيتـما فى الـهند
هه?

رسيل: أجل.
بول: البد أن ذلك كان أمرا لطيفا.

رسيل: لقد كان.
بول: كان?

رسيل: أجل.
بول: كيف? من أى ناحية كان لطيفا?

رسيل: (مفكرا) هل زرت الهند?
بول: كال.

رسيل: ينبغى لك أن تزورها.
اذا? بول: 

رسيل: رحلة مختلفة. مختلفة جدا.
جـانـيس: كـنــا نـعـقــد تـلك االجـتــمـاعـات أى األشـرم أو
مـعزل احلكيم الهـندى حيث يجيب الـسيد عن األسئلة
و.. قـرأ الـكـثـيـر من األدب الـغـربى وفى وسـعه تـفـسـير
األشـيــاء تـفـسـيـرا واضـحــا جـدا. ذلك أنه مـعـاصـر فى

الكثير من النواحى...
رسيل: لقد تدرب علي تراث قد جدا.

. أنــــا ال أحتــــدث عن جـــانــيس: نــــعـم الــــتــــراث قــــد
الـــتــراث. أعـــنى بــقـــدر مــا يـــتــعــلـق األمــر أعـــنى لــست

رسـيل: بـجـعة. كـلب سـالـوقى. كـلـهـا حـيـوانـات. وسـفر.
حيوانات حتمل الناس إلى أماكن جديدة.

ـــدهش. لـــقـــد حـــطت بـــهـــا جــانــيس: وإلـــيك اجلــــزء ا
الـبجعـة فأخرجت جـميع تـلك الصور مـن حقيـبة كانت
ـبــانى الـشـاهـقـة حتـمـلـهــا وأخـذت تـضـعـهــا فـوق تـلك ا
وأنت تــقـــول إن ســوزان فى نـــيــويــورك تـــقــيم مـــعــرضــا

لصورها. رسيل حلم بذلك.
بـول: هل أنـتـمــا مـتـأكـدان مـن أنـكـمـا ال تــريـدان بـعض

البيرة أو أى شىء?
نوع الكحوليات. رسيل: 

جانيس: أو أجل. لقد نسيت.
رسيل: سوف نتناول الطعام فيما بعد. شكرا لك.

جانيس: ال ولكن هل تفهم ما أعنيه?
بول: حسن أنا آسف ألنها ليست هنا.

رسيل: ال توجد مشكلة.
(يجلسون حلظة)

بول: إذا كنـتمـا تقـوالن إنكـما سـوف تمـران بنـيويورك
ـكـنـني إعـطـائـكـمـا رقـمــهـا هـنـاك. لـقـد قـلـتـمـا إنـكـمـا

سوف تمران بنيويورك أليس كذلك?
رسيل: نعم.

بول: وهو كذلك. سوف أعطيكما رقمها. سوف أكتبه

شهد الرابع ا
1974. حــجــرة مـعــيـشــة بـول وســوزان. مــقـعــد مـريح.
وأريكة صـغيرة وبـساط هندى مـستهـلك. وخزانة كتب
من الطـوب واأللواح اخلشـبيـة. جتلس جـانيس ورسيل
عـــلـى األريــــكـــة. أنــــهــــمــــا يــــرتــــديـــان ثــــوبــــ هــــنــــديـــ
ـتـصـوفـة. ويـجـلس بـول علي فـضـفـاضـ من مالبس ا

قعد وبجانب قدميه كومة من األوراق. ا
جـانـيس: تــذكــر أن مــا احتــدث عـنـه حـلـم. لــقـد حــلم
رسـيل بذلك. عـلى أى حـال ماذا كـان? صعـدت الفـتاة

على ظهر ذلك الطائر األبيض الضخم...
رسيل: بجعة.

جـانـيس: صـحــيح. نـعـم كـان الــطـائــر بـجــعـة. ووصف
هذه الفتاة وكان وصفا تاما لسوزان التى لم ير صورة
لـهـا قط. أو كى? بـكل الــتـفـاصـيل. وكـان ذلك فى لـيـلـة
االحــد وهى نــفس الــلــيــلـة الــتي قــلت فــيــهــا أن سـوزان
طـــــارت إلى نـــــيـــــويـــــورك. إنى أظـن أن ذلك أكـــــثـــــر من

مجرد مصادفة.
بـول: إنـهــا لم تـطــر. بل اسـتــقـلت حــافـلـة مـن نـوع كـلب

السالوقى.
جانيس: أظن أنك قلت إنها طارت.
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

>أحيانا ما كان يحضر معنا محاضرات التمثيل طالب الدفعة األولى فى قسم
النقد والبحوث الفنية خليل الرحيمى بهاء الدين شرف حلمى عبد اجلواد
السباعى أنور فتح الله السيدة أمينة الصاوى يوسف احلطاب محمد حس

تاز أحمد نهاد الفره. الكاشف رشاد حجازى يوسف 

> كان الرائد طليمات - نحن طالب السنة األولى - يجمعنا فى محاضرات مادة
عهد فى سنة التمثيل مع طالب الدفعة األولى التى سبقتنا إلى الدراسة فى ا
افتتاحه فى سبتمبر عام 1944م.
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ســوزان: أقــــمت مع صــــديــــقــــة? هل أنت ســــعــــيــــد بـــأن
ترانى?

بول: سوزان.
(بـول وســوزان يــتـعــانــقـان تــظــهـر ســيــلـيــنــا ومـعــهـا

فنجانان من القهوة. وتقف حلظة)
بول: أنت لم تتصلى بى. لذا كنت قلقا.

سوزان: كنت سأتصل. إني آسفة.
بول: ولم لم تتصلى?

طبخ) (سيلينا تنسحب إلى ا
سوزان: لقد كنت هنا.

بول: أين? فى بوستون?
سوزان: أجل.

اضية? بول: فى الليلة ا
سوزان: بول يجب أن أقول لك شيئا.

بول: اللعنة! ما هو?
اضية. سوزان: لقد أقمت مع كاتى فى الليلة ا

بــول: كـــاتي مـــوفـــات? تـــلك الـــتـي تـــســـكن فى الـــطـــابق
الــســـفــلى? هـل كــنت فى الـــطــابق الـــســفــلـى? جــئت من

نيويورك وكنت فى الطابق السفلى?
سوزان: دعنى أروى لك ما حدث.

بول: أجل ما رأيك فى أن تروى لى ما حدث.

وطـوال ذلـك الـوقت كـنت أشـعـر أنك شـديـدة اجلـاذبـيـة
ولـــكن مـــاذا بـــعــد? هـــكـــذا تـــســيـــر األمـــور واآلن إذا مــا
ذهـــبت ونــامـت مع شـــخص مـــا عــلـى مــا كـل هــذا? كل
هــــذا اإلحـــــجــــام مـن أجل مــــشـــــاعــــر شـــــخص آخــــر...
ا كانت فى نيويورك وأسخف ما فى األمر هو أنـها ر
تـعـتـقـد  أنى وأنـا نـسـتـمـتع مـعـا من وراء ظـهـرهـا وهـذا
هـو مـا جـعـلـهـا... فـإذا مـا كـانت فى الـواقع فـعـلت أى
ا لم تفعل ا فعلـته حتقيقا للـعدل. أو ر شىء حـقا ر
اذا لم تتصل? شيئا. وفى هذه احلالة فأين كانت? و
سيلينا: أتريد أن تمـارس احلب معى? هل هذا هو ما

تعنيه?
بـول: كـال كال لـيس هـذا مــا أعـنـيه. أعــنى كـنت أريـد
ـســألـة أوال عــلى الـرغم ذلك لــكن لـيــست هــذه هى ا
من أنى قـلت ذلك ألــيس كـذلك? غـيـر أنى كـنت دائـمـا
افـتـرض أنـك نـوع من... كـان شــيـئــا من هـذا الــقـبـيل..

هل فكرت فى ذلك فى أى وقت?
سيلينا: أجل بالطبع.

وضوع? بول: حسن. كيف تشعرين بالنسبة لهذا ا
سيلينا: عن اجنذاب الناس بعضهم لبعض?
بول: هل رغبت فى أن تمارسى احلب معى?

سـيلـينا: لـقد رغـبت فى فعـل الكـثيـر من األشيـاء التي

بول: ال. شكرا.
جانيس: هل كل شىء على ما يرام?

بول: جميل. جميل تماما.
جانيس: أوكى.

(رسـيل وجـانـيس يـخرجـان. بـول يـلـتقط الـصـفـحات
من على األرض)

بول: ها. أين كنا?
سيلينا: أحتس بالرغبة فى العمل?

بول: بالطبع. لم ال?
سيلينا: تبدو مشتتا.

بول: إني بخير. لم أكن أتوقع أحدا.
سيلينا: لقد كنت شارد الذهن حتي قبل أن يحضرا.
بول: ال إنها فقط جانيس. لقد فهمت ما كانت تفكر
... وأنا وأنت هنا. أعنى فيه... فسوزان فى نـيويورك

رء ال يستطيع قول أى شىء. أن ا
سيلينا: أو. كى. هيا نعمل.

ض عـليـها فى بول: معك حق. لـقد شـرد ذهنى. لم 
نيـويورك أكـثـر من خمـسـة أيام وهـا أنـا ذا أحس كأني
كـــشىء خــامـــد ال لــزوم له. إذ كـــمــا تـــعــرفـــ نــحن لم
نـفـتـرق ولو لـيـوم واحـد بأكـمـله مـنـذ بدأنـا نـعـيش مـعا.

ثالث سنوات تقريبا.
سيلينا: اتصل بها.

ا ما تزال فى قاعة العرض. بول: ر
سيلينا: إذن اتصل بها هناك.

بول: لم تترك الرقم.
سـيلـينا: إنك تـعـرف اسم مكـان قـاعة الـعـرض. اتصل

بدليل نيويورك.
بـول: ســولـى إنـهــا ال تــريــد أن اتــصل بــهــا هــنـاك وإال
ألعــطــتــنى الــرقم. هــذا رمــز «هــذه مــســاحــتى ال تــقم

بالغزو».
سيلينا: إنكم معشر الرجال متعبون أحيانا.

بول: دعينا نعمل فى السيناريو.
كننى أن أؤكد ذلك. سيلينا: سوف ننجز الكثير 

(بول يفتح اجلالد ويتوقف)
ــاضـيـة حـ بـول: لـقـد كـانـت فى اخلـارج فى الـلــيـلـة ا
اتــصــلت بــهــا. إذ أنــنــا عــادة مــا نــتــحـدث فـى احلــاديـة
عـشر. وهـى لم تكن مـوجـودة. بل لم تكـن هنـاك طوال

الليل. ولم تتصل أبدا.
سـيلـينا: اسـمع إذا كـانت قـد أصابـهـا ضـرر أو وقعت

تاعب التصل بك أحد فال تقلق. فى أى نوع من ا
بول: ليس هذا ما كنت أفكر فيه بالضبط.

سيلينا: اتعتقد أنها تتصعلك?
بول: لست أدرى.

سيلينا: ماذا تفعل لو كانت كذلك?
بول: وكيف لى أن أعرف?

سيلينا: لو كنت أحب رجال واكتشفت أنه يفعل شيئا
كهذا معى فأنا أعرف ماذا سأفعل.

? بول: ماذا كنت ستفعل
سيلينا: كنت سأقتله.

بـول: لــقـد كــان بـيــنـنــا دائـمـا هــذا الـنــوع من الـتــفـاهم
لـيس بشكل رسـمى. فقد وجـدنا أنـفسنـا نتحـدث معا
بأنه ال ضيـر إذا كنا... نـظريا أعـنى نظريـا ال ضير.
إذ... نحن لم نكن مرتبـط حصريا معا. إذا اجنذبنا
لـشــخص مـا... ولم يــكن عــلـيـنــا بـالــضـرورة أن نــخـبـر
بـعضنا بـعضا إذا ما حدث أن.. مـا لم نكن نخشى من
أن يـخـرج األمـر من أيـديـنـا... كـان يـكـون األمـر شـديـد
ـسـألة هي اخلـطورة ولم نـسـتـطع التـعـامل معـه. لكن ا
ــضـــحك أن يــصل أنــنـــا لم نــخن أبـــدا. لم نــخـن. من ا
األمـر إلى كلـمـات كهـذه. نحن لم نـنم مع آخـرين. على
األقل أنـا لم أفـعل. وال أعتـقـد أنـهـا فعـلت إال بـالـطبع
أنه ال سـبــيل إلى الــعـلم عــلي وجه الــيـقــ مـاذا حـدث
مــنـذ قــلــنـا أنـه لـيس مـن الـضــرورى أن نــخـبــر بــعـضــنـا
ا بعـضا. غـير أنى ال اعـتقـد حقـا أنهـا فعـلت ذلك. ر
كـــانت تــــريــــد أن تـــفــــعل. أعــــنى أنى أردت ذلـك فـــمن
نطقى أنها من احملتمل أرادت ذلك وكونها لم تفعل ا
أو من احملـتمل أنها لم تـفعل يجعل األمـر صعبا. لكن
البـد من االعتـراف بأنـهـا أرادت ذلك الشىء لـكنـها لم
تـفعله ألنها تـعرف ما سأحس به... هذا جـعلنى دائما
ا أحس بـأنى مـعـجب بـها. لـيس مـعـجـبـا بـالـضـبط. ر
أثق بــهــا. احــتــرمــهــا. أثق بــهــا. شىء كــهــذا. مــزيج من

هذه األشياء.
سيلينا: أدرك ما تعنيه.

بـول: أجل ولــكـن واآلن وأنــا ال أعــرف أين كــانت فى
ـاضــيـة كـنـت أحس بـإحــسـاس سـخــيف جـدا. الـلــيـلــة ا
أشعر وكـأنى أحمق. أبـله ال أدرى. لقد قـضيت اللـيلة
ـاضـية بـأكمـلـها يـقظـا أفـكر فى هـذا. أعـنى أنا هـنا ا
كل هـــذا الـــوقت... لـــقـــد عــرفـت مــنـــذ مـــاذا عـــامــ

أرفض أن أفعلها.
. لكنك أبيت. بول: إذن كنت ترغب

سـيـلـيـنـا: لــو أن سـوزان كــانت فى مــكـانــهـا فى الــلـيــلـة
اضية فهل كنت ستفعل? ا

بول: كنت أتمنى لو لم أثر هذا األمر.
سـيـلـيـنا: اعـتـقـد أنـهــا كـانت فـكـرة طــيـبـة. أعـنى إثـارة

وضوع. إنى أشم رائحة القهوة. هذا ا
طبخ. بول ينادى) (سيلينا تخرج إلى ا

بول: سيلينا!
سيلينا: (من اخلارج) ماذا?

بول: شكرا.
سيلينا: (من اخلارج) ال عليك.

بـول: يـأخـذ الــسـيـنـاريـو ويـرقـد عــلى األريـكـة ويـنـظـر
إلى بضع صفـحات. يتـوقف قليالً ويـنحى السـيناريو.
ال يــسـتــطـيع الـتــركـيـز. (تـدخل سـوزان بـبطء. وحتـمل

حقيبة صغيرة. تراقب بول للحظة)
سوزان: بول.

(بول ينهض جالسا)
بول: ماذا حدث? هل عدت?

سوزان:لم يحدث شىء. لقد حضرت. هل تعمل?
اضية? بول: أين كنت فى الليلة ا
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مـتأكـدة هم ال يعـلمـون ماذا قدم? أعـنى أنهـا من أقدم
دارس. ألـيس كذلك? لكن حـ يفـسر األمور تـشعر ا
وكــأنه يـــتــحــدث إلـــيك اآلن الــيـــوم. أال تــعــتـــقــد ذلك

يارس?
رسيل: نعم.

جــانــيس: أجل هـــذا مـــا أعــــنـــيه حـــقــــا حـــتى خـــارج
االجـتماعات كانت هـناك تلك الطـاقة التي ال تصدق
ـــعـــتـــزل - جـــمـــيع أنـــواع الـــطـــاقــة فى كـل مـــكـــان فى ا
اخملـتــلــفـة فـى مـســتــويـات مــخــتـلــفــة روحـيــة ونــفـســيـة
وجــــنـــســـيــــة أو! لـــكن دعــــني أعـــطــــيك مـــثــــاال عن نـــوع
عـلم الدخـول فيـها. ذكـر مثل األشيـاء التى اسـتطـاع ا
مــــا قـــلـت لك... أو! لم أذكــــر لك ذلـك أوكى. هــــنـــاك
تلك احلـرب ب الـهـند وبـاكسـتـان عن شىء ما فـجعل
بـاني وكل شىء مخـفيًا عـتزل جمـيع ا ـعلم جمـيع ا ا

من اجلو لذا لم ترنا القاذفات...
رسيل: (جان)! تتوقف جانيس فورا.

رسيل: أوقات معينة أفكار معينة.
جانيس: كنت فقط. كنت فقط أعنى...

(رسـيل يــبـتـسم وجــانـيس تـرد االبــتـسـامــة بـضـعف.
سك رسيل بيدها. فتشعر بالطمأنينة)

بول: ها هو الرقم.
طبخ) (تدخل سيلينا من ا

سيلينا: إنى ال أجد كنكة القهوة.
بول: سوف أحضرها.

طبخ وسيلينا جتلس. فترة صمت (بول يـخرج إلى ا
قصيرة)

جـانـيس: إذن عـمـا يـدور الــفـيـلم. إذ أن بـول قـال إنك
أنت وهـو تعـمالن فى سـينـاريو فى حـ سوزان تـوجد

فى نيويورك.
سـيــلـيـنـا: نـحـن نــعـمـل فـيـه وهي هــنـا أيــضــا. من أين

عرفت سوزان?
جــانـيس: لــقــد نــشــأنــا مــعــا. وســافــرنـا حــول الــعــالم.

. فنحن كصديقت حميمت
سـيلـينا: أو! صحـيح. أنت التي اشـتريت الـسمـكة فى

بالى.
جـانيس: (لـرسيل) فى وسـعـنـا التـوقف فى نـيـويورك
أليس كـذلك? فكل مـا نحـتاجه هـو تغـييـر التـذاكر إلى

رحلة نيويورك طوكيو.
مكن لهذا أن يحدث. رسيل: من ا
سيلينا: إنتما ذاهبان إلى طوكيو?

رســيل: طــوكـــيــو وســيــنــغــافـــورة وأغــاديــر. وكــولــونــيــا
وباريس وليدز ثم نعود إلى نيويورك. دوائر.

سيلينا: أنتما تسافران كثيرا هه?
عـلم ال يـسـتطي أن يـكـون فى كل مـكـان. تلك رسـيل: ا

األمور الفيزيقية. ينبغى على أحد أن يفحصها.
سـيـلـيـنا: وهـذا هـو مــا تـفــعالنه? تـفــحـصــون األشـيـاء

علم? لذلك الرجل ا
علم يفحص. أنا أكون هناك فحسب. رسيل: ا

سيلينا: وماذا يفحص?
رسيل: كل شىء. وأى شىء.

سيلينا: يغطى الكثير من األشياد هه?
رسيل: حقا.

جانيس: عما يدور الفيلم?
سيلينا: الثورة األمريكية.

رسيل: موضوع دسم. تاريخى.
سيلينا: إنه يتناول بصفة رئيسية بيت الدعارة ذاك
الـــذى كــــان فى كـــونـــكــــورد حـــيث كـــان جــــنـــود اجلـــيش
ــنـــتـــجــ يـــريــدون أن الــبـــريـــطــانـي يــذهـــبـــون. إذ أن ا
ثيـر جنـسيا. وال ـوسيـقى ا يصنـعوا نـوعا من الفـيلم ا
نـستطيع أن نفـهم إن كانوا مجانـ أم شديدو الذكاء.
لــقــد كــانــوا يــبــيــعــون مــخــدر األفــيــون ويــكــتــبــون كــتــبــا
لألطــفــال. إنــهم يــســتـثــمــرون كل مــا لــديــهم مـن مـال.
ــال. شىء شـــريــر جــدا. عـــلي أى حــال أكــداس مـن ا
أظن أنـه مع اقـتــراب األلـفــيـة الــثــانـيــة يـعــتـقــدون أنـهم
كنهم كسب ما أنـفقوه وزيادة إذا ما ظهر الفيلم فى

ناسب. الوقت ا
ـطـبخ وهـو يـحـمل صيـنـيـة عـلـيـها (بـول يـدخل من ا

بعض البسكويت)
بول: عما تتحدث ايرا ونيك?

سيلينا: أجل. هل وجدتها.
بول: إنها على النار.
(رسيل يقف فجأة)

رسيل: شكرا.
بول: ماذا?

جـانيس: هل سـنـذهب? وهـو كذلك أظن أنـنـا سـنري
سـوزان فى نيويـورك. هل تريد أن تـرسل لها أى شىء

معنا?

لكـما. (يـكتب) إذن أنـتمـا اإلثنان الـتقـيتـما فى الـهند
هه?

رسيل: أجل.
بول: البد أن ذلك كان أمرا لطيفا.

رسيل: لقد كان.
بول: كان?

رسيل: أجل.
بول: كيف? من أى ناحية كان لطيفا?

رسيل: (مفكرا) هل زرت الهند?
بول: كال.

رسيل: ينبغى لك أن تزورها.
اذا? بول: 

رسيل: رحلة مختلفة. مختلفة جدا.
جـانـيس: كـنــا نـعـقــد تـلك االجـتــمـاعـات أى األشـرم أو
مـعزل احلكيم الهـندى حيث يجيب الـسيد عن األسئلة
و.. قـرأ الـكـثـيـر من األدب الـغـربى وفى وسـعه تـفـسـير
األشـيــاء تـفـسـيـرا واضـحــا جـدا. ذلك أنه مـعـاصـر فى

الكثير من النواحى...
رسيل: لقد تدرب علي تراث قد جدا.

. أنــــا ال أحتــــدث عن جـــانــيس: نــــعـم الــــتــــراث قــــد
الـــتــراث. أعـــنى بــقـــدر مــا يـــتــعــلـق األمــر أعـــنى لــست

رسـيل: بـجـعة. كـلب سـالـوقى. كـلـهـا حـيـوانـات. وسـفر.
حيوانات حتمل الناس إلى أماكن جديدة.

ـــدهش. لـــقـــد حـــطت بـــهـــا جــانــيس: وإلـــيك اجلــــزء ا
الـبجعـة فأخرجت جـميع تـلك الصور مـن حقيـبة كانت
ـبــانى الـشـاهـقـة حتـمـلـهــا وأخـذت تـضـعـهــا فـوق تـلك ا
وأنت تــقـــول إن ســوزان فى نـــيــويــورك تـــقــيم مـــعــرضــا

لصورها. رسيل حلم بذلك.
بـول: هل أنـتـمــا مـتـأكـدان مـن أنـكـمـا ال تــريـدان بـعض

البيرة أو أى شىء?
نوع الكحوليات. رسيل: 

جانيس: أو أجل. لقد نسيت.
رسيل: سوف نتناول الطعام فيما بعد. شكرا لك.

جانيس: ال ولكن هل تفهم ما أعنيه?
بول: حسن أنا آسف ألنها ليست هنا.

رسيل: ال توجد مشكلة.
(يجلسون حلظة)

بول: إذا كنـتمـا تقـوالن إنكـما سـوف تمـران بنـيويورك
ـكـنـني إعـطـائـكـمـا رقـمــهـا هـنـاك. لـقـد قـلـتـمـا إنـكـمـا

سوف تمران بنيويورك أليس كذلك?
رسيل: نعم.

بول: وهو كذلك. سوف أعطيكما رقمها. سوف أكتبه

شهد الرابع ا
1974. حــجــرة مـعــيـشــة بـول وســوزان. مــقـعــد مـريح.
وأريكة صـغيرة وبـساط هندى مـستهـلك. وخزانة كتب
من الطـوب واأللواح اخلشـبيـة. جتلس جـانيس ورسيل
عـــلـى األريــــكـــة. أنــــهــــمــــا يــــرتــــديـــان ثــــوبــــ هــــنــــديـــ
ـتـصـوفـة. ويـجـلس بـول علي فـضـفـاضـ من مالبس ا

قعد وبجانب قدميه كومة من األوراق. ا
جـانـيس: تــذكــر أن مــا احتــدث عـنـه حـلـم. لــقـد حــلم
رسـيل بذلك. عـلى أى حـال ماذا كـان? صعـدت الفـتاة

على ظهر ذلك الطائر األبيض الضخم...
رسيل: بجعة.

جـانـيس: صـحــيح. نـعـم كـان الــطـائــر بـجــعـة. ووصف
هذه الفتاة وكان وصفا تاما لسوزان التى لم ير صورة
لـهـا قط. أو كى? بـكل الــتـفـاصـيل. وكـان ذلك فى لـيـلـة
االحــد وهى نــفس الــلــيــلـة الــتي قــلت فــيــهــا أن سـوزان
طـــــارت إلى نـــــيـــــويـــــورك. إنى أظـن أن ذلك أكـــــثـــــر من

مجرد مصادفة.
بـول: إنـهــا لم تـطــر. بل اسـتــقـلت حــافـلـة مـن نـوع كـلب

السالوقى.
جانيس: أظن أنك قلت إنها طارت.
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سرحي جريدة كل ا

> حاضرنا األستاذ أحمد البدوى فى اإللقاء د. محمد مظهر سعيد فى علم النفس
سرح. سرح األستاذ زكى طليمات فى فنية ا األستاذ درينى خشبة فى تاريخ ا
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سرحي جريدة كل ا

> اختار العميد طليمات لكل طالب منا مشهدين تمثيلي أحدهما باللغة العربية
صرية التى كانت شائعة فى حقل التمثيل األم وثانيهما باللغة العامية.. اللهجة ا
صرى آنذاك. سرح ا فى ا

18
سوزان: ولم ال يفعل?

ــــلك حــــلــــة. ال لــــست أدرى. جــــيك! إنه دوج: إنه ال 
يـكـره عــمه. فى الـواقع أظن أنه شـعـور مـتـبـادل ولـكن
ـــتـــأنق يـــفـــتـــرض أني ســـوف اقـــطـع وعــدا بـــأن هـــذا ا
ـال. ــتـســكع سـيــسـكــو سـيـصــلح حــاله إذا أقـرضــنـا ا ا
ذلك أن العائلة مبـهورة بأن سيسكو شريك فى إحدى
الـشـركـات. شـركـة الـبـنـاء غـير احملـدودة. سـأقـول لك
إنـى ال أســتــطــيع أن أتــخــيل كــيف يــظن أى إنــســان أن
صالح سـيسـكو يـستـحق نـصف ملـيون إني أحب ذلك
ـؤكد أنـى سوف دلـل. إنه شـريكـى ومن ا الشـخـص ا
رء أن تاعب. لـكن فى وسع ا أحمل عـنه الكـثير مـن ا
ــســطــرة ولـكــنى ال أدفع يــجـعـل سـيــســكــو يـســتــقــيم كـا

دوالرًا واحدا فى سبيل ذلك.
مارايا: هل نحن ذاهبون أم ال?

جـوج: أجل أجل نـــحن ذاهــبــون. هـــذا شىء مــزعج.
ــؤكـــد أن هــذا شىء شــاذ غـــيــر طــبـــيــعى. ســوف من ا
أحتـــــدث إلـى رئـــــيس مـــــقـــــرف ألحـــــد الـــــبـــــنـــــوك. دوج
ــمــول الـصــالـح. سـوف ــســطــول األكــبــر يــلـتــقـى مع ا ا

حتضرون أليس كذلك?
سوزان: سنراك قريبا. ونتمنى لك حظا سعيدا.

دوج : لــست أدرى كــيف تــســتــطــيـعــون أيــهــا الــنـاس أن
ـدينـة. انظروا إلى هـذا السـنجاب. تـعيشـوا فى هذه ا
إنه مــصـاب بــالـتــهـاب الــكـبـد. انــظـروا إلــيه. إنه مــثـيـر
لــلـشـفــقـة. يــأخـذ اخملـدر بــإبـرة قــذرة. امـنـحــوه سـاعـة
واحـــدة فى الــريـف ولــســوف يـــنــسـى أن هــنـــاك مــكــان
اسـمه سينتـرال بارك. يجب أن تتـحركوا. سوف أدفن
سـيـسـكـو وسـوف نـتـشـارك مـنـاصـفة فـى هـذا العـمل.
احضـرى الكـامـيرا والـتقـطى صـورا لألشجـار وما إلى

نظر جميل هناك. ذلك. ا
مارايا: دوج.

دوج : أو. كـى. أوكـى. ال عــــــلــــــيـك. إلـى الــــــلـــــــقــــــاء يــــــا
أصدقائى. هي! جيكى بو.

(يخرج)
سوزان: متى تتوقع أن تلدى?
بول: سوزان يجب أن يذهبوا.

ـؤكد أن هـذا هـو األخـير. مـارايا: فى نوفـمـبـر. ومن ا
صدقـينى لـقد كـان غلـطة (لـلطفل ماتى) ليس أنت
يا حبيبى بل الـطفل القادم. كل ما أستطيع أن أقوله
لـك هــو أال تــصغ لألطــبــاء. لــقــد قــالــوا إني فى أمــان
... وبـعد أربعة أسابيع حدث ما بعد والدة ماتى هذا
حـــدث. أربـــعــة أســـابــيع. حـــسن يـــجب أن اذهب. إلى
الـلـقـاء أيـهـا األصـدقاء. (حتـدث الـطفل) إلى الـلـقـاء.

باى.
(تخرج. فترة صمت. سوزان تقدم بعض الدجاج)

زيد? سوزان: أتريد ا
بول: ال.

(صمت قصير)
سوزان: كيف صارت األمور معك?

بول: عظيم. وأنت?
سوزان: بخير.

بول: وهذا ما يكفى من األخبار الطيبة.
سوزان: هل بعت السيناريو?

بول: كال.
سوزان: سوف يحدث ال تقلق.

بول: كال لن يحدث. أنه قطعة من السخف.
سوزان: لقد قرأته. واعتقد إنه جيد.
بول: وها هى نقطة أخرى لالتفاق.

سوزان: بول ماذا حدث?
اذا دعوت دوج ومارايا? بول: 

ســـوزان: كـــــنت أظـن أنك تـــــود أن تـــــراهــــمـــــا. فـــــهـــــمــــا
صديقيك.

بول: ولكن اآلن?
ـديـنـة هذا الـنـهـار فـقط وعلـيـهـما سـوزان: إنـهمـا فى ا

ساء. أن يعودا هذا ا
ــسـيح نـحن لـم نـر بـعـضــنـا مـنـذ بـول: سـوزان بـحق ا

ثالثة أشهر. ولدينا أمور نتحدث فيها.
سوزان: إنى آسـفة. كنت اعـتقد أنك تريـد أن تراهما.

ساء بأكمله كى نتحدث. ولدينا ا
بول: كنت أعتقد أنك يجب أن تعملى.

ساء فترة راحة. كننى أن اعتبر هذا ا سوزان: 
بول: عمل لطيف.

سوزان: نعم فى الواقع هو عمل لطيف.
نازل األثرياء. بول: التقاط صور 

سـوزان: كـنـت اعـلم أن هـذه هى الــطـريـقـة الــتي تـنـظـر
بها إليه.
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اخملدر
مارايا: كال يا دوج ال يجب أن تتناوله.

دوج: إن يـدى تـقـتـلـنى من فـرط األلم. وال أسـتـطـيع أن
أفكر تفكيرا سليما.

سرح) (الكلب ينبح خارج خشبة ا
مارايا: كال.

دوج: (صــائـحـا) مــاذا قــلـت لك عن هــذا الــكــلب? دعه
وشــأنـه وإال فــســوف أؤذيـك. إذا كــنت تـــريــد أن تـــبــقى

هناك (يتوقف النباح) أوكى. هذا أفضل.
اح. سوزان:  أنه ذكى 

ـال دوج: ســأقــول لك شــيـئــا. لــو حــصــلت عــلي هــذا ا
فـسوف أشـترى نـصيـب سيـسكـو وأدير الـعـمل بنـفسى

ما لم تكن تريد أن تدخل معى.
بول: أنا?

دوج: أنت ال تــعــتــقــد أبــدا أنى جــاد. أيـهــا الــرجل إني
أعنى مـا أقـول. أنك ال تعـلم بـعض ما أنـا مـقدم عـليه.
سوف أصبح رجال ثريا. إن ذلك الرجل الذى بنيت له
ـــنــزل إنك تــتـــذكــره. مــســـتــر كـــونــكــلـــ أتــذكــر ذلك ا
الـرجـل الـذى تــوجـد كــتـلــة ضـخــمـة فـى رقـبــته? حـسن
لـقد سر حقا بـعملى سر حقـا. واشترى قطعة األرض
ـمتـازة تلك عـلي البـحيرة وحـ اكتـشف أنى كنت مع ا
الـكـتيـبـة الثـالـثة والـعـشرين الـتـكتـيـكيـة فى نـام... كانت
ـيـة الـثـانـيـة... هـذا أنـهى هـذه فـرقـته فى احلـرب الـعــا
ـســألــة يــا صــديــقى. إذ حــصــلت عــلي الــعــقــد بــهـذه ا
الطريقة. أربعة عشر منزال. أتعرف كم يساوى ذلك?

ال بعد. مارايا: دوجو أنك حتى لم حتصل علي ا
دوج: اسمع يـا صديـقى بـخطـة الصـفـقة فـإن أى بنك
ـال يــكــون بــنـكــا أحــمــقـا. ال يــصــطف كى يــقــرضـنـى ا

اريجوانا واحدة يا مارسى هه? سيجارة ا
مارايا: ال.

دوج: نـفس ماريـانا فـقط. مجـرد نفس لـع هـو كل ما
أريد.

مارايا: ال يا دوج. لن حتصل على شىء من هذا.
(بول ينظر إلى ساعة سوزان)

بول: جتاوزت الساعة عشرين دقيقة.
مارايا: يحسن بنا أن نتحرك.

دوج: نــعم وهــو كـــذلك (يــصــيح) هـى! جــيك هــيــا يــا
بــنى حـان وقت الــبـنـك. سـأقــول لك شـيــئـا يــا صـديق
إنى لست بارعا فى هذا الهراء. إنى لست بارعا هذا
هـو كل شـىء. ولـست أدرى لـم ال يـهــتم ســيـســكــو هـذا

األحمق بذلك. إنه عمه.

سـوزان: لـقـد صـعـدت. طـرت. كـنت أريـد أن أفـاجـئك.
ـطـار فـقط... لـسـت أدرى. شـعـرت بـالـغـضب ثـم فى ا
من أنى قـطـعت كل هذا الـطـريق ألني افتـقـدتك. كنت
ســـأتـــصل. كـــنـت ســـأدعى أنى مـــازلت فـى نـــيـــويــورك

لكن لست أدرى... لم أفعل ذلك.
بول: لقد الحظت.

سـوزان: بــول إنى آسـفــة. إني أحــاول الــشــرح. أعـنى
ـا حـدث بل إنى أنى ال أحس بـالـبــهـجـة فى الـواقع 
أحسن بأنى غايـة فى احلمق. أعلم أن ما فعلته شىء
لـــعــ بـل إنى شـــعــرت بـــالـــقـــلق حـــ أدركت الـــســبب
الـذى... كـنت أريـد أن اجـعـلك تـقـلق. كـنت أريـد ذلك.
أعــلم أن هـــذا ســخـــيف لـــكــني كـــنت أريـــد أن ألــومك
وأكـون عـنـيـفـة مــعك ألنك جـعـلـتــنى اقـطع كل الـطـريق
إلى بـوستـون فى ح كـان يجب أن أكـون منـشغـلة فى
ـــعـــرض... أجـل أعـــرف. فـــقط يــــجب أن أقـــول لك ا
هذا. ما أحاول قوله... يبـدو أن لدى مشكلة صغيرة.
وهـي تـقــبل حــقـيــقــة أنى... غــارقـة فى حــبك يــا بـول.

هذا هو كل ما هنالك أني ال أطيق البعد عنك.
(سـوزان تـتــحـكم فى نــفـسـهــا. بـول يــتـقـدم نــحـوهـا.

يتعانقان. وسوزان باكية)
بول: هى! هى!

(يقـبالن بعضهما بعـضا بحنان. سيـلينا تعود وتقف.
ستار)

شهد اخلامس ا
1975. ســـيــنـــتــرال بـــارك. بـــعــد الـــظــهـــيـــرة. مــقـــاعــد
وصــفــائح قــمــامــة. بــول وســوزان ومـارايــا يــأكــلــون من
سك . بول  عبوة عائلية من الكـينتكى فرايد تشيك
بـالــطـفل مـاتـي فى حـ تـعــد مـارايـا زجــاجـة. ومـارايـا

حامل.
مـارايا: لست أدرى. أعـتقـد أنه غـاضب لسـبب ما. لم
طـبخ هذه أعد أتـذكر مـاذا كان لـكنـه التـقط سكـ ا
ــائــدة. لــقــد انــغــرست لــبــوصــة وهــذه ورشــقــهــا فى ا
ائدة من البلوط الـقوى. أعنى أنه كان مجنونا حقا. ا
(تــوجه حـديــثـهــا إلى الـطــفل مـاتى) إنـى أحــكى عن

أبيك يا حبيبى. ال تقلق فكل شىء على ما يرام.
(مـارايـا تـعـطى الـزجـاجة لـبـول الـذى يـطـعم الـطفل

ماتى)
سوزان: ولكن كيف جرح يده?

قـبض جيـدا. فسـقطت سـكا بـا مـارايا: أو! لم يـكن 

علي النصل.
سوزان: ييى!

. ثالث وعشرون غرزة. سك مارايا: حقا. يا لـدوج ا

ـسـكـنات. إنه بـخـيـر اآلن. لـكن عـلـيه أن يـتـنـاول تـلـك ا
ـقـابـلـة. ذلك ألن هـذه األقراص وهـذا قـد يـؤثر عـلي ا
قـــويــة جـــدا وجتـــعل اإلنـــســـان يــحـس بــأنـه مــحـــلق فى

السماء. ومع ذلك فهى ال تسكن األلم.
(بول ينظر إلى ساعة سوزان)

بول: الساعة الواحدة وعشر دقائق.
مارايا: (صارخة: دوج!!) إلى الطفل ماتى: إنى آسفة

كنت فقط أنادى علي أبيك.
(يدخل دوج وهو ينظر وراءه. وعليه ضماضة ضخمة
مـربـوطـة فى الـيد الـيـمـنى. وهـناك كـلب يـنـبح خارج

سرح) خشبة ا
دوج: لـقـد سـمـعت مــا قـلـته يـا جــيك. ابـتـعـد عن هـذا
الكـلب. هى! أيـهـا الـرجل أنى جـاد. سـوف ألـكمك فى

رأسك.
ـكنه أن مـارايا: أو! دوج ال تـتـحدث إلـيه هـكـذا. إنه 

يلعب مع الكلب. فهو لن يؤذيه.
دوج: نـعم وح يعضه ويـصاب بالصـعار من سيدفع

ستشفى? فاتورة ا
بــول: لـقـد جتـاوزت الــسـاعـة الــواحـدة يـا دوج. سـوف
يـستغـرق منك األمـر نصف ساعـة بأكمـلهـا حتى تصل

إلى وول ستريت من هنا.
سافة تستغرق خمسة عشر دقيقة. سوزان: ا

ـــارجــوانـــة. أين دوج: أني فى حـــاجـــة إلى ســـيـــجـــارة ا
كيس نقودك يا مارسى?

مـارايا: ليس فى وسـعك أن تـدخـنـها اآلن يـا حـبـيبى.
فأنت مقدم علي لقاء رئيس أحد البنوك.

نى. إذا كـان ال يريد أن دوج: اللـعنة عـليه. إن يـدى تؤ
ال فسوف أحصل عليه من مكان آخر. يقرضنى ا

مـارايا: دوج إنك تـتـحـدث عن خمـسـمـائة ألف دوالر.
وأي بـنك آخـر لن يـسـمح لك بـالـدخـول (تـتـحدث إلى

دير هو عم سيسكو. سوزان) إن ا
دوج: ومــــاذا تـــعـــرفــــ أنت عـن هـــذا? إذا لم اســــتـــطع
ـغـفـلـ حـتى احلـصــول عـلى بـضع دوالرات من أحـد ا

لو لم يكن عم صديقى فإنى ال أريد هذه النقود.
مـارايـا: إنه لـيـس صـديــقك فـحــسب. بل هـو شــريـكك

أيضا.
دوج: ويــا له من شــريـك. إذا لم أقم بــالــعــمل بــنــفــسى
ألجنزنـا منـزال واحدا تـقريـبا كل مـائة سـنة. هـيا أين
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سرحي جريدة كل ا

ركز القومى لثقافة > ا
الطفل برئاسة د. نبيلة
حسن يفتتح هذا
األسبوع فعاليات
البرنامج الرمضانى
والذى يستمر حتى 25
رمضان اجلارى
ويتضمن البرنامج عقد
مجموعة من اللقاءات
الثقافية والفنية
واإلبداعية إضافة إلى
تقد عدد من
سرحية العروض ا
والسينمائية.

سرح حاضرنا فى السنت األولى والثانية شرقة لعلمية فن ا > على هذه الصورة ا
الدكتور طه حس عميد األدب العربى الدكتور محمد صالح الدين باشا (وزير
خارجية مصر سابقا) الدكتور بشر فارس وغيرهم من محاضرين أجالء النزال
صرى ومستقبله. سرح ا نحفظ حتى اليوم مساهماتهم اجلليلة فى ا
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..ÖM Iô¶f
تـحمـس - ومـازلت - للدور   كنت من أشـد ا
الـــذى يـــلــعـــبه مـــســـرح الـــشــبـــاب  فى حـــيـــاتـــنــا
سرحية  حـ يقوم بإنتاج عدد من العروض ا
ـــســـرح من  مـــفــــســـحـــا اجملــــال أمـــام شـــبــــاب ا
ـثل  ومخرجـ ومؤلف ليقـدموا مالديهم
 إثـراء لــهــذ الــفن الـذى لـن يـقــدم جــديـدا  إال
ــــان بــــأن الــــشــــبـــاب هـم الــــقـــادرون عــــلى بـــاإل
اإلضـافة  واالستـمرار  ودفع الدمـاء اجلديدة
فى شـراي هذا الـفن الذى نخـشى أن ينقرض
 لـكـنـنى - فى الـوقت نـفـسه- ال أشـجع تـقـد
عــروض مــســرحــيــة لم تــكــتــمل بــعــد فـى أذهـان
ـعـنى صـنـاعـهـا  وهم يــظـنـون أنـهـا مـكـتـمـلـة!! 
أنــهـــا تـــبــدو كـــإرهــاصـــات لــعـــرض مــســـرحى لم

يكتمل بعد ..
   وعـــرض ( نـــظــــرة حب) من إنـــتـــاج ( مـــســـرح
ـهـرجـان القـومى الـشـبـاب ) والـذى شـارك فى ا
ـــصــرى  مـن ذلك الـــنــوع الـــذى لم لـــلـــمــســـرح ا
يـــكــــتــــمل بــــعــــد !! صـــحــــيح أنـه قـــدم عــــددا من
ـمــثالت ( مــجـدى رشــوان - حـسن ـمــثـلــ وا ا
حــرب - رفــيف- شـــريــهــان شــرابى - جــيــسى)
ســـيـــكــون لـــهم مـــكـــانـــة  إذا أحـــســنـــوا اخـــتـــيــار
ستـقبل القريب  لكن اخملرج لم أدوارهم فى ا
يــضــعــهـم فى مــكــانــهم الالئق حــ قــدمــهم فى
عــرض  لم يـعـتــمـد عــلى نص مـســرحى جـيـد 
ألنه جاء مـجـرد إرهـاصة لـنص لم يـكـتب بـعد 
ـمـثـلـ  يـخـتـفون ولـقـد انـدهـشت حـ رأيت ا
ـسرح بـعد انـتهـاء العرض بـسرعـة البرق  من ا
 حــــتـى اليــــحـــــضـــــروا الــــنـــــدوة  الــــتـى اقــــيـــــمت
ــــنــــاقــــشــــته!! عــــلـى الــــرغم مـن أن مــــســــئــــولـــة
ـسـرح الغـد  أعلـنت عنـها  العالقـات العـامة 
ـثــلى الــعـرض يــعــنى أنــهم اليـهــتــمـون وغــيــاب 
بالنقاد  وال يهـمهم ما سيقولونه  وكأنهم فوق
ــتـــعــالــيــة  لــيــست فى الــنـــقــد  تــلك الــنــظــرة ا
صـــاحلــــهم أبـــدا   وكــــان من الــــواجب عـــلــــيـــهم
حضـور تلك الـندوة لـيـسمـعوا آراء الـنقـاد حول
أدائـــهم  لـــيــحـــســـنـــوا صــورتـــهم فـى عــروضـــهم

القادمة ..                               
  وبــــعــــيـــــدا عن كـل هــــذا الــــتـــــداعى أقــــول : إن
ـكن أن يــضـعك مــبـاشـرة ـســرحـيــة   عـنــوان ا
أمـام موضـوعه  فحتـما سـترى عـرضا يـتحدث
عن احلب  ال بـأس . فـكم نحن فى حـاجة إلى
مـشــاهـدة هـذا الـنـوع من الـعـروض  بـشـرط أن
تــكـون صــادقـة .. ومــسـألــة الــصـدق الــفـنى هى
ـكن أن تـغـفر أى خـطـأ يـقع فيه ـسـألة الـتى  ا
بدع  مهما كـان  ألننا فى النهاية نسعى إلى ا
ولها دور .. ولـكننى شعرت تـقد فنون مـؤثرة 
مع هـــذا الــعـــرض أن مــعـــيــار الـــصــدق الـــفــنى 
ـاذا  ألن النص قـدم مـوضـوعا معـيـار غـائب  
ا  قـتل مـعـاجلة  وكـتـابة  لـكـنه هـنا لم  قـد
يـــكــــتب بـــشـــكـل جـــيـــد  ويـــدور حــــول الـــثـــالـــوث
الـشـهـيـر ( الـزوج - الـزوجـة - الـعـشـيـقـة)  وما
يحدث بـينهم من مـواقف تكـون سببـا للصراع 
كن أن تـكون دامية ومـفجرا لألحـداث  التى 
ـؤلـف - وهـو فى نــفس الـوقـت مـخـرج !! لــكن ا
الـعرض!!  –أضاف رابـعـا لـهـذا الـثـالـوث  وهو
احلـبــيـبـة .. فــأصـبـحت الـعـالقـة بـ الـزوج فى
ـســرحـيـة  تـدور بـ ثالث نـسـاء ( الـزوجـة - ا
احلـبــيـبــة - الـعــشـيـقــة ) ال بـأس  ولــكن الـنص
والـــعـــرض لم يـــوضــحـــا لـــنـــا مــاهـــو الـــفـــرق بــ
الـعـشــيـقـة واحلـبــيـبـة  صـحــيح أن الـعالقـة بـ
الـزوج والـزوجة عالقـة واضـحة  حـيث إنـها لم
ـعـروف إلى حـد تـخــرج عن اإلطـار الـتــقـلـيــدى ا
ــلـل  والــذى يــدور حــول مــطـــالــبــة الــزوجــة - ا

بـــشــكـل دائم - لـــزوجــهـــا بـــالـــبــحـث عن الـــســبل
ال  من أجـل البيت  والطـرق التى يـوفر بـها ا
ومن أجل األبناء  ويعبـر عن العزلة التى يشعر
بــهــا الــزوج  فى بــيــته حــ تــواجــهه الــزوجــة 
شـاكل أسرية  كـمرض البنت - وبـشكل دائم 
الـتى ماتت فى النـهاية -  وضرورة الـسعى نحو
عالجـهــا إنـقـاذا حلـيـاتــهـا  كـمـا حـدث فى هـذا
الـعـرض  إال أنـنـا ال نـعـرف طـبـيـعة الـعالقـة مع
ـكتوب احلبيـبة  ومع وجود الـعشيـقة  النص ا
لم يــوضـح هــذا  والـــعــرض لم يـــضف أى رؤيــة
تــوضح طـبــيـعــة الـعـالقـة  ومــظـاهــر االخـتالف
بـيــنـهـمــا  الـعـشــيـقــة فى هـذا الـعــرض  مـجـرد
امــرأة تــلـبى احــتـيــاجــات الـزوج اجلــنـســيـة  فى
سرحية  تقول ح أن احلبيبـة  تظل طوال ا
ـــاذا حتــبه  بـــيــنــمــا له ( بــحـــبك)  وال نــعــرف 
تقول له الزوجـة ( بكرهك ) وال نعرف - أيضا
ـاذا تـكرهه  بـيـنـما نـرى صـديـقه  يـتابع كل  -
هــــذا  وال نــــعـــــرف مــــوقــــفـه احلــــقــــيـــــقى جتــــاه
مـــايـــحـــدث  ومـــاهـــو دوره بــــالـــضـــبط فى هـــذه
ــســرحــيــة  الـــعالقــات غــيــر مــحــددة  وغــيــر ا
واضحـة  وجاءت جملرد تـلبيـة رغبـة فى تقد
مـــوضـــوع لــيـس مــكـــتـــمال كـــمــا ذكـــرت  إلى أى
شىء يـــــشــــيـــــر  ال نــــعـــــرف  ومــــا هـى رســــالــــة
ــاذا أقــدم الـزوج الــعــرض  النــعــرف أيــضــا  و
ـسـرحـية  عـلى االنـتـحـار - شنـقـا- فى نـهـاية ا

ــعــنى فى ال نــعــرف كــذلك  النــريــد أن يـكــون ا
بــطن الــشــاعــر كــمــا يــقــولــون  فــنــحن نــشــاهــد
مـســرحـا  ونـشــاهـد مـوضــوعـا جـذابــا  ونـتـابع
شخوصا إنسانيـة  الينبغى أن نهدر إنسانيتهم
ـهــا  وتـفــتـقـد  فى ركــام جتـربــة  تـفــتـقــد مـعــا
مـصــداقـيـتـهـا  وتــدفـعـنـا دائــمـا إلى تـسـاؤالت 

نعجز عن وضع إجابات لها .
 اخملــرج ( مـحــمـد إبــراهــيم ) قـدم نــسـاءه وهن
يــرتـــدين مالبس بـــيــضــاء  صـــمــمــهـــا( جــمــعــة)
الئكة  بدون أدنى اهـتمام بأن كل فـيظهرن كـا
امـرأة لــهـا طــبـيــعـتــهـا  ولــهـا تــكـويــنـهــا الـنــفـسى
البس يـنـبـغى أن تـكـون مـعـبـرة عن اخملـتــلف  ا
هذا االخـتالف  وعاكسـة لهـذا التـباين  وهذا
أمــر لم يــحـــدث  طــوال الــعــرض وهن يــرتــدين
البس  فــيــبـدون أمــامــنـا وكــأنــهن أمـراة تــلك ا
واحـدة !! األداء الـتمـثـيلى رتـيب جـدا  أفهم أن
تـكـون الـرتـابـة ضـروريــة  لـعـكس حـالـة الـرتـابـة
الـعـاطـفيـة - مـثال - بـ الـزوج والـزوجـة  لكن
أن يـكون األداء رتـيبـا - كـذلك - مع العـشيـقة 
ـــفـــجـــرة لـــلـــمـــشــــاعـــر الـــكـــامـــنـــة  أو مع وهـى ا
احلـبــيـبــة  اجلـالــبـة لــلـرومــانـســيـة  أعــتـقـد أن
ــفــتـــقــد بــ كل تــلك احلــاالت  كــان الــتــبــاين ا
ـــمـــثـــلـــ أمـــر ضـــروريـــا  وافـــتـــقـــاده فـى أداء ا
يــتــحــمل مــســؤولــيــته مــخــرج الــعــرض . اإليــقـاع
الــعـــام لـــلـــعـــرض اتـــسم بـــتـــلك الـــرتـــابـــة  بــدون

ضـرورة فــنـيـة  األحـداث كـلـهـا تـدور داخل بـيت
الـزوج  والديكـور الذى صممـه( وائل عبد الله)
نظر  يكشف يشير إلى طبيعة هذا البيت  فا
لـنــا الـشـقــة من الـداخل  صـالــة واسـعـة  تـضم
ن بـــارا ومــــقـــعـــديـن  وعـــلى عـــلـى اجلـــانـب األ
نتصف  ن مطبخـا كبيـرا  وفى ا اجلـانب األ
فى أقــصى الـيـسـار  نـرى بـابـا يـؤدى إلى غـرفـة
الــنـوم  تــبـدو فى مــسـتــوى أعــلى بـدرجــتـ عن
ـــزدانــــة بــــبالط مـن نـــوع ( أرضـــيــــة الــــصــــالــــة ا
الـفيـنـيل) األسـود / الـرصـاصى  وفى جـزء من
ـنـظر نـرى مـقعـدا خـشبـيـا ولوحـة مـكتـوبًا ذلك ا
ــا يـشـيــر إلى أنـهـا عـلــيـهـا أرقــام أتـوبـيــسـات  
مــحــطـــة  فى وسط صــالــة الـــبــيت ?? النــعــرف
ـنــطـقــة- مــنـطــقـة احملــطـة- هى ــاذا !! وتــلك ا
الـتى رأينا فـيهـا الزوج مـشنوقـا  ومتـدليا رأسه
ـشهـد بكل ـعلق فى حـبل غلـيظ  هنـا أصبح ا ا
ـفــردات  مـزدحــمـا جــدا  وال أعـرف لم تـلـك ا
 تصـمـيـمه هـكذا  بـرغم أن الـعـرض  عرض
هرجان  أو قـاعة  سواء (قاعـة الغد ) مكـان ا
سرح السالم  مكان قاعة ( يوسف إدريس ) 
فصح الـعرض الرئيـسى ? الديكور الـضخم  وا
ـكـان بواقـعـيـة شديـدة جـدا  تلك عـلى طـبـيعـة ا
ـسرحى لم تـكن مالئمة ـنظر ا الواقعـية  فى ا
أبـــدا لــــطـــبـــيـــعــــة هـــذا الـــعــــرض  ومـــوضـــوعه 
وطــريـــقــة الــطـــرح  لــيس هـــنــاك انــســـجــام بــ
أمـا فـيــمـا يــتـعـلق بــالـدرامـا ـكــان والـشـخــوص  ا
احلـــــركــــيـــــة  كــــمـــــا جــــاء فـى ورقــــة الـــــعــــرض (
ن مـصـطفى) الـبانـفـلـيت)  والتى صـمـمـها ( أ
فـال أعــــرف أين هـى تــــلك الــــدرامــــا احلــــركــــيــــة
ـشـار إلـيـهــا  أيـقـصـد بـهــا تـلك األوضـاع الـتى ا
و أمـامه رأيـنــا فـيـهـا الـزوج جــالـسـا الـقــرفـصـاء 
جتـــلس الـــعــشـــيـــقـــة  بـــيــنـــمـــا جـــلـــست الـــزوجــة
الــقــرفـصــاء خــلـفـه مـبــاشــرة?  الـكل عــلى وضع
الـــقــرفـــصــاء  أهـــذه هى الــدرامـــا احلــركـــيــة ??
الـعرض قدم أربع أغنيـات كتب كلماتـها الشاعر
ـلك حسا ( سامح الـعلى ) وهـو شاعـر قادر  
ــشــاعـر مــتــمــيــزا  وقــدرة عــلى اإلفــصــاح عـن ا
ــكــتــوب أن يــفــصح بــشــكل لم يــســتــطـع الــنص ا
عــنــهــا لـألسف الــشــديــد  أغــنــيــة تــتــحــدث عن
طـبيعة النـظرة  وأنواعهـا  وأخرى تتحدث عن
احلب  وأخـــرى تـــتـــحــدث عـن صـــورة احلــبـــيب
جتــاه الــطـــرف اآلخــر  واألخــيــرة تـــتــحــدث عن
الـرغبة فى الرجـوع والتواصل  وتـلك األغنيات
التى حلنـها ( سـامح عيسى) وغـناها بـنفسه مع
صــوت آخــر جــمــيل ومـــعــبــر ل ( نــهــاد فــتــحى )
وبـعــيــدا عن الـعــرض أغـنــيـات ــفـردهــا  كــانت 
جــمــيــلـة  وراقــيــة  ودافــئــة  وكـلــهــا مــشــاعـر .
 يـــبــقى - فـى الــنــهـــايــة - أن أقـــول : إن مــخــرج
العـرض  أضاع على نـفسه فـرصة تـقد عمل
يـحــسب له  لـو أنـه اسـتــعـان بــنص آخـر  كــتـبه
غـيره  فقد يـتيح له ذلك النص فرصـة التعامل
بـصـورة أفـضل  حـ يـضع رؤيـة جـديـدة  لـكن
أن يــقـوم هــو بـإخــراج نص كـتــبه  وبــشـكل غــيـر
كامل  هـذا األمـر أضاع عـلـيه فـرصة  أتـاحـها
له مــسـرح الــشــبـاب  ومــا كــان يـنــبــغى عــلـيه أن
يــضــيــعـهــا  فــكم من مــخــرج  وكم من مــؤلف 
ـثــلــ  يـرغــبـون فى إتــاحـة الــفـرص وكم من 
أمـامـهم  ولــكن أن نـضـيـعـهـا عــلـيـنـا  وعـلـيـهم 
ـشـكلـة  الـتى أرجـو أن يـنـتـبه إلـيـها فـتـلك هى ا
اخملرج ( هشام عطـوة ) مدير مسرح الشباب 

سرح.. أثناء اختياره لعروض ا

º¡æcÉeCG ≈a Gƒ°ù«d ¿ƒ∏ã‡h πªàµj ºd ¢VôY
موضوع
قد قتل
معاجلة
وكتابة ولم
يقدم
جديدًا

 كان على
البس  ا
أن تعكس
التباين ب

الشخصيات
لكنها لم
تفعل!

أحمد عبد الرازق أبو العال
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عهد يعمل بنظام > كان على كل منا تمثيل دورين فى امتحانات آخر العام الدراسى إذا كان ا
عمول به حاليا. وكان الختيار األدوار السنة الدراسية وليس بنظام الفصل الدراسي ا
ا عنى أن الرائد طليمات تعمد اختيار األدوار لكل طالب  سرحيات فلسفة كبرى  وا

يتناسب مع تكوينه اجلسمانى (الفيزيكى) ومع طبيعته من ناحية التراجيديا والكوميديا. 
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أن حتقق شيئا» لذا كف عن العمل بكل هذا اجلد.

بـول: وهو كـذلك. لـنـقل أنى انـتقل إلى نـيـويـورك. هذا
هـو الــشــرط رقم واحــد ألــيس كــذلك? إذن لــنــقل إنى

أقبل ذلك..
سوزان: ال تصنع بى أى معروف بذلك.

بول: بحق السـماء هـذا هو ما تـقوليـنه أليس كذلك?
إذا كنت أريدك علي أن أقبل نيويورك.

سوزان: أنه ليس شرطا.
بول: كل شىء شرط يا سوزان. كل شىء.

سوزان: ماذا تقول?
قابل? بول: أريد فقط أن أعرف ماذا أحصل فى ا

سوزان: ماذا تريد?
بول: أنت تعرف ما أريد.

سوزان: أو.
بول: هل فكرت فى ذلك?

سوزان: ال أعتقد أن أينا مستعد لذلك.
بول: هذا هراء...

سوزان: أنا لست مستعدة.
كـننا أن نبـدأ ح نكون فى بول: حـسن متى? إذ ال 

. الست
. سوزان: أنا فى الواحدة والثالث

بول: عظيم. لم يتبق سوى تسع وعشرين سنة.
سـوزان: أتــريــد أن تـكــون أنت طــفــلــنــا يــا بـول? أعــنى
ــرحـلــة الـزمـنــيـة أتـعــتـقــد حـقـا أنك بـأمـانــة فى هـذه ا

تريد أن نكون والدين?
بول: نحن لسنا أسوأ من قليل نشأت معهم.

سـوزان: هـذا هـو مــا أعـنـيه. أريـد أن يــكـون لى أطـفـال
يوما ما. أنا فعال أريد ذلك. فقط ليس اآلن.

بــول: إذن مـــا الــنـــتـــيـــجـــة حــتـى اآلن? بـــول يــنـــتـــقل إلى
نـيويـورك. وسوزان تـظل بال أطفـال. هذا اثـنان صـفر.

أريد بعض النقاط.
سوزان: سنتحدث فى ذلك أوكى?

بول: سنتحدث فى ذلك هذا الكالم يبدو مألوفا.
ــعـقــول أن تــنـتــظــر مـني أن سـوزان: حــسن لــيس من ا
أقــول أجل عــظــيم. «أنت تــريــد أطــفــال ســيــكــون لــنـا

». هذا شىء يجب أن نتناقش فيه. أطفاالً
بول: وهو كذلك. هذا نصف نقطة أليس كذلك?

سوزان: تـستطيع أن تبقى لـنهاية األسبـوع. فأنا اعتقد
أنـنـا يـجب أن نـقـضى بـعض الـوقت مـعـا. إذ أنى أرغب
فى أن تــقـابل بـعض أصـدقـائى. ذلك أنى قـتـلـتـهم مـلال
من كــثـــرة الــتـــحــدث عــنـك. وال أعــتــقـــد أنــهم يـــؤمــنــون
بــوجــودك. وهـنــاك حــفل لــيـلــة الــغـد. ولــدى مــكـان فى

شقتى.
بول: هل هذا عرض?

سوزان: تستطيع أن تبقى?
بول: نعم.

سوزان: جميل.
(يقبالن بعضهما)

سوزان: لنذهب من هنا.
بول: هل نحن ذاهبان إلى مكان ما?

كننا أن نتحدث فى مسكنى. سوزان: 
ـكـان حيـث ال نسـتـطيع أن بول: بـاعتـبـاره عـكس هذا ا

نتحدث?
سوزان: أتريد أن تبقى هنا?

بول: كال بل أريد أن نعود إلى مسكنك. ونتحدث.
ـة تليفونية هذا هو كل ما فى سوزان: إني انتظر مكا

األمر.
بول: أو!

سوزان: هيا.
(ينهضان)

بول: سوزان.
سوزان: ماذا?

بول: ما األمر? أحس أنى... لست أدرى.
سـوزان: لـقـد مـرت ثالثـة أشـهـر. ونـحن فى حـاجـة إلى
بــعض الـوقـت. هـيــا نـذهب (يــخـرجــان) هل أنت آت يـا

حبيبى?
قعد. ستار) شوى علي ا (بول يتبعها. والدجاج ا

شهد السادس ا
1977. حــــجــــرة مــــعــــيــــشــــة بــــول وســــوزان فى غــــرب
ســيــنـتــرال بــارك. الــوقت مــســاء. قـمــاش نــقــاشــة عـلى
األرض. هــنـــاك ســـلم وجــرادل دهـــان صـــيــنـــيـــة دهــان
وفـرش. وكـومة مـن الصـنـاديق يـغـطـيـهـا الـورق. وهـناك
مـقعد. سـوزان وسيلـينا جتـلسان عـلى األرض وتنتـهيان
البس الـعـمل. بيـنـما تـضاء من وجـبـة صيـنـية. إنـهـما 

األنوار تكونان مستغرقتان فى الضحك.

سوزان: غير معقول. وماذا يقول حظك?
(تفض سيلينا بسكويتة حظها وتقرا)

سـيـليـنا: «من لـيس يـدرى لـكـنه لـيس يـدري أنه لـيس
يدرى أحمق. فاتركه» هل هذا حظ?

سوزان: اوو! إنه لثقيل.
سيلينا: البد أن شخصا ما فى مصنع البسكويت كان

يعمل وقتا إضافيا.
(سوزان تنظر إلى وعاء الطعام)

زيد? سوزان: أتريدين ا
سيلينا: لقد امتألت.

سوزان: اسمى هذه بصفة عامة وجبة جيدة جدا.
ا أستطيع عمله. سيلينا: إنها أفضل 

(بول من اخلارج) كم الساعة?
سوزان: جتاوزت العاشرة.

سيلينا: هل هو جاد فيما يقوله عن الوظيفة?
رح بشأن شىء كهذا? اذا  سوزان: و

ـونـتـاج. لذا سـيلـينا: لـديه بـالفـعل اثـنـان يـعمالن فى ا
زيد. اذا يريد ا لست أفهم 

سوزان: ألن بـيرت طـائش متـقـلب وينـبغي عـلي بول أن
يـفـصـله. لـكـنه فى حـاة إلى وجـود شـخص يـعـرف حـقا
ما يفعلون. اسمعي أنها صفقة كبيرة. الفيلم الروائى
الــطــويـل األول. لــذا فــهـــو ال يــريـــد أن يــكـــو هــنــاك أى

إهمال.
سـيـلـيـنا: كــنت أعـتـقــد أنه لم يـحــصل عـلــيه بـعـد. ألن

يذهب إلى كليفورنيا لهذا السبب?
سـوزان: هـذه مـجـرد شـكـلـيـات. فـهـو يـعلـم بـالفـعل أنـهم
يــريــدونه قـطــعــا ولـكن هــنــاك كل تــلك الـطــقــوس الـتى
ـنـتج... يـنــبـغي عـمــلـهـا... مـقـابــلـة اخملـرج.. ومـقـابــلـة ا
. هذه هي واإلقـامة هنـاك لبـضعة أيـام يشم الـكوكـاي

طريقة القيام بالعمل.
سيلينا: لم يسبق لى أن عملت فى..

بول: (من اخلارج) كم الساعة?
سـوزان: جتـاوزت الـعــاشـرة والــربع. أتـمــنى لـو يــشـتـرى
ســاعــة. اســمــعى أعــرف أنك قــلــقــة. ذلك أنــهــا نــقــلـة
كـــــبــــيـــــرة أعــــنـى كــــنـت مــــذعـــــورة حــــ حـــــضــــرت إلى

نيويورك أول مرة. أتذكرين معرضى»...
ساحات? سيلينا: صور ا
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بول: آسف.

سـوزان: بـــول حــقــيـــقــة األمــر هى أن مـــا أقــوم به هى
أفـضل صحـيـفـة معـمـارية فى الـبالد فى الـواقع أنـها
من أفــــضل الـــصـــحـف فى الـــعــــالم وأنـــا أحـب الـــعـــمل
هــــنـــاك. وأحب الــــنـــاس. وأحـب أفـــكـــارهـم. وأحب مـــا
يحـاولون فـعـله باجملـلة كـمـا أنى أحب كوني قـد بدأت
ـكـننى أن آخـذ عـملـى علي مـحـمل اجلد أشـعر بـأنى 

ألول مرة.
بول: قلت إني آسف.
سوزان: لقد سمعتك.

بول: هذا عظيم.
سـوزان: وثــمـة شـىء آخـر يــا بـول. أنى فى حــاجـة إلى
أن أكـسب قـوتي. لم أكن أدرك ذلك من قـبل كم كـنت
أكــره تـلــقى الـنــقـود مــنك ومن أســرتى. وال أشـعــر بـأن
عـلي أن اعـتـذر عـن أى شىء مـهم يـا بـول. وعـلـيك أن
تـعــلم أنك لــست الــشـخـص الـوحــيــد هـنــا الــذى يـشــعـر

بالكبرياء.
بـول: أنت عــلـي صـواب. وأنـى آسف. حــقــا. لــقــد كـان

هذا حمق منى. لم أكن أقصد أن أحبطك.
سـوزان: أعـلم أنك لم تــكن تـقـصـد. فـقط كـان عـلى أن
أقول لك ذلك. أو يا حبيبى كم هو لطيف أن آراك.

بول: إنى افتقدك.
سوزان: حسن وأنا افتقدك أيضا.

بول: كثيرا?
سوزان: أو كثيرا جدا جدا.

بول: هل كنت.. هل كنت مع أى شخص آخر?
سوزان: كصحبة? قليلون. وماذا عنك?

بول: صحبة? ليس مع كثيرات.
سوزان: كانت لي صديقة. مرة. إن احلياة متنوعة.

بول: كم هذا مثير لالهتمام. هل أعجبك ذلك?
ـــرة. افــــتـــقـــد ســوزان: كال. حــــقـــا لم يــــرق لى ذلك بــــا

ارسة احلب معك.
بول: نعم هذا اجلزء كان دائما جيدا.

سـوزان: كـان? لم تــتـحـدث عن عالقـتـنــا وكـأنـهـا انـتـهت
(صمت قصير) هل انتهت?

بول: لست أدرى. هل انتهت?
سوزان: أليس هذا هو ما يـفترض أن نتحدث عنه? لم
ـفـتـرض أن الـعـالقـة سـتـكـون دائـمـة. أعـتـقد يـكن من ا

أننا كنا جنرب بعض الوقت. أتريد إنهائها?
بول: كال.

سوزان: إذن لنتحدث عنها.
بول: هذا هو ما نفعله.

ســوزان: وهـــو كـــذلك. إن األمــــور تـــســـيـــر مـــعى ســـيـــرا
حسنا.

بول: هكذا فهمت.
ســـوزان: مـــــا أعــــنـــــيه أنـى ال أســـــتــــطـــــيـع الــــعـــــودة إلى

بوستون.
? هل أنت مقيدة جسديا? بول: ال تستطيع

سوزان: بل أنا ال أريد.
بول: آه. إذن عـلي أن انتقـل إلى نيويـورك هل هذا ما

تقصدين?
سـوزان: ال يـــجب أن جتــعـل األمــر يــبـــدو وكــأنه نـــهــايــة
الــعـــالم. لـــقـــد كـــنت دائـــمـــا تــبـــحـث عن االنـــتــقـــال إلى

نيويورك.
وقف. بول: إنى فقط أحاول أن استوضح ا

كنك أن تنجح هنا يا بول. سوزان: 
بــول: إنـى بــخـــيـــر فى بـــوســتـــون. وجـــمــيع أصـــدقـــاؤنــا
ــونــتــاج. وأحب احلــيـاة هــنــاك. ولــقــد نـصــبت رئــيس ا

هناك.
سوزان: لكنك كنت تـقول أنك تريد عملك اخلاص بك
ــكـنك إقــامــته هــنــا. إذ أن مــا يــصـور من يــومــا مــا. و
ـــا يــصــنـع فى بــوســتـــون. كــمــا أنى أفالم هــنـــا أكــثــر 

ساعدة. كن أن يقدموا ا أقابل الكثيرين الذين 
بول: إنك تتحدث مثل أخى.

سـوزان: حــسن ومــا الـعــيب فى احلــصــول عـلـي بـعض
الــعــون بــحـق الــســمــاء? لــقــد ســاعـــدتــنى ســولى. وأنــا
سـاعدت بـعض النـاس هنـا. هذا لـيس مجـرد معروف
كــمــا تــعــلم. أن الــشــخص يــســاعــد شــخــصــا آخــر ألنه
يـعـتـقـد أنه جـيد. وأنـت جيـد يـا حـبـيـبى. ويجب أن...
ـــا اعــتـــقــد أنك قـــادر عــلي فـــعــله. ـــزيــد  أن تـــفــعل ا

فلماذا تقاوم ذلك?
بـول: يـجب أن نـتـبـادل األمـاكن فـتـكـون رجـال وأكون

امرأة قبل أن نفكر فى العودة معا.
سـوزان: حـسن لـقـد كـنت أنت الـقـائل دائـمـا «إذا كـنت
أمـريـكـيـا أبـيض تـنـتـمى إلى الـطـبـقـة الـوسـطى يـنـبـغي
عـلـيك أن تعـمل أربـعـا وعـشرين سـاعـة فى الـيوم. دون
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ـســيح تــلك األشـيــاء الـتي لم سـوزان: نــعم هى. أيـهــا ا
أكن أعـرفـهـا عن الـتـصــويـر الـفـوتـوغـرافى. أشـعـر كـأن

هذا مضى عليه نحو مليون عام.
ساحات. سيلينا: كنت أحب صور ا

ؤكد أنها كـانت جيدة. أعنى بالنسبة سوزان: أو من ا
ـا كــنـت أعـرفـه فى ذلك الــوقت كــانت صــورا رائــعـة
لكن إلى أن التقيت بأنـاس كانوا يدركون ما يفعلون...
ألنـــهم إذا مــــا رأوا أن بك شـــيــــئـــا يــــنـــفـــتــــحـــون لك...
فــيــســـمــحــون لك بــاالطالع عــلـى كل مــا فى أذهــانــهم
وتــســألــ األســـئــلــة ويــضــعــون يـــدك عــلي أخــطــائك
ويــبـيــنـون لـك كل مـا يــلـزم أن تــعـرفــيه حــتى تـصــبـحى
مـصورة جـيـدة حـقا أعـنى أن هـذا فى الـنهـايـة هو كل
مــا هــنـــالك. وحــ تـــرين أنك تــخـــتــارين االخـــتــيــارات
الصحيحة فى العمل وتعرف أنهم علي صواب حتى
لو لم تـدركى أنك أصـبحت تـعرفـ أكـثر. كـما يـحدث
اآلن فــعـيــنى ال تـرى إال حــ يـكــون كل شىء عــلى مـا
يـرام ح يـكـون كل شىء واضحـا وبـسيـطـا. تفـهـم
ـوذجــا كـامال حتت كل شىء مــا أعـنى. حـ تــريـنى 
وتــعــرفــ كـم لــديك من هــذا كى تــعــرضــيه كى يــوحى
وضوع كـله. علي أى حال أنى أثرثر أليس كذلك? با
أنى أفعل ذلك فى الـفترة األخـيرة عمـا كنا نـتحدث?

أو نعم نيويورك.
سيلينا: سوف أفكر فى األمر.

سوزان: هذا وعد?
سيلينا: أقسم من كل قلبى.

سرح) كم الساعة? بول: (خارج ا
سوزان: (تتجاهله) ألن بول مقتـنع تمام االقتناع بأنك
ن عـمـل مـعـهم. ـونـتــاج  أحـد أفــضل من يــقـومـون بــا
فـأنت الـتـى عـلـمــته بـحق الــسـمـاء. ولــكن من ذا الـذى
سـيعـرف قدرك حـ تكـون مـحـبوسـة هنـاك مغـمورة

فى بوستون?
(بول يـندفع داخال بحـقيبـة مالبس صغـيرة. ويرتدى
حــلـة مـن ثالث قـطع ولـه شـارب ويــبـدو عــلى أحـدث

موضة)
بول: سوزى ماذا فعلت بحق اجلحيم ب... ها هى.

(يربت على سترته)
سوزان: ماذا?

24من أغسطس2009   العدد 111

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

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

سرحي جريدة كل ا

تخصص فى احلضور إلى > استطاع الرائد طليمات إقناع أساتذة من ا
احملاضرات. كما استطاع كذلك أن يدعو ب احل واحل أساتذة لعدة محاضرات

معينة - على نظام األستاذ الزائر.

> اخملرج عبد العزيز محمد
يجرى حاليا بروفات العرض
سرحى "اجملاذيب" للمؤلف ا
محمد عنانى استعداًدا
للمشاركة فى فعاليات
مهرجان شبرا اخليمة
للمسرح احلر يشارك
بالتمثيل فى العرض
مصطفى على وأحمد
إبراهيم شادى سليمان

أحمد مبروك رضوى كامل
هبة الله متولى رباب زكريا
هناء سالم موسيقى وأحلان
شيماء حمدى سينوغرافيا

ماجد احلسينى
استعراضات علياء أحمد.
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ــســـرحــيــة   الــزيــر ســـالم هــو مـن الــنــصـــوص ا
الـشهـيـرة أللـفريـد فـرج ; وأيـضا من الـنـصوص
الــتى يــكـون لــهـا كـل عـام تــواجـد عــلى خـشــبـات
ـــصــــرى وخـــاصــــة مـــســــارح الـــهـــواة; ـــســــرح ا ا
وبـالـتـالى فـهـو من الـنـصـوص الـتى تـمـثل مـأزقا
حقيقيا للمخرج الذى يتصدى لها ويفهم جيدا
سـرحى ; حيث أنه يـجد نـفسه مـاهيـة العـمل ا
مـطالبا بتـقد معاجلة جـديدة ; حتى ال يكون
األمــــر مــــجـــرد تــــكــــرار. وأعـــتــــقــــد أنه ال داعى
لـلـحــديث عن الـنـص أو شـرحه فـهــو قـد تـرسخ
ــســرحــيـ ــثــقــفــ عــمــومــا وا فى ذاكــرة كل ا
خـاصــة; وحـيـنـمــا تـصـدى حـمــدى حـسـ لـهـذا
ـــنـــوفـــيــة ه لـــفـــرقـــة ا الـــنص وشـــرع فـى تـــقـــد
الـقـوميـة أشـفـقت عـلـيه أوال ; ولـكن سـمعت أن
الـــعــــرض قـــد قــــدم بـــصــــورة جـــديــــدة وجـــيـــدة;
ــشـاهــدته عـلى ولألسف لم يــسـعــفـنى احلظ 
ـنــوفـيــة ; فـانــتـهـزت فــرصـة أنـه يـقـدم مـســرح ا
قام ضمن فـعالـيات مـهرجـان الفـرق القـوميـة ا
عـلى مسرح الفـيوم وشددت الـرحال إلى هناك
; من احملــلــة الــكــبــرى لـــلــفــيــوم من أجل عــيــون
ـنــوفــيـة. حــمـدى حــســ وزيـره ســالم وفــرقــة ا
ـعـيـدى ..; فـالـعرض لـم يكن ولـكن أن تـسـمع با
ـروى عـنه; فـهل يعـود ذلك إلى ـسـتـوى ا على ا
اخــتالفـات حــدثت بـالــعـرض نــتـيــجـة لـنــقـله من
مـكـانه ? وهل كـان هنـاك تـأثـير نـتـيـجة لـلـتوقف
الـذى حدث بـ آخر عـرض لـلفـرقة من شـهور
ــــهــــرجـــان; ومـن الـــطــــبــــيـــعى أن وبــــ عـــرض ا
حتــدث اخــتالفــات ســالــبــة أو مــوجــبــة نــتــيــجــة
ــكــانــيــة والــزمــانــيــة وأيــضــا فى لــلــمــتــغـــيــرات ا
مـسـتوى األداء الـتـمـثيـلى; ولـكن هـنـاك أمورا ال
ــكـن أن تــتـــأثــر بـــهــذه الـــتــغـــيــرات ; مـــثل نص
الــعـرض الـذى ارتــآه اخملـرج ; وأيــضـا الــديـكـور
نـوفـية ـسـرح فى الفـيـوم وا خـاصة أن خـشـبة ا
مـتـساويـتـ تـقريـبـا ; وبذا أيـضـا تكـون احلـركة
ـسرحـية خـارج نـطاق الـتأثـر طبـعـا مع كلـمات ا
ـــوســـيـــقى ; وســـنـــقـــول إن اإلضــاءة األغـــانى وا
الـسـيـئـة الـتى لم يــكن لـهـا أى وظـيـفـة بـالـعـرض
لـونة فى تـقريـبا سـوى نـزول بعض اإلضـاءات ا
ــا بـــعض األحــيـــان بــدون داللــة أو مـــعــنى أو ر
ـا يحـدث ; سنـقول إنه جـاءت الداالت مـغايـرة 
ـا كــانت إمـكـانـيـات اإلضـاءة فى الـفـيـوم أقل ر
ــنــوفــيـــة أو أن الــوقت لم يـــســعف اخملــرج مـن ا
والــسـيــنــوجــراف حــازم شـبـل لـتــنــفــيــذ اإلضـاءة
ـنـاسب  ولـلـحق فـإن حـمـدى حـس بـالـشـكل ا
نــظـر لـلـنـقـطـة الـتى تـغــافل عـنـهـا الـكـثـيـرون فى
تناولهم لهذا النص; وقدموه بالرؤية األرسطية
فى غـالب األحـيان ; فـقـد فطن إلى أن الـفـريد
ـــلــحـــمـــيـــة وأيـــضـــا بـــأســـلــوب فــرج أشـــار إلـى ا
ــــــــــســــــــــرح وذلـك مـن خـالل ــــــــــســــــــــرح داخـل ا ا
ــ الـنص ذاته خــاصـة ـوجــود  الـتــشـخــيص ا

فى اسـتـدعـاء احلـدث أو تـمـثـيـلـه أمـام هـجرس
ـاذا كــانت احلـرب بـ ابن كـلــيب حـتى يــعـرف 
أوالد الـــعــمـــومــة; ومن ثـم يــكـــون قــراره بـــقــبــول
الـــــعــــــرش أو رفـــــضـه ; وألن الـــــزيـــــر ســـــالـم فى
األسـاس سيرة شـعبيـة مكـتوبة شـعرا ولهـا أكثر
من روايـة باخـتالف األمـصار الـعربـية واألزمـنة
ـصـرى ـثـقف ا فـإن الـسـيـرة الـتى فى مـتـنـاول ا
بـيــســر; هى مــا أورده شـوقـى عـبــد احلــكـيم   ;
فـــقـــد رأى اخملـــرج أنـه بـــإرجـــاع الــــنص ألصـــله
ــمـــكن أن يــحـــقق احلــســـنــيــ ; الــشــعـــبى من ا
الــفـــهم الـــواعى لــلـــنص وتـــقــد شـىء مــغـــايــر;
وذلك مـن خالل الـــشــاعـــر أحـــمـــد الــصـــعـــيــدى
ـا جمعه شـوقى عبـد احلكيم ـا تأثر  الذى ر
فكانت بداية العرض هى هذه الرواية الشعبية
ـسـرحى ; لـلـسـيـرة من جـانب أعـضـاء الـفـريق ا
الــذى يـــشـــارك فـى غـــنــاء الـــســـيـــرة مـع الــراوى
البس لـــكى األســـاسى الـــذى يـــقـــوم بـــتـــبـــديـل ا
يشـخص أو يشـرع فى األداء التـمثيـلى بدال من
الـسرد الغنائى لـلحدث ; ويستـمر العرض على
هـذا الـنـحـو جـزء من األداء الـغـنـائى لـلـسـيرة أو
مـا يـشـابـهـهـا ثم إكـمـال بالـكـورس ; ولـكن كـانت
هــــنـــــاك داخل هــــذا الـــــتــــمــــثـــــيل أيــــضـــــا بــــعض
األغــنـيــات الــتى خــرجت عن الــنـطــاق الــسـردى
وحـاولت أن تـعــبـر عن احلـدث أو تـعــطـيه بـعـدا
أكــبــر ولــكن الــتــنــاول ســواء الــلــحــنى من جــانب
لـحن على السـعيـد أو من جانب الشـاعر كان ا
ــســتــوى اآلخـر ; فـى مـســتــوى أقل كــثــيــرا عن ا
ـدرسـية فى لـحن الـذى غـلبـت علـيه ا خـاصـة ا

تـناوله لـهذه األغـنـيات والـتى لو حـذفت لم تكن
ـــــا انـــــقــــلـب األمــــر إلى لـــــتــــضـــــر بـــــشىء; بل ر
األفــضـل; ولــكن يـــبـــدو أن حــمـــدى حــســـ قــد
تـذكــر أن بـعض الـنــقـاد قـالــوا إن هـنـاك أصـوال
إغـريقـية لهـذا النص وأن ألـفريـد فرج قـد تأثر
سرحى يأخذ شكل بها; فجعل غالـبية فريقه ا
ـــســـرح الـــكـــورس اإلغـــريـــقـى ال الـــكـــورس فى ا
ـــــا أراد من هــــــذا األمـــــر ربط ـــــلــــــحـــــمـى ; ر ا
ـتــمـثــلـة فى راوى األصــول الـشــعـبــيـة الــعـربــيـة ا
ا. الـسـيرة بـاألصـول األوروبـيـة اإلغريـقـيـة ! ر
والـذى ساعـد عـلى ترسـيخ هـذا األمر هـو هذا
ـمثلـ والذى خرج األداء التمـثيـلى من جميع ا
من نـطـاق الـتـشـخـيص إلى دائـرة الـتقـمص ولم
ـثـل الـشـخــصـيــة بل كـنـا يـكـن هـنـاك أبــدا من 
ـامـة .. دائـمـا أمـام سـالم وجـسـاس وجـلـيـلـة و
البس الـتى ـسـرحـيــة وا إلـخ ; بـرغم احلـركــة ا
ـباشرة الشـديدة والتى كانت تـتبدل ; ثم هذه ا
ـــا من وحـى اخملــرج ونـــفــذهـــا حـــازم شــبل ; ر
استنادا إلى مـا حاول أن يقدمه من خالل هذا
الــنص والــفـكــرة الـرئــيـســة الـتـى داعـبت خــيـاله
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عن كـــونــــهـــا تـــتـــسق مع هـــذه
الـســيـرة الـشــعـبـيــة الـتى تــنـاولـهــا أم حـتى طـرح
الـفــريـد فـرج من خالل شــخـصـيـة ســالم نـفـسه
ـا يــقـتــرب من الــبـطل األســطـورى أو والــذى ر
الـتراجيدى فى  الـكثير من األحـيان ; أو النظر
ؤلف هذا إلى الـنطاق الـزمنى الذى كـتب فيه ا
الـنص وهـو حتـديـدا  عام  69أى بـعد الـنـكـسة
ـــثــارة بــشــدة داخل بــعــامــ ; وقــضـــيــة الــثــأر ا

; فـقـد كانت هـنـاك هـذه التـوابـيت التى لم ا
تسـمح بأى مدلـول آخر ; وكـان مجـرد وجودها
يـكفى لـلداللـة على مـا يقـصده اخملـرج ; وكانت
ــســـرحــيــة الــتى حــاول أن الــعــنــايـــة بــالــصــورة ا
يـقـدمهـا شـيئـا من قـبـيل الزيـادة فـعامـة الـشعب
ـــتـــحـــكـــمـــون فى هـــذا الـــثــأر وأيــضـــا الـــســـادة ا
يـــدورون مع تــوابـــيــتــهم مـــرة وهم وراءهــا ومــرة
أمـامهـا ومرة فـوقـها ومـرة حتتـهـا ويسـيرون بـها
ـكان وحتد فى جمـيع األنحاء وتـمثل الـساتر وا
الـفراغ فى حـركات مـسـرحيـة أرهقت من يـقوم
ــجـرد بــهــا ولم تــضـف شــيــئـا لــلــدال األصــلـى 
ـرئى عــلى اخلـشــبـة; وتـرك وجـودهـا الــفـعــلى ا
حــمــدى حـــســ قــضــيـــة الــثــأر جــانـــبــا وأيــضــا
جوانب شخصيـة سالم نفسه وركز على قضية
صغـار الـناس الـذين يـضـارون بقـرارات الـسادة
خــاصـة قـرار احلــرب ; حـيث هم دائــمـا حـطب
ــســـتــعــرة ; وهـم الــذين يــشـــكــلــون هــذه الـــنــار ا
قصور السادة وحدائقها وأيضا متاريسها ضد
اخلــطــر; ومع هــذا االهــتــمــام لم يــكــلف نــفــسه
بــحـــذف اجلـــمـل الـــدالــة عـــلـى وضـــاعـــة هــؤالء
الــصــغــار وأنـهـم البــد لـهـم من ســيـد ; وأنــهم ال
يــسـتــطـيـعــون أن يـفـكــروا أن يـكـونــوا هم أسـيـاد
ـــشــــهـــد الـــذى أنـــفـــســــهم! نـــعـم  هـــذا فــــفى ا
ــاذا لم يــتــركــوا األرض يــســـألــهم هــجــرس عن 
الــتى فــيــهــا احلـــرب والــدمــار ويــرحــلــوا? كــانت
اإلجـابـة بـكل بـسـاطـة إنهم خـائـفـون أن يـذهـبوا
لـسيـد ال يـكـون بحـاجـة لهـم!. ويحـاول أن يـنهى
ـــا يــتـــعــارض مع الـــتـــاريخ والــســـيــرة الــعـــرض 
والنص وطـرحه هـو األسـاسى;  عـندمـا يـتـقابل
سـالم وجـسـاس ; وهـو حـذف أجـزاء كـثـيـرة من
الـنـص مـنـهـا احلـروب الـتى دارت وأيـضـا قـصـة
احتـيال جسـاس على سالـم ومكوثه سـبع سن
فى غــــيـــبـــوبــــة ذاق خاللـــهــــا أهـــله األمــــرين من
جـساس ; وأنهاه بـحيث يوحى أن هنـاك صلحا
البـد أن يــقـوم حلـقن الـدمـاء ; وتـدور الـتـوابـيت
لـتكـشف لنـا عن وجـههـا اآلخر; واالخـتالف هو
ـرايا; الـتى يـقـول من خاللـها هذه الـقـطع من ا
إنــنــا أى اجلـــمــهــور / الــشـــعب/ الــعــرب  داخل
هـذه الــلـعـبـة وإنـنــا نـدور بـهـا ?! وهــنـا نـقـول إنه
ا يقدم هذا الـعرض فى زمن بالتأكيد ليس ر
ــرايــا هــو اآلن ; ومـن تــنــعـــكس صـــورتــهم فـى ا
ن يقـدم هذا العرض بـالتأكيـد ليس هم نحن. 
إذن? فـــلـــيس هــنـــاك صـــراع عــربـى عــربـى فــيه
إراقــــة لــــلــــدمــــاء فى هــــذا الــــوقـت; إال إذا كـــان
يقـصد الـشأن الـفلـسطـينى الـداخلى; وحـتى لو
قصد هـذا مع استبعـاده ألشياء كـثيرة منـطقية

رايا? وفنية; فلمن كانت ا
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دقيقة.
بول: ماذا?

سوزان: الساعة العاشرة وخمس وعشرون دقيقة.
بول: أو! وهو كذلك. اللعنة إلى اللقاء (يخرج).

سوزان: شكرا.
سيلينا: أجل سولى الطيبة العجوز.
(سوزان جتلس. وتستند إلى الوراء)

سيلينا: هل أنت بخير?
ســوزان: هه? أو نـــعـم أنى بـــخـــيـــر. أظـن أنى تـــنـــاولت
ــا كـان ـا يــجب أو شــيــئــا من هــذا. ر خــمــرا أكــثــر 

ونوسوديوم. ا
ا يجب أن تستريحى. سيلينا: ر

سـوزان: كال أني عـلي مـا يـرام. ولـورانس سـوف يـكون
هنا حاال. سأكون على ما يرام.

سيلينا: ال يبدو أنك بخير.
سوزان: استميحك عذرا.

(تنـهض تهم باخلروج تتوقف تـتنفس بعمق وتعود
وجتلس)

سوزان: إنذار كاذب.
سيلينا: هل أنت حامل أو شىء من هذا?

سوزان: أجل.
سيلينا: حقا?
سوزان: حقا.

سيلينا: وبول لم يقل أى شىء.
سوزان: لـقـد اكتـشـفت تـوا. وال تـقولى أى شىء إلى أن

أجد فرصة كى أخبره أو كى?
سـيلينا: أو! أني أريد أن أكون حـامال اآلن. كنت أفكر
ــــا أنه ال يــــبـــدو أن لــــدى من تـــوا فـى أن أفـــعـل ذلك 
احلظ مـا يكفى كى أجد شخـصا أستطـيع حتمله أكثر
. إذن عــــلي أن أعــــثــــر عــــلى مـن يــــوم واحــــد أو يــــومــــ

شخص كى تعرف فقط يساهم. هل أنت سعيدة?
ـشـكـلة. لـسـت أعرف سـوزان: لـست أدرى. وهـذه هى ا
مـا أحس به. لقد تناقشـنا مناقشـات حادة ح رجعنا
مـعـا. تعـرفـ حـسن نـحن لم نـقـرر أى شىء. لم نـشأ
ـــتــنع بـــالــضـــبط عن أن جنــرب بـــالــضـــبط ولــكـن لم 

احملاولة. ثم إذا ما حدث شىء فسوف نتعامل معه.
سيلينا: لذا حدث شىء.

سرحي جريدة كل ا
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? سوزان: أجل وها أنـا ذا. أتـعامل مع األمـر. أتعـرف
ـشـاعـر رائـعـة حـ حصـلـت علـى نتـائج لـقـد شـعـرت 
االخـتـبار. حتـسـ أن األمـر قـد حدث أخـيـرا. شـعرت
بـالسـكـيـنة الـتـامـة وأحـسست بـأنى أطـفـو فى الـطريق
إلى الـبيت وانتابـنى ذلك اخليال ذلك الـذى ينتاب كل
تـلك النساء احلوامل الـآلتى ترينهن وهن يـسرن وتعلو
ــضـحـكـة الـتي تـشى وجـوهـهن تــلك االبـتـسـامـة غـيـر ا

بالسر الكبير...
سيلينا: والصدور الضخمة.

سـوزان: أو! يـا إلـهى إن بـول سـيـغـرم بـذلك. وخـطـرت
لى فــكـرة الــتـقــاط سـلــسـلــة من الـصــور الـذاتــيـة طـوال
ـــكن عـــمل ذلك ـــراحل اخملـــتـــلـــفـــة.  فـــتـــرة احلـــمل ا
بــكـــامــيــرا دائـــمــة فى حـــجــرة الــنـــوم عــنـــدهــا كل شىء
ســيـكــون كـمــا هـو فى الــصـورة فــيـمــا عـدا أنى ســأكـبـر
ـسـألة هي أنى حـ بـدأت الـتفـكـير فى وأكـبر. لـكن ا
ذلـك أدركت أنـى مـــــســـــتـــــغـــــرقــــة فـى فـــــكـــــرة الـــــصــــور
الـفـوتــوغـرافـيـة لـكــنى لم أكن مـسـتــغـرقـة إلى كل هـذا

احلد فى فكرة أنى حامل.
سـيــلـيــنـا: أنت ال تــريــدين حــقـــا أن تــقــولى له ألــيس

كذلك?
سـوزان: بــالــطــبع أريــد أن أخـــبــره. أعــنى أوكى. أظن
ـــا أريــد فـــقط أن اســتـــريح لــلـــفــكـــرة أوال حــتي أنى ر
أعـــرف شــــعـــورى نـــحـــو ذلـك. فـــنـــحن اآلن نــــقـــوم بـــكل

العمل أليس هذا صحيحا?
سيلينا: أجل أظن ذلك.

سوزان: إذن ما رأيك?
سـيلينا: أنا ال أفـهم السبب الـذى يجـعلك تـرغب فى
أال تــخـــبــريه. هــو يــعــمل جـــيــدا وأنت أيــضــا تــعــمــلــ

شكلة? جيدا. ويبدو أن كل شىء ناجح. إذن ما ا
سوزان: ال توجد مشكلة.

سيلينا: إذن عما نتحدث?
اذا تأخذين جانبه دائما? سوزان: (صمت قصير) 

سيلينا: جانب من?
سوزان: كلما حـاولت أن أحتدث إليك عن شىء دائما
مــا... كــنت أعــتــقــد أنك حــقــا تــعــرفــ عن شىء مــثل
األخــوة وكل تـلـك األشـيــاء. أعـنى أن لــدي احلق فـيــمـا
أفكر فيه أليس كـذلك? وليس شيئا بشعا إال أريد أن
أقــــول له أى شـىء إلى أن أتــــأكــــد من شــــعــــوري عــــمـــا
ا ال أدرى من الشهور سـيكون علي جـسدى القيام بـه 
وحـ أتأكد سوف أخـبره وهذا لن يحـدث لى ارتباكا
إذ تــتـشــابك مـشــاعــرى مع الـطــريـقــة الــتي يـشــعـر بــهـا
اذا عن بالنسبـة لهذا األمر إلى أن نعرف من يحس 
مـاذا. وهـذا تـقريـبـا مـا يحـدث لـنا دائـمـا. ولـكن كل ما
حـاولت الــتـحـدث أحس أنـك تـعـتــقـدين أنى... أعـرف

أن تعتقدين أنى أخطئ بشكل اوتوماتيكى. حسن?
سيلينا: ماذا تطلب منى?

ـلـحـوظات. سوزان: أجل أتريـن? مثـل هذا الـنـوع من ا
مـاذا يــفـتـرض أن يــكـون مـعــنى هـذا? سـولى اســتـمـعى
لى. ابدو وكـأنى ساحر. إنـي آسفة. آسـفة حـقا. فقط

وضوع. ال أعرف ماذا افعل إزاء هذا ا
(التليفون بجانب سوزان يدق. ترفع السماعة)

سوزان: هـلو! نعم. يـستطـيع الصعود (تـضع السماعة)
. إذا لم يـكن لى اآلن... أو! أنـى فى الـثــالـثــة والـثالثــ
يـــا إلــهـى لم كل شىء مـــعـــقـــد هــكـــذا? يـــجب أن يـــكــون
ـرء كيف يحزم أمره. هـناك دورة دراسية يتـعلم فيها ا

أنى آسفة لكنك تفهم ما أعنيه أليس كذلك?
سـيـليـنا: بـالـتـأكــيـد. كل مـا هـنـالك أن لـديك مـشـكـلـة.

وهو كذلك. فقط لديك مشكلة.
سوزان: يسرنى أنك تعتقدين ذلك.

سـيلـينا: فى احلـقيـقـة أنـا ال اعـتـقد أى شـىء. كل ما
اعــتــقــده هـــو أنى دائــمــا فـى الــوسط بــيــنـــكــمــا. فــبــول
يــتــحـدث إلـى. وأنت تـتــحــدثـ إلـى. أال تـتــحــدثـان إلى
بـعضكمـا البعض أبدا? ال أعرف مـاذا يجب أن تفعال.
ا يـحتاج فـهذه ليـست حيـاتى. أعنى أن لدى الـكثـير 
إلى تــفــكـــيــر. وال اذهب إلى كـل مــكــان وأســأل الــنــاس
مـاذا يـجب أن أفـعل ألن هـذه هى مـشكالتـي أنا. وهى
لـيست مهمـة ما لم تكونى فى مـكانى فى هذه احلالة
ــا. فــمــثال أود أن انـــتــقل إلى نــيــويــورك. تــســـبب لك أ
وأود أن أعــمل مع بــول. واعــتـــقــد أنه من احملــتــمل أن
أكون مـستعـدة لذلك مع أنى اعـتقد أنه البـد أن هناك
ن هم فى ـونـتاج  الـكثـيـرين من الـذين يـعمـلـون فى ا
اذا تـريدان مني أن ا يـجعلـنى أعجب  مثل مهـارتى 
انـــتــقل إلى هـــنــا. هل هـــذا ألنى مــاهــرة فـى عــمــلى أو
ألنــكــمـا حتــبــانـنـى أو ألنك أنت وبــول ال تـعــرفــان كـيف

تتعامالن معا وحتتاجان لى كوسيط?
وضوع بهذه سوزان: لم أكن أعرف أنك تنـظرين إلى ا

بـول: بــاى ســولى. (يـتــعـانـقـان) ســتـظــلــ هــنــا حـتى
اجلمعة ليال?

سيلينا: لست أعرف بعد.
بول: إذا لم تكونى هنا فسوف اتصل بك.

سيلينا: حظا سعيدا.
بول: إنه فى احلقيبة. اللعنة أنى أكره الطيران.

(يهم باخلروج)
سوزان: هى!
بول: ماذا?

سوزان: ماذا عن بيرت?
بول: ماذا عنه?

ـونتـاج النـهائى فى إعالن سوزان: هل سـتدعه يـقوم بـا
سالمـبــرمـاكس وحـده. ألـيس كـذلـك? هـيـا يـا حـبـيـبى.

ماذا قلت?
بـول: لــقــد تــركـت الــتــعــلــيــمــات عــلى احلــائط. وســوف

يعرف ما يفعل.
اضية? رة ا سوزان: كما فعل فى ا

بول: وماذا بوسعى أن أفعل? اجلميع مشغولون.
سوزان: اجلميع?

بـول: لـيـنـدزى مشـغـول وسـتـان مـشـغـول وآل مـشـغول
وميك مشغول الكل لديهم ما يعملون.

(فترة صمت. سوزان تنظر إلى سيلينا)
سيلينا: هي! أنا ال أستطيع...

بول: إنه عمل سهل يا سولى...
سيلينا: هذه عطلتى.

ـكــنك الـقـيــام بـهـذا الــعـمل وأنت نــائـمـة. سـوف بـول: 
يــســتــغـرق يــومــا. لــقــد جــهــزت الـعــمـل كـلـه حـتـي عـدد

الكدرات.
سيلينا: كم أنتم أذكياء.

بول: موافقة?
سيلينا: وهو كذلك. يوم واحد.

بول: (لسوزان) دفترى على رف األفالم. وورقة العمل
خــلف بــاب مــكــتــبـى. وعــلى فــكــرة حــذرى بــيــرت. هل
لـديك رقم تـلـيـفـونه فى الـريـف? هل تـسـتـطـيـعـ تـذكر

كل هذا?
سـوزان: الــدفـــتــر ورف األفالم وورقـــة الــعـــمل خــلف
الـبـاب احـذر بـيـرت رقـمـه الـريـفى وخـمس وعـشـرين

بــول: جـــرعـــاتـى. لـــقـــد نــــســـيت أنــــهـــا مـــعـى. كم أكـــره
الطيران! ألتناول القليل من اخلمر. كم الساعة?

سوزان: اهدأ يا حبيبى.
. بول: إنى هاد إنى هاد
(يأخذ رشفة من الزجاجة)

بول: هذا أفضل. أظن أنه يستحسن أن أحترك.
سـوزان: أليـس فى إمـكـانك االنـتظـار بـضع دقـائق? إنه

فى الطريق.
بول: من?

سوزان: لورانس.
بول: أو أجل صحيح. كم الساعة?

سوزان: العاشرة واثنتان وعشرين دقيقة.
ـرور. والطائرة ستطير بعد بول: ال أريد أن يعطلنى ا

خمس وأربع دقيقة.
سوزان: لن يكون هناك زحام مرورى.

اضية واسـتغرق الطريق ـرة ا بول: هـذا ما قلته فى ا
ساعة.

ــاضــيــة لـم نــكن فى عــطــلــة الــرابع من ــرة ا سـوزان: ا
دينة. أهدأ. يوليو. اجلميع خارج ا

بـول: اسـمـعى لـقــد قـابـلت لـورانس مــنـذ بـضـعـة أيـام.
فــقط قـولى له إنى اضــطـررت لـلــذهـاب. قـولى له إنى
آسف إذ لم أره. لـست أحاول حتـاشيه. بل إنى اعـتقد
أنه إنـسـان رائع. وأنـا مـعـجب بـاألسـرة اجلـديـدة. ذلك
أن لـه ذوقــا مــدهــشــا ولــســوف نـــتــنــاول الــعــشــاء مــعــا

جميعا ح أعود أوكى
سوزان: أنت تـعرف أنه سـيتـضايق. فـهو يـعتـقد أنك ال

حتبه.
بـول: إنه يــعــتــقـد أن اجلــمــيع ال يــحــبــونه. واآلن هــيـا.

تمنى لى حظا سعيدا. إذ علي أن أذهب.
سوزان: (تعانقه) حظا سعيدا. سوف افتقدك.

ــجـرد وصــولى إلى الـفــنـدق. بـول: سـوف اتــصل بك 
هل ستشاهدين األلعاب النارية من التراس?

سوزان: أظن ذلك.
بـول: سـوف اطــلب من الــطـيــار أن يـحــلق عـلي ارتــفـاع
مــــنـــخــــفض عــــنـــد غــــرب ســـيــــنـــتــــرال بـــارك ويــــرفـــرف

بأجنحته.
سوزان: أوكى. وسوف نلوح بأيدينا.
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سرحي جريدة كل ا

> الفنان محمد محمود
مدير مسرح الطليعة أكد
سرح سوف يعاد أن ا
افتتاحه خالل أيام بعد
انتهاء أعمال تطويره
وحتديثه بشكل كامل
وجاهزيته الستقبال
عروض الفرقة وقال
محمد محمود إنه يجرى
حاليا اإلعداد حلفل
افتتاح كبير إضافة إلى
تقد عرضى "أرض ال
تنبت الزهور وحمام
سرح. رومانى" بقاعتى ا

سرحية ما فى ذلك شك. وأقصد سرح على العلوم ا > استندت البذور األولى فى ا
ناهج العلمية سرحية هو العودة فى كل مادة وكل مقرر إلى ا بالعلوم ا
صطلحات الفنية التى غابت عنا جميعا. وا
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تـنـتـهـى الـيـومـيـات مـهـمـا طـالت وتـرفع األقالم وال بـد
فى الـنهاية من كلـمة ختام ولو بالـتوديع وإلقاء السالم
ولست أتـمنى- وما تـمنـيت قط- أن يكـون احلوار ب
أصم ال يــدرك أيـــهم مـــا يــقـــول اآلخــرون وال أظن أن
حـياتنا حـوصرت فى برج بابل األسـطورى ليرطن كل
مـــنـــا بـــلــــســـان!!.ولـــكن عــــلى أيـــة حـــال فــــقـــد كـــان فى
الــــــطــــــواف األخـــــيــــــر بــــــ عــــــروض غـــــرب الــــــدلــــــتـــــا
عــرض"الـــقـــرد كـــثـــيف الـــشـــعـــر"الـــذى أخــرجـه"جـــمــال
ياقـوت" وعـرض"سـكة الـسالمـة"الـذى أخـرجه"يوسف
عــبـد احلـمــيـد"فى احملــمـوديـة" وال أظن أنــنى أضـيف
إلـى مــا كـــتب عن عـــرض"ابن يـــاقـــوت" جــديـــدا ســواء
اضى ح صُعد إلى مهـرجانى منف فى آخر مايو ا
هرجان أو ح نال ما ناله من جوائـز يستحقها فى ا
الــــقــــومى أمــــا عــــرض اخلــــلــــيــــفــــة"يــــوسف ابـن عــــبـــد
احلميـد"فلم يكن إال حـفلة تـعذيب نخـرت فى مختلف
ـدرسة التى اسـتضافته القيم اجلـماليـة وجعلت من ا
ــلـــوكــيــا تــســوده اخلــوازيق فـــامــتألت الــنــفس قــبــوا 
ـهـانـة الـذى يبـاعـد بـ الـنـقـد وتـناول بـشعـور الـعـار وا
ـستـمر مـكـنة ويـبدو أن تـأجـيله ا أى من تـفصـيالته ا
كان إلتقان الفخـاخ والهمسات التى صكت أذنى قبله
عن الــرؤى اجلـــديــدة الــتـى أعــدهــا آخـــر خــلــفـــاء بــنى
عـثـمــان كـانت من الـفــخـاخ الـتى نـصــبت السـتـدراجـنـا
ن الـتـقـوا بـنا فـى احملـمـودية إلـيه. ورغـم أن عـديـدا 
ـنــاظـر الــتى رافــقت اسـمــهـا هــمـســوا بـأن مــصــمـمــة ا
درجــة الــدكـــتــوراه- وال أظن أن لـــهــا كـــاخملــرج تـــمــامــا
ـــســرح- لم يــشــرف بــهــا عالقــة ولــو بـــالــفــرجــة بــفن ا
ــــــوقـع قـط عــــــلى نــــــحــــــو يــــــوحـى بــــــعــــــبث واضـح فى ا
ـا تـبدد ـنـزلة من"مـنف" إال أنه هـمس ر الضـوابط ا
عـــــــلـى طـــــــاولــــــــة أى حتـــــــقـــــــيــــــــقـــــــات جـــــــادة فـال شك
أن"الـورق"سلـيم وب من هـمسـوا شركـاء فى التـواطؤ

متعدد األطراف.
وأيـا كان من أمـر عـرض احملمـوديـة أو غيـره وقبل أن
أخـتم يـومــيـاتى أود لـو سـمح لـى الـقـار وخـاصـة من
ـسرح اإلقـليـمى الذى يـطـيب للـبعض أن يـعنـيهم أمـر ا
يـلـوكــوه بـصــفـتـه مـسـرح"الــغالبــة" بـبــعض الـتــعـلــيـقـات
والــردود الــتـى أراهــا هــامــة عــلى بــعض مــا أثــارته فى

هرجانى مايو:- النشرة اليومية 
ــديح وإشــهـارا أوال:الــنــقـد الــفــنى لـيـس دقـا لــطــبـول ا
لـلعـبـقـريـات وتـعـديـدا لـلـمـحـاسن ومن يـسـاوم بـهذه أو
تـلك ال يسـتحق احلـزن منه أو أسـفا عـليه.ومن نـاحية
أخـرى فــإن الـنـقــد"مـنـاهج"تــعـددت عـلى مــدار الـتـاريخ
واإلنـــتـــاج الـــفـــنى ومن ال يـــعـــرفـــهـــا أو يـــلم بـــشىء من
أطـــرافــهـــا فــلـــيـــســكت كـــمـــا أن هــنـــاك فــارقـــا كــبـــيــرا
ــنـهج" ورحـم الـله"بــرنـارد شــو"الـذى "األســلـوب"و"ا بـ
كـــان إمــامـــا من أئــمـــة األســلـــوب الــســـاخــر حـــتى وهــو
يشرح ويـقرب أعقـد نظريـات االقتصاد الـسياسى فى
ـرأة الـذكــيـة" دون أن يـجـد فـى اجنـلـتـرا كـتـابه"دلــيل ا
وال فى الـعـالم كـله من يـغـمــز بـعـدم عـلـمـيـته أو جـديـته
جملـرد أنه يـتـمـتـع بـأسـلـوب سـاخــر ويـعـرف كـيف يـؤتى

فن التهكم.
ـــتــشـــدقــون ثـــانــيـــا: من الـــعــبث والـــصــغـــار أن يــعـــقــد ا
بـاإلصالح أو الــتـطــهـر والــشـفــافـيــة جـلـســات لـتــبـديل
وتـغـيـيـر درجـات جلـان الــتـحـكـيم وإقـصـاء درجـة هـذا
والـضـغط لتـعـديل درجـة ذاك وال أظن أن مـا فاح من
روائح هذه اجللسات يوحى بشرف أو يشير ألمانة.
ثـالـثـا: مـن الـظـلم الـفـاضح أن يـحـرم إنـسـان- ولـو كـان
عدوا بـينـا- من ثمـرة عـمله وجـهده وأن يُـفرض عـليه
أن يـقدمه بصفـته هدية فال منـطق وال قانون وضعى
ـــثل هـــذا الـــعــدوان عـــلى ـــنح مـــشــروعـــيـــة  أو ديـــنى 
الـنـاس وابـتــزازهم وال عـقل مــسـتـقـيـم أو ضـمـيـر حى
يــسـمح بـأن يــضع الـعــامـلـ فى أى إدارة من اإلدارات

سـبق بأنـهم يـستـغلون اإلقلـيمـية حتت طـائلـة االتهـام ا
وظــائــفـهـم ويــفــرضـون أنــفــســهم عــلـى هــذا اخملـرج أو
ــنـعــهم من الــعـمل ــا يـبــرر أن أضع ضـابــطـا  ذاك 
فـى مـواقـعــهم فـمـن عـنـده دلــيل أو قـريــنـة اتــهـام ضـد
الى أحد فـلـيقـدمهـا جلهـة اختـصاص مـثل"التـفتـيش ا
واإلدارى"لتقوم بعمـلها فى إطار القانون واللوائح التى
ـقـبول أن يـؤخذ تأخـذ بهـا الـدولة ولـكن ال أظن من ا
ـدنـيـة مـثـلـمـا يـؤخـذون فى أقـسام الـنـاس فى احلـيـاة ا
الـشـرطـة بـاعتـبـارهم مـتـهـم ومـهـانـ إلى أن يـبـرئوا
ـنـطق سـاحــتـهم وال أن يــؤخـذ الــكل بـجــريـرة واحــد 
ــيــرى"الــذى دأب عــلى الــزعم بــأن احلــســنــة تــخص "ا
ـا أوغـر الـصـدور بـالنـقـمـة وألـقى والـسـيـئـة تـعم وطـا
الــــــبــــــارود حتـت األســــــطـح الـــــــهــــــادئــــــة مـن الــــــصـــــــمت
ـؤقت.رابــعـاً: رحم الــله أسـتـاذنــا"سـعــد أردش" فـقـد ا
: إن مـــنــــهم اخملـــرج كـــان يــــقـــول عن أنــــواع اخملـــرجــــ
ـعـارض له ــفـســر ومـنـهـم ا ــتـرجم لــلـنص ومــنـهم ا ا
وكان يضيف فى ضحكـة صافية: ومنهم"كرم مطاوع"
ـثل ألى من هذه األنـواع سواء ب وكان يـضرب لـنا ا
ـعـاصـريـن له والـراحـلــ من أسـاتـذته أو مـخــرجـيـنــا ا
ـيــ ويـحـثـنـا- رحــمه الـله- عـلى بـ اخملـرجــ الـعـا
ن االســـتـــزادة واالســـتـــكـــشـــاف ولـــكـن ســـادة مـــنف 
يـتـعــنـتـون بـاسـم الـضـوابط الــتى رقـدوا عـلـيــهـا شـهـورا
وقـــدحـــوا زنــاد فـــكـــرهم أنـــاء الـــلــيـل وأطــراف الـــنـــهــار
لـيــطــلــوا عـلــيــنــا بـهــا اخــتــزلـوا األمــر كــله فى وظــيــفـة
الـتــفــسـيــر وامــتألوا يـقــيــنـا- عــجــيـبــا ومــثـيــرا- بــأنـهم
أمــسـكـوا بـاحلـقـيــقـة الـوحـيـدة من قــرنـيـهـا فى الـظالم
ـــــثــــيــــر الـــــدامس فـــــأى مــــعـــــنى فى هـــــذا الــــضـــــابط ا
لـلـسـخـريـة وأى مــعـنى فى تـعـزيـزه بـالـسـلـطـة اإلداريـة
ليـطـالبـوا رئـيس الهـيئـة بـالتـوقـيع علـيه? وهل يـعلـمون
ن كـــان يـــخـــشــاهـم اإلمـــام الــشـــافـــعى أنـــهم بـــذلـك 

ويتجنب مجادلتهم بل ويحذر منهم?.
خامـساً: قـلت وأكـرر- وأعد فى الـسيـاق نـفسه بـبحث
ـوضوع نفـسه مهـما اسـتخف الـبعض ظله عـلمى فى ا
وغــمـــز بـــالـــعـــلـــمـــيــة!! ألمـــر فـى نــفـــسـه- أن احملــاورة
مع"الـــنـص الـــدرامى"بـــاحلـــذف والـــتـــعـــديل واإلضـــافـــة
احملــــــســــــوبــــــة ولـــــو كــــــانـت  بــــــأغـــــنــــــيــــــة من صــــــمــــــيم
مـهــمـة"الــدرامـاتــورج" ولـكن ألنــنـا ال نــأخـذ غـالــبـا فى
ــتـــخــصــصــة وبــعض ــهــمــة ا ــثل هـــذه ا مــســـارحــنــا 
ـــســـارح فى الـــعــالـم ال تــأخـــذ بـــهــا فـــإن اخملـــرجــ ا
يقومـون بهـا ويعـتبـرونهـا جزءا من رؤيـتهم اإلخـراجية
ســواء عن قــدرة وكـفــاءة مـهــنــيـة أو عن كــبـريــاء وعـزة

نفس.
ــسـرح :كـثــر الـكالم عـن جـهل اخملــرجـ فى ا سـادســاً
عرفـة والتثـقيف وهو كالم اإلقلـيمى وقـلة عنـايتهم بـا
مكرر لـكن بعيـدا عن التعـميم الذى ال يـخلو من سفه
واســتـــخــفــاف واســـتــســهـــال فى الــوقـت نــفــسـه فــهــذه
سألـة سبق أن تـعرضت لهـا فى بحثى الـذى تقدمت ا
ــؤتــمـر به فى الــدورة الــثــانــيــة فــيــمــا عــرف وقــتــهــا بــا
الــعـلــمى لــلـمــسـرح اإلقــلـيــمى- رحـمـه الـله وأودعه فى
ـسـتـوى الـفـنى لـلـعروض فى ذمـة الـتـاريخ- وأؤكـد أن ا
مسرح األقـاليم لن يتـطور قط بضـوابط تشغـيل تتوكأ
عـلى مفاهيم استـقامت فى أذهان أصحـابها فحسب
ـراحل تـعنى ولـكن بـدورات تـدريب وتـثـقـيف مـتـعـددة ا
بـاخملــرج أوال وثــانــيـا وثــالــثــا بــوصـفـه الـعــنــصــر الـذى
ـستـوى الـفنى ـعـرفى ارتقـاء ا يـرتـهن بوعـيه الـتـقنى وا
للعرض وهو العـنصر األبعد عن التسريب فى الوقت
نـفسه وبـالـتـالى األقرب لالعـتـمـاد علـيه واإلفـادة منه
ـا يـنـفـق عـلـيه فى مـثل هــذه الـدورات عـلى عـكس و
دورات"الـتـمـثيل"الـتى يـبـقى من عائـدهـا الـقلـيل وأكـثر

نتفعون مؤقتا بعيشة الفنادق. ما يفيد بها ا

 مسرح
األقاليم
لن
يتطور
إال من
خالل
دورات
تدريب
وتثقيف
متعددة
راحل ا
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> كان يأتى العميد طليمات فيختار ما يود أن يُجرى عليه التدريب وكان حظ
اخملتارين ألدوار من مسرحيات موليير هو نصيب األسد. كان سعيد أبو بكر يتدرب
شهد عمر احلريرى فى على مشاهد من مسرحية (البخيل - موليير) ومعه فى ا

دور العاشق كليانت.

الطريقة.
سـيلـينا: أنت لم تـسـألى أبدا. كـمـا أني ال أفكـر دائـما

بهطه الطريقة.
سوزان: اعتقد أننا يجب أن نوضح هذا األمر.

سيلينا: وهو كذلك.
(جرس الباب يدق)

سوزان: اللعنة! سأعود حاال.
زيـد من النـبـيذ. هـناك حـديث خارج (سـيلـينـا تصـب ا
ـــســـرح. ثم تـــدخل ســـوزان يـــتـــبـــعـــهـــا لـــورانـس وهـــمــا ا

يتحدثان)
لـــورانس: ... ثم كـــان هـــنــاك ذلـك الــعـــمــود الـــرائع من
ــنــتــصف مــرتــفــعــا إلى الــســقف مــثل الــبــالــونــات فى ا
األفــرع يــا إلــهى أنـا أحـب الـبــالــونـات. واكــتــشـفت أن
هـــذا هـــو مـــا كـــان يـــنـــقص حـــيـــاتى. لـــذا ســـوف أدخل
الـبــالــونـات فى حــيــاتي. ســوف أدور فى شـقــتى وأركل
الــبــالــون أمــامى. أال يــبـدو هــذا خــرافــيــا? مـجــرد ركل
الـبـالـون فى شـقـتك. فـيـمـا عـدا أنـى سـيـكـون لـدى لون
واحــد فـــقط بــالــونـــات بــيــضـــاء. ذلك أن الــكـــثــيــر من
األلــوان اخملــتــلــفــة ســوف يــحــدث بــلـبــلــة ومـن ذا الـذى

زيد من البلبلة? هلو. أنا لورانس. يحتاج إلى ا
سوزان: هذه سيلينا.

لورانس: أهال سيلينا.
سيلينا: هلو.

لورانس: أحب اللون الفيروزى لديك. من أين حصلت
عليه من أريزونا?

سيلينا: من بوستون.
لــورانس: يـــا إلـــهـى هـــنـــود أريـــزونـــا يـــوجـــدون فى كل
مــــكــــان. كــــنـت دائــــمــــا أريـــــد قالدة كــــهــــذه. ألـــــيس من
ــضـــحك أن اجلــمــيع فـى هــذه األيــام يــرتــدون الــلــون ا
الـفـيـروزى? لم يــكن يـرق لى أبـدا من قـبل ولـكن اآلن
اجلــمـــيع يــرتــدونـه وقــد بــدأت أفــهـم مــاذا يــعــنــون. ال
يـوجـد مـا يـعـدل اجتـاهـا يـغـيـر الـطـريـقة الـتـي تنـظـرين

بها إلى األشياء.
سوزان: إذا كنت ترى منظر األسرة فإنها هنا.

لـورانس: األسـرة. أى أســرة? أو األســرة. هل وصــلت
بالفعل?

سـوزان: فى احلــجــرتـ فـى الـنــهــايـة. مــا رأيك فى أن
تلقى نظرة.

لورانس: أكان هناك حوار جاد أو شىء من هذا?
سوزان: أجل.

لـورانس: يــا إلــهى يــا له من أربــعــة يــولــيــو رائـع. لــقـد
قـضـيـت كل الـنـهــار واجلـمــيع يـرفـضــونـنى. فــسـيـلــفـيـا
تــعـــتــقــد أنى أكـــرهــهــا ألنـى كــنت أحــمـــلق مــرة أخــرى.
اقـسم أني لست أدرى مـاذا أفعل فى هذا. ال اسـتطيع
منع نـفسى. إنها جذابة بـالنسبة لسنـها. وكل ما عليها
فــعــله فـقـط أن تـبــدأ بـالــتــحـدث إلـى وكل مـا اســتــطـيع
فــعـله هــو أن أحـمــلق فـيــهـا ولــسـبب مــا هـذا يــجـعــلـهـا
ـا تـكـون طـريـقـتي فى الـنـظر تـعـتـقـد أني ال أحـبـها. ر
ـا كــان عـلي أن أتـعــلم طـريـقــة جـديـدة فى خـاطــئـة. ر
احلمـلقـة. هل لـديك مرآة? إذا أني سـوف أتدرب. هل

أعجبتك األسرة?
سوزان: أو أجل. أنها رائعة.

لــورانس: ألـــيـــسـت مـــثــــيـــرة? كـــنـت ســـاشــــتـــرى واحـــدا
لـنــفـسى لــكن عــنـدئــذ سـيــكـون عــلى أن أعــيـد تــرتـيب
حــجـــرة الــنــوم وأنـــا لــست فـى حــالــة نـــفــســيـــة تــســمح

بذلك. كم من الوقت سيستغرق ذلك?
سوزان: نحن فى حاجة إلى بضع دقائق فقط.

لورانس:  وهـو كذلك. نـاديا عـلي حـ تنـتهـيا. هل لى
فى بعض النبيذ?

(سوزان تصب له كوبا)
لورانس: قد اشاهـد التلـيفزيـون لبعض الـوقت بعد أن

أرى األسرة. هل لديكم برنامج للتليفزيون?
سوزان: فى حجرة النوم.

لورانس: أين بول?
سوزان: لقد اضطر أن يلحق بطائرة.

لـورانس: جـمـيـعـهم يـقــولـون ذلك. ألـيس كـذلك. قـصـة
حـياتى (اخلـمر) هـذه بـعض الـشـامـبـانـيـا كى نـشـر بـها
فيـما بعد. (احلـقيبة) لقـد سرقتـها من حـفل سيلـفيا
مـهما كـان ما تـفعـليه ال تـذكرى أبـدا أنى حضرت إلى
هنـا. إذ قلـت إنى مريض. يـا إلـهى أتمـنى أال تـطلـبنى
فى مــســكـنـى. نـســيت أن أخــلع الـفــيــشـة. إن حــفالتــهـا
ــشــكــلــة ذلك أن لــديــهــا زيــنــات دائــمــا مــا تــكــون هي ا
خرافـية وصـحبـة فظيـعة. دائـما نـفس الشـىء. إذ أنها
ال تــعــرف إلى من تــوجه الـدعــوة. أعــنى أشــخـاص من
ـرة كانـوا من هذا درجة مـنخـفـضة. أعـنى أنهم هـذه ا
الطـراز. ستـرات جـلديـة ومفـاتـيح تدالي من اجلـيوب.

سرحي جريدة كل ا
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لورانس: أو يا إلهى كنت أظن أن سيلفيا غبية.
(بـــول يــــضــــحك. ولـــورانـس يـــضــــحك. واألخــــريـــان

ينضمان إليهما. ثم يتوقفان فجأة)
لورانس: على ما نضحك?

بول: لست أدرى.
(يضحكون مرة أخرى. إظالم)

شهد السابع ا
1978. تـــراس شـــقـــة ســـوزان وبـــول. تـــوجـــد مـــقـــاعـــد
كن طـيه. هـناك أبـواب تؤدى شـاطئ من النـوع الـذى 
إلى الـــشـــقـــة. هـــنـــاك حـــفـل شـــواء فى الـــهـــواء الـــطـــلق
ــقـاعـد لالسـتـمـتـاع (بـاربـكـيــو) سـوزان وجـانـيس عـلى ا

بالشمس. جانيس تدخن باستمرار وتشرب البيرة.
جـانيس: اعـتـقـد أنـهـا مـجـرد مـسـألـة احـتـرام. احـتـرام

متبادل.
سوزان: أجل.

جـانـيس: فـيل يـحــتـرمـنى وأنـا احــتـرمه. أعـنى أن هـذا
هو كل ما فى األمر.

سوزان: أجل.
جــانـيس: كــمـــا كــان احلــال مع رســيـل حــسن أنت لم
ـوذج تــلــتــقـى به أبــدا ولــكن صــدقــيــنى... أوكى. إنـه 
ـرة كـنـا فى بوسـتـون لـكنك صـادق لرسـيل. فى تـلك ا
كــنت قـد ذهـبت إلـى نـيـويـورك وكـن أرغب فى الـتـوقف
لـرؤيـتك. ولم تــكن مـسـألــة صـعـبـة بل كــان من الـسـهل
اذا? اسـمعى ما تـغييـر التذاكـر. لكـنه رفض. أتعـرف 
سأقول لك. لقد كـنت شديدة االرتباط بأمور فى هذه
الدنـيا. هـذا هـو ما قـاله. أوكى. ذات مـرة كنـا عـائدين
إلى سـان فـرانسـيـسـكـو. ورأى تـلك السـيـارة الـريـاضـية
فـاشـتـراهـا. فـلم اسـتـطع أن أصـدق نـفـسى. إذ لم يـكن
له أى اهــتــمــام بــالـســيــارات أو كــان يــهــتم بــهــا لم أكن
أعـلـم بـذلـك. ثـمــة أشــيــاء كـثــيــرة لم أكن أعــرفــهــا أبـدا
عنه ولكن ح قلت مـاذا عن األشياء الدنيوية أعنى
ـكــنك الــذهــاب وشــراء ســيـارة ولــكــنك تــمــنـعــنى من
رؤيـة صـديـقـة. أتعـرفـ مـاذا قال? إنـه يسـتـطـيع شراء
سـيـارة ألنه غـيـر مـتـعلـق بـهـا. إنه ال يـحـتـاجهـا. عـظـيم
والـشـىء األحـمق هــو أنى صـدقـتـه. بـالـكــامل تـقــريـبـا. 

يـا إلـهـى لـيس فى وسـعى أن انـتـظــر حـتى يـنـتـهى هـذا
البس. ذلك أنـه يذكـرنى بـاحلارس فى األسلـوب فى ا
مــدرســتى الــثــانــويــة. وأسـخـف مـا فـى األمـر أنـي أعـلم
أنـــهــــا تــــعــــد ذلك من أجــــلى لــــكــــنى ال أعــــرف من أين
جـاءتها فـكرة أنى مـعجب بـاجللد. أنـا أكرهه كـراهيتى
لــلـــمــوت. ثم أوقــفــتــنى وأنـــا فى طــريق اخلــروج أعــنى
سـيـلـيـفـا هـل الحـظت كـيف تـفـعل ذلك? تـنـتـظـر إلى أن
ـحـنـة ثقـيـلـة. مـشـكـلة تـكـون عـند الـبـاب ثم تـفـاجـئك 
ـرة «هل تـغـير من تـهـز األرض هـزا. كمـا حـدث هـذه ا
مـكــيــاجــهــا» حـقــا هــذا مــا قــالـتـه. وكـان عــلى أن أقف
هنـاك واتصـنع الـتفـكيـر فى األمـر فى ح كـنت أعلم
أنهـا قـررت ذلك وكل ما ارادتـه هو أن أوافق. هـذا هو
مـا يــريـده اجلــمــيع. عـنــدئـذ أخــذت أحــمـلق فــيـهــا مـرة
أخـرى. نـعم اعـلم أنـكـمـا تـتـحـدثـان. أنا آسـف لـو كان

لديكم اليوم بطوله الفهمتكما. ال تتأخرا كثيرا.
(يخرج فى اجتاه حجرة النوم)

سيلينا: من يكون?
سوزان: رئيسى. فى اجمللة إنـه يساعدنا فى الديكور.
وقـد حــصل لــنـا عــلى األسـرة. أتــشـعــرين بــالـرغــبـة فى

التحدث?
سيلينا: ليس لدى ما أقوله حقا.

سوزان: أتعتقدين أنى يجب أن أخبر بول?
سيلينا: هذا يرجع لك. 

سـوزان: لــست أشــعـر بــالـرغــبـة فـى الـتــحـدث أكــثـر من
ا غد. هل أنت غاضبة? ذلك. ر

سيلينا: وعلي ما أغضب?
ـسـيح! لم سـوزان: هل أخـبـر لـورانس بـأن يـعـود? أيـها ا

أظل أوجه لك األسئلة?
بـول: (مـنـدفـعـا) لـقــد نــسـيت تــذكـرتـى الـلــعـيــنـة. لــقـد
ــديــنـة ثم قــطـعـت مـنــتــصف الــطــريق إلى نــفق وسط ا
أدركـت أن الــتــذكــرة لــيــست مــعى. كــنت واثــقــا من أنى
وضـعـتـهـا فـى حـافـظـة سـفـرى. ووضــعت احلـافـظـة فى
احلقـيبـة... انـتظـرا دقـيقـة. أو كال. أظن أنى ارتـكبت

شيئا أحمقا.
سوزان: ماذا?

(بول يفتح السترة وينظر ويغلقها بسرعة)
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بول: لـقد ارتكـبت شيـئا شـديد احلـمق. التـذكرة معى.
تذكرتى فى جيبى.

سوزان: هل أنت مخمور?
ـطــار. بــالــطــبع أنـا بـول: لــقـد كــنت فـى طـريــقى إلـى ا

مخمور.
سـوزان: مــا زال فى وســعك الــلــحــاق بــالــطـائــرة. إذ لن

يستغرق األمر أكثر من نصف ساعة.
بـول: نـــعم... لــكـــنى اعــتـــقــد أنى ال أريـــد. إذ يــبــدو أن

هناك شىء ما أكبر منا جميعا يوعذ لى بأن أبقى.
سوزان: لديك اجتماع يا حبيبى.

ـكـننى بـول: لن يـكـون ذلك حـتى وقت مـتـأخـر غـدا. و
ـوعـد إذا أخــذت طـائـرة فى وقت مـبـكـر أن أصل فى ا
وأتــذكـر تــذكــرى. كل مـا هــنــالك أن تــتـذكــرى أن تــكـون

تذكرتى معى.
لـــورانس: (يـــدخل مـــرة أخــرى) أو حـــسـن. أظن أنى

سمعت شيئا. كيف حال كليفورنيا?
بول: ليست سيئة. وكيف كان احلفل?

لورانس: كـان علي شفا كـارثة تامة حـ ذهبت. شكرا
لـله عـلـي أنك هـنـا. ذلك أنـهـمـا قـد نـفـيـاني إلى حـجـرة

النوم. وال يوجد شىء جيد فى التليفزيون.
سـوزان: إذن هل تـريـد أن حتــاول الـلـحـاق بــالـطـائـرة أم

تبقى وتشاهد األلعاب النارية?
بول: هل هذه شامبانيا?
لورانس: شاتو سيلفيا.

بول: سأبقى وأشاهد األلعاب النارية.
كن أن افتحها? لورانس: هل 

(يخرج الزجاجات ويفتح واحدة)
لـورانس: أو يــا عــزيـزتى أمــريـكــا الــعـجــوز. لـقــد صـار
عــــمـــرك مــــائـــتى ســــنـــة وواحـــد وكـل دقـــيـــقــــة من هـــذه
الــســـنــوات تــبــدو عــلــيك. فـى الــواقع اعــتــقــد أنــنــا كــان
ـاضى. أعني يـنـبغـى أن نوقف الـعـرض كـله فى الـعـام ا
أن مـائــتى عـام كـافـيـة ألى بـلــد أال تـظـنـون ذلك? لـيس
من ســبـيل كى نـتــجه إلى أى مـكـان سـوى الــسـفح بـعـد

هذا. احبسوا أنفاسكم.
(يــنـــزع الــســدادة. ال فــرقــعـــة. وال غــاز. يــنــظــر داخل

الزجاجة)
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عهد وكانت مسائية من اخلامسة مساء حتى السابعة > انتظمت  فى الدراسة فى ا
واخلمس دقيقة. حقا كان أستاذنا زكى طليمات متواضعا جدا ح حدد الدراسة

اليومية بثالث ساعات.

> كلية اآلداب بجامعة ع
شمس اختارت الباحث
والكاتب حا حافظ
عهد ساعد با درس ا ا
سرحية العالى للفنون ا
للفوز بجائزة د. فوزى
فهمى للباحث الشبان

والتى تقدمها الكلية سنويا
تميزة ألصحاب األبحاث ا
اجستير والدكتوراه فى ا
سرح يذكر أن فى مجال ا
حا حافظ حصل على
اجستير مؤخرا من درجة ا
عهد قسم الدراما والنقد با
سرحية العالى للفنون ا

ية الفنون. بأكاد
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 عناصر النجاح كالبنيان
رصوص يشد بعضه بعضا ا

..á©∏≤dG πLQ
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ـوسـيقـاه الـتـصـويـريـة الـتى صـاحـبت الـعرض
دالـــة بــــجـــمــــالـــيــــاتـــهــــا  و أحلـــانـه الـــثــــريـــة فى
بـسـاطـتـهـا األخاذة  كـمـا قـدمت كـلـمـات أغانى
إبـراهيم عـبـد الـفـتـاح بـعـداً تفـسـيـريـا عـمـيـقاً و
تـصـعـيـديـا فـاعالً لــلـعـرض  و يـحـسب له فـنـيـا
أنه لـم يــتـــجـــاهل مـــســـتــوى مـــؤديـــيــهـــا فـــجــاءت

بالغتها من مقتضى احلال .
أمـا الــتــمـثــيل فــكـان مــبــاراة تـنــافــسـيــة شــديـدة
الـقوة  دامـغة اإلمـتاع  أجـجهـا الفنـان ـ بحق ـ
تـوفـيق عـبـد احلـمـيـد  الـذى أبقـى عـلى تـمـيزه
وامــتــيــازه  بـجــهــد خــارق مــنـذ اعــتــلى خــشــبـة
ـــــســـــرح و لــــســـــنـــــوات طـــــوال  و الــــذى أدى ـ ا
كعادته ـ دوره فى العرض  متـفهما الشخصية
قـبـل أن يــكـون مــتــقــمــصــا  حــريــصــاً ـ بــتـمــكن
الــعـــظــام ـ عــلى كل كــلـــمــة  و كل لــفــتــة  و كل
خـــطـــوة  و كـل نـــظـــرة عـــ  و جـــاوبه أدائـــيـــاً
اشـرف طلبة الذى قـدم لنا خلـجات وانفعاالت
عــمـــر مـــكـــرم عـــلى صـــحن من ذهـب مـــوهــبـــته
الـبراقة  و جـاراهمـا معتـز السـويفى لـيعلن أن
بـريق الـنـجـومـيـة ـ الـتى يـسـتـأهـلـهـا مـنـذ زمان ـ
كـــاحلب أعـــمـى  وحـــجـــزت زيـــنـب إســـمـــاعـــيل
مكـانها فى الـصف األول من النـجوم الشـامل
تمثيالً و رقصاً تعبيريا و حضوراً ثقيل الوطأة
ـسرح  خـفـيـفاً عـلى الـقـلب  بـاهراً فى عـلى ا
العـيون  أما نـاصر شـاه و اشـرف شكرى و
مــحــمــود زكى فـقــدمــوا درســاً بـلــيــغـاً فى األداء
الــتـــعــبـــيــرى الـــراسخ دون أن تـــخــتل فـى يــدهم
ـبـالـغـة  و قـدم ألـفـريـد كـمـال واحـداً عـيـاريـة ا
ــمــيــزة الــكــثــيــرة  و أثــبت من أدواره الــقــويــة ا
سرحى ياسر على مـاهر أنه من جنوم األداء ا
الـرصـ  بـيـنـمـا جـعـلـتـنـا فـاطـمـة مـحمـد عـلى
نحتـار ب سـحر صوتـها اجلمـيل و اجلمالى (
مـسرحـيـاً ) ـ و الـذى انتـزع مـكـانته انـتـزاعا  و
غـنيـة  مثـلمـا أخذنـا بقـوة ح سط اجلمـوع ا
سرح وبـنا  ـ و ب قدمها الراسخة انفردت با

فى األداء التمثيلى .
هذا للتذكرة  فهل من مدّكر ?!

 و أخـــيـــراً يــــثـــبـت هـــذا الــــعـــرض إن عــــنـــاصـــر
ــــســــرحى كــــالــــبــــنــــبـــان الــــنــــجـــاح فـى الــــعــــمل ا
ـرصوص يشد بـعضه بعضـاَ  و ينادى بعضه ا
بــعـــضــا  و يــعــطــيــنـــا األمل ـ أو بــعــضه ـ وسط
حــالــة مــســرحــيــة تــقــلــقــنــا ـ بــرغم عــنــاد األمل

داخلنا .

تـأكيـد مقـوالت الـنص األساسـية  والـشرح إذا
لـزم األمر  و استكـمال صنـاعة اجلو الدرامى
و تقد االسـتراحات الـكوميـدية القـصيرة  و
األغـنـيــات الـضـروريـة لـلــتـصـعـيـد و الــتـفـسـيـر 
لل الـذى يصـنعه اإلبـقاء لـيخـلص عرضه مـن ا
عـــــلـى حـــــالــــــة مـــــســـــرحــــــيـــــة واحـــــدة ( فـى ظل
اخـــتـــصـــاراتـه )  أكـــثـــر من هـــذا مأل الـــعـــرض
اءات الفنية و التعبيرية  بعد أن استفاد باإل
من كـون النص حفلـة يلعب فيـها البعض أدواراً
أمـام محـمـد على  لـيـستـعـيد ذاكـرته ( بـعد أن
أصابـة ـ كمـا يـروى التـاريخ ما يُـعـرف ـ مرَضـياً
بـــعــتـه الــشــيـــخــوخـــة ) و قــد كـــبــر  و انـــهــزمت
أحالمه الـتى أراد حتـقـيـقـهـا بـعـيـداً عن اإلرادة
الــشـعــبــيـة  بل فـى اجتـاه مــضــاد لـهــا  فــجـعل
ن الــتــمــثــيل فـى مــســتــويــ أحـــدهــمــا واقــعى 
يـلــعـبـون أدوارهـم األصـلـيــة  و أآلخـر تـعــبـيـريـاً
(يـتـضـمن مــبـالـغـات فى األداء مـحــسـوبـة بـدقـة
ــســتــوى ن رتــبــوا لـــلــحــفــلــة  و اســتـــفــاد من ا
فسرة اءات ا التعبيـرى فى إثراء العرض باإل
( إلـى جـانب الـتـصـريح الــذى تـقـوم به اجلـوقـة
ــضـــافـــة )  و بــالـــطــبـــيـــعــة لم يـــغـــفل اخملــرج ا
ـيزا فى إمـكـانـيات اإلضـاءة فـجـعل لـهـا دوراً 
ـائيـة  و بكل مـاسـبق ضمن لـنا التـظاهـرة اإل
ــنـعم عـرضــاً مـنـضــبط اإليـقـاع  نـاصــر عـبـد ا
تعة شديد الثراء فى فنـياته  يعد جرعة من ا

اخلالصة .
أمـا الديـكور  الـذى صممـه محيـى فهمـى فقد
قدم ـ برغم بساطـته ـ للمخرج ( و من ثم لنا )
كل مـــا تــطــلــبه الــعـــرض من أمــاكن لــلــدخــول و
االخـــــتـــــفـــــاء  وسط جـــــمـــــالـــــيـــــات اعـــــتـــــمــــدت
ــشــريـيــات ( الــتـعــطش الــشــعـبى ) فـى أمـاكن ا
ا لها من إيحاءات فى الشعب  و الستـائر ( 
مـــكــان الــقـــلــعــة )  و قـــد جــاءت ازيــاء نـــعــيــمــة
عـجـمى لـتـصـنع تـنـاغـمـاً جـمـالـيا مـع الـديـكور 
ضـمن حـرص عـلى الــفـتـرة الـتـاريــخـيـة يـحـسب

لها .
وسـط زحــام الـنــجــوم بــرق جنم جــمــال عــطــيـة

ألبــنـائـهـا  يــحـكـمــونـهـا بـإرادتــهم  و يـسـخـرون
ـا فـيه خـيـراتــهـا لــصـالح أبــنـائـهــا  و يـبـنــونـهــا 
تـصارعـ ـ درامياً ـ مـنفعـتهم  كال الـرجلـ ا
كـان يحـلم بـبنـاء مصـر عـظيـمـة  لكن كـان لكل

منهم هدفه اخملتلف .
ـدوى لـعمـر مـكرم  و برغم الـسـقوط احلـزين ا
 حــ اســـتـــطــاع مـــحــمـــد عـــلى ـ مــتـــآمــراً ـ أن
يــتــخــلص من احلــركــة الــشــعــبــيــة و قــيــادتــهــا 
مــســـتــخـــدمــا بـــعض اخلـــونــة من مـــثــقـــفى ذلك
ـشـايخ )  إال أن الـنص/ الـعرض  الـزمـان ( ا
يــعــد حتــقــقــاً درامــيــاً لــنــبــؤة عــمــر مــكــرم الــتى
ستبد قد تصعد أطلقها فى مواجهة خصمه ا
 لــكن حــ يـحــ ســقـوطك لـن يـنــقــذك بـحق
غير الـناس (..) اصـعد وحدك  لـكن فلتـتذكر
أن سقوطك قدر قد ال تملك أن تمنعه وحدك
ــنــعم لــعــرضه مــا يالئم .اخــتــار نــاصــر عــبــد ا
تـفـسيـره من تـقـنيـات فـنيـة  بـداية من اخـتـياره
قـاعة مـسـتـطـيلـة الـشـكل  و ضع فـيهـا مـقـاعد
ــتــفــرجــ فى مــوازاة ضــلــعــيــهــا الــطــويــلــ  ا
واسـتـخـدم عـرضـيهـا ـ و أحـدهـمـا فى مـواجـهة
اآلخر ـ ليضع القلعـة فى ناحية يعتليها العرش
ت  و لــيــجــعل فى الــنــاحــيـة األخــرى كل مــا 
لـلــشـعب ( مــجـلس شــرع احملـكــمـة الــكـبـرى فى
حلظات  و بيت عـمر مكرم فى أخرى  وبيت
محمد على قبل أن يـصعد للقلعة فى ثالثة ) 
ــسـتــطـيل ) ــسـاحــة بـيــنـهــمـا ( قــلب ا و أبــقى ا
لــلــتــفــســيــر بــتــقــنــيــات مــخــتــلــفــة  و هى نــفس
ساحة التى يحـتل طرفيها اجلمهور  و بهذا ا
ـواجـهـة فـنـيـا  و أبـقـيـلـلـمـتـفـرج دوراً صـنع ا
ـسـاحة الـتـفـسـيريـة  و عـمـد إلى إحداث فى ا
اخـــتــصــارات كــبـــيــرة فى الـــنص مــســتـــخــلــصــا
ـــواجـــهـــة بـــ الـــرجـــلـــ وحـــدهـــا  وحـــتى ال ا
ـــســرح  تـــتـــهــدد درامـــيـــة الــنـص كــفـــعل فـــوق ا
ـمثـل يـحتـلون مـساحة أضاف مـجمـوعة من ا
الـتـفـسـيـر مع اجلـمـهـور فى أوقـات مـخـتـارة  و
جنح فى جـــعل دورهم قـــادراً عــلى الـــتــصـــعــيــد
ا اخـتـصـره)  و على الـدرامى ( بـديالً فـاعالً 

عرض جميل شاهـدته القاهرة طوال شهرين ـ
مـنـذ بـضع ســنـ ـ عـلى مـسـرح الــغـد  لـرائـعـة
الكاتب أبو الـعال السالمونى " رجل فى القلعة
ـــنــعم  "  فى إخــراج جـــديـــد لــنـــاصـــر عــبـــد ا
نـتـذكـره اآلن فى األزمـة الــطـاحـنـة  الـتى تـكـاد
ـصـرى  فـقد كـان مـثاالً ـسرح ا تـودى بحـيـاة ا
ادية  الثرية فى للعروض فقيـرة اإلمكانيات ا
أدواتها الفنيـة  و فى قدراتها التعبيرية  وهو
ـسـرح نــوع الـعــروض الـتى تــسـتــطـيع انــتـشــال ا
ـــصـــرى مـن حـــال ال نـــرضى عـــنه  إلـى حــال ا
ـسرح ِ تـتـوفـر له ( ا نـتـوق إلـيه  انـتـظـاراً حلـ
ــصــرى ) و فــيه إمــكــانــيــات مــاديــة و مــيــكــنـة ا
رفيـعة  ال بـد مسـرحنـا حـاصل علـيهـا فى يوم

من األيام .
يـطرح النص قضيـة شديدة األهمـية تتمثل فى
الــصـراع بـ تــلك الـثــنـائـيــات الـثــريـة  الـقــلـعـة
(مقـر احلـكم ) / األمـة (مـصدر الـسـلـطات ) 
ـقـراطـيــة  احلـاكم ( مـحـمـد الـطـغـيـان / الــد

على ) / الزعيم عمر مكرم .
ـــــنــــعـم  أن تــــلك و قــــد أدرك نـــــاصــــر عـــــبــــد ا
الــــثـــنـــائـــيـــات هـى لب الـــنص  فــــجـــعل عـــرضه
مــــواجـــهـــة بـــ رجـــلـــ  مـــحــــمـــد عـــلى بـــاشـــا
ـغامـر  الذى ال يـحد طـموحه حد ) (احلاكم ا
 و بـ عـمـر مـكـرم ( الـزعـيم الـطـمـوح  الـذى
أراد أن يـــغــامـــر )  فـــوظف كـل مــا أمـــكـــنه من
إمــكـانــات فـنــيــة  لـيــريـنــا الـفــارق الــكـبــيـر  بل
ـغامرة  و مـغامرة الـطموح روع ب طـموح ا ا
يـــرسم الــنـص / الــعــرض  الـــصــعــود اخلـــبــيث
ـغامرة حملمـد على ( اجلنـدى صاحب طـموح ا
 الــذى جــاء إلـى مــصــر فى جــيـش الــســلــطــان
ـسـتـنـجـد بـاألسـطـول اإلجنـلـيزى ـ الـعـثـمـانى ـ ا
لــتـحــريــرهـا من الــفـرنــســيـ فى بــدايـة الــقـرن
الـــتـــاسع عـــشــر ) إلـى عــرش مـــصـــر ( والـــيــاً )
بـإرادة شعـبـيـة  بـعـد مـقـاومـة بـاسـلـة قـاد فـيـها
الـزعــيم عـمـر مـكـرم الـشــعب  خلـلع خـورشـيـد
باشـا  والى السلـطان  و فـرض محـمد على ـ
واليـاً ـ بشـروط األمة  وسط ظـروف سيـاسية
غــايــة فى اخلـطــورة و الـتــعــقـيــد  أرادت فـيــهـا
الــدول الـكـبــرى ـ وقـتــهـا ـ أن تـنــهش حلم األمـة
ـصرية اجلريـحة  و كيف أخفى مـحمد على ا
ـؤامرة مغـامـرته الـطـموحـة فى أول األمـر  و ا
الـــتى أراد بـــهـــا أن تــكـــون له ـ وحـــده ـ مـــصــر 
يــجــرى من حتــتــهـــا الــنــيل  بــكـل مــا فــيــهــا من
إمـكـانـيـات   يــسـتـطـيع بــهـا الـوثـوب إلى عـرش
اآلسـتــانـة  لــيـحــكم اإلمـبــراطـوريــة الـعــثـمــانـيـة
ــتـآكــلـة  من الــقــلـعــة فى الـقــاهـرة  اخلـائــرة ا
مثلما يرينا السقوط النبيل  للسيد عمرمكرم
 د. هشام السالمونى الـــذى طـــمـح مـــغــــامـــراً  لـــكـى تـــكــــون مـــصـــر

ناسب لقامته وطلعته الوسيمة وكان حمدى > اختار لنبيل األلفى دون جوان ا
ه فى مسرحية غيث يتدرب على دور الكونت جوميز ومحمد الطوخى على دور غر
"السيد" كورنى دون دييجو.

ـاضى وتـنـاولـنا بـول: لـقـد كنـت فى وارسو فـى العـام ا
كــوكـتــيل فى الـفــنـدق وأنــا واثق من أنــهم كـانت لــديـهم
مــكــعـــبــات ثــلج. نــعم نــعم بــالـــقــطع كــانت لــديــهم. أنــا

أتذكر... مكعبات ثلج.
فيل: ال يفترض أن...

ثل عليك ويضللك يا حبيبى. جانيس: إنه 
(بول يقر بذلك ضاحكا)

(فيل يضحك بهدوء)
فيل: لقد سمعتها من قبل.

بـول: إنه أخى. ونـحن نـتـحدث فى كل شىء. ومع ذلك
سـأقول لك مشكلـتى مع هذه النكتـة. يفترض أن أقول
اذا» ويفترض أن تقـول «السيدة التي تعرف الوصفة »
سألة أن بـولندة تتـاجر كثيرا مع مـاتت» أو كى. لكن ا
الـغـرب لـذا لـنـقل حـتي إذا كـانت الـسـيـدة قـد نسـيت
أن تـــدون الــوصـــفـــة ثم مـــاتت. إذن هـــنـــاك كل أولـــئك
كن أن يتـصلوا مع الناس اآلخـرين فى بولـندة الذيـن 
األوربـي الذين لـديهم الـوصفـة. إذن فإن الفـكرة كـلها

التي تنبنى عليها النكتة تكون أبعد عن التسلية.
فيل: كالكما مجنونان.

بول: لم كالنا مجنونان?
فيل: ماذا?

بـول: كــنت أظن أن هـذه بـدايـة لــنـكـتـة أخـرى. هى! كل
ما فى األمر أني أحس بالسعادة.

فـيل: (يـضـحك) ولــكن هل فــكــرت فى فــكـرة الــقــصـة
تلك?

بول: لقد فكرت. فكرت فيها.
كن أن تنجح? قل لى احلقيقة. فيل: اتعتقد أنها 

كن أن تكون جتارية جدا. بول: اعتقد أنها 
فيل: هل أنت جاد?

بول: ولم ال?
اذا تضجر بول يا حبيبى? جانيس: 

فيل: لم أكن أضجره. كنت أسأله.
جـانـيس: لن يـرغب أحــد يـا فــيل فى أن يــنـتج فــيـلــمـا
دن. إنـك تعتـقد أن هـذا مهم ألن هذا عن مخـططى ا
هــــو مــــا تـــعــــمل فــــيـه. لـــقــــد أخــــبـــرتـك أال تـــثــــيــــر هـــذا

وضوع.. ا
بـول: واآلن انــتـظــرى دقـيــقـة انــتـظــرى دقـيــقـة. أنـا ال
أوافقك. ذلك أني اعـتـقـد أنك إذا ما تـنـاولت بطـريـقة
ــكن أن يــكــون هــنـاك ســوق كــبــيــرة لـشىء صــحــيـحــة 
كـــهــذا. أقـــول لك أن الــنـــاس قــد ســـئــمـــوا وتــعـــبــوا من
العنف واجلـنس والسـخف والفنـتازيا ويـريدون أن يروا

حياة حقيقية علي الشاشة.
فيل: لو كـنت استـطيع الـكتـابة لـكتـبتـها بـنفسـى لكنى

سرحي جريدة كل ا
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ـرة التى لـست فنـانـا. إن القـصـة لدى هـنـا. مثل تـلك ا
ــرور. أنـــهــار فــيــهـــا الــكــمــبـــيــوتــر الــذى يـــديــر حــركــة ا
ـديــنـة. وحــدثت بــلــبـلــة جلــمـيع احلــافالت فى وسـط ا
وعم اجلـــنــون. واصــطـــفت احلـــافالت. وكــان اجلـــمــيع

يصرخون. كان ينبغى أن ترى ذلك.
بول: هـذا هـو ما أقـوله. هـذا هـو بالـضـبط مـا يـنقص
الــســيــنـــمــا فى هــذه األيــام مــشـــاهــد كــهــذه. حــافالت

دينة. منحشرة فى وسط ا
(بـول يــعــانق فــيل. تــدخل ســوزان ومــعــهــا األطــبـاق

يتبعها ب يحمل الشامبانيا)
: ... لكنى قد حجزت بالفعل. كل شىء معد. ب

سـوزان: حـسن سـيـكـون عـلـيك أن تـسـألـهـمـا فى ذلك.
ذلك أنهما هما اللذان عليهما أن يلحقا بطائرة.

: جـانيـس وفيل هل لـى فى أن تعـيـرانى انـتبـاهـكـما ب
تـــمـــامـــا لــــلـــحـــظـــة واحــــدة فـــقط? هـــنــــاك اقـــتـــراح من
صــديـــقــكــمـــا اخملــلص وهـــو أن نــحــتـــفل بــعـــيــد مــيالد
ســوزان بــأن نــتــنــاول عــشــاء فــاخــرا الــلــيــلــة فـى الــفـور
ســيــزونـــز. واآلن قــد أشــارت ســوزان بــأنـــكــمــا أنــتــمــا
االثـنـان عـلـيـكـمـا أن تـسـافـر الـلـيـلـة لـكـنى أقـول الـلـعـنة
عــلى هـــذا كــله واألكـــثــر من هـــذا هــو أن ثــمـــة شــركــة
اعــمل فـيـهـا تـصــادف أن لـهـا جـنـاحــا بـديـعـا فى فـنـدق
ـكنـكمـا اإلقامـة فيه بعـد العـشاء و... الـشركة جميل 
ــذكــورة ســوف تــزودكــمــا بــسـيــارة لــيــمــوزين غــدا كى ا
تلحقا بالطائرة التي تختارانها. فما قولكما فى هذا?

جانيس: رائع.
: وأنت يا فيل? فكر جيدا قبل أن تقول موافق. ب

فيل: حسن كنت أود حقا أن ولكن...
جــانـيس: حــبـــيــبى لــست مــضــطــرا إلى أن تــكــون فى

... عملك يوم االثن
فيل: كنت أفـكر فى أنـنا ال يـجب أن نتـرك جيسى مع

أهلى يوما آخر. لقد استفدنا منهم بالفعل.
جـانيس: إنـهم يحبـون العـناية بـها يـا حبـيبى بل إنهم

سوف يفسدونها من كثرة التدليل.
كننا االتصال بهم. فيل: أظن أننا 

جانيس: سنبقى.
كنك اجملادلة مع سيدة. فيل: ال 

: ســــأشـــرب فـى صـــحــــة هـــذا. وهــــو كـــذلك واآلن ب
اقتـرح أن نـفـتح الـشـامـبانـيـا اقـطـعـوا الكـعـكـة وانـزعوا
ــشــاهــدتــهــا جــمــيــعــا وهى تــفــتح احلــرج من ســوزان 
جــمــيع هـدايــاهـا. أرجــو أال تــقـولــوا أى شىء. مـوافــقـة

علي الفكرة.
بول: إنك رائع حقا أنك تعرف ذلك.

: صه! أيها الرجل. ب
بـول: كال حـقـا. أنا أعـنى ذلـك. أعـنى كـيف أن أنـاسا
كـثـيــرين يـقـطــعـون الـطـريـق من إجنـلـتـرا حلــضـور عـيـد
مــيـالد? كــمـــا أن هــذا هـــو الــرجـل الــذى كـــســر جـــمــيع
األرقـــام الــــقـــيــــاســــيـــة فى تــــاريخ شــــركـــة رانــــدل ولـــ
. ولـــيس هــذا فـــحــسب بـل اســتــطـــاع إنــشــاء لــلـــتــأمــ
ـانيا مكاتب دائـمة فى إسـبانـيا والـيونان وإيـطالـيا وأ
? هل نـــســيـت أى مــكـــان? ألم الـــشــرقـــيـــة. وأين يـــا بـــ

تتمكن من اقتحام أية بالد أخرى?
: لنحضر الهدايا. ب

جانيس: فيل هيا.
(ب يـخـرج إلى الـشقـة. يـتـبعه فـيل وجـانـيس. وبول

يهم باخلروج)
سوزان: بول...

بول: هه?
. أنه حسن النية. سوزان: ال تفعل هذا بب

بول: يجب أن أحضر الهدية.
سوزان: بول.
بول: ماذا?

سوزان: ماذا يحدث?
بول: ال شىء.

(يخـرج. حتلق نفـاسة. وسوزان تـشاهدهـا. يدخل ب
ومعه هديتان يقدم واحدة لسوزان)

: هديتك يا عزيزتى. عيد ميالد سعيد. ب
سوزان: وما هذه?

: أو إنـهــا مـجــرد تـعــويـذة صــغـيـرة لــقـســمـة احلق. ب
ـة. ألم يـخـبـرك بـول عن هـذا? لـقـد عـادة عـائـلـيـة قـد
اعـتدنـا دائمـا إحـضار تـعويـذة قسـمـة احلق ح يـكون
لــدى الـشـخص اآلخــر عـيـد مــيالد. ذلك أن أبى كـانت
ــكـن أن تـــمــنـع الـــتــنـــافـس بــ لـــديه نـــظـــريـــة بـــأنـــهـــا 

األشقاء. دعينا من هذه النظرية.
سـوزان: أنـا آسـفــة عـلى الـطــريـقـة الـتى يــتـصـرف بـهـا.

ولست أدري ماذا يحدث. لست أدرى بالفعل.
: أنا معتاد على ذلك (فترة صمت) أنها ساعة. ب

مزاجية طيبة.
ـونتاج فى سوزان: لقـد جنح ذلك الفيـلم. وانتـهوا من ا

اضى. الشهر ا
جانيس: لم أكن أدرك أبدا أنه حـسن لم أكن أعرفه
أبدا أو شىء من هـذا لكـنه يـتدفق بـاحلـيويـة. أحيـانا

ال أكون متأكدة كيف أفهمه.
(حتلق طائرة فوقهما تراقبانها)

سوزان: أين اجلميع?
جانيس: أنهم بالداخل.

(ب يدخل)
ستحمات فى الشمس? : كيف حال اجلميالت ا ب

سوزان: ماذا يجرى بالداخل?
(غـنـاء من الـداخل. يـدخل بـول وفـيل ومـعـهـمـا كـعـكة

يالد) عيد ا
بـول وفـيل: هـبى بــيـرثــداى تــو يـو! هــبى بـيــرث داى تـو

يو...
سوزان: أو! كال!!!

اجلـمـيع: عــيــد مـيالد ســعـيــد لــلـعــزيـزة ســوزان هـبى
بيرث داى تو يوووو!!!

سوزان: كنت اعتقد أن شيئا شريرا يحدث.
: اعتـرفى. اعتـرفى. فـأجانـاك. لم تكـونى تـتوقـع ب

ذلك.
سوزان: عيد ميالد سعيد...

(يضعا الكعكعة)
: أوكى. تمنى أمنية. واطفئى الشمع.  ب

سوزان: (تفكر) فهمت.
(تطفئ الشمع)

: برافو!!! ب
سوزان: شش! يا ب اجليران.

: فلندعهم اللعنة. (يصيح) لدينا حفل!!! ب
سوزان: سأحضر األطباق. هل يريد اجلميع? نعم.

(تدخل)
: والشامبانيا. نحن ال ننسى الشامبانيا أبدا. ب

(يدخل)
فيل: إن أخاك شخصية حقيقية.

بول: أو! نعم. إنه شخصية حقـيقية تماما. فى حقيقة
األمر أنه حقا شخص مهياص.

فـيل: لـقـد حـكـى لى تـلك الـنــكـتـة الــرائـعـة. لـست أدرى
ـــاذا ال تــوجـــد مــكـــعـــبــات ثـــلج فى إذا كــنت تـــعـــرفــهـــا. 

بولندة? أتعرف هذه النكتة?
بول: ال توجد مكعبات ثلج فى بولندة? أنا واثق من أن

هذا ليس حقيقى.
فيل: كال كال. إنها نكتة.

كال لـيس بـالـكـامل. كال هـذا صـواب. هـذا مـا بـدأت
أقوله.

(تقدم سيجارة)
جانيس: أتريدين واحدة?

. سوزان: ال. لقد أقلعت عن التدخ
جانيس: أو صحيح? متى?

سوزان: منذ ستة أشهر.
... أنا متأكدة أن بك جزء جانيس: واو! لكن تعرفـ
يــعــرف أفــضل وكل مــا يـحــتــاجه األمـر هــو أن يــحـدث
شىء ما. كـمـا هـو احلال مـع رسيل إذ كـنـا نـتأمل ذات
يــوم. حـسن كــان هـو يــتـأمـل. أنـا لم اســتـطع الــدخـول
فى ذلك لــذا كـنـت تـقــريــبـا أتــصـنـع. لـقــد فــعـلت ذلك
عـدة مــرات. وهـذا شىء آخـر. ذلك أنى كــنت أتـعـجب
فـيـمـا إذا كـان يـعـلم أنى أتـصـنع ألنه إذا كـان يـفـترض
أنه روحانى إلى هذا احلـد يجب أن يكون قادرا علي
مــــعــــرفــــة ذلك صــــيح? لــــكــــنه لـم يــــقل أى شىء عــــلى
ــرة الــتي كــنت احــكى االطالق. عــلي أى حــال هــذه ا
لك عنها بدأت أراقـبه أعنى خلسة وفجأة كأنه بدا
يـتـغـير شـكـله أمـامى واسـتـطعت أن أرى مـسـام جـلده
ـا وكل تــلـك الــشـعــيــرات فـى كل أنــحــاء جــسـمـه. وكــأ
استـحال إلـى شىء شريـر أمامـى. بل كنت أفـكـر فيـما
? ـا كــان هـنـاك شىء سـاخـر يـحـدث. أتـعـرفـ بـعـد ر
مـثـل أول مـرة مــررت أخـيــرا فـيــهــا اسـتــبـصــار صـوفى
ح كنت أتأمل وما رأيـته هو الشخص الذى أدخلنى
فى هـذا أصال وكـان هــذا شـيـئـا شــريـرا يـزحف عـلي
نـفــسى. عــلي أى حــال كل مـا حــدث هــو أنى نــهـضت
وخرجت. وكـان هو مـا يزال يـتأمل. ولم أراه أبـدا مرة
أخـــرى. إن الــطــريــقـــة الــتي تـــعــمل بــهـــا هــذه األشــيــاء
طـريـقـة ســيـئـة. أو! عــلى فـكـرة أمى تــهـديك الـسالم.
وهـــذا شىء آخــر رائـع فى وجــودى مع فـــيل. ذلك أني
اســتـــطـــيع الـــعـــودة مـــرة أخـــرى إلى الـــبـــيت. إذ لم أرد
ألهـلى أن يـقابـلـوا رسـيل. أمـا فـيل وبـول فيـبـدو أنـهـما
عــلى وفـاق. ذلك أن فــيل يــسـتــغـرق وقــتـا طــويال حـتى
يـحب الــنـاس. فـهــو تـقـريــبـا خـجــول عـلي مـا أظن. إذ
أتــذكــر أنـــنــا أثـــنــاء شـــهــر الـــعــسل ذهـــبــنـــا إلى الــوادى
الـضيق الكبيـر ولم يكد يتحـدث إلى أحد فى الفندق.
ـا كان غاضبـا. وكل ما فى األمر أنه واعـتقدت أنه ر

خجول. أحتبينه يا سو سوزى يا سوزان?
سوزان: (مستيقظة) هه? آسفة ماذا?

جانيس: أحتب فيل?
ســوزان: من فـــيـل? أو! فـــيل. أجـل. يـــبـــدو أنه شـــخص

لطيف.
جـانـيس: يــبـدو أنــكـمــا سـعــداء حـقــا. فـبـول فـى حـالـة
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سرحي جريدة كل ا

سرحى الشاب > اخملرج ا
حمادة فتوح احتفل مساء
اضى بخطبته اخلميس ا
على مصممة األزياء
الشابة هبة طنطاوى
شارك فى حضور حفل
اخلطوبة مجموعة من
األهل واألقارب واألصدقاء
عهد حمادة فتوح خريج ا
سرحية العالى للفنون ا
بينما مازالت هبة طنطاوى
عهد حيث تدرس طالبة با
الديكور وهى طالبة
بالفرقة الثالثة وفازت
هرجان بجائزة األزياء من ا
القومى للمسرح فى دورته
األخيرة.

ؤكد كذلك أن احلظ قد لعب دورا هاما فى ترتيب خطوات احلياة بأمر > من ا
ولى عز وجل فأنا شخصيا لم أكن أفكر فى أن أسلك الطريق الذى رسمه الله ا
لى. وغالبا ال يفكر الصغار فى مثل هذه األمور.
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وحيـة تمامـا للشخـوص وال سيما البس ا ما حدث أيـضا فى ا
ـالبس الـفـرسـان مالبس الــزبـاء والـتى أظــهـرتـهـا بــشـكل أقـرب 
والـشـكل الـثـعـبـانى فى الــوقت ذاته .. وهـذا جـيـد عـلى مـسـتـوى
الـشـكل ولـكـنه عـلـى مـسـتـوى الـصـورة الـكـلـيـة واحلـركـة مـعـا كـان
ـناسـبة لـم تكن مـوجـودة وخصـوصا فى عـبـئا كـذلك .. فـفكـرة ا
ــســتـوى األكــثـر مالبس الـزبــاء فــقـد تــمت مــراعــاة الـفــخــامـة وا
البس بـطـلة الـعرض ولـكـننـا شعـرنا إرتفـاعـا من حيث الـتكـلـفة 
رئية كلما حتركت الشخصية .. بل أن  ثمة خلال فى الصورة ا
ـمـثـلة نـفـسـهـا تـعانى مـن الزى وأن ثـمـة تـنـافرا أنـنـا شـعرنـا أن ا
مـثـلـة اجلـيدة- بيـنـهـمـا  وأن الـزى العـسـكـرى قـد فـرض علـى ا
والـتى نـعـرفـهـا جـيـدا من خالل عـروض سـابـقـة أبـدعت فـيـهـا –
ـان إمــام طـوال اجلـزء األول لم أداء بـعـيــنه فـالــتـنــوع فى أداء إ
يل إلى الصراخ يكن موجودا فقد كـان أداؤها ثابتا كله حدة و
واجلــــمـــود فى بـــعض األحــــيـــان وإن كـــان الـــتـــنـــوع مـــوجـــودا بـــ
الـكلـمات الـتى تنـطقـها فـالشـخصـية رغم قـسوتـها وال سيـما فى
اجلزء األول إال أنهـا مليـئة بالـتنوعـات والنـقالت التمـثيلـية التى
مـثـلـة ويتـنـوع أداؤها إال ثـلـة لـلدور  ولم تـتـحـرر ا جتـذب أى 
خالل اجلــزء الــثــانى نــســبـيــا حــ قــامت بــتــغــيـيــر ثــوبــهــا آلخـر
فـضـفاض تـتـحـرك فيه فـى سهـولـة ويـسر وتـنـساب فـى حركـتـها
وأدائـهــا مـعـا .. وفى الــتـمـثــيل أيـضـا كــان أداء شـادى سـرور فى
ـسـتـوى اإلمـتـاع فـقد دور عـمرو بـن عدى أداء تـمـثـيـلـيـا لم يـرق 
حـقق شـادى شـكال فى الـدور فى حـ إبـتـعـد بـرأسه تـمـاما عن
ــمـــثل فى الـــدور وكـــان يــؤديه ــضـــمــون فـــلم يـــتــعـــمق اخملـــرج ا ا
ـعــايــشـة بـإحــتــرافـيــة شــديــدة تـبــتــعــد عن اإلمـتــاع احلــقــيـقـى وا
الـصــادقـة  فى حــ أدى الـفــنـان يــاسـر عـلـى مـاهـر دوره بــثـقل
مــسـرحى كــالـعـادة وبــصـوت رخـيم قــوى  وكـذلك حتــرك بـخـفـة
وجنـومـيـة زائـدة مـجـدى رشوان وهـو يـؤدى دور إبن احلـكم رغم
إمسـاكه بخيوط الدور جيـدا .. وتفوق الشاب محـمد الشربينى
فى مـشهـده البسـيط  فى دور إبن حـنكل .. بـينمـا طغت مالمح
الــكــومــيـديــا عــلى األداء فـى دور قـصــيــر بن ســعــيــد فــقــد أصـر
المح الــكــومـيــديــة عـلى الــفـنــان خـالــد الــنـجــدى عــلى إضــفـاء ا
الـدور رغم مـا يـتـمـيـز بـه من دهـاء وخـبث وثـقل درامى فـأصـبح
الـدور ب يـديه أكثـر خفـة وساعـده على الـولج فى ذلك اخملرج
حـ لف مـعـظم مـشـاهـده بـالروح الـكـومـيـديـة وشـخـوص احلكم
الكـوميدية كذلك فـبدت الشخوص شاحـبة وال تتسق مع الرؤية
الــعـامـة الـتى يـقــدمـهـا اخملـرج فى جـديــة شـديـدة فـبـدا إخـراجه
شـاهد منـفصـال عن باقى الـرواية وكـأن هنـاك مدرس لهـذه ا
يتصرف من خاللهما .. وأخـيرا جاءت موسيقى العرض لتؤكد
ــوســيــقى الــذى قــام به الــفــنــان ولــيـد كل مــا ســبق فــالــتــألــيف ا
الـشـهــاوى كـان رائـعـا بل أكــثـر من رائع  ولـو أنـنـى أسـتـمع لـهـذه
ى الذى ـوسـيقى الـعـا ـقـطوعـات مـنفـردة لـتسـاءلت عن ذلك ا ا
ألـفها  ولـكنـنا هـنا فى إطـار درامى وداخل مسـرحية هى أرض
ال تــنــبت الـــزهــور فــكــان هــنـــاك تــزيــد فى بــعـض األحــيــان مــثل
ـــوســـيـــقى ـــشـــاهـــد بـــعـــضـــهــا بـــبـــعـض جــاءت ا الـــروابط  بـــ ا
وسـيقى الـتصـويريـة على بعض ية  وبـعض ا كسـيمـفونـيات عـا
األحــداث جـاءت أعـمق وأكـبـر مـن احلـدث ذاته  بل إن الـرغـبـة
ــوسـيـقـيـة ـوسـيـقـى مـعـا فى إظـهــار تـلك اجلـمل ا مـن اخملـرج وا
سـرحى وعلى حساب أداء اجلميـلة جاء عـلى حساب الـعرض ا
ـمــثــلــ الـذيـن لم نــسـتــمع لــكــلــمـاتــهم بــســبب ضــخــامـة بـعـض ا
ـوسـيـقى ــوسـيـقى الـتـصـويـريـة الـتى تــصـاحـبـهم وعال صـوت ا ا
مثـل معا فـضاع كالهما ولم نـستمتع به دائما عـلى احلدث وا
ـسرحى ـوسيـقى هنـا حال مـعظم مـفردات الـعرض ا .. وحال ا
أرض ال تــنـــبـت الــزهـــور .. فـــهـــنـــاك مـــخــرج مـــتـــمـــيـــز ومـــبــدع 
ومـوسـيـقى يـؤلف مـوسـيـقى رائـعـة فـنـان يـنـحت ويـشـكـل الـفراغ
ـفرده ـثـلون يـبـدعـون .. الكـل يبـدع ولـكن  فى إبـداع كـذلك و
ــتـزج لــنـا كل .. اجلـهــود لم تــتـضــافـر جــيـدا فى كـل واحـد كى 
هـذا اإلبـداع فـى عـرض مـســرحى رائع بل ضـاع مــعـظم اإلبـداع
تلـقى من العرض وهـو ال يستطـيع أن يتذكر أى سدى فيـخرج ا
ــفـرده من اإلبــداعـات الــتى رآهــا فــقــد أخــذ كال مــنـهــا إجتــاه 
سرحـية فتصبح وجاءت كلهـا كالطوفان يـجرفنا ويـجرف معه ا
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داخـلــهــا والـفــكــر ومـغــازلــة الـعــقل دائــمـا  وإعــتــدنـا مــنه جــهـدا
مضـاعفا عـبر التـمثيل فى روايـاته التى يخـرجها وهـذا ما يثقل
كـاهـل أى مـخــرج والســيــمــا إذا كـان يــحــمل بــداخــله روح الــهـواة
الـــقــــادرة عـــلى الــــعـــطـــاء واإلبــــداع والـــتـــجــــديـــد ولـــكـن فى هـــذه
ــســـرحــيــة قــد جـــرفه طــوفـــان اإلبــداع كــمـــا جــرف كل من فى ا
الـعــرض .. فـالــكل يـسـعـى إلى حتـقــيق مـجــد شـخـصـي حـتى لـو
جــدف فى إجتــاه آخـــر بــعــيــدا عن وجــهـــة الــســفــيــنــة .. وأخص
ـسـرحـيـة .. بـدايـة من بـذلك مـجـمـوعــة الـتـتـر األول فى بـدايـة ا
ؤلف والـذى أصر اخملـرج على عـدم التـعامل بـاحلذف الـكثـير ا
ـا أثقل احلدث فـيهـا بكلـمات زائدة أحـيانا ناطق  فى بـعض ا
كن اإلسـتغـناء عـنـها أو الـتعـبيـر عـنهـا بالـصورة أو أو تكـراريـة 
ــــوســــيــــقى  فـى حــــ أن اخملــــرج أضــــاف جــــمال احلــــركـــــة أو ا
للمـجموعـة أثقلت الـدراما وأطالـتها  ,وأطـال معـها مـدة العرض
فـصــار سـاعـتـ مــلـؤهـمـا الــكـلـمــات أصُـاب اجلـمـهــور خاللـهـمـا
ـلل الشديـد والرتابـة فى ح أن اإلخـتصار قلـيال كان لـيفيد با
سرحى واإليقاع الـعام للمسرحية .. ثم يأتى الديكور العرض ا
ـــســـرح طــوال الــضـــخم رغـم شـــكــلـه الــرائـع والــذى جـــثم عـــلى ا
ـناظـر فكـانت األعمـدة تُغطى سـرحى رغم إختالف ا الـعرض ا
ـة وعـمـرو بن عـدى أحــيـانـا لـتـصـنع مـكـانـا آخــر فى قـصـر جـذ
وكــانـت الــصــورتــان تــمــتـــزجــان فى بــعض األحــيـــان ولــكــنــهــا فى
ـسألـة سور رغـبة فى الـنـهايـة لم يكن هـنـاك ثمـة قانـون يحـكم ا
ـكن فنغطى مرة التغيـير واإلستفـادة من الديكور بـأكبر شكل 
عـمـودين ونـتـرك إثـنـ كـمـا هـمـا .. نـديـر مـرة أخـرى آخـرين أو
نـديـر األربــعـة ولـكـنـنـا فى الـنـهـايــة قـد حـدث لـنـا تـشـتت بـصـرى
وضـاعت مــنـا أجــزاء درامـيــة فى الـوقت الــذى نـأخــذه لـتــرجـمـة
ــنـحـوتـة ـوجـود أمــامـنـا .. فــالـكـتل ا ــرئى ا ـعـادل الــبـصـرى وا ا
ــســتــويـات الــعــلــيـا كــلــهـا ــربــعــات الـتى تــضىء مـن األسـفل وا وا
أشكال جـمالية بـحق ولكنهـا أصبحت حمال زائـدا على الصورة
فى بــعض األحـــيــان فى حــ أن تــكـــويــنًــا بــســيــطًـــا مــثل كــرسى
العرش والذى يبدو أصمـا أملسا ومسطحا وبداخله كرسى من
الــداخل فــكــأنه يــتـشــكل بــجــســد من يــجــلس عــلــيه .. كــان هـذا
كـان أن يتم اللـعب عليه وعلى مـا يشابهه التكـوين من الروعة 
فال تـزيد .. فما يزيـد عن احلد قد ينقـلب ضدا أحيانا  وهذا

ـــهــرجــان الــقــومى  عــلـى مــســرح الــعــرائس وضـــمن فــعــالــيــات ا
لـــلـــمـــســـرح فى دورته الـــرابـــعـــة قـــدم مـــســرح الـــطـــلـــيـــعـــة إحــدى
ـسـرحى احلـالى وهى مـسـرحـية أرض ال مـسـرحيـاته لـلـمـوسم ا
تنـبت الزهـور تـأليف / مـحمـود ديـاب  وإخراج / شـادى سرور
ـلـكة ـسـرحـيـة هـى رؤيـة جـديدة لـلـمـؤلـف يـروى فـيـهـا قـصـة ا وا
زنــوبــيــا أو الــزبــاء كــمــا ورد فى الــنص  فــفى مــنــتــصـف الــقـرن

يالدى حكمت  الثالث ا
( تـدمر ) مـلكـة عربـيـة عُرفت فى الـتاريـخ بإسم " زنـوبيـا " وقد
ـلـكـة ذات نـفـوذ وسـيـادة وقـادت ـلــكـة من تـدمـر  جـعـلت هـذه ا
اجلـيـوش بـنـفـسـهـا  وانـتـصـرت عـلى الـرومـان فى عـدة مـواقع 
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مـيـالديـة .. غــيــر أن الـرواة الــقــدمـاء من الــعــرب نـســجــوا حـول
زنـوبيـا روايـة أخرى أنـهوا فـيـها حـياتـهـا بصـورة مخـتـلفـة فتـركوا
ــنــتـقــمــة  وقــد أودعـوا لــلـتــراث الــعــربى إســطــورة ( الـزبــاء )  ا
اســطــورتــهم الــكـــثــيــر من حــكم الــعــرب وأمــثــالــهم  وقــد تــنــاول
مـحمـود ديـاب القـصة هـو أيضـا ولكـنه رأى فـيهـا حكـمة جـديدة
مـفادها " إن أرضا تُروى بـاحلقد .. ال تنـبُت فيها زهرة حب ..
" .. بــدأ اخملــرج عــرضـه بــدايــة تــلـــيــفــزيـــونــيــة حــيـث قــدم عــلى
لــوحـات كــبــيـرة مــكــتـوبــة ( رائــعـة مــحــمـود ديــاب أرض ال تــنـبت
الـزهور ) كـمـا يقـدمون كـبار الـكتـاب أمـثال أسـامة أنـور عكـاشة
وسـيقى ومؤلـفهـا وليد الـشهاوى  فى التلـفاز ثم قـدم القائم بـا
والقائـمة باألزياء / هـبه عبد احلـميد  والديـكور والنحت / د.
مـحــمـد سـعـد فى ثـانى تـعـاون بـيـنه وبـ اخملـرج بـعـد مـسـرحـيـة
ــاضى .. ثم قــدم كـيــاجـرافى ومــصـمم إكـلــيل الــغـار فى الــعـام ا
ن مــصـطــفى  وأخــيـرا لــوحـة حتــمل إسم شـادى اإلضـاءة / أ
ـسـرحـيـة .. لـيس الـغـرض من ذكـر مـا سـبـق هو سـرور مـخـرج ا
ـمـثـلـون مـجـرد ســرد الـقـائـمـ بـالـعـمل الـفــنى فـمـا زال هـنـاك ا
والــذيـن لم يُـــذكــروا فـى تـــتــر الـــبـــدايـــة كــمـــا أســـمـــيه عـــلى لـــغــة
الـسيـنـمـائـيـ .. بل الـغـرض من إسـتـعـراضـهم هـو إظـهار حـجم
اجملــهــود الــذى بـذلـه كل مــنـهم مـن وجـهــة نــظــر اخملــرج وكـذلك
سرحى  يبدأ العرض بتشكيالت حجم مشاركته فى العـرض ا
ـكـتـوبـة ـسـرحـيـة ا ُـضـافـة عـلى الـدرامـا ا حـركـيـة لـلـمـجـمـوعـة ا
والـتى أضـافـهـا اخملـرج لـتحـمـل وجـهة نـظـر آخـرين وهـم الـعـامة
طحونون فى كل زمان ومكان .. هم صوت ثلونـهم .. ا الذين 
الـراوى والضمـير الـداخلى الـذى ال يكف عن الصـراخ والتـذكير
سـرحى .. كانـوا الكـورس ومرآة الشـخوص فى طـوال العـرض ا
بعض األحيان وصوت الضمير الذى يصرخ من داخلهم ويطلب
ن مــنــهم الـرحــمــة ويـبــحث فى الــعـالـم عن احلب طـالــبــا إيـاه 
ـلك فى أرض لم تعـد تـنبت سـوى الـكراهـية .. ـلكـون القـوة وا
ملكة منتقـمة وملك يبحث عن احلب فال يجده إال ب أحضان
اآلخذ بثأره منها .. وتلك اجلموع والتى كانت تردد كلماتها فى
شـكل مدرسى أصـبحت عبء عـلى الروايـة وكلـما نطـقت ذهبت
بـنا الـدرامـا فى إجتـاه بعـيـد عن حـالتـهـا األصلـيـة وأدت بـنا إلى
سرحية طريق الدراما التجـريبية إن صح ذلك .. فكل ما فى ا
يسير فى إجتاه طبيـعى وله خطه الدرامى البسيط الذى يسير
عـلى مــحـاذاته مـا عــدا مـا أضــافه اخملـرج من كـلــمـات لـلــجـمـوع
ـطلوب أثـقلت كاهل الـدراما وعطـلت احلدث وضـيعت التـأثير ا
للحـظة الـدرامية بـ الشـخوص وخـصوصا أن الـكلـمات لم يتم
إخـتـيـارهـا بــدقـة عـالـيـة  وكـذلك تـدريب اجلــمـوع عـلـيـهـا وعـلى
احلركة لم يتم بالبراعـة واإلتقان الكافي فبدا شاحب وسط
ـمــثـلــ األسـاســيـ فى احلـدث وقــد  اإلهـتــمـام بــالـنــجـوم وا
الـــعـــرض عـــلـى حـــســـاب هـــؤالء وهـم كـــانـــوا األولـى بـــاإلهـــتـــمـــام
ُـضــاف عــلى احلــدث الــدرامى .. وخــصــوصــا أنــهم الــعــنــصــر ا
وبـالـنـسـبـة لـلـديـكـور فـقـد كان رائـعـا بل أكـثـر من رائـع .. أعـمدة
ضـخـمـة بـسـتـائـر كـبـيـرة تـرتـفع الـسـتـائـر من عـلـيـهـا فى بـسـاطـة
لـتكون أعمدة قـصر الزباء والتى تـأخذ شكل األفاعى .. وشكل
األفعـى والثـعابـ الكـوبرا مـنهـا وأنواع أخـرى قد سـيطـرت على
ــرئــيــة فــنــنــظــر فى كل اإلجتــاهــات فـال نــرى ســواهـا الــلــوحــة ا
البس تُـظـهـرهـا فـالـدرامـا تـؤكـد عـلى أن الـزبـاء هـنـا كـاحلـيـة وا
كـذلـك والـديــكــور يـؤكــده  وأعــتـقــد أن هــذا كـثــيــر فى حـد ذاته
حـيث تــفـسـيـر الـتــفـسـيـر يـقـتـل الـشـكل اجلـمـالـى غـالـبـا .. وهـنـا
ــسـرحــيـة وهـو مــا أسـمــيه بـ طـوفـان ــشـكـلــة فى هـذه ا تـظــهـر ا
اإلبــداع وهــو مــا ســقط فـــيه اخملــرج عــلى غـــيــر عــادته .. فــقــد
إعــتـــدنــا من شــادى ســـرور عــروضــا جـــيــدة حتــمـل اجلــمــال فى

لو  تضافرت كل هذه
 اإلبداعات الفردية خلرجنا

خالد حسونةبعرض عبقرى

سرح سرحية كان أستاذنا درينى خشبة أستاذ مادة تاريخ ا > امتدادا لنشر العلوم ا
ا كان يُملى يُملى علينا فى احملاضرات. لم يكن يجلس طوال محاضراته وإ

مرين الضيق فى احلجرة. دروسه وهو يتمشى ب ا

سوزان: أنه تفكير سليم.
(يدخل بول مع فيل وجانيس يحملون هدايا)

: آه هـــا هى. أوكـى. أيــهـــا الــرجـل قــدمـــهــا وواجه ب
وسيقى. ا
بول: أنا?

: أنك تعرف ماذا يقـولون عن هدايا األحباب ح ب
تـقــدم أوال. ذلك أن هـدايـاهم دائـمـا مـا تـكـون األسـوأ.

واألصدقاء بعد ذلك. فهداياهم أفضل.
بول: أيقولون هذا? لم أكن أعرف. عيد ميالد سعيد.

(يقدم هدية لسوزان)
سوزان: (تفاجأ بالفتور) شكرا.

(تبدأ فى فتحها)
بـول: عـلى فـكـرة يجـب أن اشـرح هذه. فـكـرت فى أن
أحـضر شـيـئـا خـاصـا حـقا فى هـذه الـسـنـة و... هـناك
دينة لـم تسمعى عـنها. علي األقل أمـاكن فى وسط ا
أنـــا لم أســمـع عــنـــهــا. هـــنــاك مـــحــال ومـــتــاجـــر حــيث
ــكــان الــذى وجـدت فــيـه هـذا يــبــيــعــون األشــيــاء مــثل ا
ـة وعليك أن الـشىء. كل ما يبـيعـونه كنوز صـينـية قد
كان. بحيث يبدو... تأخذى موعدا حـتى كى تدخلى ا
وكــأنك الــعـمــيل الــوحـيــدة. إنه رائع. إذ مــا أن تــدخـلى
فـإذا بك جتـدين نــفـسك فى عـالم مــخـتـلف. إنه مـكـان
ـــكــنـك ســمـــاع أيـــة أصــوات من هــاد تـــمــامـــا. إذ ال 
الـشارع وكل األشياء مـوضوعة حتت صنـاديق زجاجية
ـــتــاحف كـــمــا أن الــســـيــدة الـــتى تــعـــرض عــلــيك مــثل ا
عـروضات تـقول أشـياء مـثل «واآلن هنـا يوجـد تمـثال ا
ـا صـغــيـر غـيــر عـادى... نـادر جــدا من أسـرة نـاجت ر
أحبـبت أن أخـرجه لك». أعـنى أن هـذا هـو مـا أسـميه

تسوقا. أحتبينها.
(سوزان ترفع تمثاال حلصان. وفى ظهره فتحة)

سوزان: إنه جميل.
بول: ألـيس لطـيفـا? حقـيقى من أسـرة ميـنج. ال يوجد
مـنه سـوى حــوالى عـشــرين فى الـعــالم. هـذا مــا قـالـته
ــالـكـة. ولــهـذا الـسـبب الــسـيـدة. كـانـت فـقط لـلــعـائـلـة ا
فـكرت فى أنـها فـكـرة لطـيفـة. إن مـا اعتـادوا فعـله هو
أنه لـو كـان لإلمـبراطـور ولـد ومـات قـبل أن يـبـلغ السن
ـــكن أن يـــحـــكـم فـــيــهـــا فـــهـم يـــحـــرقـــون اجلـــثــة الـــتي 

سرحي جريدة كل ا
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ألم نقض وقـتا طـيبـا? أعنى أنـا كان لـدى إنطـباع بـإننا
تقريـبا سـعداء. بل أنا فى الـواقع كنت أعـتقد أنه إذا
لـم يــنــفــصـل جــريج وفــرانـــســ ســنــكـــون أطــول ثــنــائى

متزوج ب أصدقائنا.
بول: فى ما عدا دوج ومارايا.

ســوزان: هـــذا ال يـــدخـل فى احلـــســـاب. إنـــهـــمـــا لـــيـــســا
. اللعنة! متزوج

بول: ماذا?
سوزان: أنا أدخن "يبتسمان".

ــسـألـة يـا ســوزان. أعـنى نـعم أنـا بـول: لـست أفـهم ا
أريـد كل هذه األشـياء. أحيـانا أحـيانـا اندهش حـقا أنا
من يـقـوم بـهـذا كـله? تـمــر أسـابـيع بـكـامـلـهـا أفـكـر فـيـهـا
ـتاز. وأنـا سعـيد "أعـنى أن هذا هو "هى! هذا وضع 
طلوب. ال بد أنى سعيد. طلوب ال بد أن هـذا هو ا ا
ثـم ذات يـــــــــوم آتـى إلى الـــــــــبــــــــيـت وأدخـل وأحــــــــاول أن
استـريح وأقرأ وأفـعل شيـئـا ما ولـسبب مـا ال أستـطيع
الـتركـيـز. فـأحاول أن أشـاهـد التـلـيـفزيـون وال أسـتـطيع
ذلك. فـأبــدا فى الــسـيــر فى الـشــقـة وأرى كل األشــيـاء
لـكـها. كل هـذه األشـياء. وأبـدا فى الـتفـكـير فى الـتى 
مـا نــفـعـله كى نـحـصل عـلـيـهـا. أنت تـلـتـقـطـ صـنـدوقـا
صــغــيــرا وتــضــغــطــ عــلى زر. وأنــا ألــصق قــطــعــا من
ـــتــلك كـل مــا نـــريــد. فـــنــحن شــريـط. وبــقـــدرة قــادر. 
ماهران فى القيام بتـلك األشياء الصغيرة التى جتعلنا
قــــادرين عــــلى امــــتالك كـل تـــلـك األشــــيـــاء لــــكــــنــــنـــا ال
نستطيع أن نتحـد كي يكون لنا طفل صغير أحمق. لنا
نحن االثنان معـا. أال يبدو هذا غريبا لك? أال حتس

باحلدس إنه خطأ? عبس. شىء كهذا?
ســوزان: كال يــا بــول. إنى آســفــة. إنه ال يــبــدو غــريــبـا
بـــالـــنــســـبـــة لى. أن الــشـىء الــوحـــيـــد الــذى أحـس بــأنه
غــريب هى الــطــريــقــة الـــتى أحس بــهــا إذ أشــعــر بــأنى
يجب أن يكون لى طفل كى أكـون مرضية بالنسبة لك.
أعـنى. مـاذا لو قـررت أن الـطـفل لـيس بـأهـميـة الـكـثـير
من األشــيـــاء األخــرى بـــالــنــســـبــة لى? مــاذا يـــحــدث لــو
قــررت أن كل مــا أرغب فــيه هــو أنـت? وحــيــاتــنــا مــعـا?
كن أن يـكـون ذلك كـافيـا? يـا بول وعـملـنـا? أعـنى أال 
(صـمت) بول بـول أجبنى. هل أنـا كافـية بـالنـسبة لك
اذا دون طفل? (صمت) فهـمت. وكنت تريد أن تعرف 

لم أخبرك.
ــاذا لم تــقــولى شــيــئــا بـول: لــست أدرى. لــسـت أدرى. 

قبل هذا?
ا لم أكن أرغـب فى أن أعرف مـا اكـتشـفته سوزان: ر
اآلن. حـسـن يـا بــول أنـا آسـفــة أنـا آســفـة ألن تــشـعـر
ـا أجنزت ألنـى أحس إحسـاسا شـعورا سـيئـا بـالنـسـبة 
ا حـقـقت وال أرى داعيـا يـحمـلنى طـيـبا جـدا بالـنـسبـة 
عــلى عـكـس ذلك. دوج آخـذ فى الــتـحــسن فى أحـواله
وأنت تضحك من ذلك. وتعـتقد أن هذا مضحك. أنت
تــــتـــحــــسن أحــــوالك وفــــجـــأة تــــرى أن هـــذا خــــطـــأ. ال
كنك احلصول على كل شىء أستطيع فـهم ذلك. ال 
يـا حبـيـبى. إذ أنـنـا لم نعـد أطـفـاال. ذلك أنك لـديك ما
لديك. فإذا رغـبت فى ما لديك احتفظ به وكف عن
الـــتـــمــاس األعـــذار من أجــلـه. وإذا كــنت تـــرغب فى أن

تكون قديسا عد واحفر مساكنًا ألهل النيجلى.
بول: ما هذا كله?

تاعب أليس كذلك? سوزان: ماذا? نحن غارقان فى ا
سوزان: أظن ذلك.

كن عمله? بول: واآلن ماذا 
ســوزان: لـــست أدرى. هل يـــجب أن نـــتــحـــدث عن ذلك

اآلن?
بـول: كال. فـأنا أريـد أن أخـرج وأقـضى وقـتـا رائـعا مع

. وجانيس وفيل. ب
ســوزان: وهـــو كـــذلك. ســـوف نـــتــحـــدث عـن هــذا اآلن.

ماذا سنفعل?
بول: لست أدرى.

سوزان: حسن يجب أن نفعل شيئا أليس كذلك?
بول: اتعن شيئا مثل الطالق?

سوزان: هل هذا ما تريد?
بول: هل تريدنه أنت?

سوزان: حـسن أنا لم أفـكر بـالتـحديـد فى ذلك كثـيرا.
ليس اليوم. هل أنت جاد?

بــول: ألــيـس هــذا مـــا يــجـــرى هــنـــا? هل فى مـــقــدورك
كننا عمله? التفكير فى أى شىء آخر 

سوزان: حسن حسن عيد ميالد سعيد.
ا يا سوزان. بول: كنت أقصد أن يكون هذا مؤ

سوزان: نعم. سوف نطلب أحد احملام فى الصباح.
بول: محام (صمت) أوكى.

سوزان: وهو كذلك.

وجود فى الظهر ثم ويضعون الرماد فى ذلك الثقب ا
يـدفـنـون الــتـمـثـال كـله. اعـتــقـد أن هـذا هـو سـبب نـدرة
هـذه الــتــمــاثــيل. لــكن اســمـعـى هـذا. فــهــذا هــو اجلـزء
ـوضوع. أنه عـلى شـكل حصـان ألنـهم كان الـرائع فى ا
لـديـهم اعـتـقـاد بـأن احلصـان سـوف يـأخـذ روح الـطفل
فى نـزهـة يـرى فيـهـا حيـاته كـلهـا تـمر أمـامه... احلـياة
ـمـكن أن يـحـيـاهـا لـو لم يـكن قـد مـات. الـتى كـان من ا
كن أن يـذهب إلى مسـتقـرة األخيرة وبـهذه الطـريقـة 
فـى سـكــيــنــة وسالم. هــذا هــو عــلى األقل مــا شــرحـته

السيدة.
ال. : البد أن هذا كلفك قدرا من ا ب

بـول: أجل. لــكن كــمــا قـلت كــنت أريــد إحــضـار شىء
عنـى الكلـمة وأظن أنى عـقدت صـفقـة جيدة خـاص 
حــقــا. إذ كــانــوا يــطـــلــبــون ســبع وتــســـعــ ألــفــا لــكــنى

. ليس سيئا. بلغ إلى ثالث وتسع خفضت ا
: هذا مبلغ باهظ. ب

(هناك حالة من القلق)
ـونـتاج بـول: كان عـلى أن أبـيع أعـمـالى جمـيع آالت ا
ـبـنى وكــان عـلى أن أسـيل ـكـتب وإيــجـار ا ومـعــدات ا
ســنـداتى وآخــذ جـمــيع مـدخــراتى لـكــنى فى الـنــهـايـة

جمعتها كلها معا.
سوزان: .... بول?

بـول: رأيت أن األمــر يــسـتــحق. فــنــحن فـى حـاجــة فى
هذه الـشقة إلى شىء مـا رغم كل الرمـاد. األجنـة غير
ولودة. ألـيس هذا هو مـا يفعـلونه بعـد إخراجها? أال ا
يـحرقونهـا أم كان لديهم أحد أولـئك األشخاص الذين

يعبئونها فى حقيبة ثم يضعها فى صفيحة قمامة?
سوزان: دعونا وحدنا من فضلكم.

: هى! ما هذا... ب
سوزان: فقط دعونا وحدنا. جميعا. من فضلكم.
(ب وفيل وجانيس يخرجون إلى داخل الشقة)
بول: أتعن أن الهدية ال تعجبك بعد هذا كله?

سوزان: بول هل هذا صحيح?
بول: ما هذا الصحيح?

سوزان: (هذا احلصان).
بول: أو نـعم. هذا حـقيـقى... كنت أعـتقـد أنك تعـن
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اجلـــنــ وكــنت ســـوف أســألك عن هـــذا ألنه يــبــدو أنه
تزحلق من ذهنك.

سوزان: هل هذا هو كل ما فى األمر?
بول: كنت اعتقد أنه يستحق التربية.

سوزان: من الذى أخبرك? سيلينا?
بــول: هل هــــذا هـــو مــــا يـــهم? مـن الـــذى أخـــبــــرنى? لم
تــخـبــريــنى أنت هــذا مــؤكــد. ومن الــبــؤس أن اكــتـشف
ذلك عـن طــــــريق شــــــخـص آخـــــر. أن زوجــــــتـك أجـــــرت
اجهاضـا منـذ ستـة أشهـر ولم تعبـأ بأن تـخبـرك باألمر
أظن أني ينـبغى أن أكـون واحدا من أولئك الـفضـولي
بــطـبــعــهم ألنـى حــ اكـتــشــفت جــعــلــنى هــذا أرب فى
مــعـــرفــة كل شىء يـــا ســوزان. مــثل مـــعــرفــة مــاذا كــان
ـسـرحـيـات البـديـعـة التي يـجرى فى حـيـاتـنـا? كل تلك ا
كانت حتدث حتت أنفى ولم أعـلم عنها شيئا. هل كان

الطفل طفلى?
بول: هـذا مؤلم يا سوزان كل هـذا الصمت بـيننا. كل
هــذه األشـــيــاء اجملـــهــولـــة. إنك تـــعـــلــمـــ كم أرغب فى
طـفل. أنت تـعـرفـ ذلك. أعـنى مـاذا كـنت أفـعـل طوال
ـاضـية. أجـهـد نـفـسى فى بـنـاء عمل األعـوام الـثالثـة ا
ـاذا? هل يـفـترض أنى وأكـد اثني عـشـرة سـاعة يـومـيا 
كـنت أفــعل هـذا مـن أجل الـرضى الــعـمــيق الـذى أحس
به? اتـظـنـ أنى فـار من مسـتـشـفى األمـراض الـعـقـلـية
أو شــيــئـا من هــذا? أعـنى عــلى أســوا تـقــديـر كــنت أنـا
أعـتقـد أن هـذا كله نـوع من اخـتبـار لـع كـنت اجـتازه.
طـقس غــريب من بــنــاء الـعش كـى مـا أثــبت أنى جــديـر
بــإخـصــاب بـويــضـاتك. كــانت هـذه الــطـريــقـة الــوحـيـدة
كـننى أن أنـظر بـها إلى هـذا األمر وأظل أشـعر الـتى 

بأنى عاقل جزئيا..
سوزان: إنـا ال أصـدق هذا. أتـريـد أن تقـول أنك فـعلت
كل مــا فـعـلـته كى أدعك تـصـنع طـفال? هل هـذا هـو مـا
تقصده? ألنه إذا كان كذلك.. حسن لطيف أن أعرف

السبب الذى يجعلك تبقى على. شكرا.
بول: سوزان إنك تعرف أن هذا ليس ما قصدته.

ســوزان: كل مــــا أعـــرفـه أنه شىء لــــطــــيف أن تــــمـــارس
احلـب مــعى. ولـم يــرغـــمك أحـــد عــلى أن تـــفــعـل مــا لم
سألة تبدو تكن ترغب فى فعله. لذا ما الذى يجعل ا
سيح يـا بول ماذا جرى وكأنهـا محنة فـظيعـة? بحق ا
لك? أنت تـعـرف أنك قـد ســمح لك بـاالسـتـمـتـاع بـهـذا.
وال يــــــوجــــــد أى قـــــانــــــون يــــــقــــــول أنـك ال بــــــد أن حتس
بالبـشاعة حـيال ذلك. لقـد كسبت ذلك بـحق السماء.
وأنـت تـسـتــحق مـا نــلت. وأنـا لــفـخــورة بك يـا حــبـيـبى.
فخورة حقا. كل ما هـنالك أنا أريد أن تشعر بالسعادة

بذلك.
بول: آه إذن هو سبب اإلجهـاض.. وهذا هو ما منعك
من إخــبـارى ألنـك كـنت تــريـدين أن أكــون سـعــيـدا. أى
أنك كــــنـت تـــفــــعــــلـــ كـل شىء من أجــــلى بـى لم لم أر
ـســألـة بــهـذه الــطـريـقــة? كم نــحن بـشــر مـدهــشـون يـا ا
سوزان ألـسـنا كـذلك? نـفعل كـل شىء من أجل بعـضـنا

بعضا.
سـوزان: وهـو كـذلك. لـم أخـبـرك. كـنت مـخـطـئـة خـطأ
فـظــيع. مـاذا فـى وسـعى أن أقــول يـا بــول? أنـا آســفـة.
لكن هـذا لـيس له عالقـة كـبـيـرة بـأى شىء اآلن أليس

كذلك?
اذا? اذا?  بول: ولكن 

سوزان: إنك يـا حبـيبى ال تأخـذ وقتـا كبـيرا كى تـفكر
فى ما يجب أن تفعـله ح ينمو ذلك الشىء بداخلك.
وهـــو لـــيـس أخـــذ فى الـــتـــنــــاقص. وكـــلـــمــــا أمـــعـــنت فى
الـتفكيـر فى األشياء كلمـا ظل ذلك الشىء. ليس األمر
وكأنى فـقط ذهـبت إلى طـبـيب اإلجهـاض اجملـاور لـنا.
لم أفكر فى األمر سوى قليال قبل أن أقدم على ذلك.

اذا لم تقولى أى شىء? بول: ولكن 
سـوزان: (بــهــدوء): أنــا أحب مــا لــديــنــا يـا بــول. وأظن

أنى ال أريد ألى شيء أن يغيره كله.
بول: وإخبارى كان سيغير كل شىء.

سوزان: لست أدرى. ألم يكن ليغير كل شىء?
بــول: حــسـن إذا كــان ســـيــحـــدث تـــغــيـــيــرا إذن مـــا هــو

لكه? الشىء الرائع الذى 
سوزان: اآلن ليس لدينا أى شىء..

بـول: حــسن قـولـى لى يـا ســوزان مـاذا لــديـنــا? قـولى
ماذا لدينا.

سـوزان: كل مـــا قــمت به. وكل مــا قـــمت أنــا به. كل مــا
لـدينـا. هل كل هـذا ال شىء? ال شىء مـنـهـا يعـنى شـيـئا

سك لكم تعانى! بالنسبة لك? آه يا بول ا
بول: نحن حقا نكره بعضنا بعضا أليس كذلك?

سوزان: أنـا ال أكرهك يـا حـبيـبى. كل مـا هنـالك أنا ال
أسـتـطـيع أن أفـهم لم نعـقـد كل شىء لـبـعضـنـا الـبعض.
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ـسرح األشـيـاء طـابعـاً طـقـوسيـاً مـنـذ دخـوله علـى خشـبـة ا
يـبـدأ بــفـعل صــنـاعـة الــعـالم وعن طـريـق يـديه يـبــنى الـعـالم
ـتخـيل وتـتـحرك شـخـوصه وتـصنع أجـسـاد الـشخـصـيات ا
فضاءً موازياً لصـناعة يده أى أن أجساد الشخصيات فى
ـســتــوى األســفل مــاهى إال فــضـاء لــكــتــابـتـه. لـذلـك كـانت ا
ــســرح أشـبــة بــبـوتــريــريـة األحـداث الــدائــرة عـلى خــشــبـة ا
ألجـساد الـشخـصـيات من صـنع يـدية يـصـنع صورة حلـركة
أجـسادها تـكبر أو تـصغر تـتحرك أو تـسكن موازيـة حلركة
اإلنـسـان إال أن حـاالتــهـا جـمـيـعــاً الـتى تـنـتــشـر فى الـفـضـاء
ـسـرحى تـتـصل بـزمـنـيـة أجـسـاد/ الـشـخـصـيـات احملدودة ا
الــفــانــيــة الــتى يــتــحــكم فى مــصــائــرهــا. فــأصــبــحت حــالــة
عتـبـة فـاصـلة الفـضـاء مـسـرحى فـضاءً لـلـتـرقب والـغـمـوض

عنى كذلك ب االسطورة والواقع. ب الضياع وا
لـذلك أعـطى تـعـامل اخملـرج الـشـاذلى فـرح مع الـشـخـصـية
اجلـنوبـى بعـداً طـقـسـيـاً لـهـذا الـعـرض سـواء عـلى مـسـتوى
تـوزيع الـتــكـويـنــات وطـريـقــة تـعـامـلـه مـعـهـا فــكـانت اإلضـاءة
مـســلـطـة دائــمـاً عـلى تــكـوين اجلـنــوبى كـأنه حــاضـر/غـائب
دائـــمــاً ومـــتــحـــكم فى مـــســار األحــداث كـــمــا ركـــز عــلى أن
ـستـويـ يـتـبـادالن االمـتـصـاص والـتـحـويل وفـتح الـعـا ا

الـواقعى واألسـطـورى بصـورة مسـتـمرة وخـاصـة فى مشـهد
ــســتـوى ــعــبــد ا ــعــبـد واحــتـل رجل ا صــعــود فــهــيـمــة إلـى ا
األسـفل مـعـتـمـداً علـى أن األسطـورة التـتـحـقق إال فى بـعد
جـمـعى يـتــكـرر بـصـورة مـسـتـمـرة وأكـد عـلى ذلك من خالل
ـشــاهـد مـثل لـوحـة اسـتــحـمـام الـرجـال كـانت داللـة بـعض ا
عـلى أزمـة األنثى فـى هذه الـقـريـة وأيـضـاً مشـهـد مـحـاولة
مــعـــرفــة مــصـــطــفى من نـــبــويــة مـن هــتك عــرضـــهــا فــوضع
مـجـمـوعــة من الـنـسـوة يـراقـ احلــدث داللـة عـلى الـتـكـرار
وهنـاك أخريـات نفس حـالة نـبويـة فى القـرية. أواسـتخدام
ـــوت فى األشــكـــال الــتــراثـــيــة الـــشــعــبـــيــة فى مــوت تـــيــمــة ا
الــبـــشــارى الــذى تــطـــيــر روحه فى فـــضــاء المــحــدود األفق
لـــذلك وضع اخملـــرج مـــصــطـــفى أمـل األســرة الـــوحـــيــد فى
الـغـربـة مـسـتـفـيـداً من الـتـكـنـيك الـسـيـنـمـائى حتت مـسـتـوى
اجلــــــنـــــــوبى لـــــــيــــــعـــــــطى داللـــــــة الــــــفــــــقـــــــدان وضل الـــــــرجل
ـنـتـظـر/اخملـلص. إال أن الـعـرض وقع فى إشـكـالـيـة تكـمن ا
فى أن اخملــرج لم يــقم بـإخــراج مـشــاهـد األحــداث من بـ
ـفرط يـدى اجلنـوبى وهـذا ماجـعل صمـته مـجاالً لـلـتأويل ا
مـن قــبل الــبــعـض كــأنه شــخـــصــيــة خــارجـــة عن الــقــوانــ
االجتـماعـية للـنص وغيـر مشـارك فى سلطـتهـا التنـظيـمية
أو هامش مـطلق فقـط تائه ب مـفاصل األحـداث فحدث

 . ستوي انفصال فى تأكيد العالقة ب ا
ـوسـيقـى  حلام الـشـريف اعـدت عـلى تأكـيـد احلـالة أمـا ا
الـــطــقـــســيـــة فـــقــد  اســـتــخـــدام مــوتـــيـــفــات من الـــتــراث
سـرحـية ومـصـاحبـة حـزينه اجلـنـوبى فمـثالً فى بـدايـة ا
تعانى من فقدان االبن الغائب موسيقى(عدودة جنوبية)
ومـصـطـفى الـبـشـارى فى الـقـريـة موسـيـقى (حـدو اإلبل)
ـعــبـد فــهـيـمــة اسـتــخـدام فن أوعـنــدمـا اغــتـصب حــارس ا
النـمـيم أو كـابوس فـهـيمـة مـوسـيقى (حـدو الـعديـد) كـما
اسـتــخـدم انـشــاد أمـ الـدشــتـاوى الـســيـرة الــهاللـيـة فى
( جتـــســــيـــد الـــصــــراع بـــ مــــصـــطـــفـى (الـــســـيــــد شـــاهـــ
والـسعدى (باسم الـقرموطى) حول نـبوية.. (سارة عادل)
ونـفس احلـال بالـنـسبـة لشـيـماء مـنصـور احلـدادة ومحـمد
شـلبايه احلداد وهدى حسن حـزينة ودينا مـجدى فهيمة
ــوســـيــقـى فى بــعض ومـــحــمـــد حــمـــام الــبـــشــارى) إال أن ا
المـح الـطـقـسـيـة لـلـعـرض بـاسـتـخـدام األحـيـان أفـسـدت ا
ـوســيـقــيـة بـاآلالت احلــديـثــة. مع اســتـخـدام الـتــوزيـعــات ا
أشــعــار جــيــدة من مــجــدى احلــمــزاوى تــعــبــر عن احلــالــة
الــدرامــيــة فـى جتــربــة حتــسب لــلـــمــخــرج الــشــاذلى فــرح

وجميع أفراد العمل.

اخملرج أعطى لشخصية
اجلنوبى بعدًا فنيًا متميزاً

موسيقى التراث
اجلنوبى أكدت الطقس

ســيــظل عـــالم الــروائى يـــحــيى الــطـــاهــر عــبــدالـــله يــســحــر
الــعــقـول وخــاصــةً رائــعــته الـطــوق واألســورة الــتى اخــتــلـفت
مـعـاجلـتهـا فى وسـائط مـتـعـددة مـثل السـيـنـمـا الـتى حتولت
ـسـرح الـذى تـنـوعت مـعـاجلـته بـداية من إلى فـيـلم أيـضاً ا
ــاضى حــ أعــدهـا مــنــتــصف الــتــســعـيــنــيــات من الــقــرن ا
للـمسـرح الدكتـور سامح مهـران ومن بعده مـحمد عـبدالله
ـــهـــرجــان ـــقـــدم فى ا أخـــيــراً أســـامه الـــبـــنـــا فى الـــعــرض ا
اخلــتـامى لــفـرق األقــالـيم بــهـيــئـة قــصـور الـثــقـافــة وأخـرجه

الشاذلى فرح.
إذا نـظرنا إلى شخصـية اجلنوبى فى مجـتمع العرض جند
اثله لشخـصية الراوى العـليم فى الرواية فإذا كان أنـها 
ـه بــــواســــطـــة الــــراوى/ الــــســــارد فى الــــروايــــة يــــصــــنع عــــا
أبجـديات احلروف ويرصهـا فى هيئة كلمـات لتعطى معنى
جـديداً لـكن شـخصـية اجلـنـوبى بوصـفه صـانع احلكـاية /
ه األســطـــورة تــقـــتـــرن بــداللـــة اخلــلق ألنـه كــان يـــصــنـع عــا
بواسـطـة الصـلـصال( هـذه اخلـامة تـنـاسب الـطبـيـعة اآلنـية
ــتـاز بـاحلـضـور احلى لـلـشـخـصـيـات ـسـرح الـذى  حلـالـة ا
ـتـخـيـلـة) فـهـو شـخـصـيـة ـ بـيـنـيـة ـ بـ األسـطـوريـة / ب ا
الـواقعـية لـكن عدم مـشاركـتـها فى األحـداث وانهـماكـها فى
ــتـفــرج يـعــطـيــهـا دالالت صـنــاعـة الــدمى واألشــكـال جــعل ا
سرحى وإضـفاء داللة واقعيـة خارجه عن سـياق العـرض ا
ـسارات تـكـونـة عبـر ا اخلـلق علـيـهـا جعل ونـسى دالالتـهـا ا
ــسـرحى وجــعـلــهـا جـالــسـة عــلى جـبل الــدالـة فى الــعـرض ا
ب اليـونانيـ يصنع فـعقدت عالقـة تناصـية مع آلـهة األو
ـسـرح كظل ه فى صـمت وجعـل ما يـدور عـلى خـشبـة ا عـا
أو مـسـافـة يــسـكـنـهــا الـتـوتـر: تــتـنـازعـهــا األسـطـورة والـواقع
ه شــخـــصــيــة اجلــنــوبى فى نــهـــايــة الــعــرض تــنــازل عن عــا
الـعــرض بـعـد أن  اكــتـمـاله ويــنـزل  وسط اجلـمــهـور كـأنه
واحــــد مــــنــــهـم أو شـــخـص يــــبــــحث عـن أســــطــــورة جــــديـــدة
ليـصنـعهـا ويشـاهدهـا النـاس فاكـتمـلت داللة حـضوره بأنه
يــــتـــشــــكل فـى الـــفــــاصل بــــ الــــواقـــعـى واألســـطــــورى بـــ
عقول كأنه مـجرد شبح واقعى بالتالى تنتفى اخلرافى وا

. داللته بأنه ينتمى كامالً ألحد العا
ـــعـــد عــلـى تــأويـل الــعـــنـــوان والـــذى شــكل اعـــتــمـــد الـــنص ا
ـسارات الدالة داخـله على مفهـوم الضل. إذا كان الظالم ا
فـإن الضل يـعـد مـسافـة بـينـيـة ب يـسـتدعى نـقـيـضه النـور
الـــنــــور والـــظـالم من جـــهــــة غـــيــــر أن الـــظـل فى الــــفـــضـــاء
ـسـرحى لـيس ظل اجلـنـوبى فـقط لـكن الـضل فى الـنص ا
يـحمل بعـداً آخر وهـو حن األنـثى إلى ذكر يـنتفى الـتوحد
مــــعه فـى اآلن ولــــكن يــــبــــقى عــــلى ضـل احلـــلـم/ األنــــثـــوى.
ــرآة الــتى تــكــشف عـن انــقــسـام وحتــول الــضل إلى داللــة ا
األنـثى فـى أحـداث الـعــرض وتـعـرفـهــا عـلى ذاتـهــا من جـهـة

أخرى ب األنا / صورتها األنا / خارجها.
ـــســرح كـــان ديـــكــور نـــاصـــر عــبـــد احلـــافظ عـــلى خـــشــبـــة ا
ــ مـتــنـاقــضـ ظــاهـريــاً يـشــكال ً فــضـائـ جتـســيـدًا لــعـا
ثل العالم احلـياتى ويشغله بيت مـختلف الفـضاء األول 
الــبـشــارى وبـيت احلــداد. أمـا الــثـانى عــالم مـفــارق لـلـواقع
ثـله ثالثـة مسـتويات اط غـير واقـعيـة و ويسـيطـر علـيه أ
مرتفعة منعزلة عن بعضها البعض اجلنوبى اجلالس على
ـقـام فى الـيـسار ـنـتـصف وا ـعـبـد فى ا جـبل فى الـيـمـ وا
يـــطل عـــلى عـــالم الـــقـــريـــة ويـــتـــحـــكم فـى حتـــديـــد مـــصـــيــر
ــتــحـكم فى مــسـار ــسـتــوى األعـلى ا شــخـصــيـاتــهـا. وكــأن ا

ستوى األسفل الواقعى.  األحداث يؤطر ا
á«LGôNE’G ájDhôdG

لـذلك تـعـامل اخملـرج الـشاذلـى فرح مع شـخـصـيـة اجلـنوبى
مـصـطـفى شـوشـة على أن يـتـشـكل فى الـفـاصل بـ الواقع
ـــــنــــفـــــصل وبـــــ اخلــــرافى واألســـــطــــورة بـــــ اجملــــتـــــمع وا
ـعقول وكان جـسده حاضراً مفـرغاً من كل األعضاء إال وا
يـديه تعـطى داللة أن أفـعـاله محـاكاة لـفعـل طقـوسى تنـقله
من مــجــاله وشــرطه لــتــوظــفـه تــوظـيــفــاً مــجــازيــاً خــارج كل
محمد سمير اخلطيبسلـطة لـلكالم جسـداً صامتـاً عالمة متـحركة تـضفى على

عهد. ووقفت أمام لوحة اإلعالنات واألستاذ كمال > فى يونيه ١٩٤٦م ظهرت نتيجة ا
عهد الذى لم يفارق العميد حلظة واحدة قد انتهى من تعليق صادق سكرتير ا
النتيجة.

بول: حسن لقد اختارتنى.
سوزان: هل أنت سعيد?

ــــاذا? أعــــنى نــــعم. أظن ذلـك. ومـــاذا بــول: ســـعــــيـــد? 
عنك?

سـوزان: أو أنـــا بــخــيــر. إن احلل. هــكــذا. الــيــوم وأنــا
مـــعك مـــرة أخـــرى بــدأت أتـــذكـــر كـــيف كـــانت احلـــيــاة
مكن أن لـطيفـة. أحيانـا. ح كـانت لطيـفة. كـان من ا

جنعل اآلخرين يتزوجون ونحتفظ بعالقة طويلة.
ــدرسـة الــتى أدرس فــيــهـا مــدرســة لـطــيــفـة. بــول: إن ا
هـنـاك أطــفـال ظـرفـاء. أذكـيـاء جـدا. بــالـطـبع أغـنـيـاء.

ومع ذلك فإنى أحبها. أحبها حقا. أظن أنى سعيد.
سوزان: حسن

بول: هى!
سوزان: أتفعل ذلك مع أدى? تقول "هى!".

بول: تعالى هنا.
(سوزان تراقبه)

سـوزان: كــنت أعـــرف أن األمــر ســيــحــدث هــكــذا. أنك
ســتـــظــهــر فــجــأة. وأنك لـن تــتــصل تــلـــيــفــونــيــا. إذ كــان
ســـيــصـــبح فـى مـــقــدورى أن أقـــول ال إذا اتـــصـــلت. من
ضحك أنـنا ال نسـتطيع أن نفـرغ من بعضـنا البعض ا

حتى اآلن.
بول: تعالى هنا.

سوزان: انتظر ثانية.
(تخرج مرة أخرى)

? سوزان: (من اخلارج) كيف حال ب
بـول: فى حــالـة أفــضل. لـقــد أجـروا لـه رسـمــا لـلــقـلب
واكــتـشــفـوا أنـه عـانــا من أزمـة قــلــبـيــة أخـرى قــبل هـذه

األزمة بثالث سنوات. ولم يعلم عنها. وعالج نفسه.
سوزان: (من اخلارج) أما زال يشرب?
بول: ليس اآلن. ماذا تفعل هناك?

سوزان: (من اخلارج) أبحث عن حذائى الطويل.
ــــاذا تـــرتـــدين مالبــــسك? فـــلـــنــــشن غـــارة عـــلى بــول: و
أيـها الـثالجـة. لـقد حـان وقت.. (ينـظر إلـى السـاعة) 
ـــســيح الـــســاعـــة اخلــامـــســة فـــقط. لـــقــد نـــســيت أن ا

الظالم يحل هنا فى الشتاء فى وقت مبكر.
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سوزان: (من اخلارج) تـقدم. ساعـد نفسك. أعـتقد أن

هناك بعض الدجاج.
بـول: ألـست جــائـعـة? لـقـد كــنت تـشـعـريـن بـاجلـوع بـعـد

أن...
(تدخل سوزان وقد ارتدت مالبسها)

سوزان: كيف أبدو?
بول: خرافية. تعالى هنا.

سوزان: لم ال تتناول بعض الطعام?
بول: هل أنت ذاهبة إلى مكان ما?

سـوزان: بــول إن لـدى حــيــاة. إذ ال أسـتــطـيع أن أوقف
كل شىء جملـــرد أنك ظــهـــرت دون ســابق إعـالن. لــقــد

أعددت خططا للعشاء.
بول: أو أنت لم تقولى ذلك.

ســوزان: لم أكن حـــقــا أتــوقـع حــدوث شىء كـــهــذا. ولم
يــكن هــنـاك مــا يــكــفى من الــوقت كى نــتــحــدث ألـيس

كذلك?
بــــول: ال أظـن أنـه لم يـــــــكـن هـــــــنـــــــاك وقـت. ومن ذاك

الرجل احملظوظ?
سوزان: إنك ال تعرفه.

بول: ما أسمه?
سوزان: جيرى.

بول: وهل سيحضر إلى هنا?
سوزان: ال تقلق. سوف أخرج إلى السيارة.

ـــكـــنــــنى أن آتى? آسف هـل أســـتـــطـــيع أن بــول: هل 
أنتظرك?

سوزان: ال أعتقد أن هذه ستكون فكرة جيدة.
بول: هل ستعودين معه?

سوزان: عادة ما نفعل ذلك.
بول: أنت تقابلينه كثيرا هه?

سـوزان: أنه يـســكن بــالــقـرب من هــنــا. فـاألمــر مالئم.
وهو يـعـيش فى نـيويـورك. أنه رسـام تـوضـيحى. ووزنه
 165رطال. ونباتى وله عينان زرقاوان. أتريد أن

تعرف أى شىء آخر?
بول: يبدو أن شخصيته خرافية.

سوزان: أنه على ما يرام. فى الواقع أنه لطيف جدا.
بـول: لـطــيف. هـذا مــضـحـك إذ أن هـذا هــو مـا قــلـته
ـا وجب أن نـقـدمـهــمـا ومـتى سـأراك مـرة عـن أدى. ر

أخرى?
سوزان: ومتى ستعود إلى الشرق?

ــا أعــود قــريــبــا جــدا إذا مـا بـول: حــسب األحــوال ر
قــدمـت لى عــرضـــا جـــيــدا. نـــهــايـــة أســبـــوع أخــرى فى

نيوهامبشيى.
سوزان: ال أعتقد أننا يجب أن نفعل ذلك مرة أخرى.

بول: ولم ال?
سـوزان: حـسن نــحن نــرتــكب خــيـانــة. لــست أدرى يـا
ـرء ال يتخلص من تـسع سنوات بهذه بـول أعتقد أن ا

السهولة. بالنسبة لى فأنا ال أستطيع.
بول: ولم ال?

(ضوضاء سيارة فى اخلارج)
سيح لقد حضر مبكرا. كم الساعة? سوزان: أيها ا

(بول لديه ساعة)
بول: وعشر دقائق.

سـوزان: الـلــعـنـة. هل أبــدو عـلى مـا يــرام? آسـفـة. حـ
حترق بـضـعة قـطع من اخلـشب تـأكد من أن الـصـمام

قد انطفأ. إلى اللقاء يا بول.
(ســوزان تـأخــذ مــعـطــفًــا شـتــويًـا وتــتــأهب لـلــخـروج.

(تتوقف). (وتصيح فى اخلارج).
سـوزان: انـتـظـر يـا جــيـري. سـوف أخـرج حـاال. لـقـد..

لقد.. نسيت حقيبتى.
سوزان: (تعود إلى احلجرة): تتعانق هى وبول ويقبل

سك كل منهما باآلخر). كل منهما اآلخر. (و
سوزان: إذن انتهينا. إلى اللقاء يا حبيبى.

بول: إلى اللقاء.
سـوزان: (تـذهـب. وبـول يــراقب الــســيـارة من الــنــافـذة.
ح تذهب ويـدير جـهاز العـرض. ويشاهـد الشرائح.

(وتخفت األضواء)

إنتهت

صــفــقـة جــيـدة. إذ مــكـنــنى آل بــيـرســون من أن أحـصل
عــلـــيه بـــثــمن رخـــيص ألنـــنــا تـــزوجـــنــا هـــنــا. ذلـك أنــهم

عاطفيون.
بول: انتهازيون.

سـوزان: كـيف حـدث أنك لم تـتـصل بـأى شـخص? لـقـد
كـانت ســيـلـيــنـا تـســأل عـنك. وجــيـرى ولـيــنـدا. بل حـتى

لورانس. هل أنت مختبىء فى سان فرانسيسكو?
بـول: كال كــنت.. لم أشـعــر بـأن األمـر حــقـيـقى إلى أن
 الطـالق. لست أدرى. كل مـا هـنـالك أنى لم أشا أن

أفكر فى هذا كله.
سوزان: ومن أدى?

بول: أدى?
(سوزان تخرج إلى حجرة النوم وتواصل الكالم).

ســوزان: (من اخلــارج): نـــعـم إذا أنـــا اتـــصــــلت بك فى
سـان فـرانـسـيـسـكـو مـنـذ شـهـرين وشـخـصـا يـدعى أدى

ردت على التليفون.
بول: أو. إنها لم تذكر شيئا عن هذا أبدا.

سوزان: (من اخلارج) ماذا?
بول: أقول إنها لم تقل شيئا عن هذا.

سوزان: (من اخلارج): ذلك ألنى لم أذكر لها من أنا.
زيد من األسرار هه? بول: ا

سوزان: (من اخلارج) من هى?
بول: مجرد امرأة أقابلها.

سـوزان: (من اخلـارج) أهــا تــقـابل امــراة  اسـمــهـا أدى
هه?

بول: إنها لطيفة. ولديها طفل.
سوزان: (من اخلارج) هل هذا صحيح?

بـول: لـست أدرى. إنـهـا مـصـورة فـوتوغـرافـيـة تـتـحدث
. عن ارتكاب نفس اخلطأ مرت

(تــدخل ســوزان وهى تــرتــدى مـالبــســهـا) وبـــول يـــضع
وقد. زيد من اخلشب فى ا ا

سوزان: إنك تمزح.
بـول: لـيس هــذا فـحـسب. لــقـد انــتـقت نــفس األرضـيـة

الصفراء حلمامها مثل تلك التى التقطتها حلمامنا.
سوزان: لديها ذوق جيد.

سيح. بول: أيها ا
هــنــاك طـائــرة حتــلق فى اجلــو. يـنــظــر كل مـنــهــمـا إلى

اآلخر. (إظالم).
شهد الثامن ا

 .1979القمرة. فى الشتاء. جليد فى اخلارج. فى
سـاء. هنـاك موقـد كـبيـر به نار. وتـوجد أريـكة أوائل ا
ـــة يــغــطـــيــهــا غـــطــاء مـــربع من الــكـــروشى. وبــول قــد
البس. وسوزان ملفوفـان فى بطانية وقد جتردا من ا
حتت الـبـطــانـيـة. بـول يـجـلس عــلى األريـكـة الـصـغـيـرة.
ـناظر عـلى احلائط من جهاز وسـوزان تعرض شرائح 
عرض (بروجيكـتور) حيث يعرض حفل به استعراض.
وهناك شرائح لدوج ومـاريا وثالثة أطفال وهم يقفون
بـفـخــر أمـام مــكـتب شـركــة بـنــاء. ثم تـنـتــهى الـشــريـحـة

تاركا مربعا أبيضا على احلائط.
بـول: أنتـظـرى دقـيـقـة. أعـيدي الـشـريـحـة. دعـينى أرى

الشريحة األخيرة مرة أخرى.
(تعود سوزان إلى دوج ومارايا والعائلة)

بول: دوج ومارايا لقد حلق حليته.
ســوزان: أجـل. مـــنــــذ شــــهــــرين. وهــــذا مـــكــــتــــبه. لــــقـــد

استخدمته كخلفية فى أحد األعمال.
(تضىء األنوار)

سـوزان: أعــتـقــد أنه مــتـضــايق قــلــيال ألنك لــست عـلى
اتصال به.

بول: إنها أول مرة أعود فيها إلى الشرق.
سـوزان: كـان فى وسـعك أن تــتـصل تـلــيـفـونــيـا أو تـكـتب

خطابا.
بول: يي!

سوزان: ماذا?
بـول: هــذا لــطــيف حــقــا. لــقـد نــســيت. حــسن إنى لم
أنس غـيـر أنى لم أتـذكـر بـدقـة تامـة إذا كـنت تـفـهـم

ما أعنيه. 
سوزان: أظن أنى أفهم ما تعنيه.

كان. سوزان: لذا فقد ذهبت واشتريت هذا ا
ــــاضى. لـــقــــد كـــانت ســـوزان: أجـل أنه احلـــنــــ إلى ا
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> د. أحمد مجاهد رئيس
الهيئة العامة لقصور
الثقافة أصدر قرارا

بتجديد ندب اخملرج عصام
السيد من البيت الفنى

للمسرح للعمل مديرا عاما
دة سرح بالهيئة  إلدارة ا
عام ثان وكذلك أصدر قراًرا
سرحى بتكليف الكاتب ا
محمد الشربينى بتسيير

أعمال إدارة الفرق
واخلدمات الفنية بإدارة
سرح واإلنابة عن مدير ا
سرح فى إصدار عام ا

القرارات الداخلية.

cyan magenta yellow black File: 9- 24�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرحي جريدة كل ا

> ضم قسم النقد والبحث الفنية الزمالء عبد الفتاح البارودى عبد العزيز حسب
الله محمد على ماهر إسماعيل رسالن عبد الفتاح الفيشاوى محمد كمال

هاشم عباس الرشيدى وانتقلت معهم إلى السنة الثانية فى يونيو من عام ١٩٤٧م.

> فرقة جمعية أنصار
التمثيل والسينما تستعد
حاليا لتقد مسرحية
"كفر التنهدات" للكاتب
رأفت الدويرى واخملرج

أمير وجدى وذلك يوم 30
أغسطس اجلارى على

خشبة مسرح ساقية عبد
سرحية نعم الصاوى. ا ا
تمثيل محمد جالل
محيى يحيى هشام
رفاعى والء بكرى

إبراهيم حمدى جنوى
دوح أشرف نعمة 
إسالم حمدى بسام
سامح وليد حسن.
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بـعد محـاوالت دامت ما يـزيد على  8 سنـوات .. رضخ جنم السـينمـا الهـندية
ا يزيد الكـبير " شـاروخان " صاحب الرصـيد السيـنمائى الـطويل الذى امتـد 
عن عـشرين عاما على الوقـوف على خشبة مسـرح اجلوهرة ببومباى فى أول
وسم القادم .. رغم الفارق ظهـور مسرحى له ليجسـد شخصية هامـلت فى ا
العـمرى الكبير ب شـخصية هاملت الذى ال يتـعدى عشرين عاما وشاروخان
الـذى جتــاوز األربـعـ عـام ...  " شـاه روح خــان " أو " شـاروخــان " واحـد من
ـسـلـم الـذين اعـتـلوا أشـهـر جنـوم بولـيـود .. وأحـد جنـوم السـيـنـما الـهـنـدية ا
قمتها .. وهو ابن مدينة نيودلهى التى حط بها والداه بعد رحلة وقصة تشبه
قـصص األفالم الـهنـديـة .. فوالـده " تاج مـحـمد خـان " أحد مـنـاضلى احلـرية
فى إقليم بيشاور فى باكستان قبل تقسيم الهند وقد فر هاربا من مدينة إلى
مديـنة ومن قرية إلى قرية حتى الـتقى بـ " فاطمة لطيف " الـفتاة التى تبناها
قائد اجلـيش الهـندى األسبق " شـاه نواز خان " لـتنـضم إليه .. لتـستـكمل معه
رحلـة الهروب حـتى نيودلهى الـتى استقـرا فيهـا وأجنبا شاروخـان وابنة أخرى
... ظهرت على شاه عالمات النجابـة منذ صغره .. فكان طالبا متفوقا حتى
رحـلـة اجلامـعـية .. حـيث حـصل علـى درجة االمـتيـاز مع مـرتبـة الـشرف فى ا
اجستير فى مجال االتصاالت .. إلى االقتصاد .. وشرع فى احلصول على ا
ـثال تـلـيفـزيـونـيـا ثم عمـل بالـسـيـنـما وبـدأهـا بـفـيلم " أن اخـتطـفه الـفن وبـدأ 
ديـوانـا " وقـدم بـعـده عددا مـن أهم وأجنح األفالم الـهـنـديـة الـتى درت أربـاحا
طـائــلــة ولــقب بــعــدهــا بـ " شـاروخــان مــلك الــهــنــد " ومن أفالمه " كــويال "  "
كـوتش كـوتش هـوتـا هـى "  " مـوحـبـتـ "  " ديـفـداس "  " كـال هـو نـا هو " 
لحمة اخلالدة " كابى خوشى كابى غم " الرائع " فير زارا " الرومانـسى .. وا
عروف بـ " أحالم احلب " أمام أسطورة السينما الهندية " أميتاب باتشان. وا
ويـطـمـح مـنـتـجـو عـرض هـامـلت .. بـتـعـاقــدهم اجلـديـد مـعه فى أن يـسـتـقـطب
ن لم النـجم احملبوب كـعادته عددا من جنـمات وجمـيالت السيـنما الـهندية 
ـسـرح مـن قـبل وعـمـلـن مـعه فى أفالمه الــتى أنـتج عـددا يـقـفـن عـلى خـشــبـة ا
كــبــيــرا مـنــهــا خــاصــة وأنه شــريك فى اثــنــتـ مـن كـبــرى شــركــات اإلنــتـاج فى
بــولـيــود.. ومن اجلــمـيالت الالتـى عـمل مــعــهن " كـاجــول " الــتى اخـتــيــر مـعــهـا
ثلة كثنائى الـقرن فى بوليـود  " بريتى زنتـا "  " مادهورى ديكـست " أغلى 

هندية  " كارينا كابور " واجلميلة " رانى مواخرجى " ...
ـشــاهـد وقــد صـرح شــاروخـان : " ال جــديـد .. فــمــثـلــمـا أشــعـر بــاخلــوف مع ا
األولى لـكل فيـلم جـديد .. ارتـعـد خوفـا كلـمـا تذكـرت أنى سـأقف علـى خشـبة
مـسـرح اجلـوهـرة .. رغم أنى قـمـت بـالـتـمـثـيل والـرقص عـلـيه فى االحـتـفـاالت

اخملتلفة.

 êójôc ∫É«fGO
¬Lƒd ¬Lh ¿ÉªcÉL ƒ«gh
لـم تــــكن مــــجــــرد صــــور مــــرت فى مــــخــــيــــلــــة فــــرانك ..
ألفيشـات عرضه اجلديـد الذى يلـعب بطولـته اثنان من
نوعيـة السـوبر ستـار .. وأخبـار تتصـدر عنـاوينهـا كبرى
الــصــحـف واجملالت الــفــنــيــة .. ولــكــنــهــا خــطــة دقــيــقـة
اكـتملت فى رأس فرانك ومعهـا لعبة خفـية تشبه ألعاب
نتج التنفيذى وأحد احلواة ... أعلن " فرانك جيرو " ا
سـرحيـة عن العـرض اجلديد أعـضاء شـركة بـرودواى ا
ـسرح " " مـطـر مسـتمـر " والـذى سيـبـدأ قريـبا لـيـاليه 
جـيــرالـد ســكـونـفــيـلــد " .. وأن الـبــطـولـة الــثـنــائـيــة لـهـذا
العـرض سيتقاسمـها النجمان الكـبيران " دانيال كريدج
ـدة 12 " و" هــيــو جــاكــمــان " وأن الــعــرض ســيــســتــمــر 
ــبــارزة اخملــرج األيــرلــنـدى " أســبــوعــاً ... ويــقــود هـذه ا
جـون كـراولى " وهـو أول عـمل له فى بـرودواى أيـضا ..
وكــــراولى صــــاحب رصــــيــــد من األعــــمــــال اجلـــيــــدة فى
ــسـرح ويــقــتـرب مـن عـشــرين عــامـا من الــتـلــيــفـزيــون وا
سرح رغم أن عـمره ال يتجاوز أربع عاما .. العمل با
ــــســـرح وله تــــاريخ رائع مـع مـــســــارح لــــنــــدن وخـــاصــــة ا
الـــغـــربى وأهم أعـــمـــالـه به " مـــاكـــبث "  " بـــيـــلـــو مـــان "

وآخرها " أغنية احلب " عام ... 2007
تـرى كـيف سـقط هـذان الــعـمالقـان فى جـعـبـة فـرانك 
ــســرح ألول مــرة دانــيــيل كــريـــدج والــذى يــظــهــر عـــلى ا
ـثل إجنــلـيـزى رغم ولــيس فى بـرودواى فــقط .. وهـو 
تـــاريخ أعـــمـــالـه الـــزاخم .. إال أن نـــقـــطـــة الـــتـــحـــول فى
مــشــواره الــفــنى جــاءت عــنــد اخــتــيــاره لــيـكــون الــعــمــيل
الـسـرى " جـيـمس بـونـد " اجلـديـد .. بـدايـة مـن " رويال
كـازينو "  " كم من العزاء " ويـعد للجـزء اجلديد " بوند
 .. " 23وهيو جاكمان بطل سلسلة أفالم " الرجال

ـــيـــز ويـــعـــد إكس " وهــــو صـــاحب رصــــيـــد مـــســـرحـى 
بالفعل لعرض سيقدمه ببرودواى أيضا فى بداية العام

القادم ويلعب فيه دور الساحر هارى هودينى ...
يـعتـرف فرانك بـأنه جلأ حلـيـلة خـبيـثة أو ذكـية أيـا كان

الوصف ليجمع ب دانيال وهيو :
ــة تـلــيــفـونــيـة بــيــنى وبــ دانـيــال والــتى كـنت " فى مـكــا
أتخوف مـن نتيـجتـها كـثيـرا .. أخبـرته أن هنـاك عرضا
مـثلـ وأن هيو كبـيرا يـتقـاسم فيـه البـطولـة اثنان مـن ا
هـــو أحــدهــمـــا وقــد أشـــار إلى بــأنـك أفــضل من يـــلــعب
إحــــدى الــــشـــخــــصــــيــــتــــ .. وأمــــام ذلك رحـب دانــــيـــال
ــشــاركـة بــعــد أن أقـنــعــته بـأن هــذا الــعـرض لــلــتـاريخ بـا
ة أخـرى بينـى وب هيـو .. أخبرته واجملد .. وفى مـكا
بـأنـنـا بـصـدد تـقـد عرض مـسـرحـى جديـد وضـخم ..
وأن دانــيـال سـيـلـعب أحـد الـشـخــصـيـتـ الـرئـيـسـتـ ..
ــســاعـدة كــبــيـرة من مــجــمـوعــة الــعـمل وأنه فى حــاجـة 
ـمـثل الـذى ســيـتـقـاسم مـعه الـبـطـولـة .. وعـلى رأسـهم ا
وقـد اشـتـرط السـتـكمـاله الـعـمل أن تـكـون أنت الـشريك
الـــثـــانـى .. وأمـــام هــذا اإلطـــراء .. رحـب هـــيـــو بـــرغـــبــة
دانـيـال .. وأظن ونحن عـلى وشك بـدء العـرض أن هـيو
ودانـيـال لن يـغـضـبا من اعـتـرافى هـذا وقـد اسـتـمتع كل
شـاركـة اآلخـر .. وعـلـيهـمـا أن يـشـكـرانى على مـنـهـمـا 

ذلك " ...

مالجنا يرفض استالم
جائزة احلريات 

جـدل كـبـيـر أحـدثه غـيـاب الـكـاتب اإلفـريقـى وأحد أهم
ـــبـــابــــوى " كـــونت مـالجنـــا " عن ـــســـرح فـى ز كـــتــــاب ا
ــيــة لــلــحــريــات " جــلــوبـال ـنــظــمــة الــعــا حــضـور حــفـل ا

أوريانت " لعام  2008 واستالم جائزته ...
أشــيـع أنه اعــتـــقل .. والـــبــعض أكـــد أنه تــلـــقى تـــهــديــدا
بالقتل وغير ذلك من التقارير الصحفية واإلعالمية ..
رور الوقت ولكن ظل التساؤل وإن قلت حدة اجلدال 
مطـروحـا .. خـاصة وأن مالجنـا مـعـروف عـنه أنه أحد
ــبـابــويــة ورئــيــســهـا " ــعــارضــ لـلــحــكــومــة الــز أشــد ا

روبرت موجابى " ...
ــــــبــــــابــــــوى " وأخــــــيــــــرا أعــــــلـن مــــــوقع " أصـــــــوات من ز
اإللـــكــــتـــرونى عـــبــــر رســـالـــة من مـالجنـــا عن األســـبـــاب
احلـقـيـقــيـة لـعـدم ذهـابه لـلـنــدن واسـتالم جـائـزته والـتى
قـــيــمــتــهــا  50 ألف دوالر.. واالكــتــفــاء بــإرســال رســالــة
شـكـر قــصـيــرة يـعـتــذر فـيــهـا عن عــدم احلـضـور ويــفـيـد
ــؤســســات الــفــنــيـة تــبــرعه بــهــا مــنــاصــفــة بــ إحــدى ا

وأخرى لرعاية األطفال ...
ـوقع أن امتناعه عن حضور احلفل وجاء فى رسالته با
ـنظـمة حتت شـعـار " نور يـخرج من الذى أقـامته هـذه ا
الظالم وشجـاعة تبـعها الـصدق " .. ما يـلى " بصراحة
أعـتــقـد أن هــذه اجلـائــزة لـيـسـت لى .. ولـكــنـهـا جلــمـيع
الفنـان الذين كـانوا ضحـايا العمـل معى .. وهى أيضا
سـرح هو صـوت الشعب سـرح هذا الـبلـد .. فا جـائزة 

بابوى " ... فى ز
ولــكن احلــوار الــذى أجــرته مــعه " كــارال ويــلــيـامــز " من
مـجلة " فالفوار " كـان أكثر وضوحا وعـبر عن أكثر من

ذلك :
ــ هل ســتــســاعــد هــذه اجلــائــزة وتــزيــد مـن االهــتــمـام

الدولى ببالدكم ..?...
ـا ال .. ولـكـنـهـا بـالـطـبع سـتـرفع من شـأن ـا .. ور ــ ر

قاوم للفساد فى بالدى ... ومعنويات الفنان وا
ــ هـل جــــاءتـك عــــروض مـن اخلــــارج مـن أجل إنـــــتــــاج

مسرحيتك الرئيس اجليد ..?..
ــ لم يـــحـــدث بــعـــد .. ولـــكن هـــنـــاك اثـــنـــ من مـــديــرى
ـــســـرح .. أحـــدهـــمـــا إجنـــلـــيـــزى واآلخـــر اســـتـــرالى .. ا
يـتــطـلــعــان لـعــمل عــدة لــيـالى لــلــقـراءة الســتــطالع مـدى

إمكانية تقد العرض ...
قاومة موجابى ..? اذا اتخذت من الكتابة وسيلة  ــ 

ـقـاومـة اخملـاوف بـأفـضل طـريـقـة بـالـنـسبـة لى والـتى ــ 
سـاعدتـهم على مـقاومة أجيدهـا .. ولتـشجـيع النـاس و
مـخــاوفـهم أوال ثـم مـحـاربــة الـفــسـاد .. وأنــا لـست ضـد
رفــيـقى مــوجـابى بــشـكل شــخـصى ولــكـنى ضــد أعـضـاء
حـكـومـتـه الـفـاسـدين وهـو رئــيـسـهـا .. ولـهــذا فـيـحق لـنـا

محاسبته ...
ــ هل أحـدثت مـسـرحـياتـك تغـيـرا إيـجابـيـا فى الـنـظام

..?..
ــ عـلى الـعـكس .. الـتـغيـر فى الـنـظـام كـان لألسـوأ ولكن
الــتـغـيــر اإليـجـابـى حـدث فى اجملـتــمع .. فـكــسـر حـاجـز
واطـنون من ثقافة اخلوف وأعلنوا الصمت .. وحترر ا

التحدى للحكومة.

راغى جمال ا

✂✂✂✂

مثل الشاب معتز > ا
عمر يشارك حاليا فى
بروفات مسرحية "اإلله
الكبير برواند" ليوج
أونيل وإخراج مصطفى
عيسى وإنتاج فرقة
"على صوتك" وبطولة
مجموعة من الهواة
منهم محمد صالح
منى كر سامى
أحمد هاشم عادل
سرحية إنتاج هادى ا
ذاتى .

24من أغسطس2009  العدد 111

سرحي جريدة كل ا

> أذكر أننى شاهدت مسرحيتى بنات الريف وأوالد الفقراء وكان مضمون كل من
سرحيت شعبي تدور األحداث فيهما فى بيئة متواضعة والشخصيات من ا
. احلياة العامة باستثناء شخصية أو شخصيت
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ادى له مزاياه وله الفقر ا
عيوبه أيضا

ìô°ùŸG iOGƒf ≈a ∫õ¨J IôWÉ°ûdG
على السعيد ( ملحن )

ـــــســـــرح  دائـــــمـــــا مــــــا كـــــنت أقــــــول ان نـــــوادى ا
وجتـاربـها أشـبه بـالـبـدايات وضـعف اإلمـكـانات
فـيــهـا دائــمـا مــا يـذكـرك بــتـجــاربك األولى وانـا
ــــمــــكـن ان اعــــمل واحــــد مـن الــــفــــنـــــانــــ مـن ا
ــيـزانــيــة فـقــيــرة جـدا بـالــنــوادى مع الــشـبــاب 
أفــــضل مـن الــــعـــــمل فى اى مـــــوقع أخــــر او اى
مـهـرجـانـات اخـرى وال تـسـأل عن الـسـبـب فـأنا

اذا ?  نفسى ال اعرف 
نعم ( مؤلف ومخرج)... مصطفى عبد ا
ـسرح الـفـقـير ان لـيس مـعنى ان نـتـحـدث عن ا
ـادة  بل  البد من احلديث نـتحدث عن فـقر ا

عن فقر اإلبداع
ــادة قــدر مـا  فــالــفــقـر او الــغــنـى ال يــرتـبـط بــا
ــا انـنــا بــصـدد عــمل فـنى يــرتــبط بـاإلبــداع طـا
ا قالوا ان ولـيس سلعة تـباع او تشتـرى  وقد
ــســرح الــفــقــيــر عــنــد احلــاجــة ام االخــتـــراع وا
جـروتـوفـسـكى كــان دائـمـا  يـتـحـدث عن ضـعف
اإلمـــكــانـــيــات  والـــفــقـــر هــنـــا سالح ذو حــدين
ــكـنـنـا فـاذا وجـد اإلبــداع مع فـقـر مــادى هـنـا 
احلـــديث عن عــــمل فـــنى جــــيـــد يـــؤدى رســـالـــة
ـطروح فى الـنهـاية هل ـسرح وبـقى السـؤال ا ا
الـــــفــــقـــــر يــــؤدى الـى مــــســـــرح واعى وغـــــنى فى
اإلبداع ? هـذا الـسـؤال يؤدى بـنـا الى االعـتـماد
ـبدع فـاذا كـان ابداعه صـادقا لن عـلى الفـرد ا
عنوى. ا يشغله الفقر ا ادى وا يهمه الفقر ا

ثل ومخرج )  احمد عبد السالم ( 
ـيـزانـيـة ال يــتـنـاسب إطالقـا مع تـطـور ضـعف ا
ــادى فى أســعـار اخلــامـات األفـكــار والـتــطـور ا
ـواد اخلـام فى زيـادة وارتـفـاع ومن فـكل يـوم وا
ـيزانـية سـرح وا بدايـات الـتجـارب فى نـوادى ا
ــتـغــيـرات ثــابـتـه ال تـتــغـيــر او حـتى تــنــظـر الى ا
ـــادى ـــســــتـــوى ا الـــواقـــعــــة فى الــــســـوق عـــلـى ا
ـمـكـن ان يـقول ومـسـتـوى الـبـيع والـشـراء ومن ا
ـناخ يـسمح لـلـمخـرج وفريق البـعض بأن هـذا ا
ــيـزانــيــة نـفــســهـا ال الـعــمل ان يــبــدعـوا ولــكن ا
تـكـفى ألى شىء ال تـكـفى خلـامـات الـديـكـور او
االعـــتـــمــاد عـــلى مـــصـــمم ديـــكـــور جــيـــد ايـــضــا
ـمـثـلـ وفـريق ــيـزانـيـة غـيـر كـافـيـة النــتـقـال ا ا
العـمل من مـكان الى أخـر وباإلضـافة الى ذلك
ـــنـــاخ يـــســـاعـــد عـــلى تـــفـــاقـم أزمــة فـــأن هـــذا ا
الـنـصوص النـنى كـمـخـرج قد أفـضل االشـتـغال
على نص مع ولـكنه فى ذات الوقت سيحتاج
الى إمـكانـيـات كـبيـرة وبـالتـالى اتـخـلى عن هذا

النص وابحث عن غيره.

خـبرة نظرا الرتفـاع قيمة التـعاقد مع أصحاب
اخلبرات.

ثله )   دينا مجدى  ( 
اعـتقد أن اى مـخرج بـطبـيعته مـبدع وال يـحتاج
الى ان يـجد ميـزانيـة ضعـيفة لـكى يبـدع بشكل
اكــبـر ولـكـن اذا كـانت هـنــاك مـيـزانــيـة مـعــقـولـة
تــســـتــطــيع من خـاللــهــا ان تــقـــدم عــمال جــيــدا
فــذلـك بــالــطــبع يـــســاعــد عــلـى اإلبــداع بــشــكل

اكبر. 

بالغ القليلة كن تلخيص االيجـابية فى ان ا و
تـدفع اخملرج الى البـحث فى جنبـات عقلة عن
مــعــالم اإلبــداع وهـو األمــر الــذى يــثـرى خــيــالـة
ـبهرة فيـستـطيع وقـتهـا ان يعـوض الديـكورات ا
ــوتــيــفــات اخــرى الــتى أراد ان يـــســتــخــدمــهــا 
بــسـيــطــة وغـيــر مــكـلــفــة امـا اجلــانب الــســلـبى
فــيـتــلـخص فـى ان بـعض احملــاوالت الـتى تــقـوم
ــــيــــزانــــيــــة تــــدفـع الــــبــــعض الى عــــلـى ضــــعف ا
االســتــسـهــال فى االســتــعـانــة بــفـنــ غــيـر ذوى

ـــســـرح تـــعـــد رافــدا الشك ان جتـــارب نـــوادى ا
ـــــســــــرح  ورغم أن تــــــلك هـــــامــــــا من روافــــــد ا
الــتـجـارب تــقـوم لـبــنـاتــهـا األسـاســيـة عـلى أولى
ـسـرح الـفـقـيـر وتـرسى دعـائـمـهـا عـلى مـبـاد ا
بـنية فـقيرة فـإن ابداع مـنتجـيها مـازال حاضرا
بـــقـــوة لـــيـــعـــلن ان الـــثـــراء الـــفـــكـــرى ال يــتـــطـــلب
بــالــضــرورة ان يــكــون هــنــاك مــعـادل مــوازى له
ـــا يـــكـــون ذلك هـــو ـــادى ور ـــســــتـــوى ا عـــلى ا
الـــــســـــبـب الـــــذى دفـع الـــــبـــــعض الـى ان يـــــصف
جتــارب الـــنــوادى بــأنـــهــا حتــمـل عــلى عــاتـــقــهــا
مـســئـولــيــة تـثــقـيف وتــنــويـر أجــيـال جــديـدة من
الشباب خاصة وأنها جتارب شبابية خالصة 
ورغم ان الـــفـــقـــر لـــيـس عـــيــبـــا كـــمـــا يـــقـــال فى
الـــعــامـــيـــة الـــدراجـــة اال ان هـــنـــاك بــعـــضـــاً من
مـــبـــدعى تـــلـك الـــتـــجــارب أكـــدوا ان رســـالـــتـــهم
الـفنـية تـخـرج دوما مـنقـوصـة الن هنـاك نقـصاً
فى اإلمـــكــــانـــات وهـــذا مـــا دعــــاهم الى وصف
تـلك الــتـجـارب بـأنـهـا مــهـرجـان والـسالم بـغض
الـنـظـر عن دفع مـسـيـرة احلركـة الـشـبـابـية الى
األمـــام  وبـــ مــــؤيـــد ومـــعـــارض وقف شـــبـــاب
النوادى يعلنون رؤاهم ويوضحون تبريراتهم .

ثل ومخرج ).... باسم رضا ( 
ـزايـا ما ـيـزانيـة الـفـقـيـرة لـهـا من ا الـواقع أن ا
ـادى ــعـنى أن الــفـقــر ا يـعــادلــهـا من الــعـيــوب 
يـجـبر اخملـرج عـلى الـبـحث والـتـفـكـيـر أكـثر من
مــرة حــتى يــصـل إلى مــا يــعــوض ذلك الــنــقص
ــادى ولـــكـن مــا يـــحـــدث أنه فـى الـــكــثـــيـــر من ا
األوقـــات يــــضــــطـــر اخملــــرج إلى تــــعــــويض ذلك

بأموال على نفقته اخلاصة.
احمد الصعيدى ( مؤلف ) ...

ــــــســــــرح فـــــرصــــــة كـى جنــــــد حــــــلـــــوال نــــــوادى ا
لـلـمـشكـالت التى نـواجـهـهـا وفرصـة ايـضـا لكى
جنـــد بـــدائل لألمـــكــــانـــيـــات الـــضـــعـــيـــفـــة وذلك
ـــســتـــوى اإلبــداع لــلـــمـــســاهـــمــة فـى االرتــقـــاء 
يـزانيـة يـساعـد على ان تـكون هـناك فضـعف ا
حـريـة أكـبـر لـلـمـبـدع وتـسـاعـده علـى أن يـتخـيل
ويـستخـدم عنـاصر من الـبيئـة اقل سعـرا وأكثر

إبداعا.
ثل ) ..  عادل شرف الدين ( 

ـيزانـية عـقبـة ليست من وجـهة نـظرى ضعف ا
بــــالــــهــــيــــنه وذلك الن اخملــــرج اذا وجــــد امــــامه
مـيــزانــيــة ضـعــيــفــة فـذلـك مـعــنــاه إجــبــاره عـلى
إمكـانيات بـعينـها وهو مـا ينفى فـرصة التـفكير
ـرحــلــة الــتـى كـان او اإلبــداع او ان يــصل الـى ا

يتمناها فى عملة الفنى.
ثل ) حازم جمال ( 

ــيـزانــيـة له شـق ايـجــابى وأخـر ســلـبى إلهامى سميرضـعف ا

مشهد من عرض حلم األجنحة
لفرقة بورسعيد

أحمد الصعيدى على السعيد

دينا مجدى  عادل شرف الدين 
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سرحي جريدة كل ا

> الزميلة الصحفية هند
سالمة أطلقت األسبوع
اضى جروبا خاصا على ا
الفيس بوك للتواصل مع
قراء صفحتها األسبوعية
سرح" التى تقدمها "عالم ا
اخلميس من كل أسبوع
على صفحات جريدة
روزاليوسف اليومية وتنشر
خاللها متابعات حلركة
صرى إضافة إلى سرح ا ا
اهتمامها بتقد األجيال
سرح الشابة فى مجاالت ا
اخملتلفة وإلقاء الضوء
على أعمالهم.
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د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

والصراع مع القـوى العظمى والعالقات ب
األجـــــنـــــاس ,وبــــ األطـــــفــــال وآبــــائــــهم وب
ـوت  وما الـكـراهـية واحلب ,وبـ احلـياة وا
ــــكن مــــعه الــــقــــول إنه من ــــا  إلـى ذلك  
خالل ذلـك الــــــصــــــراع الــــــكــــــونى لـإلنــــــســـــان
تـــتــكـــشـف هـــذه اإلنــســـانـــيـــة واإلجـــتـــمـــاعـــيــة
الــــعـــمـــيـــقــــة لـــفن األداء  حــــيث أن عالقـــات
تـبادلة بـ اإلنسان ومـجتمعه ذات التـأثير ا
ارتــبـاط وثـيق بــدوافـعه الـغــريـزيـة الـنــفـسـيـة
كـتسبة إجـتماعيا ولذا فإن وكـذلك دوافعه ا
عـنصـر اإلتصـال من وجهـة نظـر علم الـنفس
يـعـنى  نـقل إنطـبـاع أو تأثـيـر من منـطـقة إلى
ـادة مـا  ويـشـير أخـرى ,دون الـنـقل الـفـعـلى 
ذلك إلى إمـكانـية نـقل إنطـبـاعات من الـبيـئة
إلـى اإلنــــســــان وبــــالــــعــــكس ,أو من فــــرد إلى
كن مـعه أن يحقق األداء آخـر األمر الـذى 
ــســتــويــ الــتــمــثــيــلى هــدفــاً عالجــيــاً عــلى ا
الـنــفـسى واإلجـتـمـاعى وهـو مـا يـؤكـده عـالم
الـــنــفس جـــاكــوب مـــوريــنـــو بــقــولـه إن إظــهــار
احلوافـز والتـوترات اخلاصـة بالـعالقات ب
األشـــــخـــــاص ,يـــــؤدى إلـى وعى األشـــــخـــــاص
لــكـوامن عـالقـاتـهـم بـاآلخـرين ,وبـالــتـالى إلى
شـفـائـهم من أزمـاتـهم  ويـتم ذلك عن طـريق
مثل ـيل الطـبيعى لـلقـيام بالـفعل من لـدن ا ا
ــــســـــرح وهــــو مـــــا يــــعــــرف عـــــلى خـــــشــــبـــــة ا
ـمثل على باحلـضور الـذى يعـنى قدرة ذلك ا
أن يـكون مؤثراً ومـحسوساً بـأفعاله وحركاته
وصـــوته وهـــو مـــا يــــعـــد فى األصل  جـــوهـــر
الـــنــشــاط اإلنــســـانى قــبل أن يـــصــبح أســاس
ــيل من ـــســرحى ,وجنــد أن هـــذا ا الــعـــمل ا
وجــهـة نــظـر بـعض الــدراسـات الــنـفـســيـة هـو
اسـتعـداد انـتـقائى لـلـفـرد جتاه نـشـاط مـع

شاركة فيه ويرتكز على حاجة يدفعه إلى ا
عـميقة وثـابتة إليه وعـلى رغبته فى حتس
ــوجــودة لــديه  ووفــقـاً ــهــارات والـعــادات ا ا
لــــــذلـك فــــــإن الـــــــهــــــدف الــــــذى يـــــــرمى إلـــــــيه
ـسـرح هو مـا يـعرف ـؤدى عـلى ا اإلنـسان/ ا
بـــالــــتــــوحـــد أو الــــتــــقـــمـص الـــوجــــدانى عــــبـــر
احملـاكاة والذى يـتحول إلى نـوع من النشاط
اإلبــداعى الـذى يــفـرز عــدداً من الــعـمــلـيـات
ــعــرفــيــة واإلنــفــعــالــيــة الــتى يــتــعــرف بــهــا ا
اإلنــــســــان عـــلـى ذاته مـن خالل الــــتـــمــــاثل أو
ـشــابــهــة وهى الـعــمــلـيــة الــتى  يــتـوحــد بــهـا ا
الـــشــخص ال شـــعـــوريـــاً مع شـــخص آخــر أو
ـوذج آخـر وهـو أيـضـاً مـجـمـوعـة أخـرى أو 
ـرء نـفـسه مـوضع شـخص آلـيــة يـضع فـيـهـا ا
آخر وهو ما يـظهر على شكل إستغراق ,أى
نـــــقـل أنـــــا شـــــخص مـــــا إلـى مـــــكـــــان وزمــــان
ـعـانى شــخص آخـر ويـنــتج عـنه اســتـيـعــاب ا
ذات الـــصــبـــغــة الـــشــخــصـــيــة لـــذلك اآلخــر 
وذلـك على حـد تعـبيـر الـراحل صالح سـعد 
ــسـرحـى  اإلبـداعى حــيث يــتــقــاطع اجملــال ا
مع علم النـفس ويعنى ذلك أن فعل احملاكاة
يـشغل حـيزاً كـبـيراً فى الـتـاريخ اإلجتـماعى/
الدرامى لإلنسـان ومن ثم يرى  علم النفس
ـســرح يـعـبـر عـن فـكـرة حتـول أن األداء فى ا
الـوعى ,كــمـا يــعــبــر عن قــدرة اإلنــســان عـلى
رؤيـــــة نــــفــــسـه والــــعـــــالم فى مـــــرآة اخلــــيــــال

تعددة األوجه  ركبة ا ا

ــــــســـــرحى ـــــعـــــاصـــــر ا ـــــســــــرح ا ومن رواد ا
البولندى جـروتوفسكى الذى ابتدع مسرحا
ذا طــابع عالجى مــيــز فــيـه بــ األســاطــيـر
ـستـنبـتـة من الثـقافـة  وب واقع ـوروثة وا ا
ـعاصر كوسـيلة للـتطهيـر مستندا اإلنسان ا
عــلى فـــكــرة مــؤداهــا أن األســـاطــيــر ظــهــرت
نــتــيــجــة إلى الــتــوحــد بــ الــبــشــر  ودحض
ــفـهـوم فــكـرة الـطـبـقــات  مـقـتـربـا فى ذلك ا
مـن نـظــريــة الالوعـى اجلــمـعـى عــنـد الــعــالم
الـنفسـانى كارل جوسـتاف يوجن والتى حتث
ـشــتـركــة بـ عـلـى الـتــفـاعـالت الـعــاطـفــيــة ا
الـــبــــشــــر والــــتى تــــرى أن هــــنـــاك مــــظــــاهـــر
الواعــــــيـــــــة فى إدراكـــــــنــــــا لــــــلــــــواقـع وهى أن
حـواسنـا ح تـستجـيب لظـواهر أو مـشاهد
أو أصـوات حقـيـقيـة فإنـها بـكيـفيـة ما تـكون
مـتـرجـمـة من عــالم الـواقع إلى عـالم الـعـقل
وفى ذلك الـعـقـل تـتـحـول هـذه الـظـواهـر إلى
ــكـن حتــديــد طــبـــيــعــتــهــا وقــائع نــفـــســيــة ال
الــنــهـائــيــة  ألن الــنـفس التــســتــطـيع مــعــرفـة
جـوهـرهـا الـنفـسى اخلـاص  ولـتـحـقيق ذلك
ــسـرحـيـة أقـام جــروتـوفـسـكـى فى عـروضه ا
ـواجــهــة مع األســاطــيــر من أجل نــوعــا مـن ا
ــتـفــرج بــشــخـصــيــته  ومن ثم ــاء وعى ا إ
ــتـضــمـنـة فى نــقـد هــذه الـنـمــاذج الـبــدائـيـة ا
ــــشـــــهــــد األســـــاطــــيـــــر  ومـن هــــنـــــا  جـــــاء ا
ــســرحـى عــنــده عـــبــارة عن لــغـــة بــدائــيــة  ا
تــعــتـمــد عــلى األصــوات واإلشـارات بــغـرض
عانى الـداخلية للمتفرج  إثارة الصور وا
وحتـــريـــرهــا بـــاســـتـــخــدام أســـلـــوب تـــشــتـــيت
مــلـــكــاتــهم الـــفــكــريــة  والـــعــقــلــيـــة  عــنــدئــذ
ــتـــفــرج الـــتــعــرف عـــلى مـــفــهــوم يــســـتــطـــيع ا
ـؤداة بوصفـها وسيلـة الكتشاف الشـخصية ا
الــــــذات  ذاته هـــــــو  وإذا كــــــانت وســــــيــــــلــــــة
ـسرحى أنتـون آرتو نـظّر ا الـتطـهير عـند ا
ــمــثل  تــنــتــقل إلى مــثال والــتى يــخــوضــهــا ا
ـتـفـرج بـفـعل الـعـدوى  فـإن الـتـطـهـيـر عـنـد ا
ـا ـمـثل  وإ جـروتـوفـســكى اليـتـسـبب فــيه ا
يـحدث لـلمـتفـرج بـشكل تلـقائى  ومن ثم
فـــهــــو يـــرى ضـــرورة تــــشـــجــــيع الـــنــــاس عـــلى
الـتــخـلص مـن الـغـطــاء الـزائف الــذى فـرضه
اجملتمع  لكى يعبروا عن ذواتهم احلقيقية
ـقــهـورين ويــشـكل  صــاحب جتــربـة مـســرح ا
بــأمــريــكــا الالتــيــنــيــة أوجــسـتــو بــوال عـالمـة
فارقة فى تغيير مفهوم التطهير األرسطى 
عـنــدمــا رفض اســتـخــدام كـلــمــة مـشــاهـد أو
ـشارك ـشـاهد ا مـتفـرج  وأكد عـلى فـكرة ا
 الـذى يقوم بدور محـفز نحو القـيام بالفعل
عـن طــريق مــشــاركـــته فى حتــلـــيل الــظــاهــرة
ـعـروضـة أثـنــاء الـعـرض  وقـد انـتـقـد بـوال ا
مــصــطـلـح احملـاكــاة عــنـد أرســطـو  ورأى أن
أرسـطـو فـى كـتـابه فن الــشـعـرقـد أسس أول
وأقــــوى نـــظــــام ســـيــــاسى شــــعـــرى لــــتـــهــــديـــد
ــشـاهــد  وإلنــهــاء االجتــاهـات الــســيــئـة أو ا
غـيــر الـقـانــونـيــة لـلـجــمـهـور ويــعـنى ذلك أن
بـوال يــتـهم أرســطـو بـصــيـاغـة نــظـريــة تـنـظم
ا يخدم الطبقات سـرحى  ارسة الفن ا
ـسـرح الى أداة احلـاكـمـة  ومن ثـم  حتول ا
لـــلــســـيــطـــرة  وهــو مـــا يــتـــنــافـى مع وظــيـــفــة
ــســرح من وجـــهــة نــظــر بــوال  الــذى يــرى ا

ـــعـــنى آخـــر فــهى ولـــيس الـــشــخـــصـــيــات  و
ــا فــيـــهــا من ســعــادة حتـــاكى احلــيــاة كــلـــهــا 
ــــا كـــــان الــــتـــــعــــبـــــيــــر عـن أفــــكــــار وشــــقـــــاء و
ـمـثل وجـسـده الــشـخـصـيـة بـواسـطــة صـوت ا
وانـفـعاله الـذين يتـضافـرون من أجل تشـكيل
لغته التعـبيرية  ففى ذات الوقت ينبغى على
مثل أن يدرس األفكاراخلاصة بالشخصية ا
التى يؤديها جيداحتى يستطيع أن يختار من
لـــغـــته الـــصـــوتــــيـــة واحلـــركـــيـــة واالنـــفـــعـــالـــيـــة
مايـتنـاسب مع ظروفـها  وطـبيـعتـها ونـواياها
الــداخـــلــيــة  وفـى مــحــاولـــة لــتـــحــقــيـق فــكــرة
الــتــطــهــيـــر ســواء تــلك الــتـى كــان يــنــادى بــهــا
"أرســــطـــو" من خـالل تـــأكـــيــــده عـــلى ضـــرورة
التـطابق مع الـشخصـيات فى تقـد احملاكاة
 أو الـتــطـهـيـر الـذى سـعى إلـيه عـالم الـنـفس
"كـارل جوسـتاف يوجن" من خالل نـظريته فى
"الـالوعى اجلمـعى" والتى اعـتبـرت التـطهـير
مـاثلة وا مـجـموعـة من التـفاعالت الـبشـرية ,
واقف كونية لإلنـسان منذ العصور البدائية
ومن هــــذه الــــتــــفــــاعالت اخلــــوف والــــغــــضب

أســــاســـــيــــا فى الـــــعـــــرض ـــــتــــفـــــرج فـــــاعال  ا
ـــســرحى  ويــقـــتــرح أن يــكـــون الــهــدف من ا
الـــفـن هــــو تــــصـــحــــيـح أخـــطــــاء الــــطــــبــــيــــعـــة
بـاستـخدام اقـتراحات الـطبـيعـة ذاتها  ومن
فـهوم دعى من خالل مـسرحه خـالل ذلك ا
ـقهـورين إلى الـبحث عن سـرح ا ـعـروف  ا
وسائل أخرى للتـطهير  تختلف عما وضعه
أرسـطـو  وتـتـفق مع مـفهـومه الـذى يـتـضمن
اإلصـالح الـــــثــــــورى الـــــذى البــــــد وأن يـــــبـــــدأ

تفرج .  بادرة من ا
كن أن نـستخـلص أن التطـهير ا سـبق  و
ـا ــتـفــرجـ إ ــرجـو إحــداثه فى نــفـوس ا ا
ـــتـــطــــلـــبـــات ــــمـــثـل أمـــام عـــدد مـن ا يـــضع ا
التـقنـية الـتى تكـفل له حتقـيق فعل الـتطـهير
عـلى هــذا الـنـحــو الـذى أراده أرسـطـو  أول
ــتـــطـــلـــبــات يـــكـــمن فى ضـــرورة وعى هـــذه ا
ـــمـــثل بـــوضـع يـــده عـــلى نـــوع االنـــفـــعـــاالت ا
واألحداث التى تـتشكل فى تداخل وتوازى 
وهـى احلبـكـة والـشـخـصـيـة  مع الـوضع فى
االعــتـــبــار أن الــتــراجــيـــديــا حتــاكى األفــعــال

مثل يجب أن يضع يده على  ا
نوع االنفعاالت واألحداث

> فى سبتمبر من عام ١٩٤٧ ُقبل بالسنة األولى فى قسم اإللقاء والتمثيل زهرة العال
بكير - سعد عبد الرحمن أردش (وهو نفس اخملرج سعد أردش). هند قواص من سوريا
ة مختار) افتخار (د. هند قواص اآلن). عطيات البدرى (نفس الفنانة القديرة كر
جميل. فوزية مصطفى عمر عفيفى على بدران (د. على بدران حاليا). توفيق الدقن.

 أوجستو بوال يشكل عالمة فارقة
فى تغيير مفهوم التطهير األرسطى

سرحي جريدة كل ا

مثل للجماهير سرح. وعرفتُ معنى مواجهة ا > تنسمت ألول مرة سحر ا
سرح وصالة اجلمهور. باشر ب خشبة ا وتأكدت من التأثير احلى الطازج ا

واعيد. وتعلمت معنى االنضباط فى ا
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> استعدادا للمشاركة فى
فعاليات مهرجان شبرا
اخليمة للمسرح احلر
يجرى اخملرج خالد

العيسوى حاليا بروفات
سرحى "األشجار العرض ا

تموت واقفة" لفرقة
ستقلة ويشارك صراوية ا ا
بالتمثيل فى العمل مى
ن صابر عبد الرازق أ
الخ أحمد مبارك كر ا
هيثم حسن يذكر أن

صراوية قدمت من قبل ا
مجموعة من األعمال

سرحية الناجحة.  ا

ألنه التهم - وحده - النصيب األكبر من كعكة جوائز
مهرجان القوميات (جائزة أفضل مخرج وأفضل عرض)
ة "أحب آكل وأحب وألنه يؤمن باحلكمة الهندية القد
ا التهم من الكعكة بل أأكل اللى حواليَّه" فلم يكتف 
اقتنص ألعضاء فرقته "فرقة الشرقية" أنصبة أخرى
حتى شبع اجلميع وحمدوا الله فقد فاز عرضه
"أوبريت شهرزاد" بعدة جوائز أخرى هى جائزة الديكور
والتمثيل "نساء ورجال" كما حصل كل أفراد الفرقة
على شهادات تقدير خاصة من جلنة التحكيم..
رة األولى التى يفوز فيها بجوائز وألن هذه ليست ا
اإلخراج األولى فقد كان لزامًا علينا أن نتوجه إليه
لنسأله عن سرا الطبخة  خاصة وقد جاء فوزه فى
مهرجان "الدراما" بأوبريت غنائى واستعراضى
قديييييم جدًا!

اخملرج أحمد عبد اجلليل:

≈FÉæ¨dG ìô°ùŸG ≈a ≥HGƒ°S ÖMÉ°U ÉfCG
فاز بأول األوائل "بيوت قصـور قوميات" وكانت جلنة التحكيم
وقـتـئذ تـتكـون من أساتـذة كـبار مـثل: رجاء الـنـقاش أحـمد عـبد
احلـليم د. هـدى وصـفى نـهـاد صلـيـحـة سـميـحـة أيـوب حسن
عـبد الـسالم أشـرف نـعـيم. ومن الـتـجارب الـتى أعـتـز بـهـا جدًا
الك فى "إخـراجى ألوبــريت" "شـحـتــوت الـعـظــيم" عن "هـبط ا
بــابل" وهــو يــعــد "أوبــريت حــديث" حلــنه "حــمــدى رءوف" وكــتب
أشـعاره أحـمد فـؤاد جنم الـذى أقام مـعى سـتة أشـهـر كامـلة فى
نصـورة ولم يتقـاض مليـمًا عن العرض عـلى الرغم من سابق ا
ـلك وعجايب". أيضًا "إخراجى لعرض" لك هو ا جناحه فى "ا
ــصــريـة عــالم الــنـفس عــطــيل" الـذى مــصّــره وكـتــبه بــالـعــامــيـة ا
الــكـبــيـر مـصــطـفـى صـفـوان الــذى حـضــر من بـاريـس خـصــيـصًـا
لـيـتـابع مـراحـل الـعـرض وكـان الـعـرض مـثـار اهــتـمـام الـكـثـيـر من
أسـاتـذة الــتـحــلـيـل الـنـفــسى كــمـا أشــارت د. نـهـاد صــلـيــحـة فى
ــنـاســبــة أقـول إن هــنــاك وعـدًا من د. األهــرام ويــكـلى وبــهــذه ا

صفوان بأن نعيد التجربة مع "هاملت".
ájô«gÉª÷G áaÉ≤ãdG ìô°ùe

وأنت ابن مسرح الثقافة اجلماهيرية.. 
ـهرجـانات كيف تـرى فوز عـدد من عروضه بـجوائـز مهـمة فى ا

وآخرها عرض "قرد كثيف الشعر"?
ــهــرجــان الــقـومـى لــلـمــســرح تــفــوز فــرق الــثــقــافـة مــنــذ إنــشــاء ا
اجلــمــاهـــيــريــة بـــجــوائــز وقـــد فــاز يــاقـــوت نــفــسه بـــجــائــزة فى
ــان إمـام وأسـامـة ـهــرجـان األول وكـذلك صــبـحى الــسـيـد وإ ا
قـصـود غـنيم بـجـوائـز فى الدورة عـبد الـرءوف كـما فـاز عـبـد ا
الثانية وأسامة عـبد الرءوف فى الثالثة ثم ياقوت مرة أخرى
فى الـدورة الـرابـعـة.. كـمـا فـازت "كالم فى سـرى" بـأفـضل عـمل

جماعى فى التجريبى.
هذا جميل ولكن ماذا يعنى?

سرح بريئة من أى أخطاء أو مشكالت هى بحكم يعنى إدراة ا
خبرتى تنتج عن "منفذى العروض" أنفسهم..

ــســرح فى تـأكــيــد وجـوده ـطــلــوب حـتـى يـســتــمـر هــذا ا ومــا ا
وجناحه?

واقع الـثقافية محبة للعمل وأن أن تكون الكوادر اإلدارية فى ا
يـتم تربيـة كوادر على هذا األسـاس.. وأنا أزعم أن كل من تولى
ـسـرح منـذ "أبـو الـعال الـسالمـونى" حـاول الـنـهـوض بـهذا إدارة ا
ــعـــاذ اخملــلص لـــهــذا ـــســرح كـــمــا ال أنـــسى دور مــصـــطــفـى ا ا
ـؤهلة للقيادة والـتى خرج معظمها سـرح فى تربية الكوادر ا ا
ـــيــرغـــنـى نــزار لألسـف مع حـــريق بـــنى ســـويف وهـم: بــهـــائـى ا
ســمك وحــسن عــبــده "رحـــمــهم الــله" وكــنـت أنــا الــضــلع الــرابع
ـسـرح إلى ـسـئـولـيـة بـعـد إحـالـة جـمـيع كـوادر ا اجملـهــز لـتـولى ا
ـعـاذ أحــد أهم الـكـوادر الـثــقـافـيـة ــعـاش وأرى أن مـصـطــفى ا ا

ستنيرة التى كانت تستحق منصبًا أكبر وأهم. ا
 

سرح الغنائى.. سوابق.. فى ا
وكأنك كنت تثق فى النتيجة مقدمًا?

بــالـطـبع ال .. غـيـر أنى أعــرف ذائـقـة اجلـمـهـور ومــا يـقـبل عـلـيه
جـيـدًا وهـذه الـعـروض تـضمن لـك جمـهـورًا بـشـرط أن تـقـدمـها
بــشــكل جــيــد وهــذا الـشــكل اجلــيــد هــو الــذى يــكـســبــهــا أيــضًـا
سرح الغنائى احترام النقاد وأنا لـى سابق جتربة فى تقد ا
حــيث قــدمت "أوبــريت يــوم الــقــيــامــة" لـبــيــرم الــتــونــسى وزكــريـا
ــنــصـــورة كــمـــا قــدمت أعـــمــاالً أخـــرى مــثل أحــمــد مـع فــرقـــة ا
ركز األول "البؤساء" لفيكـتور هوجو فى احمللة وحصلت على ا
"قصـور" كذلك قـدمت "شبح األوبـرا" مع فـرقة اإلسـماعـيلـية..

لذلك أعرف مردود مثل هذه العروض.
ــاذا ال نــســعـى لــتــقــد "أوبــريت" حــديث إلى جــانب إحــيــاء

? القد
ـسـرح الـغـنـائى واالسـتعـراضى إلى تـكـلـفـة عـالـية يـحـتـاج إنتـاج ا
ثل هذه الـتجارب ما جدًا ولوال حـماس اخملرج عـصام السيـد 
رأت النور حـيث قدم دعـمًا إضـافيًـا للـفرقـة ساعـد على إجناز
الـعـرض وهـذا يـؤكـد إنه "دمـاغ إنــتـاجـيـة" مـخـتـلـفـة احـتـرافـيـة
ـكن أن حتـتاجه الـعـروض ويـسـتـطيع وواعـيـة يـقـدَّر تمـامًـا مـا 
ــتــلك اجلــرأة فى اتــخــاذ ــيــز بــ الــتــجــارب اخملــتــلـــفــة و أن 
الـقـرارات الـداعمـة لـلعـروض الـتى يـرى أنهـا حتـتـاج إلى الدعم
ــنع إن لـزم األمــر فـمــا يـهــمه هـو الــقـيــمـة ولـيـس عـدد مـا أو بـا
يــنـــتج وهــو مـــا الحــظـــنــاه فى مـــتــابــعـــته لـــلــعــروض فـى فــتــرات
الـتـحضـيـر وقـبل اإلنـتـاج هذه الـسـيـاسـة الـتى بالـتـأكـيـد سـتؤتى
ـكـان ثـمــارهـا وتـدفع الـفـرق لـلــعـمل بـجـديـة حـتـى حتـتـفظ لـهـا 
ـســرحـيـة وال شك أن خــبـراته كــمـخـرج كــبـيـر عــلى اخلـريــطـة ا
ســتـفــيــد مـســرح الـثــقـافــة اجلــمـاهــيـريــة. وتـدفــعه خــطـوات إلى

األمام.
 áª¡e äGƒ£N

ا أكـثر من غيره.. فما هـو ما تعتبره لكل مـبدع إجناز يقدّره ر
إجنازاً لك?

كن أن أذكـر عددًا من ال أسـتطـيع أن أشيـر إلى إجناز بـعيـنه 
ـضيئـة فى مشـوارى اإلخراجى هـناك مثالً هـمة وا احملـطات ا
ـسرح اإلغـريقى" مـا قـدمته عـلى مـسرح الـهنـاجـر للـفنـون من "ا
الـــذى كــان يـــقــدم ألول مـــرة فى مــصـــر حــيث أخـــرجت عـــمــلــ
ــلك" "واألسـد ــوت وفــارس ا لــلـنــيــجــيــرى "سـويــنــكــا" وهـمــا: "ا
واجلـوهره" وحـصل األول عـلى أهم عـمل مسـرحى مـصرى فى
استفتاء الـنقاد الذى أجرته "روزاليوسف فى 96 وقد أشركت
فى هــذين الـعــرضـ مــجـمــوعـة كــبـيــرة من األفـارقــة راقـصـ
ـتازة ومغـنـون وعازفى إيـقاع كـما قـام بـبطـولة الـعمـلـ نخـبة 
من جنـوم الـتمـثـيل مـنـهم د. حـسن عـبـد احلـمـيـد د. هـنـاء عـبد
الـفـتـاح وتوفـيق عـبـد احلـميـد وسـلـوى محـمـد عـلى وغـيرهم -
ـوســيــقى انــتـصــار عــبـد الــفــتـاح فى وضع كــمـا شــارك اخملــرج ا

لك. وت وفارس ا موسيقى ا
كـذلك أعـد فـوز عـرض "الــزيـر سـالم" الـذى أخـرجـته عـام (90)
ـهـمـة حـيث حـصل عـلى أوسـكـار الـهـيـئـة بـعـد مـا من احملـطـات ا

اخملرج أحمد عبد اجلليل.. "إزاى حسبتها"? 
أنـا أعـرف أنـهـا مـغـامـرة ولـكـنـهـا مـغـامـرة مـحـسـوبـة فأنـا أضع
أمــام عــيــنى دائــمًــا عــدة اعــتــبــارات ال بــد من أن تــتــحــقق حــتى
كـان والـفـرقـة كذلك يـنـجح الـعـرض وهى: اخـتيـار نص يالئـم ا

يستطيع ح يعرض أن يجتذب اجلمهور إليه.
وهل حتقق ذلك فى "شهر زاد"?

نـعم.. فـح  تـرشـيـحى لفـرقـة الشـرقـية وضـعت أمـامى هذه
االعتـبارات وهى ما جعلـتنى استبعد بـعض النصوص التى كنت
فـكرت فـيـها مـثل "بالـعربى الـفصـيح" و"لـيلـة مقـتل جيـفارا" ذلك
حـ تـعـرفت عـلـى إمـكـانـات الـفـرقــة فـالـشـرقـيــة تـمـتـلك فـرقـة
فـنون شـعـبيـة على درجـة عالـية كـمـا تمـتلئ بـاألصوات اجلـيدة
ثلو الفرقـة بروح كوميدية وهذا كله جعلنى أفكر فى تاز  و
تـقد "شهرزاد" وهو االخـتيار الذى رحـبت به الفرقة جدًا مع
حتـذيرى لهـا بأنه أصـعب أوبريـتات سـيد درويش.. كـما أن هذا
اخلــيــار يالئــمــنى أيــضًــا حـيـث أمــيل بــطـبــعى لــتــقــد األعــمـال

الغنائية واالستعراضية وقد قدمتها من قبل وجنحت فيها.
اذا اعتبرت تقد األوبريت مغامرة ثم قلت إنها محسوبة? 
ــتــلــكـون كــثــيــر من اخملــرجــ يـخــشــون تــقــد األوبــريت وال 
اجلـرأة عـلـى إعـادة تــقـد تــراثـنــا الـغـنــائى وحــيـنــمـا يــفـكـر أى
مــخـرج فى تـقــد األوبـريت يـقـابل بــحـالـة انـدهــاش من الـنـقـاد
تخصص فهم يعرفون جيدًا مدى صعوبة تقد مثل هذه وا
ــؤدين األعــمـــال حــيث حتــتـــاج إلى نــوعـــيــة خــاصــة جـــدًا من ا
ــثـلـ ومـطـربـ وراقـصـ وشـعــراء ومـوسـيـقـيـ .. إلخ كـمـا
حتـتاج إلى مـيزانيـات أكبـر وجرأة فى إدارة كل هـذه العـناصر..
وهى مــغــامــرة ألن فـشـل عـنــصــر واحــد من هــذه الـعــنــاصــر قـد
يـعنى الـسقوط الـذريع لألوبريت كـله أمَّا حـ يحـدث االمتزاج

والصهر بينها فإن النجاح يكوم مدوَّيًا.
غامرة? راهنت على ماذا خلوض ا

ـمتـازة التى وجدتـها فى الـشرقـية كنت راهنت علـى العنـاصر ا
ـواصـفـات خـاصـة لـدورى زعـبـلة أحـتـاج إلى مـطـرب ومـطـربـة 
وشــهــرزاد فــوجـدتــهــمــا وقـد ســاعــدنى أفــراد الــفـرقــة كــثــيـرًا
ـتـطـلـبـات الـعـمـل وقـد قـمـنا خـاصـة فى اسـتـجـابـتـهم الـسـريـعـة 
بـعمل (70) بروفـة متـواصلـة فى ثالثة أشـهر وبـعضـها فى غـير
األوقـات الرسـمـية وكـان اجلمـيع يحـضر مـرحـبًا حـتى استـطعـنا

ستوى الذى نسعى إليه من اجلودة. حتقيق ا
هل جمهورنا متعطش للعروض الغنائية?

ليس جـمهورنـا فقط فنـقادنا أيضًـا يستـشعرون نـقصًا فى هذا
ـسـرحـى لـهــذا فـهم يــقـدرونه حــ يـقــدم بـشـكـل جـيـد الـلــون ا
ـركــز الـثـانى هــو "دنـيـا الــدلـيل عـلـى ذلك أن الـعـرض الــفـائــز بـا
البيانـوال" الذى يعتـمد كثيـرًا على الغنـاء والذى قدم واحداً من
ـقـصـود غـنـيم أهـم مـخـرجى الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة وهو عـبـد ا
ـسرح الغـنائى وكـان حصول صـاحب الباع الـطويل فى تـقد ا
"شهرزاد" على أحسن عرض دلـيالً على أن جلنة التحكيم التى
تمثل أجياالً مختلفة تقدر مغامرة اإلقدام على تقد مثل هذه

حاوره: محمود احللوانىالعروض كما تقدر مغامرة فرقة الشرقية.
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سرحي جريدة كل ا

> تكونت دفعة سبتمبر ١٩٤٩م فى قسم اإللقاء والتمثيل من الزمالء نظيم شعراوى بدر
الدين نوفل أنور إسماعيل أحمد شوقى انشراح األلفى إحسان القلعاوى محمد رضا
برلنتى عبد احلميد نادية السبع عبد الغفار أبو العطا عبد الفتاح السباعى أحمد

صالح الدين.

> مهرجان شبرا اخليمة
للمسرح احلر يعلن خالل
أيام عن أسماء العروض
شاركة فى فعاليات دورته ا
قرر السابعة عشرة وا
عقدها خالل نوفمبر
القادم حتت شعار "دورة
التعبير عن احلريات".
اخملرج صالح محمود

هرجان" قال "منسق عام ا
هرجان يتلقى حاليا إن ا
استمارات الفرق التى
شاركة فى ترغب ا

مسابقته للعام احلالى.
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ـرّه األولـى الـتى جــائـزة الــدولــة" وكـانـت هى ا
يــحــصل فــيــهــا مـخــرج من مــخــرجى الــثــقــافـة
اجلـماهـيـريـة على جـائـزة الـدولة الـتـشـجيـعـية
وكـان حدثًا مهـمًا بالنـسبة للـسامرى وبالـنسبة

للثقافة اجلماهيرية أيضًا..
وعـــرض الـــســيـــرة الــهـاللــيـــة كــان مـن نــوعـــيــة
الـعــروض الـتى تـعـمل عـلى الــتـأصـيل لـلـمـسـرح
واســـتـــقــدم فـــيـه شــعـــراء الـــســـيــرة الــشـــعـــبى ,
احلقـيـقيـ ومنـهم شـوقى القـناوى وابـنه عزت
شـوقى القـناوى وهمـا من محافـظة قنـا وكانا
بالـفعـل من أبطـال العـرض احلـقيـقـي بـجانب
عــزيـــزة راشــد فـــاروق عــيـــطه أحــمـــد عــقل
مــصـــطـــفى الـــقــسـط إبــراهـــيم عـــبـــد الــرازق
ومـجمـوعة فـرقة السـامر ومع أن الـعرض كان
من إنـــتــاج فـــرقـــة الــســـامــر إال أنـه قــدم داخل

ساحة وكالة الغورى..
ويــعـــتـــبــر هـــذا الــعـــرض هــو الـــعــودة الـــثــانـــيــة
للـسامـرى لوكـالة الغـورى بعـدما بـدأ بهـا حياته

داخل مسرح الثقافة اجلماهيرية.
اســتــخــدم الــســامــرى نــفس ديــكــورات عــرضه
الـقـد "أدهم الشـرقـاوى" فى عـرض "الـسـيرة
الـــهـاللـــيــة" الـــتـى كـــتــبـــهـــا رفـــيق دربـه يـــســرى
اجلـنـدى ولـكـن بـشـكل مـغـايـر يـعـطى لـلـديـكـور
نـفس األهـميـة الـتى للـمـمثـل ولشـعـراء السـيرة

وللعازف نفس األهمية أيضًا..
وطـوال مسـيرة السـامرى داخل مـسرح الثـقافة
كـنـنـا بـسـهولـة أن نـتـعـرف على اجلمـاهـيـريـة 
نـوع مـن احلظ اخلـاص له مع قــيـادات الـهــيـئـة
ووزراء الـثـقــافـة فـبـقــدر اهـتـمـام الــوزيـر عـبـد
" ــداحــ ـــنــعم الــصــاوى بــتـــجــربــة "عــاشق ا ا
لـلـســامـرى القت جتــربـة "الـهاللــيـة" اهـتــمـامًـا
ـــاثالً من الـــوزيـــر عـــبــد احلـــمـــيـــد رضــوان
ـــشـــاهــدة والـــذى دعـــاه د. ســـمـــيـــر ســـرحـــان 
الـتـجربـة فى وكـالـة الغـورى فـأعـجبـته وهـو ما
ــشــاهــدتــهــا أكــثـــر من مــرّة وإلعــجــابه دعـــاه 
ـتــزايـد بـهــا قـام بـتــكـلـيف الــسـامـرى بــتـقـد ا
ــنـاسـبـة سـهـرة مع شــعـراء الـسـيــرة الـهاللـيـة 
مــؤتــمــر الـســيــرة الــذى كــانت تــعــقــده جــامــعـة
ـشاركـة مع مـركز حـضـارات البـحر القـاهـرة با
ــتــوسط بــبــاريس وقــدمت الــســهــرة بــلـيــالى ا
اإلبـداع الـتـى أقـيــمت بـســفح الـهــرم فى عـامى
85 1965م. ووافق بــعـد ذلك عــبـد احلــمـيـد
رضـوان على سـفرهـا إلى أمريكـا لتـقدم ضمن
مـــهـــرجـــان الـــنــــيل الـــذى عـــقـــد فى  27واليــة
أمـريكـية من واليـات أمريكـا البـالغ عددها 52
والية وكان ذلك من أهم محطات السامرى..
ـثل حـدثًـا ـائـة لـيـلـة والـذى  وبـعـد مــهـرجـان ا
فـارقًـا فى تـاريخ مسـرح الـثقـافـة اجلـماهـيـرية
ــثل هــو وعــرض "الــســيـــرة الــهاللــيـــة" الــذى 
اآلخـر حــدثًـا فــارقًــا ولـكن عــلى مــسـتــوى آخـر
يخص مسـيرة السامـرى وتوقف السامرى عن
دة  6سنوات انشغل تقد أية أعمال جديدة 
فيـها بـرئاسـته إلقـليم الـقاهـرة الكـبرى وشـمال
الـصـعـيــد شـغـله الـعــمل اإلدارى عن مـشـروعه
الـفــنـى حـتـى عــاد مـرّة أخــرى فـى عـام 1992
بـعرض جـديد هـو عرض "سـلطـان زمانه" وكان
ناسبة مئوية سيد درويش. عرضًا احتفاليًا 

 ح حصل أبوزيد الثقافة 
اجلماهيرية على جائزة الدولة كانت حدثاً

سيرته مهماً وتقديراً 

ــائـة لــيــلـة كــثـيــرًا مــا نـســمع هـذا مــهــرجـان ا
ـانشيـت ونعرف بـعض التفـاصيل عنه ومـنها ا
أن من أقــامه د. ســمـيــر سـرحــان أثــنـاء تــولـيه
جـهـاز الـثـقـافة اجلـمـاهـيـريـة فى الـثـمـانـيـنـيات
خـلـفًا لـلـفـنـان حـمدى غـيث ونـعـرف أيـضًا أنه
كان عـباره - وذلك كما يـدل اسمه - عن مائة
لـــيــلــة عــرض مــســرحى أقـــيــمت عــلى مــســرح
السـامر قـبل هدمه فى 1992م وكـانت لفرق
األقـالـيم اخملـتـلـفـة وظل حـلم إعـادة مـثـل هذه
الـليـالـى مـتـواترًا لـدى اجلـمـيـع وحتـى الـلـحـظة

احلاضرة.
لكن هـذا احلـلم ليس صـعبًـا كمـا كنـا نتـصوره
هــو فــقط يـحــتــاج لـبــعض اإلرادة خــاصـة وإذا
ائة ليـلة لم يكن مهرجانًا عرفنا أن مـهرجان ا
يـضم مائـة عرض مـسرحى ولـم تعـرض أيضًا
هذه العـروض على مسرح السامـر كما عرفنا

إذًا ما هى احلقيقة..
ـهـرجـان ـائـة لـيـلـة هـو عـبـارة عن ا مـهـرجــان ا
اخلتـامى لـفرق األقـالـيم اخملتـلـفة والـذى تـعود
سرح بالثقافة اجلماهيرية إقامته كل مديرو ا
عـام ولـكن فـى هـذا الـعام  –اقـتـرح الـسـامـرى
عــــلــــيه فـــكــــرة جــــديـــدة فــــبـــدالً مـن أن تـــأتى
ــســرحــيــة من األقــالــيـم اخملــتــلــفـة الــعــروض ا
لــتــقــدم لـــيــالى عــرض عــلـى مــســرح الــســامــر
ـكنـها أيـضًا أن تـقدم عـروضًا فى بالـقـاهرة 
ـــدن الــتـى تــمـــر بــهـــا أثـــنــاء مـــســيـــرتـــهــا من ا
احملـافـظـة الـتـى أتت مـنـهـا بـواقع عـرضـ فى
مكان مـختلف أو مكان واحـد حسبما تيسر
ـدن التى تـمر بـها أثـناء ذلك وذلـك فى بعض ا
قدومها لـلقاهرة وهذا مـا يعنى مثالً أن فرقة
ـكـنهـا أن تقـدم عرضًـا فى طنـطا ثم دمنـهور 
عرضًا آخـر فى شب الكوم ثم تـأتى للقاهرة
لــتـقــدم لـيــلـتـى عـرض عــلى مـســرح الـســامـر..

وهكذا بالنسبة لبقية الفرق..
وبــالـفــعل  تــنـفــيــذ االقـتــراح الـشــفــهى الـذى
تـــقـــدم به الـــســـامــرى وحتـــمـس له د. ســـمـــيــر
سرح سرحان وجـند رءوف األسـيوطى مديـر ا
وقـتــهـا كل طـاقــته لـلــمـشـروع وعــرضت الـفـرق
اإلقلـيمـيـة اخملتـارة للـمهـرجـان اخلتـامى وكان
فـرقـة مــسـرحـيـة فــقط عـروضـهـا عـددهـا  21
عـلى مــسـارح األقــالـيم اخملــتـلــفـة وأيـضًــا عـلى
مسرح الـسامر فـبلغ بذلك عـدد العروض التى
قـدمت عـلى مـســرح الـسـامـر حــوالى خـمـسـ
ــاثالً عـــلى مـــســارح عـــرضًــا فـــقط وعـــددًا 

األقاليم.
ا تعطـينا هذه التجربة مؤشرًا على ضرورة ر
ـســرحـيـة من أمـاكـنـهـا إلى حتـريك الـعـروض ا
أمــاكن أخــرى بـــدالً من مــوتــهــا فـى مــواقــعــهــا
ــا ال يـتــجــاوز أصـابع وبــعـدد لــيـالـى عـرض ر

اليد الواحدة..
ــــــهــــــرجــــــان مـن أهم األحــــــداث كـــــــان هــــــذا ا
سرحى لـ د. سرحـية التى يذكرهـا التاريخ ا ا
ســمـيــر ســرحــان أثـنــاء تــولـيه جــهــاز الـثــقــافـة
اجلــمــاهـيــريـة هــنــاك حـدث آخــر مـواز لــهـذا
احلــدث ولــكــنه يــخص الــســامــرى وحــده وهـو
ه لــعــرض "الـــســيــرة الــهـاللــيــة" والــذى تــقـــد

حصل به على جائزة الدولة التشجيعية..
وقــتـهـا كــتب الـنــاقـد أحـمــد عـبـد احلــمـيـد فى
صحيفة اجلمهورية قائالً فى عنوانه الرئيسى
"أبـوزيــد الـثــقــافـة اجلــمـاهــيـريــة يـحــصل عـلى

 حكايات للشباب حتى ال يناموا

سرحي جريدة كل ا

> قاعة روابط بوسط
القاهرة شهدت األسبوع
اضى عرض مسرحية ا
عد عن "حكاية كل يوم" ا
قصة "فنجان شاى" لنجيب
سرحية من محفوظ. ا
إعداد وإخراج حسن فواز
وشارك بالتمثيل فيها
نسوب مينا وليم مجدى ا
عبد الفضيل كمال محمد
مكاوى أحمد حسب الله
يوسف رزق الله حسان
سالم إبراهيم السعيد
سلسبيل.

سرح. أقرأ > بعد تأديتى الختبار معهد التمثيل وقبولى به بدأت اهتماماتى با
سرحيات. بدأت فى يادين وأقف أمام الفتات تعلن عن ا إعالناته فى الشوارع وا
سارح. مسرح األوبرا مسرح حديقة األزبكية وغيرهما. معرفة أسماء ا
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يبحث عن اجلديد دائمًا وال يتوقف عن تثقيف نفسه

 ™bGh iô°üŸG ìô°ùŸG ™bGh

هانى عفيفى واحـد من خريجى الدفعة
ركز اإلبداع يرى أن مشاركاته الثانية 
ـــســـرحـــيـــة فى الـــعـــديـــد مـن الـــورش ا
اخلـاصـة بـاإلضــاءة والـرقص والـتــمـثـيل
سبـيل لصـقل موهـبته ودعم أطـروحاته
الـــفـــنــــيـــة هـــانى عــــفـــيـــفى حتـــدث لـ

ـسرحـيـة التى "مـسـرحنـا" عن جتـاربه ا
خـاضـها داخل وخـارج مـصـر حـيث شارك
بـعرض "حـسـناء فى سـجن سـقراط" فى
ـة مـهــرجـان الـدرامــا الـيـونــانـيـة الــقـد
بــالــيــونــان وحــصل عــلى جــائــزة أفــضل
عــرض ثـانـى كـمــا شــارك بــعــمل قـراءة

سـرح بيروت وبعـدها انطلق مسرحـية 
إلى مــســرح الـرويــال كــورت اإلجنــلــيـزى
سـرحية أما ليشـارك فى إحدى الورش ا
داخل مصر فقد شارك هانى عفيفى فى
ــهــرجـــانــات عــلى رأســهــا الـــعــديــد من ا

هرجان القومى للمسرح. ا

هانى عفيفى:

قـلت أنك دائـم البـحث والـسـعى لـلـوصول إلى
مرحـلة النضج الـفنى.. فى رحلـة البحث هذه
ــاذا اخـتـرت أن ـهــمـة و أين كــانت احملـطــات ا

تكون محطاتك األخيرة مع هاملت?
 الـــواقـع أنى دائم الـــبـــحث والـــســـعى المـــتالك
مـــفـــردات اإلخــــراج فـــأنـــا دائــــمًـــا أشـــارك فى
ـــســرحـــيــة اخلـــاصـــة بــكـل عــنـــاصــر الـــورش ا
ـسـرحى وهـذا مـا يـجـعل من اخملـرج الـعــرض ا
فنانًـا متمكنًا من أدواته أما عن أهم احملطات
فى رحــلـــة الــبــحـث هــذه فــكـــانت عــروض "أنــا
دلـوقتي مـيت" والـذى حـصل علـى جائـزة جلـنة
التحـكيم اخلاصة فى الدورة األولى لـلمهرجان
الــقــومى لـلــمـســرح أيــضًـا هــنـاك عــرض "ولـد
وبـــنت وحــــاجـــات" الـــذى حـــصل عـــلى جـــائـــزة
ـثلـة صـاعدة أفـضل مؤلـف صاعـد وأفـضل 
أمـا "أنــا هـامــلت" الــتى أقــدمـهــا حـالــيًــا فـلــقـد
أردت أن أقــدم هـــامـــلت "شـــكــســـبـــيــر" بـــرؤيــة
عصريـة مع احملافظة على الـطابع الكالسيكي
ففى شخص هـاملت وجدت ما يعـانية الشباب
ـــصــــرى من حـــالـــة الــــتـــوهـــان والــــبـــحث عن ا
احلـقيقـة واإلحساس بـالظلم ومـواجهة الـفساد
فــكــلــنــا شــركــاء فى احلــزن والــتــردد واحلــيــرة

صير "األسود" الذى يقابله هاملت. وا
ــسـرح فى كـيف تــنــظــر إلى االخــتالف بــ ا
شهد سرح فى مصـر.. أم أننا نكـرر ا الغـرب وا

ولكن بلسان مصرى?
ـصـرى ســتـجـد ـســرح ا إذا نـظـرت إلى حــال ا
أنـنــا فى مــنـطــقـة مــتــقـدمــة بــالـنــسـبــة لــبـعض
الـبلدان الـعربية واإلفـريقيـة لكن هنـاك العديد
ـراحل من الـدول األوربـيــة الـتى تــتـقـدم عــنـا 
ــســرح وتــطـور من حــيث االهــتــمـام بــتــطــويـر ا
ضـام وأنا أعـتقد فى هذه الـتقنـية وحيـوية ا
ـرحــلـة بــأنـنــا مـتــخـلــفـون تــقـنــيًـا وقــد يـكـذب ا
الــبــعض هــذا الــرأى لــكن صــدقــنـى االعــتــقـاد
الـسـائـد فى مــصـر بـأن لـديـنـا كل شئ خـاطىء
وال أحد يعـرف مدى تأخـرنا إال عنـدما يذهب
إلى اخلـــارج ويــرى مـــدى الــتـــطــور الـــهــائل فى
ـــســــارح الـــغــــربـــيـــة ورغـم أن هـــنــــاك بـــعض ا
ـصرية التى استطاعت أن يكون لها التجارب ا
صـدى طـيب بــاخلـارج إال أن أغـلـبـيـة الـعـروض

مازالت فى حالة تأخر وتدهور.
وكيف نواكب هذا التطور?

ال بـــد أن تــكــون هــنــاك حــالـــة حــراك وتــعــلــيم
وورش مــســتــمــرة وأن يــكــون هــنــاك مـزيــد من
الـبـعـثـات ومـنـح الـدراسـة أو الـتـدريب بـاخلـارج
نح الدراسية احملدودة التى وأال نكتـفى بتلك ا
ـؤسـسات الـثـقـافـيـة األجـنـبـية تـقـدمـهـا بـعض ا
داخل مــــصــــر إذا أردات الــــدولــــة الــــنــــهـــوض
ـسرح فعـليهـا بتفـعيل تلـك اخلطوات وعـليها با
ـــســرح فى أن أن تــســـاعـــد الــقـــائـــمــ عـــلى ا
يـــشـــاهــــدوا جتـــارب دولـــيــــة مـــحـــتــــرمـــة لـــكى
ساعدة فى يستطيـعوا القيام بعملية التغيير وا
ـــصـــرى ـــســــرح ا دفع احلـــيــــاة الـــراكــــدة فى ا

وكـــذلك ضــرورة وجـــود دمــاء جـــديــدة وأفـــكــار
جـديـدة وهـو األمـر الـذى يـسـاعـد عـلى الـتـطور

سرحى. التقنى فى الوسط ا
صرى? سرح ا كيف تنظر إلى واقع ا

ـــصـــرى "واقـع" لألسف فـــأنـــا ــــســـرح ا واقع ا
ـسرحية شاهـدة العديـد من العروض ا أذهب 
ولـكــنى نــادرًا مـا أخــرج من الـعــرض وأنـا راضٍ
عـنه ال أجــد مــتـعــة عـلـى مـســتـوى الــصـورة وال
سرح فى مـصر يجد الدراما والـناظر لـواقع ا
عروضًا قـليلة جيدة وعـدم وجود ورش تدريبية
ـسارح مـغلقـة واجلمهـور أصبح ال يـقبل على وا
الـعـروض ورغم ذلك جتد الـقـلـيل من الـتـجارب
الــنــاجـحــة واحملــتـرمــة مــثل "قـهــوة ســادة" الـتى
يـقـدمـهـا مـركز اإلبـداع فـفى هـذا الـعـرض جتد
فـنًـا مـحـتـرمًـا وكـومـيـديـا حـيـويـة وصـورة جـيـدة
ودراما متـميزة وهـو األمر الذي جـعل اجلمهور
واطن يـقـبل عـليـهـا فـهى تـناقش قـضـايـا هـذا ا
وال تـذهب كـمـا فى عــروض أخـرى إلى الـبـحث
عـن عــوالم افــتــراضــيــة بــعـــيــدة كل الــبــعــد عن

اجلمهور العادى.
ــاذا تـــفــســـر إذن انــصـــراف اجلــمـــهــور عن
ــسـرح... هل هـو نــتـاج لـنـوعــيـة الـعـروض أم ا

اإلنتاج أم آلية التسويق?
أوالً لن تـسـتـطــيع أن جتـد أى مـسـرحى اآلن ال
ـسـرح يـشـيـد بــجـهـود أشـرف زكى فـى إحـيـاء ا
وإعادة اجلمهور إليه ثانيًا الدعاية متوفرة فى
كل األمــاكن وهـنـاك بــعض الـعــروض تـشـبه فى
أشـكال الـدعـايـة لـها أكـبـر األفالم الـسـينـمـائـية
ومع ذلك إذا ذهــبت إلى أى من هــذه الـعـروض
فـــلن جتـــد جـــمـــهــــورا فى نـــفس الـــوقت جتـــد
عـــرض "قــهـــوة ســادة" بال أى دعـــايــة ومع ذلك
هـناك إقبـال جمـاهيـرى غير مـسبـوق عليه إذن
من هـنا تـبقى جـودة العرض والـتصـاقه بالواقع
ــتـــفـــرج وجـــودة الـــصــور ـس وجـــدان ا الــذي 
والـــفـــكـــرة هـــو الـــدافع وراء جـــذب اجلـــمـــهـــور
ـتـعـلـقـة لـلـمـسـرح أيـضًــا هـنـاك بـعض األمـور ا
ـسارح بـالـتـسـويق كـوجـود كـراسى "مـتـكـسـرة" 
الـــدولــة وعـــدم وجــود أجـــهــزة تـــكــيـــيف وحــتى
وجود مـنها أصابه العـطب أيضًا هناك بعض ا
من الــعـامــلـ كــمـوظــفى بـيع الــتـذاكــر يـقــابـلك
ـوبـايل "بـتـكـشـيــرة" وحـ يـطـلب مــنك إغالق ا
أثــنــاء الــعـــرض تــشــعــر بـــأنه "بــيـــشــتــمك" مش
بيطلب منك... اجلودة واحليوية والشياكة فى
التعـامل لها تأثيـر ودور مهم فى عودة اجلمهور

للمسرح.

هنـاك من يـقـول إن بـعض اخملرجـ يـلـجأون
إلى الـــتــراث لــلــهــروب مـن مــواجــهــة الــواقع

وأزماته?
كل مــخـرج وله اجتـاه ومـيل وحـب لـشـكل مـعـ
من أشكال التـعبير فهناك من يرى فى استلهام
الــتـاريـخ وإسـقــاط الــواقع عــلى الــتـاريـخ شـكالً
مــنـاسـبًـا لـلــتـعـبـيـر عن أفــكـاره ووجـهـات نـظـرة
مخرج أخـر يحب أن يقدم الـواقع بشكل ساخر
وهنـاك من يـرى بـأنه كلـمـا كانـت التـجـربة أعم
ـــهم لــيس وأكـــثــر جتــريـــدًا كــان ذلـك أفــضل ا
ــا هـــو اإلجـــابــة عن اخـــتالف الـــتــوجـــهـــات وإ

اذا? ن و سؤال ماذا تقدم و
وهل أنت مـع الــــرأى الــــقـــــائل أن األشــــكــــال

صرى? سرح ا التجريبية اجلديدة ال تالئم ا
هــذا رأى عـــام جــدًا ألن كــلـــمــة الــتـــجــريب في
طلق ال تعـنى أننا بصـدد مناقشـة موضوعية ا
هنـاك أشـكال كـثـيرة من الـتـجريب فـقـد أجرب
فى أن أكـون أكـثـر صـدقًـا أو أكثـر فـلـسـفـة وقد
أجرب بالـرجوع إلى التراث وإن كانت التجارب
الـــتى قــدمـت فى هــذا الــصـــدد غــيــر نـــاجــحــة
بــشــكل عــام وذلك ألنــنــا نــتــعــامل مـع مــفـردات
التراث بـشكل سطحى فقـصص التراث توقفت
عــنــد حــسن ونــعــيــمـة وعــرض طــقــسى أصــبح
مـــعـــنــاه ضـــروة وجـــود تـــنــورة وربـــابـــة ومالبس
تـراثـيـة وهكـذا ومن هـنـا فمـن يهـاجم الـتـجريب
طلق فـهو إنسان غيـر موضوعى متعصب فى ا
غـامرة وهـو ما يـعنى الـنجاح ألن جتـربة تعـنى ا

أو الفشل.
كيف تقرأ جتارب جيلك?

أنـا بــحـتـرم جتــارب أشـخـاص كــثـيــر فى جـيـلى
رغم أنـها جتـارب لـيـست كثـيـرة لـكن فى الواقع
أنـنـا كجـيل نـبـذل مجـهـودًا كـبيـر جـدًا كى نـكون
" األدوات صــعب امــتالكــهــا ال تــوجـد "عــاديــ
ـشـكالت واحلـواجـز كـثـيـرة جـدًا ـؤهـالت وا ا
الـظـرف الــعـام سـواء االقـتــصـادى أو الـيـأس أو
األيـــديـــولـــوجي يـــؤثـــر بـــوضـــوح عـــلـى احلـــركــة
سرحية وهذا كله يؤثر على الفن بوجه عام. ا
مــا هي الـقــضــايــا الــتى تـؤرقـك وتـســعى إلى

سرحية? ها فى عروضك ا تقد
الــواقع أنــني مــهــمــوم جــدًا بــقــضــايــا الــشــبـاب
وحـــالــــة الــــتــــشـــويـش الـــفــــكــــرى والــــســـيــــاسى
صرى واالقتصـادى التى يعيش فـيها الـشاب ا
هـنـاك أيــضًـا إحـسـاس بـالـضـيـاع وعـدم انـتـمـاء
وفـقدان للـهويـة ولإليجـابية فال نـحن ملـتزم
وال نــحن مـنــحــرفـ غــيــر مـثــقـفــ رغم أنــنـا
مــتـــعــلــمـــ غــيــر إيـــجــابــ رغـم أنــنــا نـــتــأثــر
بــاألوضـاع فــنـتــأذى مـنــهـا ال نـفــهم شـيــئًـا رغم
إتـاحـة الــوسـائل أمـامــنـا لـلـفــهم وأعـتـقـد أن كل
هـــذه الـــقــــضـــايـــا هى مــــا يـــشـــغــــلـــني وأحـــاول

مناقشتها فى الفترة القادمة.

إذهب إلى اخلارج وشاهد ماذا يقدمون
 لتعرف مدى تأخرنا

حوار: إلهامى سمير
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سرحي جريدة كل ا

سرح كإشعاع اجتماعى من إشعاعات > بعد أن تفتحت عيناى على ماهية ا
الفكر والثقافة. بدأت أبحث عن هذا الساحر الذى يجمع فئات شتى من

اجملتمع تنطوى كلها حتت عباءته.
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محمد عبد القادر
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 محمود األلفى

> اخملرج عادل حسان
يجرى حاليا بروفات

سرحى "اجلبل" العرض ا
قرر مشاركتها ضمن وا

رشحة العروض ا
للمهرجان التجريبى
خالل أكتوبر القادم
سرحية أعدها حا ا
حافظ عن رواية "ليلة
غربى القدر" للروائى ا
الطاهر بن جلون وإنتاج
فرقة مسرح الشباب
التابعة للبيت الفنى

للمسرح وبطولة الفنانة
الشابة أمل عبد الله .

عـرض مــسـرحى تــمـتــزج فـيه الــفـانــتـازيـا بـ
"السـياسة"وتؤطرة روح تراثـية مصرية اللون

والهوى
مـزمار بـلـدى ودفـوف.. خـيـال ظل ورقـصات
مالمح رصـدتها عدسة "مسرحنا" التى زارت
ـسـرحى "الـشـطـار" والتى بـروفات الـعـرض ا
يقـودهـا اخملـرج الـكبـيـر مـحـمـود األلفى فى

Ö°ùfCG 'áYÉ≤dG' 
á«Ñ©°ûdG ¢Vhô©∏d
إلى جــانب كــونـه أحــد مــســاعــدى اإلخـراج
لـيجى دور إبـراهيم بالـعرض يـلعب فـوزى ا
الـــســــمـــاك الـــذى يــــظـــهـــر لــــلـــســـلــــطـــان فى
كــوابــيـسه لــيــذكـره بــأنه كــان أحــد ضـحــايـا

ظلمه له.
يـقـول فــوزى: الـعـروض الـشـعــبـيـة ال يـصـلح
لهـا مسـرح العـلبة اإليـطالى ورأيـى أنها فى
الــقــاعــات تــصــبح أكــثــر حــمــيــمــيــة وأكــثــر
اقـتـرابــا من الـنــاس لـذا فـالــقـاعـة مــنـاسـبـة

أكثر لهذا العرض.
ـلـيـجى: اشـتـقـنا كـثـيـرًا خملـرجـنا ويضـيف ا
الــكــبــيــر مــحــمــود األلــفى وســعــداء بـعــودته
مـــجــددا وهــو صـــاحب الــعــروض الـــكــبــيــرة
ـثـابـة ـمـيـزة وعــودته لإلخـراج مـجــددا  وا

سرح اجلميل. عودة لزمن ا

 ô¡Ñe ¢VôY
¬∏«°UÉØJ πch

zábO{ `H áHƒ°ùëe
الفنان معـتز السويفى أحـد مؤسسى فرقة
ــســرحــيــة يــلـعـب دور الــوزيــر دهـان الــغــد ا
وعن دوره يقول: وزير السلطان الشمقمق
يـخطط مع والى الشـرطة لـيزوج السـلطان
من شـقـيقـته وفى نـفس الـوقت يـقـوم بـعمل
الــزار والــبــخــور لــلـــســلــطــان الــذى تــطــارده
الــــكـــوابــــيس فـى نـــومه تــــكــــريـــسًــــا لــــلـــدجل

والشعوذة.
ويضـيف مـعـتـز: نـحن جـمـعـيًـا سـعـداء بـهذا
الـعرض وسـعـداء بعـودة مخـرجنـا وأستـاذنا
الـكــبــيـر مــحــمـود األلــفى لإلخــراج مــجـددًا
وأعــتـقــد أن الـنـاس ســتـســتـمــتع حـقًــا بـهـذا
الــــــعـــــرض اخملــــــطـط له جــــــيـــــدًا وكـل شىء

محسوب بدقة بالغة.

≈ØdC’G ¿ƒØ«∏J 
'ÖYôdG' `H ≈æHÉ°UG

ــمـثل الــشــاب بـاسـم شـكــرى يــقـدم دور "جــوز الــولـد ا
الـشقى" الـذى يفـتتح الـعرض مـع حبـيبـته لوز لـيقـدما
احلـكـاية لـلـمـشاهـدين إال أنه داخل احلـدوته يـتـحول
ن كـانوا يحثـون التجار على دفع إلى أحـد الشطار 
زكـاة أمـوالـهم وكـانـوا يـتـسـمـون بـالـشـهـامـة واجلـدعـنـة
وشــغـلــوا بـتـحــقـيـق الـعـدل فـى اجملـتـمـع. وفى الـنــهـايـة
يشارك فى محاكمة الـسلطان ويحكم عليه بأن يختم

على قفاه هو والتجار لعدم سدادهم زكاة أموالهم.
يــقــول بـاسم: لم أصــدق نـفــسى حــ جـاءنى تــلـيــفـون
أستـاذى مـحـمود األلـفى الـذى درس لى مـادة الـدراما
ـعهـد ليـخـبرنى أنه رشـحـنى لهـذا الدور الـيـونانـية بـا
ــسـرح الــغــد مــتـخــوفًــا خـصــوصًــا وأن الـرجل ذهــبت 
بــالـــنــســبـــة جلــيــلـى مــثل أعــلـى وحــ دخــلـت الــقــاعــة
د إلى نـسخة من النص ويطلب منى أن فوجئت به 
أشـارك فى بروفة التـربيزة على الـفور إزاء ثقته هذه

بى أرجو أن أكون عند حسن ظنه.

باسم شكرى:
Ékªî°V kÓªY Ωó≤f :iQhÉ¨e ≈eÉ°S

 ..záYÉ≤dG{ πNGO

الشمقمق

á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ∫ÓN ºbÉØàà°Sá∏µ°ûŸGh ìô°ùŸG Ωƒ‚ '¥ô°S' ƒjó«ØdG
محمود األلفى: 

و وضـع "خـــــــطـــــــة الـــــــعـــــــمـل" عـــــــلى هـــــــذا
األساس مضيفًـا: ما حلمت به لهذا النص

حققه لى شبل!
ويـتـابع األلـفى كـشف مـفـاتـيح الـعمـل قائالً:
فى نهـاية الـعرض نـقدم لـلجـمهـور مفـاجأة
سيكـتشـفونـها بأنـفسـهم وهم يتـابعـون رحلة
الـسـلـطان مع "اخلـرافـات" بـهـدف الـتـخلص

من كوابيسه.
شـاكل" التى واجـهته أثـناء وحـول "مشـكلـة ا
التحضيـر للعرض قال األلفى: هى انشغال
" فى ـعـيـن جنـوم وجنـمـات البـيت الـفـنى "ا
سلسالت التلـيفزيونية ولذلك اتفقت مع ا
د. أشــرف زكى عــلى عــمل "تــولــيــفـة" تــضم
" مـــثل ســـامى مـــغــاورى جنـــومًـــا "مــلـــتـــزمـــ
ومــعـــتــز الـــســـويــفى ومـــعـــهم مــجـــمـــوعــة من
ـــوهـــوب مـــثـل ســـامـــيـــة عـــاطف الـــشـــبـــاب ا
وبـــــاسم شـــــكـــــرى الــــــلـــــذين تـــــعـــــرفـت عـــــلى
قــدراتـهـمــا من خالل الـعـمـل والـتـدريس فى
ـعــهـد. ويــضـيف: هــنــاك دور تـعــاقب عـلى ا
ثل وحـتى هذه اللحظة التـرشيح له  7
ـثل شـاب لدور يدهـشـنى أن يـتم تـرشـيح 
ما وبعد أن نتـناقش فى مالمح الشخصية
وأبـعادهـا أجـده ينـسحب فـى صمت ويـغلق

هاتفه.

الـــتـــزمــتـه مــنـــذ بـــدأ عــمـــلى مـــخـــرجًــا وأراه
مثل. يحقق نتيجة أفضل مع ا

ويــضـــيف: ال أبـــدأ بــروفـــات الـــتــرابـــيــزة إال
عـــقب قـــراءة الـــنص عـــدة مــرات وبـــعـــدهــا
"أحلم" به وأرانى أحـيى اجلمـهور آخـر ليـلة

عرض.
األلـــفى أشـــار إلى قـــيـــامه بـــرفع مـــقـــاســات
قاعة الغد مع مهندس الديكور حازم شبل

اخملــــــرج مــــــحـــــمــــــود األلــــــفى الــــــعـــــائــــــد إلى
ـسـرحـية بـعـد غـياب  6سـنوات العب" ا "ا
كاملة راجع خاللها الكثير من "حساباته"..
ــســـرح والــتى و"جــرد" ســـنــواته الـ  35مع ا
قـــضــاهـــا كـــمـــا يـــقـــول فى خـــدمـــة "مـــســرح
الـدولة".. ليفاجـأ فى النهاية بـإنهاء خدمته

بطريقة "صادقة" حسب تعبيره.
األلــفى كــشف دون مــواربـة حــمــاسه لــلـنص
الـذى كــتــبه "الــســيــد مــحــمــد عــلى" بــنــكــهـة
تـــمـــزج بـــ مـــا هـــو تــــراثى ومـــا هـــو ديـــنى
ويـطـرح تـساؤالت حـول "حـيـاتـنـا" ومـا يجب

أن يتغير "فيها وفينا".
واعـــتــــبـــر األلــــفى أن الــــعـــرض الــــذى يـــضم
"تـــمــــثـــيالً داخـل الـــتـــمــــثـــيل" وخــــيـــال ضل
دفـوف واسـتعـراضـات جـميـلـة حتـمل تـوقيع
مــجـــدى الــزقــازيــقى.. اعـــتــبــر األلــفى هــذه
ــثــابــة ورود مـــخــتــلــفــة األلــوان الــعــنـــاصــر 
والــعـطـور يــضـمـهـا الــعـرض بـاقـة ويــهـديـهـا
لــلـــجـــمــهـــور الــذى يـــســتـــحق أن يـــرى عــمالً

تعة والقيمة. يجمع ب ا
وحــول "الـــشــكل اخملــتــلـف" لــلــبــروفــات قــال
األلفى: هـذا هو األسـلوب الـذى تعلـمته من
أسـاتـذتى سـعـد أردش حـمـدى غـيث نـبـيل
األلـفـى والـشــرقـاوى وهــو األسـلــوب الـذى

معتز السويفى: 

ليجى: فوزى ا

قاعة الغد للعروض التراثية.
األلــفى فـاجـأنــا بـ "تـكــنـيك" جــديـد.. حـيث
ــوســيــقى واإلضــاءة" فى الــبــروفــة تــتم بـ "ا

طموح مشروع نحو االكتمال.

الـنـجم سـامى مـغــاورى الـذى يـلـعب دور "الـشـمـقـمق" سـلـطـان الـبالد
الـذى تـطــارده الـكـوابـيـس ويـلـجـأ لــكل طـرق الـدجل والــشـعـوذة حـتى
نـزل الـذى يـراه السـلـطان يـخبـره والى الـشـرطة أن عـيـونه وجـدت ا

نزل. فى كوابيسه فيتنكر فى زى أحد التجار ليذهب لهذا ا
يـقــول سـامى عن الـعـمل: حـمــاسى بـالـعـروض الـتـراثــيـة والـتـاريـخـيـة
ـوروث ــثـابــة حـلــقـة وصل مــا بـ ا كــبـيــر ذلك أن هـذه الــعـروض 
ــسـرح الــيـونــانى الـقــد قـام عــلى األســاطـيـر والـثــقـافــة احلـالــيـة ا
ـتلك تـراثنـا أيضًـا وحـكايـات ألف ليـلة ولـيلـة جزء اليـونانـيـة ونحن 

صرى. ها لتكون إضافة لفكر اإلنسان ا انع من تقد منها فما ا
ويـضيف مغـاورى: رغم أن العرض داخل قـاعة إال أنه "عمل ضخم"
ــا يــحــتــويه من عــنــاصــر فـرجــة شــعــبــيــة من خــيـال ظـل وأراجـوز
وربـابــة األمـر الـذى من شـأنـه أن يـحـمـلـنى عــبـئًـا أكـبـر فـى الـتـمـثـيل
ويـخــتم سـامى قـائالً: مـصـدر ســعـادتـنـا الـكـبــيـر هى عـودة مـخـرجـنـا
الــكـبــيـر مـحــمـود األلــفى ذلك أنه ال بــد من الـتــواصل مع أسـاتــذتـنـا
ن أثـروا مسـرحـنـا ألنه ال جديـد بال قـد ال بـد أن يكـون هـناك
تـواصل بـ األجـيـال خـصـوصًـا أن الـفـنـان ال يـتـقـاعـد ويـظل يـعـطى

حتى نهاية حياته كما فعل أردش وغيث وأمينة رزق..

سرحي جريدة كل ا

>جمعية أنصار التمثيل
والسينما أعلنت عن
عقد انتخابات مجلس
إدارتها للعام اجلديد 16
أكتوبر القادم ويتنافس
على مقاعد اجمللس هذه
الدورة 22  كاتب وفنان
من أعضاء جمعيتها
العمومية أبرزهم سهير
رشدى وأحمد عبد ا
طرب سامح الوارث وا
يسرى ويسر السيوى
والزميل الصحفى
شريف شلقامى
واخملرجة آمال خلوصى
وأحمد الشناوى وآخرين.

عهد فى عام ١٩٥٠ محمود الزهيرى محمود فرج حسن عبد السالم أحمد طنطاوى فوزى > انضم إلى ا
درويش عيسى عبد اللطيف أكرم الدباغ خالد العجبانى عايدة كامل.
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تـــســـعـــة وعــــشـــرون بـــحـــثــــا تـــتـــمـــحـــور
ــارد جـــمــيـــعـــهــا حـــول اجلــســـد ذلك ا
الــذي انــطــلق من الــقــمــقم مـع ازديـاد
وتــنــامى قــيــمــة الــفــرد ووعــيه الــذاتى
بـنــفــسه مـنــفــصالً عن الــطـبــيــعـة من
حـــوله ومـــواجـــهًـــا لـــهـــا كـــائـــنًـــا فـــردًا
يـخوض غمـار احلداثـة بجـسده نازالً
ـــثــالــيــة إلـى الــرغــبــة في مـن عــلــيــاء ا
جتريب كل حاسة فى اجلسد بل كل
ـــاءة. ذلـك اجلـــســـد عـــضــــلـــة وكـل إ
الذي أعاد الوعى اكتشافه - أم أعاد
هـــو تـــوجــيـه الــوعـى? - مع احلـــداثــة
حــتـى تــهـــيــأت له فـــلــســفـــته وثــقـــافــته
اخلــاصــة الــتى اتــفق عــلي تــسـمــيــتــهـا

بثقافة اجلسد.
ـزيج مــتــنـوع تــســعـة وعــشــرون بـحــثًــا 
وخــــــصب مـن خــــــبـــــراء فـى احلــــــركـــــة
والـعـلـوم اإلنـسـانــيـة وأخـصـائـيـ فى
ثـل اإللقـاء والصـوت ومـخرجـ و
وغــــيــــرهم جــــمــــعــــتــــهـم مــــعًــــا مــــائـــدة
مــســـتــديــرة أشــرف عـــلى فــعــالـــيــاتــهــا
ـــركــــز الـــقـــومـى لـــلـــبــــحث الـــعــــلـــمى ا
لتنـاقش موضوع "اجلسد واألداء" من
(1965 إلـى )1990 و جتــــــــــمــــــــــيع
ــــعـــرفـــة خالصــــات هـــذه األبــــحـــاث 

أوديت أصالن.
ــطـروح من ــوضـوع ا وتـأتى أهــمـيــة ا
ـــكـــانــــة الـــتى حـــصـل عـــلـــيـــهـــا تــــلك ا
وحقـقهـا اجلسـد فى القـرن العـشرين
بـوصفه ظـاهـرة سيـاسـية واجـتـماعـية
ـكـتـسـبـة ـكـانـة ا وفـنـيـة فى آن تـلك ا
ـاط الـتي فــرضت تــطــورًا مــوازيًــا أل
التدريب والتعليم والتقنيات وأساليب
األداء فى مـــــخــــتــــلـف اجملــــاالت وفى

سرحى بشكل خاص. مجال الفن ا
هـــــذا الـــــتــــــطـــــور الـــــذي واكب تـالشى
ـنــاهج والـعــلـوم وهـو احلـواجـز بــ ا
ـــســتـــديــرة من ـــائــدة ا مــا عـــكــســـته ا
خالل ذلك الــــتـــــنــــوع والــــتــــداخل بــــ
ـنـاهج الــتى انـطـلق مــنـهـا الــبـاحـثـون ا
وقــد تـنــاولت األبــحـاث ظــاهـرة األداء
احلـــــــركـى والـــــــصـــــــوتى مـن جـــــــمـــــــيع
جوانـبـها الـعـلمـيـة والنـفـسيـة والـتقـنـية
ــا ـــســرح والـــرقص..  فى مــجـــالى ا
يــــعـــد إضـــافـــة مــــهـــمـــة تـــتـــيـح حتـــلـــيل
مختـلف مدارس األداء ورؤى الفنان

ــهــمـومــ بــاجلـســد فى أعــمــالـهم - ا
ولـــعل إطاللـــة عـــلـى عــنـــاويـن أبـــحــاث
هـــــذا الــــكـــــتـــــاب تــــقـــــربــــنـــــا أكــــثـــــر من
مــــــوضـــــــوعـه ومن بـــــــ عـــــــنــــــاويـــــــنه:
انـيا حـول التداخل "ديـونيسـوس فى أ
ـسرح  احلـديث فيـما بـ الرقص وا
ـتـردد فى الـواليـات يـوتـوبـيـا اجلـسـد ا
ـتـحـدة  مــشـهـد اجلـسـد فى مـسـرح ا
ـــصـــداقـــيـــة بـــيـــكـــيت  اجلــــســـد ذو ا
األداء اجلــــســــدى لــــدى جــــيــــورجــــيــــو
مثلون سترهلـر فى مسرح الشمس ا
يـــكــتــبـــون بــأجـــســادهـم  بــيـــتــر بــروك
ــمـــثل  جــســـد يــســـرد حــكـــايــة مــا وا
ــمــثل االحــتــكــاك بـاألرض ــشــيــة وا ا
ـــاءة والــــكـــلــــمـــة مــــســـرح مــــا قـــبل اإل
ـشـاركـ بـأبـحاث الـكـلـمـة ومن بـ ا
فى هـذا الـكـتـاب بـيــتـر بـروك فـيـلـيب
إيـفـرنـل آريـان مـوشــكـ جــورج بـانـو

وأوديت أصالن وغيرهم.  
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ــرض وعـمالً أصــيب "بــيـتــر شــافــر" بــا
ـالزمــة بـــنـــصـــيـــحـــة األطـــبـــاء اضـــطـــر 
الـفراش بضعـة أسابيع متـتالية قرر أن
ــضى هــذا الــوقت الــطــويل فـى قـراءة
واحـد من الــكـتـب الـضـخــمـة تــلك الـتى
تـمـيـزت بــهـا فـتـرة نـهـايــة الـقـرن الـتـاسع
عـــشـــر وكـــان هـــذا الـــكـــتـــاب هـــو "غـــزو
ـؤلـفه "بـرسكـوت" الـكـتـاب الذى بـيـرو" 
أثر فيه بشـكل قوى وانفعل به واستمد
مـــــنـه مــــادة مـــــســـــرحـــــيـــــتـه "اصـــــطـــــيــــاد
الـشمس". وحتـكى لـنـا مـقـدمـة د. هدى
ـــســـرحـــيـــة وعن "بـــيـــتــر حـــبــيـــشـــة عن ا
شــافــر" عـاش.. شــافــر.. حــيــاة هــادئـة
عادية تالئم وضـعه كموظف ولم يتخل
عـن الـــوظـــيــــفـــة إال بـــعــــد أن أصـــبح من
ــعــتـــرف بــهم. تـــهــافت عـــلــيه الـــكــتـــاب ا
ـنـتــجـون بـعـد جنـاح مــسـرحـيـته األولى ا
"تـمـرين لـالصـابع اخلـمـسـة" التـى ابـتدأ
ـــدة عــــرضــــهــــا عـــام  1958واســــتــــمــــر 
عـــــامـــــ فـى لـــــنـــــدن وعـــــامًـــــا آخـــــر فى
نـيــويــورك وهى مــسـرحــيـة اجــتــمـاعــيـة
نفسيـة ذات مضمون جاد ولكن هؤالء
الـذين تـهـافـتـوا عـلـيه بـدأوا يـعتـذرون له
واحدًا بـعد اآلخـر عندمـا عرض عـليهم
نــــــصه الـــــثــــــانى الــــــذى كـــــان قــــــد أنـــــهى
كـــتــابـــته.. "اصـــطـــيــاد الـــشـــمس" وذلك
بــحـجــة ضــخـامــة تــكــلـفــة إنــتـاجـه. كـتب
"شــافـر" أثـنـاء هـذه الـفــتـرة مـسـرحـيـتـ
قـصيـرت ذاتـا مضـام اجـتمـاعية من
نـــوعـــيـــة الـــكـــومــــيـــديـــا الـــســـوداء األولى
بــعـنـوان "أذن خــاصـة" واألخـرى بــعـنـوان
"عـــ عـــامـــة" وجـــدتـــا طـــريـــقـــهـــمـــا إلى
ـسـرح وقـدمــتـا مـعًـا فى عـرض واحـد. ا
لم يـــحــاول "شـــافــر" نـــشــر.. "اصـــطــيــاد
ــســـرحــيــة ـــانًــا مــنـه بــأن ا الـــشــمس" إ
تـــكــتب لـــتــعــرض وأن هـــذا هــو الــغــرض

األساسى منها.
لم يـجـد مـنـتـجًـا خـاصًـا ولم يـتحـول عن
سرح انـه وجاءته الـفرصـة تلقـف ا إ
الـقـومى مـسـرحـيـته وأنـتـجـها وعـرضت
ـوسم  1964فـكـانت من أهـم أحداث

سرحية. وسم ا ا
اإلطـار العـام للـمسـرحيـة هو قـصة غزو
إسـبانـيا إلمـبراطوريـة بيـرو منـذ حلظة
إعـداد اجلنـرال.. فرانـشـيسـكـو بيـشارو
ـكون من  187جـنـديًـا ونزوله "جـيـشه ا
على ساحل أمريكا اجلنوبية حتى موت
آخـر حاكـم لهـذه اإلمبـراطوريـة العـريقة
وهــو األتــكـا" أتــاهــيــوالــبــا" نــرى مــوقــفًـا
ـسـرحــيـة من هـذه "لــبـيـتــر شـافـر" فـى ا
احلـــمــلــة وهـــو مــوقف اإلدانـــة الــتــامــة
ـــســـيح إدانــــة اجلـــشع والـــقــــتل بـــاسـم ا
جنـــده يــقــول عـــلى لــســان أحـــد أبــطــاله
"مــارتـن" (ســقــطت بــيــرو وأعــطــيــنــاهــا
اجلـــــشـع واجلـــــوع والــــــصـــــلـــــيـب.. ثالث

تحضر). هدايا من العالم ا
"مـــارتـن هـــو الــــذى يـــقص عــــلـــيــــنـــا من
ذاكـرته األحـداث بـعـد أن صـار شـيـخًا
جتـــاوز اخلـــمــســـ كــان وقـت احلــمـــلــة
صــــبــــيًـــا فـى اخلـــامــــســــة عـــشــــرة رافق
الـقـائـد "بـيـشـارو" صـبيًـا لـه وراغبًـا فى
سـرحـية أن يـصبح فـارسًـا. تصف لـنـا ا
جتــربـة الـفــتى الـتــجـربـة الــتى أخـرجـته
ـثــالـيـات إلى الـواقع مـن عـالم اآلمـال وا
ــــرارتـه وكـــــذبه ودمـــــويــــتـه إلى عـــــالم
يــــعـــيـش فـــيـه اإلنـــســــان بال إنــــســـانــــيـــة.
و"بــيــشـــارو" قــائــد احلــمـــلــة االبن غــيــر
ــشــردة حـتى الــشــرعى ذو الـطــفــولـة ا
لــيــقــال عـنـه إنه "مـا كــان لــيــعـيـش لـو لم
تـــرضـــعه خـــنــزيـــره". خـــاطــر "بـــيـــشــارو"
بــــحــــيــــاتـه وهــــو فــــوق الــــســــتــــ أطــــاح
بإمبراطـورية الشمس والذهب ولم يكن
ذهبها هـو مطمعه بل البحث عن مجد
يــجــعــله يــحـظـى بـاالحــتــرام من الــنـاس
مــقــبــوالً فى مــجــتــمــعــهم عــبــر احملــيط
وت بـعد أن فـر منه هاربًـا من العـدم وا

أمل األبوة.
أفـكـار مـتـعـددة ودرامـا اخـتـار لـهـا "بـيـتر
ـلـحـمى فـى سـردها شـافـر" األسـلـوب ا
مـشـاهد مـتـعددة دون وحـدة فى الـزمان
ــكـــان مع اســـتــخـــدام تــقـــنــيـــات مــثل: وا
ـوسـيـقى الرقص الـتمـثـيل الـصامت ا
الـــغـــنـــاء اســـتـــعــــارة تـــقـــنـــيـــات الـــصـــورة
الــســيــنـــمــائــيــة. كل هــذا من خالل لــغــة
نــــثـــريــــة تـــهـــتـم بـــالــــتـــصــــويـــر الــــشـــعـــرى
ــمـثل فى ومـوســيــقى الـنــظم تــسـاعــد ا
عمـله واستخالص طـبيعـة الشخـصيات

وليست مجرد زخارف لفظية. 
"اصطيـاد الشمس" نص مسرحى غنى
يفسح مجاالً رحبًا إلعمال اخليال فيه
ويــــحـــمل فى داخــــله إمـــكـــانــــات كـــبـــيـــرة

لعرض مسرحى شامل.

سرحى "اجلزء الكتاب: اجلسد واألداء ا
الثانى"

ؤلف ؤلف: مجموعة من ا ا
جتميع: آوديت أصالن

ترجمة: أ. د. منى صفوت
سرح الناشر: إصدارات مهرجان ا

التجريبى

محمود احللوانى

عبد احلميد منصور
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سرحي جريدة كل ا

> كان من طالب قسم اإللقاء والتمثيل عام ١٩٥١ عبد الله غيث حس خضر عبد
الرحمن الريس فرج النحاس حس فياض عز الدين إسالم أحمد لطفى

محمد الدفراوى محمد شوقى بركه أحمد راضى فاروق الدمرداش.

> أحمد قاسم ومحمد
جمال أطلقا مؤخرا

جروبا جديدا على الفيس
بوك بعنوان "الفرق

سرحية احلرة" ليكون ا
لتقى الدائم ثابة ا
ألعضاء هذه الفرق

لعرض أعمالهم والتنويه
عن عروضهم اجلديدة

إضافة إلى تبادل اخلبرات
وطرح األفكار الهادفة إلى
تطوير كيانات الفرق

ستوى احلرة للنهوض 
عروضها..
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أحمد زيدان
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يــسـمع صــوتــهم أو حـتـى يـشــغل بــاله بـالــكــتـابــة عن هــمـومــنـا أو
أحالمـنا أو الـتعبـير عـن ما بـداخلـنا أو حتـى مسـاعدتـنا ال أحد
يجـهد نفـسه بالتفـكير بـنا نحن وكأنـنا من دولة أخـرى غير تلك
سـرح هو همنا سـرح فقط ولكن ا الـدولة فى كل شىء وليس ا

األكبر اآلن .
مــسـرحـنــا : يـا إبـراهـيـم فـيه اليـحـة نــوادى هـتـتــنـاقش عـشـان
النـاس تتكلم عن مشاكل النوادى وطـموحهم إيه فيها وأعتقد
أن اإلدارة بــطــرح مــشـروع الاليــحــة حــاســة بـأن فــيه مــشــكــلـة
حـقـيـقـيـة أصـابت الـتــجـربـة وعـشـان كـدا هـتـشـرك الـنـاس فى
كن يحصل شىء إيجابى ونحط ايدنا على مشـروع الاليحة 

كن نلقى عالج . مكان اخللل و

ـكن يــكـتب عـنه ولــو لـيـوم واحــد مـ انت ومــنـ عـشـان حــد 
أكـتب عنك من أسـيـوط سوهـاج قـنا ودول فـيـنهم بـالـظبط ????

الله أعلم 
وأخــيــرا يــبــقى احلــال عــلى مــا هـو عــلــيه وإلــيــكم هــذه الــظــاهـرة
فـجعـة الغـريبـة والتى من خالل مـتابـعتى لـها أبـشركم بـإنقراض ا
ـاضى كان هـناك 24 يت فى الـعام ا ـسرح فى هـذا اإلقلـيم ا ا
ـنـيـا تـقـدم ـنـيـا وحـتى أسـوان وكـانت ا جتـربـة نـوادى مـسـرح مـن ا
 12عـرًضـا مـسـرحـًيــا وسـوهـاج تـقـدم أربـعـة عـروض وهـذا الـعـام
 11جتــربـة فــقـط من إقــلــيم بــالـكــامـل وجتـربــة واحــدة فــقط من
ـنـيا وجتـربـتان مـن سوهـاج بـعد إن قـرر أغـلب مخـرجى الـنوادى ا
هـرجان  وفى الـعام شـاركـة مرة أخـرى فى ا العـدول عن فكـرة ا

قبل قد ال جند سوى ثالثة أو أربعة عروض على األكثر .  ا
ـسرحـي فـى أى مكـان فى الـصعـيد إذا وال ألوم أى أحـد من ا
سـرح بـكل ما فـيه فـلـيس هنـاك من يـعتـنى بـهم أو حتى تـركـوا ا

ـرارة عـلى أرسل الـصــديق مـصـطــفى ابـراهـيـم رسـالـة شـديــدة ا
سـرح فى إقـلـيم وسط مـجمـوعـة مـسـرحـنـا الـبـريـديـة حـول أن ا

وجنوب الصعيد خارج احلسبان حسب قوله ويكمل قائال
ــًا الـكل ــكن حــد يــفــكـر فــيــنــا بس دا عــشـان إحــنــا آخــر نـاس 
بيقـطع فى فروة اإلقليم ويـطلعوا عـني النـاس اللى هنا وخالص
من غـير أى داعى لكن حـد يعـلمـنا الصح من الـغلط أل نـروح نعلم
نيا األقاليم التـانية ونعـمل ورشة فى القاهـرة أو اسكندريـة لكن ا
أو أسـيوط أو سوهاج أو قـنا أو أسوان أو األقصـر أل يا عم وإحنا
إيه الـلى يـودينـا آخـر الـدنـيـا ونروح لـنـاس زى دول لـيه سـيـبهم فى
آخـر مصر كـده محدش هـيسمـعهم وال هـيسمع عـنهم فى يوم من
ـــهم إنــهم قــاعــدين ومـــدفــونــ هــنــاك ومــحــدش مــنــهم األيــام  ا
بـيــتـكــلم ولـو حـد مــنـهم اتــكـلم ادبــحـوه لـيه ولــيه الـواحــد يـشـذ عن

اجملموعة ? اسكتوا فأنتم موتى بال قبور.
عـنـدنـا ملـيـون عرض وحـش وعنـدنـا عرض واحـد كـويس مـفيش

IQƒ°üæŸÉH á«Mô°ùŸG áYÉª÷G ióàæe
مـسرحية جميـلة ويكمل بأنـها جتارب تستحق
ــسـتــويــات بـ ـتــابــعــة رغم تـفــاوت ا الـثــنــاء وا

العروض
فــنــانــون مـــوهــوبــون مــنــهم مـــحــمــد أســامــة فى
ــرسـى كــفـــنــان ـــوســيـــقى ومـــحــمـــد ا مــجـــال ا
ـهـتـرئــون وحـنـان فـكـرى تـشـكـيـلـى فى عـرض ا
ـكــيـاج والقـت ثـنــاء الـنــقـاد أيــضـا فـى مـجــال ا
ومـواهـب ال حتـصى فى مـجـال الـتـمـثـيل مـنـهم
كــــر عــــادل ومــــحــــمــــد الــــديــــاســــطى وزيــــنب
وشــــروق عــــبــــد الــــقــــادر وهــــبه زكـى ومــــحــــمـــد
األباصيـرى وشيـماء أبو بـكر وزيزى  ومـحمد
السعـيد وأمـينـة أسمـاء السـيد والـسيـد فتحى

محمد عزت وأحمد طارق.   
وفى الـنـهـايـة أرجـو من اجلـمـيع االسـتمـرار فى
الـتـكــاتف حملـاولـة صـنـع تـيـار مـسـرحـى مـتـمـيـز
ـنصـورة  الذى أثار إعـجاب كل بـقصـر ثقـافة ا
هرجـان بغض النظـر عن نتيجة من تـابع هذا ا

قدمة  هرجان أو مستوى العروض ا ا
ــزيـد مـن هـؤالء مــســرحـنــا : نــتــمــنى أن نــرى ا
ــبــدعــ الــشــبــاب الــذين يــبــحــثــون عن لــغــة ا
مـسـرحــيـة جـمــيـلـة وغــيـر مـســتـهـلــكـة وهـذا هـو
زيد التفاصيل أو اإلشتراك نتدى  رابط ا

"http://avans-mans.soglam.net/
forum.htm" http://avans-

mans.soglam.net/forum.htm

سرحية بـقصر ثقافة مـوقع منتدى اجلماعـة ا
ــنــصــورة مــوقع نــشـط جتــد عــلــيه نــصــوصًــا ا
ـــيـــة وأخـــبـــارًا فـــنـــيــة مــســـرحـــيـــة عـــربـــيـــة وعــا
مـســرحـيــة ومـتــابـعــات ألعـمـال د. رضــا غـالب
التمثيلـية كأب مسرحى ألفراد تلك اجلماعة
ـهـرجـان ويـوجـد بـعض الـتـغـطــيـات اخلـاصـة بـا
ـــنـــصـــورة من ــــســـرح بـــا اإلقـــلـــيـــمى لـــنـــوادى ا
تـلخيص شديد لـبعض الندوات وتعـليقات على
ــنـضـمــ لـلـمــنـتـدى الــعـروض وقــد بـلغ عـدد ا
ــــــنــــــتــــــدى  399 عــــــضــــــوا ويـــــــشــــــرف عــــــلى ا
اإللـكـتـرونـى مـحـمـد مـنـسى ومـحـمـد احلـنـفى
تـامر محمـود عمرو السـعودى أما أهم أخباره

احلالية فهى
 مـــخـــرج عـــرض حــتـى تـــثــبـت إدانـــته يـــدعــو
لـتشـريـحه والـبعض يـرى أن الـعـيب ف النص

فقط .
محـمد مـنسى سـعيـد بوجـود جيل جـديد من

نصورة. سرح ا بدع  ا
مـــــخـــــرج عــــرض حـــــتـى تــــثـــــبـت إدانــــتـه يـــــدعــــو
لـتــشـريــحه والـبــعض يــرى أن الـعــيب ف الـنص
ــــا اطــــرفـــهــــا دعــــوة اخملـــرج أحــــمـــد فــــقط ر
صــبـرى غـبــاشى -  مـخــرج عـرض حـتـى تـثـبت
إدانــتـه - إلى تــشــريح مــســرحــيــته فى جتــربــته
اإلخــراجـــيــة األولـى ويــرى الـــنــاغى وهـــو أحــد
ــنــتــدى أن الـعــرض جــمـيل مـن حـيث أعــضـاء ا

اإلخــراجـــيـــة ويــتـــابع : مــبـــروك يـــاأحــمـــد عــلى
الـعــرض انـا مــاشـفــتـوش لـألسف فـمش هــقـدر
اقول غير كده والله عليك ياناغى بعد اقل من
سـنه تمثيل عـرفت البؤر الدرامـيه برافو عليك
ياولـد وكمـان شوفت عـرض عرفت عـيوبه ف
الـله علـيك ربـنـا يحـمـيك وشـكلك كـده نـاقصك

مخرج يخرج اللى جواك .
 محـمد منـسى سعيـد بوجود جـيل جديد من

نصورة سرح ا بدع  ا
اخملـرج مـحـمـد مـنـسى ســعـيـد بـتـجـارب شـبـاب
ـنــصـورة والـتى بـدت بــهـا جتـارب جـيل نـوادى ا
ـــبـــدعـــ الـــشـــبـــاب يـــســـتـــحـــقـــون الـــدعم من ا
تابـعة خمسـون شابا وفـتاة جامعـيون وستة وا
مــــخـــرجــــ  بــــرز مـــنــــهم عــــدد من اخملــــرجـــ
ـــتــــلـــكــــون حـــســــا ومـــوهــــبــــة فى بـــنــــاء صـــورة

الـتمثيل واإلخـراج وال يعيبه سـوى فكرته التى
لـيس بهـا " بؤر درامـيـة " على حـد قوله ويـكمل

قائال: 
ـمـثــلـ االكـثـر الـنص كـان اقل مـن مـجـمـوعــة ا
من رائـــــــعــــــة ورأيـى فى اإلخـــــــراج أنه اتـــــــعــــــمل
ــــعـــاجله ــــكـــنـــة مـن حـــيث ا بـــأفــــضل صـــوره 
ـلل إال كان الدرامـية الى مـحت عنه الـرتابه وا
فـيه واضــافت لـون من الـبـهـجــة اجلـمـيـله عـلـيه
وأنـا متأكد أن احـمد صبرى هـو أفضل مخرج
يــخــرج نص حــتـى تــثــبت إدانــته ألن أى مــخــرج
لل ( يعنى تـانى كان هيقع فـى فكرة الرتـابه وا
الـــــــــعــــــــيـب فـى الـــــــــنـص مـش فـى اإلخــــــــراج وال

التمثيل) 
أمــا حــازم بــشــيــر فــيـــعــلق بــأنه لم يــر الــعــرض
ولـــــــكـــــــنـه يـــــــبـــــــارك اخملــــــرج فـى أولـى جتـــــــاربه
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 حمدى طلبة

الــعـمــلـيـة اجلــراحـيــة وشـكــرًا لألسـتـاذة
مــــهــــا عـــــفت الــــتـى ســــاعــــدت بــــاجلــــهــــد
ـــتـــابـــعـــة ومـــازالت تـــســـاعـــد مــصـــابى وا
حـــــريـق بـــــنـى ســـــويـف وحتـــــاول تــــــذلـــــيل
العقبات التى تواجه بعضهم فى مسألة
الــعالج ســواء عـلى نــفــقـة الــدولـة أو من

جهات خاصة .

âØY É¡eh ≈cR ±ô°TCG .O á°UÉNh ¬°Vôe ≈a √ófÉ°S øe πc ôµ°ûj
زامل الذى أجرى له الـعمليـة اجلراحية

بنجاح . 
مـــســرحـــنــا : الف سالمــــة يــــا أســــتـــاذ
حــمــدى ونــتــمــنى أن تـــتــمــتع دائــمــا بــكل
يــة وكل الـــشــكـــر لــكل من صــحـــة وعــافـــ
ســانـدك دكـتـور اشــرف زكى الـذى جـعل
يــلـيـة تـتـكـفل بـنـفـقـات ـهن الـتـمـثـ نـقـابـة ا

أجـــرى اخملـــرج حــمـــدى طـــلـــبــة عـــمـــلـــيــة
جـراحيـة نـاجحـة لـتغـييـر مـفصل الـقدم
و شـفاؤه بـحـمـد الـله وقـد أرسل عـلى
مــجــمــوعــة مـســرحــنــا الــبـريــديــة رســالـة
شـكر حملـبـيه وتالمـيذه ولـكل من سـانده
فى مــحــنــتـه وخص بــالــذكــر د. أشــرف
زكى مـهـا عفت والـدكـتـور اجلـراح فؤاد
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مصطفى إبراهيم

سرحي جريدة كل ا

> كنت شغوفًا - رغم صغر سنى - بحفظ القرآن الكر كتاب الله العزيز. وكنت شديد
ذاكرة األمر الذى سبب لى أكثر من استدعاء يومى بطلب من حضرة احلرص على ا
هيبة. الناظر الشيخ زكى صاحب العمامة ا

4ájGôŸG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe              É«fódG
É¡«a Éeh    
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> مسرحية "مأساة احلالج"
سرحى للشاعر والكاتب ا
صالح عبد الصبور يتم
عرضها 31 أغسطس
اجلارى على مسرح ساقية
سرحية بطولة الصاوى ا
يحيى محمود وخالد كمال
محمد مبروك فاروق
محمد رامى اجلندى
واإلخراج ألحمد سامى
الشهير بويزو والعمل إنتاج
شارك خاص جملموعة ا

ه. فى تقد

.. ΩódG ¢SôY 
ÉcQƒd á«KÓK πªµj ™aÉf Ú°ùM

قـــدم  اخملــــرج حـــســـ نــــافع عـــلـي مـــســـرح
ـلكـي بالـعـاصمـة االردنـية ـركـز الـثقـافي ا ا
مسرحيـة عرس الدم للـوركا الذي سبق ان
قـــــدم لـه   عــــام  1997يــــرمـــــا وفي الـــــعــــام
 2006بـيت برنارد ألـبا لـيكمل بـذلك تقد
ــــأســـاويـــة لـــلـــكـــاتـب األســـبـــاني الــــثالثـــيـــة ا

الشهير
الــعـرض الـذي  دعـمـته أمـانـة عـمـان ووزارة
الـثـقـافـة وبـالـتـعـاون مع الـسـفـارة اإلسـبـانـية

في عـمان واجلمـعيـة األردنيـة لإلبداع . قام
ببـطولته بـكر قـباني وعبـد الرحـمن بركات
نــهى ســـمــارة  ديــاال أكــرم مــعـــتــز الــلــبــدي
حنـ طـوالبـة  زينـة اجلعـجع سـينـوغرافـيا
حــســـ نـــافع أزيـــاء جـــمـــيــلـــة عالء الـــدين
مـــكـــيـــاج بـــشـــرى ـــراشـــدة إضـــاءة مـــحـــمـــد ا
ـؤثرات لـعـمـر الفـقـير ـوسيـقى  وا حـاجـو. ا

وغناء دياال كرم.

¿ÉªY áæ£∏°S ≈a ÉÑàµe íààØJ ìô°ùª∏d á«Hô©dG áÄ«¡dG

عـــلى الـــهـــيـــئـــة تـــقـــد وتـــوفـــيـــر الـــدعم الالزم
لـتـحـقـيق أهـدافـهم سـواء عـلى مـسـتـوى الـورش
الـفنية والتي اتـفقت الهيئة مـع اخملرج اللبناني
جــان داود فـعـلــيـا عــلى اإلشـراف عــلى الـورشـة
تخـصصة التي ستقام في جزر القمر الفنية ا
سرح وتسهم في تأهيـل وإعداد العامل في ا
ـسرحـية وذلك بعـد عيد على صـقل قدراتهم ا
ـبـارك وتـقـد مـذكـرة تـوضـيـحـيـة مع الـفـطـر ا
دراسة حـول إمكـانيـة توفـير مـقر دائم لـلمـكتب
ـطــلــوب والـذي الــتــنـفــيــذي مع تــقـد الــعــون ا
ــســرحـــيــة  بــاســـتــمــراريــة يــســمح لـــلــطــاقـــات ا
ـسـرحي وتـطـوره خـصـوصـا أن دعم نـشـاطـهـا ا
ـكاتب الـقـطـريـة النـاشـطـة والـفعـالـة هـو أحد ا

أهداف الهيئة العربية للمسرح.

وافــقـت وزارة الــتــراث والــثـــقــافــة في ســـلــطــنــة
عمان على انضمام اجلـمعية العمانية للمسرح
إلـى عـضـويـة الـهـيــئـة الـعـربـيــة لـلـمـسـرح و الـتي

يقع مقرها الرئيسي  بالشارقة .
وقـال إسـمـاعـيل عـبـدالـله األمـ الـعـام لـلـهـيـئـة
كـتب الـقـطري الـعربـيـة للـمـسـرح إنه بـافتـتـاح ا
ـكاتب لـلـهيـئـة في سـلطـنـة عمـان يـصبح عـدد ا
الـقـطـرية  17مكـتـبـا ويجـري اآلن الـتـنـسيق مع
ـعـنـية النـضـمام مـوريـتـانيـا وجـيـبوتي اجلـهات ا

غرب. وا
ــكـتب يـرأسه وأوضح اسـمــاعـيل عـبــدالـله أن ا
الـــدكــتـــور مـــحـــمــد بـن ســيـف احلــبـــسي رئـــيس
اجلــمـعــيـة الــعــمـانــيـة لــلـمــســرح مـشــيـرا إلي أن
سرح كتب سيسـهم في النهوض واالرتقاء با ا

ـسـرح ــسـتـمــر في كل مـا يــخص ا واحلـوار ا
تعددة. والعامل فيه في مجاالته ا

من جـهــة أخـري بـحـث وفـد الـهــيـئـة الــعـربـيـة
لــلــمـســرح بــرئـاســة إســمـاعــيل عــبـد الــله في
لـــقــــاء عـــقـــدتـه في مــــوروني عـــاصــــمـــة جـــزر
ـكـتب الــقـطـري لـلــهـيـئـة الــقـمـر مع أعــضـاء ا
ـاديــة والــفــنــيـة ــكــتب ا هــنــاك احــتـيــاجــات ا
ـسـرحي لـلـقـيـام بدوره في ـشـهـد ا لـتـفعـيل ا
الـــتـــنــيـــمـــة والـــتــطـــور االجـــتــمـــاعي وسـط مــا
يـعانـيه اجملـتـمع القـمـري من حتـديات تـتـمثل
في الـتـعـددية الـثـقـافـيـة وضـعف االمـكـانـيات

ادية ا
ـكـتب  إلى ودعـا إسـمـاعـيل عـبــدالـله أعـضـاء ا
وضع تـصـوراتــهم في دراسـة تـفــصـيـلــيـة تـسـهل

ـقــبـلـة كـمــا سـيـسـعى ــرحـلـة ا الــعـمـاني خالل ا
ـســرحـيـ والـفـنـانـ هـنـاك لـضم كـوكـبـة من ا
إلى عـضـويـته   مع تـعـمـيق الـعالقـات الـثـقـافـية

سارح في الوطن العربي . والفنية مع بقية ا
واشـار إسـمـاعـيل عـبـدالـله إلـى أن الـهـيـئة ال
ـــكــاتـب الـــقـــطـــريــة تـــدخـــر وســـعـــا في دعـم ا
ـدن والعواصم الـعربـية لتـحقيق لـلهيـئة في ا
ـتـمثـلـة في تـفعـيل احلـركة أهـداف الـهـيئـة وا
ــســـرحـــيــة الـــعـــربــيـــة وحتــقـــيق مـــتـــطــلـــبــات ا
ـــســرحـــيــ الـــعــرب من خـالل جتــســـيــر مــا ا
ــســرح الـعــربي انــفـصـل من عــرى بــ أهل ا
ـــســرحي ــشـــهـــد ا ـــســـاهــمـــة في تـــطـــور ا وا
الــــعــــربـي فــــنــــيــــا وفــــكــــريــــا لــــيــــؤدي دوره في
احلـــراك االجـــتــمـــاعي والـــتـــواصل الـــثــقـــافي
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الهاجس األخير ..
سرح احلر تفتتح مهرجان ا
ــهـرجــان االول لــلـمــسـرح احلــر الـذي ــاضي فــعـالــيـات ا انــطـلــقت االســبـوع ا
أقــامـته مـؤســسـة الـشــهـيـدين الــصـدرين  في بــغـداد بـحــضـور عـدد كــبـيـر من

سرح . هتم بشؤون ا ا
ـهـرجان بـكـلمـة من مـديـره الفـنـان سالم الـعـبيـدي قـال فيـهـا: إن هذه افـتتح ا
سـرح الـعراقي الـتظـاهـرة الثـقـافيـة الـتي تقـام اآلن هي امـتداد حي حلـركـة ا

من أجل إضافة لبنة جديدة ومتواضعة في صرحه التاريخي الكبير.
ـهـرجـان الـسـبـعـة سـتـتـضـمن تـقـد تـسـعـة عـروض وأضـاف قـائـالً: إن أيـام ا
مــسـرحــيــة تـخــتـلف فـي رؤاهـا وطــرق إخـراجــهـا كــمــا وقـد خــصـصت جــوائـز

ثل   ألفضل عرض وأفضل إخراج وأفضل 
قـدمت فـرقة األمل لـلـمسـرح مسـرحـية( الـهـاجس األخيـر) إعـداد نعـيم خلف

بطولة و إخراج علي مجيد ومعه  نور كامل محمود فاخر وأحمد صادق.
دارت حــكـايــة الـعـرض.. حــول الـلــحـظـات الــتـاريــخـيــة األخـيـرة الــتي أحـاطت
اخــتـيـار(احلــر الـريــاحي) االنـضـمــام إلى ركب اإلمـام احلــسـ أو الــبـقـاء في

صفوف األعداء.
وقـال  اخملــرج  إن الــنص الــذي اشـتــغل عــلى اجلـانـب الـنــفـسـي لـلــشــخـصــيـة

الرئيسة تطلب بذل مجهود كبير في إيضاح معالم االنتماء للخير أو أكثر.
ـهـرجان ـسرحي وعـضـو جلنـة الـتحـكـيم  قال:إن ا د.ريـاض سكـران الـناقـد ا
ـؤســسـة عـرفت بـاهـتــمـامـهـا بـاجلـانـب الـديـني وهـو يـعـد يـؤكــد بـدء االنـفـتـاح 
مــؤشــرا حــضــاريــا جــديــرا بــاالحــتــرام واالهــتــمــام في صــنـع آفــاق حــضــاريـة

جديدة.
وقـال اخملـرج والـنـاقـد سـعـد عـزيـز عـبـد الـصـاحب إنـه لـفـرح كـبـيـر أن نـشـهد
هـذه الـتـظـاهـرة الـتي تـقـام في مـكـان كـان "خارج الـتـغـطـيـة الـثـقـافـيـة" وهاهم

الشباب يقدمون أعمالهم وفق رؤية حداثــوية وجتريبية تبشر باخلير.
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علي خشبـة مسرح وسينـماتيك القـصبة برام الـله قدم الفنـان الفلسـطيني فادي الـغول مونودراما
"كالرنيت "والـتي يروي من خاللها أحداثا حقـيقية عاشها في طـفولته خالل العدوان اإلسرائيلي

على لبنان عام .1982
وقـال الـغـول الـذي جنـح عـلى مـدار سـبـعـ دقـيـقـة في أن يـبـقـي اجلـمـهـور مـشـدودا إلـيه يـتـقـمص
سرحي هو قصتي احلقيقية العديد من الشخصيات التي لهـا بصمات في حياته "هذا العرض ا

خرجت إلى النور بعد عام ونصف من اإلعداد والتحضير".
وأضـاف "يـقدم هـذا الـعمـل بعض الـتـفاصـيل الـصغـيـرة التي قـد ال يـتوقف عـنـدها الـكـثيـرون عـند
ا تـعـكس أحالم وواقع أالف األطـفـال الذين ـرحـلـة وهي نـابعـة من الـذاكـرة ور الـنـظر إلـى تلك ا
ـسرحي ولكن سـات فنية لـتتنـاسب والعمل ا ـشاهد أضـيفت إليـها  رحـلة.. بعض ا عاشـوا تلك ا

ما تتحدث عنه هو حقيقة".
ـوسـيـقى تـعـني ـسـرحي "كـالرينـت" قـال "الـكالريـنت آلـة مـوسـيـقـية وا وعن اخـتـيـاره السم الـعـمل ا
وت الـذي كان ينـشره الدمـار في كل مكان بـسبب حرب مـجنونة احلياة التـي بحثت عنـها وسط ا
وسيقى رمز للحب والعطاء". حملت كل معاني القسوة كانت تطال كل شيء في احلياة كما أن ا
وسيـقى بعد أن عـثرت علـيها وأضاف "إن لـلكالرينت جـزء مهمـا في ذاكرتي فـمعهـا بدأت اتعـلم ا

كان الذي خبأها عمي فيه خالل احلرب". في ا
ذبحة التي ارتكبت ضد الفلسطيني في مخيمي سرحي إلى الذاكـرة ا ويعيد الغول في عمله ا
شاعر اخلوف صبرا وشاتيال دون أن يدخل في تفاصيل من قـام بها ولكنه يقدم صورة إنسانية 
وت الذي كان يعتقد أنه قـادم اليهم مع كل زخة رصاص أو صرخات من كانوا يقتلون وقال من ا

وت سوى على بعد أمتار منا ولكننا جنونا". "لم يكن ا
سـرحي شـهـادة حيـة لـتـفاصـيل صـغـيرة ال تـخـصه وحـده ولكـنـهـا تخص ويـرى الـغـول في عرضـه ا
ـسرحـيـة نـبش لـلـذاكرة كي ال آالف األطـفـال يريـد أن تـبـقى حـيـة في ذاكـرة األجيـال وقـال "هـذه ا

ننسى وأهديها لروح والدتي التي أتمنى أن أتمكن يوما من العودة إلى لبنان لزيارة قبرها".
ــســرحي بــعــد الــعــرض "اخــتــرت أن يــكــون الــعــمل بــطــريــقــة ــالــكـي مــخــرج الــعــمل ا وقــال أكــرم ا
ــمــثل نــفــسه. ــبــني عــلـى ذاكــرة ا ــمــثل الــواحــد" ألنـه كــان األنــسب لــهــذا الــعـــمل ا ـــونــودرامــا "ا ا

والتجارب التي عاشها سيكون تعبيره عنها مليئا باإلحساس والصدق".

cyan magenta yellow black File: 4- 29 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> نعمتُ بنشأة دينية من أبوين يحرصان على تأدية الصلوات فى مواعيدها.
وعندما وصل سنى إلى اخلامسة من عمرى اصطحبنى أبى إلى مدرسة أولية

قريبة من منزلنا هى مدرسة الشيخ على يوسف.

عهد عام ١٩٥٢م الزمالء كرم مطاوع حسن فؤاد شفيق. زينب عبد > قبل ا
نعم أبو الفتوح محمد علوان الرحيم عبد احلى أديب عبد العزيز غنيم عبد ا
كارم أحمد منير التونى جنيب سرور محمود األلفى كمال الزينى حس أبو ا
. الشناوى أحمد عبد احلليم جمال إسماعيل بدر الدين حسان
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كـرسى. أحـمـد درويش يــحن من وقت آلخـر لإلخـراج
لذلك عمل كمساعـد لإلخراج ومخرج منفذ كثير من
الــعـروض مــنــهــا "صــوت من الــعــالم األول و  6شــهـور
ــلــيـونــيــرة تـزور الــقــريـة ــيالد وســؤال الـزمن وا قــبل ا
وشــيــال احلــمــول يــا مــتــولى وفــتــاوى الــنــاس وحــصـاد
الــــشك واحلــــصــــاد واألخــــطــــبــــوط. وال يــــزال أحــــمــــد
ارس عـشقـة للـمسرح مـن خالل الهـندسـة الصـوتية
والـعـمل فى مـجـال اإلخـراج ويـتـمـنى أن يـقـوم بـإخـراج

العروض بعد أن عمل كثيرًا مساعد.

ولـد أحمـد درويش فى عائـلة فـنيـة فوالـده هو اخملرج
ـــســـرحى عــادل درويـش وعــمـه جــمـــال درويش أحــد ا
مـخـرجى الــثـقـافـة اجلـمــاهـيـريـة بـالــدقـهـلـيـة.. ووسط
ـنـاخ الـفـنى نـشـأ أحـمـد وعنـدمـا وصل هـذا اجملـال وا
إلـى سن اخلـــامـــســـة قـــدم مع والـــده عـــروضًـــا كـــثـــيــرة
لألطـفــال مـنـهــا "الـتــوأم" وابن اجلـنـة و  6شـهــور قـبل
ـدارس الـتى ـسـرحــيـة بـا ـيالد ثم الـتـحـق بـالـفـرق ا ا
الـتــحق بـهــا وقـدم مــعـهــا عـروض "الــشـحــات واألمـيـرة
واخــنــاتــون وأحــمـس وأكــتــوبــر آخــر عـــربــيــة ونــال عن
ــثل عــلى مــســتــوى الــتــربــيـة األخـيــر جــائــزة أفــضل 
والـتـعـلـيم ثم انـطـلق بـعـد ذلك والـتـحق بـفـرق الـشـبـاب
والـريـاضـة والـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة وقـدم مـعـهـا الـعدو

فى غـــرفـــة الـــنـــوم وحـــكـــايــــة شـــعب كـــويس واجـــيـــوش
وغـيرها من العروض.. يـعشق أحمد هـندسة الصوت
لـــذلـك حتـــصل عـــلى عـــدة دورات ودراســـات فـى هــذا
تحـدين ومنها إلى اجملال ثم التـحق بفرقـة الفنانـ ا
مـسرح أحـمـد األبـيـارى الـذى يديـن له أحمـد بـالـكـثـير
من الـــفــضل والـــوالء فـــالــعـــائــلـــة اإلبــيـــاريــة هـى الــتى
صرى سـرح ا رسـخت مبدأ الـكومـيديـا الهادفـة فى ا
قـدم أحـمــد عـلى مـسـرح اإلبـيـارى كــمـهـنـدس لـلـصـوت
عـدة عـروض أهـمـهـا "شـارع مـحـمـد علـى وكعـب عالى
وكـرنب زبـادى وشىء فى صـدرى وحودة كـرامـة وربـنا
ا من يخللى جمـعة ودورى مى فا صوليا ومرزوق قا
نـومـة ومـراتى زعـيـمـة عصـابـة.. وأخـيـرا مـرسى عاوز

 ..óÑ©dG ó«dh
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سها سامىأشرف عتريس

سرح عشق وليد العبد لـلمسرح أوصله ألن يصبح رئـيسا لقسم ا
ـسـرحى وحتــقـيق أقـصى فى اجلـامــعـة كـمـا دفــعه نـهـمـه لـلـعـمـل ا
طــــاقـــاته فـــيه ألن يــــجـــمع فى آن واحـــد بــــ الـــتـــألـــيف واإلخـــراج
والـتــمـثـيـل وقـد حـقق ذلـك فى مـعـظـم الـعـروض الــتى قـدمــهـا مـثل
ـيت يــومك يـا قـدس مــلـحـمـة يــا وطـنى" وقـد "جـنـرال اجلــيش ا
حــصل عن الــعــرض األخـيــر عـلـى درع الـتــفـوق من اجلــامــعـة كــمـا
هرجان الـتجريبى حصل عـرضه "يوم جديـد" على إحدى جوائـز ا

فى ليبيا عام .2001
كـذلك قـدم ولــيـد الـعـبـد تـألــيـفًـا وتـمـثــيالً وإخـراجًـا عـروض "مـوت
رجـل تــافه" الــذى حــصل عــلى الــكــثــيــر من اجلــوائــز فى عــدد من
ـهرجـانـات مثـل جائـزة أحـسن مخـرج من تـونس وشـهادة تـقـدير ا
ــانــيـــا كــمــا قــدم "أجــراس اجلــنــون" و "ذاكــرة" ومــؤخــرًا قــدم من أ
ـسرح عرض "خـمـسة" الـذى كان قـد توقف بـسـبب مشـاركته فى ا

التجريبى فى دورته قبل األخيرة.
درسى وكان أول عروضه سرح ا سرح من ا بدأ العبد عالقته با
هو "هاتف الصمـت" بعده شارك فى بعض األعـمال اإلذاعية مثل

"روضة األطفال".
و "جيل الغد" و "كل يوم حكاية".

وليد العـبد يعلن دائـمًا عشقـة للمسـرح اجلامعى ويتـمنى أن يتسع
ـنح الـفـرصـة لـكل من يـريد أن سـرح جلـمـيع األفـكـار والـرؤى و ا

يقدم شيئًا حقيقيًا أو فكرة جديدة.

محمد جمال الدين
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ـــثل عـــمـــانـى صــغـــيـــر الـــسن زاهـــر الـــسالمى 
يــقـــتــرب من الــعــشــرين ســـنــة أو لــعــله جتــاوزهــا
ـثل لـلـمـسـرح والــتـلـيـفـزيـون ويـتـمـنى أن قـلـيالً 
ـسرح ـزيـد من الـنـجومـيـة وأن يـرقى بـا يـحـقق ا
العمانى وأن يرتـقى بهوايته ويدعمـها ويصقلها
ـيــة حـتى ــعـاهــد الـتــمـثــيل األكــاد بــااللـتــحـاق 
دارس سرح دراسـة منهجية ويحيط  يدرس ا

اآلداء اخملتلفة.
ــســرحــيـة شــارك فـى الــكــثـيــر مـن الــعــروض ا
ــدرسى غـيـر أنه يــعـتـبـر ـسـرح ا مـنـذ كــان بـا

البـدايـة احلقـيقـية له عـنـدما الـتقى بـالدكـتور
كـمال عبـد الله الذى شجـعه كثيـرًا وبث الثقة
فـى نــفـــسه وفـى مــوهـــبـــته فـــبـــدأ يــشـــارك فى

العروض:
ومــنــهـــا: "أوبــريت احــتــفــال الـــســلــطــنــة بــيــوم
يــئـــة وقـــد أدى فى هـــذا األوبـــريت دورًا الـــبـــ
يــبًــا وهـــو دور الــعـــالم الــعـــربى! شــارك عــجـــ
زاهـر بـعـد ذلك فى فـرقـة "الـروسـتـاق" وقدم
يرًا من الـعـروض منـها "خـربة مـعهـا عـددًا كبـ
يـــــون أطـالل الـــــبـــــرامــــــكه حتـت ظالل لــــــ ـــــ

≈ª«∏bE’G ìô°ùŸG øY kÓjóH ≈°Vôj ’

رأفت سمير

24 من أغسطس2009 
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السماء".
ــــســـــلــــسالت شــــارك الــــسـالمى فـى عــــدد مـن ا
الـتـلـيـفـزيـونـيـة مـثل "االجتـاهـات األربـعـة سـلـمى

وسالمه". 
يــتــمــنى الــسـالمى أن يــقــدم أدوارًا مــركــبــة لــهـا
أبعاد نفسـية تمس شيئًا من أعـماق الناس كما
يـحـلـم بـأن يـصل إلى مـوهـبـة الـفـنـان الـكـومـيـدى

صرى أحمد حلمى. ا

ـؤسسـ مع اخملرج سـرحـية وهـو أحـد أعضـائهـا ا مـنذ اعـتـماد فـرقـة بنى مـزار ا
حمدى طلبة وعلى سيف.

وقـــد شــارك مــحــمــود فـى بــدايــة مــشــواره فـى عــروض "عــريس لــبـــنت الــســلــطــان
ـيـرغـني فى عـرض ـلـكـة احلـيـرة"  عـمـل مع اخملـرج بـهـاء ا ـهـرج  الــهالفـيت ا
"السـيـرة الـهاللـيـة حرب الـبـسـوسى" واخملـرج طه عـبـد اجلابـر فى عـرض نـاعـسة
ـهــرجـان واخملــرج فـكــرى سـلــيم فى عــرض "سـالــومى" الـذى نــال عـنـه جـائــزة فى ا
ـسـرح من خالل عروض اخلـتـامى لـفـرق األقالـيم كـمـا شارك فـى جتارب نـوادى ا
ـا شـجـعه أن يـقدم الـوافد إخـراج أحـمـد فـرغـلى واألرشـفـجى إخـراج كـامل أنـور 

مشروعه اإلخراجى وهى مونودراما "يوميات عصفور" عام .1994
بـعـد ذلك شارك الـشـوكى فى عـروض "احلجـلـة واحللم احلـسـومات رحـلـة عوض

الله" إخراج حمدى طلبه.
وبــعــد عـــودته ســافــر إلى الـــســعــوديــة شــارك فى عـــروض "عــاشق الــروح" طــقــوس
ـسرحـية الـتى تـقام فى بـنى مزار مـنذ اإلشـارات طـاقة شـؤم" وهى نتـاج الورشـة ا

سرح. بداية اعتماد الفرقة وحتى اآلن بتكليف من إدارة ا
قام بالتمثيل فى مونودراما "مواقف عنترية" إخراج رفيق مشواره على سيف.

قدم جتربـة وحيدة مع اجلـمعيـات األهليـة بعنـوان "الساعـة صفر" وقـد  عرضها
ـنـيـا من إخـراجه وسـيـنـوغـرافـيـا هالل ـسـرح الـرومـانـى بـا عـلى مـرح اجلـيـزويت وا

الشرقاوى موسيقى عزت شحاته.
وسم بـعنـوان "هيـستـريا" ـسرح هـذا ا يسـتعـد الشـوكى لتـجربـة جديـدة فى نوادى ا
تمثـيل ياسر فـؤاد محـمد بهـجت رضا طلـبه زينب طه سـينوغـرافيا وائل درويش

ومن إخراجه أيضًا.
اجلــديـر بــالــذكـر أن الــشـوكى يــرفــضن فـكــرة الـســفــر إلى الـقــاهـرة واالحــتـراف أو

سرح اإلقليمى الذى يؤمن به كثيرًا وال يرضى عنه بديالً. العمل بعيدًا عن ا

محمد صفاء
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حسن الوزير يقدم: 
z¿É°†eQ ≈a ódƒŸG á°ShôY{

يــــــواصل اخملـــــــرج حــــــسن الــــــوزيــــــر
سـرحى الـغـنائى بـروفـات عرضـه ا
االســـتـــعــراضـى اجلــديـــد "عـــروســة
ـولــد" لـيـكـون جـاهـزا لـلـعـرض فى ا
سـرحـيـة تـأليف األسبـوع الـقـادم ا
ــنــعم عــبــد الــفــتــاح أشــعــار عــبــد ا
فـــؤاد حــــداد ومـــحـــمـــد جـــاد الـــرب
وســـامح الـــعـــلى مــوســـيـــقى وأحلــان
أحـمـد خلف ديـكـور إبراهـيم الـفو
بطولة محمد إبراهيم همام تمام
طربة محمد حجـاج كرم أحمد ا
طـرب مـحـمود نـور والء حـسـ وا
ـــنــشـــد مــنـــتــصــر عــبــد الـــوهــاب وا

األكـــــرد وقــــــد تــــــقــــــرر أن تــــــعـــــرض
ـــــســـــرحـــــيـــــة عـــــلـى قـــــاعـــــة مـــــنف ا
ــــكـــــشــــوفـــــة ابــــتـــــداء من يــــوم 10 ا

رمضان.
يـقـول حـسن الـوزيـر: الـعـرض تدور
ـــــصــــرى فـــــكـــــرته حـــــول الــــتـــــراث ا
األصــيل ويـســتـعـرض تــاريخ مـصـر
الـثقـافى مـنذ الـفـراعنـة وحتى اآلن
فـى شــتـى الــفـــنـــون وأشــار الـــوزيــر
إلى أن هذا العـمل واحد من أربعة
ها وتنتمى كلها عروض ينوى تقـد
ــــصــــرى الـــــتــــراث والــــفــــولـــــكــــلــــور ا

األصيل.

¬àHôŒ ≈a ∞°Sƒj ø°ùM
≈dhC’G ájô©°ûdG

ـسرحيـة "ليـلة الـرؤيا" يومى  18و على مسـرح السالم عـرضت السـهرة ا
.. على أن يعاد عرضها خالل النصف الثانى من اضي  19أغسطس ا
شهـر رمضان. ليلة الرؤيـا" تأليف الشاعرة شريـفة السيد إخراج حسام
الـدين صالح ولعـب بطـولـتـها الـنـجم حـسن يوسـف ومعه عـفـاف شـعيب
عــادل هــاشم جـــمــال إســمــاعــيل رشــوان تــوفــيق نــاديــة رشــاد مــحــمــد
الدفـراوى. عن العـمل يقـول حسن يـوسف: هى التـجربـة الشعـرية األولى
ـسـرح واحلـقـيـقة أنـهـا "فـتـحت نـفـسى" عـلى هـذا الـلـون الـفنى لى عـلى ا

وأشعر باحلماسة للمشاركة فى الـ "سهرات الرمضانية" القادمة.
وأضـاف: الـعـرض يـجـمع بـ الـفـصـحى والـعـامـيـة واألداء الـفـنى اعـتـمد
أسـلـوب "الـكورس". قـام بـالـغـناء فـى سهـرة "لـيـلـة الرؤيـا" أحـمـد عـلى احلـجار

داليا عبد الوهاب أحمد زيدان رحاب مطاوع.

ــسـرحى "رحــلـة ورد" إخــراج نـاصــر عـبــد الـتـواب /الــعـرض ا
تـألـيف حـسام عـبـد الـعـزيـز وإنتـاج فـرقـة قـصـر ثقـافـة الـعـمال
حـصل عـلـى جـائـزة أفـضل عـرض وقـيـمـتـها " 1500جـنيه" فى
ـهرجـان مسـرح الطـفل والذى أقـيمت فـعالـياته الدورة األولى 
بـقصر ثقافـة الطفل بجاردن سـيتى خالل الفترة من  8وحتى
 14أغسـطس احلالى بـينـما تـقاسم عـرضا "شـنكـلون" و"أرض
ــركــز الـثــانى وحــصل كل مــنـهــمــا عـلى ألف األحالم" جــائـزة ا
جنـيه. د. أحمد مـجاهد رئيس الـهيئـة العامة لـقصور الـثقافة
ــالـــيــة وشـــهــادات والــذى رعـى حــفـل اخلــتـــام ووزع اجلــوائـــز ا
التقدير على الفائـزين فى حضور الشاعر سعد عبد الرحمن
ــركـزيــة لـلــشـئــون الـثــقـافــيـة وفــاطـمــة فـرحـات رئـيس اإلدارة ا
ـســرحـيــ بــاعـتــمـاد "الئــحـة" مــديـر عــام إدارة الـطــفل وعــد ا
لــلــمــهـرجــان وزيــادة عــدد وقــيــمــة جــوائــزه ابــتـداءًا مـن الـدورة
القادمة. ناصر عبـد التواب مخرج العرض الفائز حصل على
جائـزة أفضل مـخرج وقيـمتهـا ألف وخمسـمائة جـنيه وحصل
مــؤلـفـه عـلى جــائــزة الـتــألــيف األولى أيــضًـا وقــيــمـتــهـا "1000
ـكـونـة من د. عـايـدة عالم د. عـمرو جـنـيه". جلـنـة الـتـحـكـيم ا
دوارة والـشــاعــر ســمـيــر عــبــد الـبــاقى مــنــحت جــائــزة أفـضل
ثل لـ "أحمد مجـدى" بطل عرض "إمبراطور البلى" وذهبت
اجلــائـزة الــثـانــيـة لـ "مـحــمـد عــبـد الــسـتــار" عن عــرض صـائـد
الــعـــفــاريت والـــثــالــثـــة لـ "يــاســر حـــسن" بــطـل عــرض األقــزام
ـثلـة نالـتهـا "منـال عامر" والسـاحرة الـعجـوز". جائـزة أفضل 
بطلة عرض "إمبراطور البلى" وذهبت اجلائزة الثانية لـ "مها
زكريـا" بطلـة عرض "االقزام والـساحرة" والـثالثـة لهنـد سعيد
عن عرض "صـائد الـعفـاريت". الشـاعر أحـمد سـليمـان حصل
على اجلـائـزة األولى فى األشـعـار عن العـرض نـفـسه وذهبت
اجلائزة الثانية لسامح الرازقى الذى كتب أشعار "شنكلون".
ـــركــــز األول عن ــــوســـيــــقى حـل أحـــمــــد رمــــضـــان فـى ا وفى ا
الـعـرض نـفـسه وحـصل سـيد الـعـطـار مـؤلف مـوسـيـقى "رحـلة
ـركز الثـانى. أشرف أبـو حالوة حصل عـلى جائزة ورد" على ا
ـركـز األول فى االستـعـراضـات عن "شـنكـلـون" وجـاء "عاطف ا
ـركـز عــبـد احلــمـيــد" مـصـمـم عـرض "صـائــد الـعــفـاريت" فـى ا
الـثـانى. عــاطف عـبـد الـرحـمن مـؤلـف شـنـكـلـون وعـبـده الـزراع

ــركـز الــثـانى فى مــؤلف "إمـبــراطـور الــبــلى" تـقــاسـمــا جـائــزة ا
الـتــألـيف بــيـنــمـا حـصل مــحـروس عــبـد الـفــتـاح عــلى اجلـائـزة

الثانية فى اإلخراج عن عرض "أرض األحالم".
وجـائــزة الـديـكـور األولى وقـيـمـتـهـا  1000جـنـيه حـصل عـلـيـهـا
عالء احلـلوجى عن عـرض شنكـلون وجـاء جوزيف نـسيم ثـانيًا

عن عرض "األقزام والساحرة العجوز".
ـمـثـلـة سـمـاح الـسـعـيـد عـلى جـائـزة جلـنـة التـحـكـيم وحـصـلت ا
اخلــاصـة عن دورهــا فى "شــنـكــلـون". فى كــلــمـته الــتى ألـقــاهـا
باسـم جلنة الـتحـكيـم رصد الشـاعر سـميـر عبـد البـاقى تاريخ
سـرح الـطـفل والـعرائس مـسـرح الـطفـل وطالب بـعـقـد ورش 
ـركزية للشئون بيـنما ألقى سعد عـبد الرحمن رئيس اإلدارة ا
الـثـقافـيـة كـلـمة سَـرد فـيـها أهـمـيـة مـسرح الـطـفل مـشـيرًا إلى
جرد انتهاء فعاليات الدورة بدء االستعدادت للدورة الثـانية 
األولى. وجه د. أحـمد مجاهد الـشكر ألعضاء جلـنة التحكيم
والـشاعـر سـعـد عـبـد الرحـمن وفـاطـمـة فـرحـات وقال إنه مع
االحترام الـكامل لـلتـحكيـم واجلوائز فـإن الفـائز احلـقيقى فى
ـهـرجـان هـو مـسـرح الـطـفل ولـيس مـن حـصـد اجلـوائز هـذا ا
ـهـرجـان وأن اجلـائــزة الـتى حـرصت عــلى أن تـقـدم فى هــذا ا

ليست جائزة لألفراد ولكن جائزة للفكر.
أشــار د. مــجــاهــد إلى أنه كــان هـنــاك مــشــروع ســابق إلقــامـة
ـشروع ألن مسرح مهرجـان مسرح الطـفل بالهيـئة ومنع هذا ا
دنى. قـصر ثـقـافـة الطـفل لم يـكن مـؤمـنًـا بإجـراءات الـدفـاع ا
ـــكن أن يــقـم نــشـــاطًــا خـــاصــة وبــعـــد حــادث بـــنى ســـويف ال 
ــســـرحى فى مــكـــان غــيــر مــؤمـن. ودعــا د. أحــمــد الـــنــشــاط ا
مجاهـد الشاعـر سعـد عبد الـرحمن إلى تشـكيل جلـنة علـمية
ــعــوقــات" ــشـــكالت وا إلقــامــة مــؤتـــمــر عن مــســـرح الــطــفل "ا
لــدراسـة واقع مـســرح الـطـفل فى الــثـقـافـة اجلــمـاهـيـريـة اآلن
سـرحـية فى ومـاضى مـسـرح الطـفل خالل مـرحـلة الـصـحـوة ا
ـاذا هذه ـاضى لـنـرى  السـتـيـنـيات والـسـبـعيـنـيـات من الـقرن ا
كن جتـاوز هذه األزمة? اذا هـبط مستـواه? وكيف  الفجـوة و

لكى يكون على أساس علمى وتقييم موضوعى.

فاطمة فرحات

محمد جمال الدين

نعم > ساقية عبد ا
الصاوى تشهد فى

التاسعة والنصف مساء
25 أغسطس اجلارى

سرحى تقد العرض ا
"البوفية" للمخرج جورج

فوزى وتمثيل مينا
سرحية إبراهيم وجورج ا
تأليف على سالم وسبق
مشاركتها ضمن عروض
سرح الكنسى مهرجانات ا
التى عقدت مؤخرا وجارى
ها على اإلعداد لتقد
راكز الثقافية مسارح ا

قبلة. خالل الفترة ا
 حسام الدين صالح

 سمير عبدالباقى

 تشكيل جلنة
علمية إلقامة
مؤتمر يدرس
واقع مسرح
صرى الطفل ا

د. مجاهد:
الفائز
احلقيقى
 هو مسرح
الطفل

فى الدورة
هرجان األولى 
مسرح الطفل

 د. أحمد
مجاهد
وسعد

عبدالرحمن
خالل حفل
اخلتام

تصوير: 
عصام

عبدالرحمن
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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:

رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عــبـدالـغـفـور
جـــــواد الـــــبـــــابـــــلى 

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

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

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً
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سرحي جريدة كل ا

24من  أغسطس2009 

وافق 2 /  2  / 1350  هجرية > فى صباح يوم 18 يونيه من عام 1931 ميالدية ا
خرجتُ إلى احلياة كثمرة أولى لزواج أمى السيدة فاطمة خلف الله ووالدى محمد
عيد على رحمهما الله رحمة واسعة.

24من  أغسطس2009  العدد 111

2á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

 العدد 111

 نظرة حب ..
موضوع قد
وعرض لم

ثلون يكتمل و
ليسوا

 فى أماكنهم
 صـ 14

ر وحوار احلصاد ا
الطرشان ووصايا
تطوير مسرح
األقاليم صـ 12

 الزير سالم
يقدم نفسه فى

الفيوم صـ13

لسان الفنان
انشيتات وأكاذيب ا

الصحفية صـ 25

 أبطال عرض «الشطار» يبوحون
بأحالمهم ويتحدثون عن

أدوارهم ومفاجآت األلفى صـ5

سرحي الشباب  مجموعة من ا
وأصحاب جتربة النوادى

 يدلون بآرئهم حول إيجابيات
وسلبيات التجربة صـ 8

صورة الغالف

 ضل راجل ..
من واقع األسطورة
إلى أسطرة الواقع

صـ 9

سرحى  من سيرة وحياة ا
الكبير 

د. كمال الدين عيد

مختارات العدد 

 أرض ال
تنبت الزهور
.. طوفان من
اإلبداع صـ10

Munch, Edvard
Norwegian,
1863 - 1944 

لوحات العدد

سـيظل عـالم الـروائى يـحيى
الــطــاهــر عــبــدالــله يــســحــر
الـــعـــقـــول وخــاصـــًة رائـــعـــته
الــــــطـــــــوق واألســــــورة الـــــــتى
اخـــتـــلـــفت مـــعـــاجلـــتـــهـــا فى
وســـــائـط مـــــتــــــعـــــددة مــــــثل
الــسـيـنـمــا حـيث حتـولت إلى
ــســـرح الــذى فـــيــلـم أيــضـــاً ا
تنـوعت معـاجلته لـها  بـداية
من منتصف التسعينيات من
ــاضى حــ أعــدهــا الــقــرن ا
لـلمسرح د. سـامح مهران ومن
بعده محمد عبدالله أخيرًا
أســـامه الــــبـــنـــا فـى الـــعـــرض
هـرجان اخلتامى ـقدم فى ا ا
لفـرق األقاليم بـهيئـة قصور
الــثـقـافـة وأخــرجه الـشـاذلى
فــرح والــعـــرض يــطــرح عــدة
أســــــئــــــلــــــة حــــــول اإلعـــــداد

وشروطه  اللغة وجتلياتها.
اقرأ صـ9 

 رجل القلعة ..
عرض يستطيع
أن ينتشل
صرى سرح ا  ا
من احلال الذى
ال نرضى عنه

صـ11

 اخملرج أحمد
عبداجلليل صاحب

جائزة أفضل مخرج :
 أنا صاحب
سوابق فى
سرح الغنائى ا

صـ7

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

سرحي جريدة كل ا

عهد بالسنة األولى فى قسم اإللقاء والتمثيل بثينة حسن > فى عام ١٩٥٢م درس با
حسن مصطفى فايق إسماعيل حسن أبو زيد عصمت محمود.

31 ájGôŸG á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf
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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

> الــنــيــجــيـــرى وول ســونــيــكــا
يتـحدث عن رحلـته مع الشعر

سرح. وا

ــــفـــــتــــوح" نص لـ > "الـــــبــــاب ا
ألفريد سـاترو ترجمة رحاب

اخلياط.

> أحــمــد خــمــيس يــكــتب عن
أوبــريـت شــهــرزاد واالخـــتــيــار

الصعب

> تـقــد وتـمــثــيل الـذات من
الال تـمـثــيل إلى الـتــمـثـيل فى
العـروض اإلفريـقيـة.. مقال لـ
فــرانـسـيس هــاروجن يـتـرجـمه

أحمد عبد الفتاح.

π«°SGôe

الـبــروفـات الـعـديـدة وشـارك الـتالمـيـذ الـتـمـثـيل
ـمـثل واخملرج ولـم يكـتف الـند ـؤلف وا فـهو ا
سـرحيـة (بعد بـذكر اسم اخلـديو تـوفيق عـلى ا
ـا ألقى خـالفته لـوالـده اخلـديـو إسـمـاعـيل) وإ
ـسـرحـيـة تـمـجـيداً قـصـيـدة طـويـلـة قـبل بـدايـة ا
ن كــان راعـيــاً لـلــجـمــعـيــة اخلـيــريـة اإلسـالمـيـة

وبدايتها:
أنوار عدلك تهدى حى نادينا
وحسن سيرك للعال ينادينا
لكننا فى طريق ضل سالكه

فمن يدل على احلسنى ويهدينا
ثم خـتم الـقـصـيـدة بـأربـعـة أبيـات لـتـحـيـة سـبـعة
أشخاص هم اخلديـو توفيق ودولة رياض باشا
وأصـــحــاب الـــســعـــادة فــخـــرى بــاشـــا ومــحـــمــود
ســـامى الــبــارودى وعـــلى بــاشـــا مــبــارك وقــدرى

باشا ومحمود فهمى واألبيات هى:
واجعل رياضك لألفكار منتزها
وسس بعزمك قاصينا ودانينا

قام لدى فالفخر يحسن من سامى ا
مبارك فهمه بيديه تبيينا

وال يساير أصحاب الفنون سوى
على قدر يجل العلم تدوينا
والله يحفظ بالتوفيق دولتنا
ويرحم الله عبدا قال آمينا

وبعـد االنتهـاء من القصـيدة فتح الـستار وأبدع
ــســـرحــيــة الــنـــد وتالمــيـــذه فى أداء األدوار ا
ــا دفـعت غـيـرة ونــالـوا اإلعـجـاب والــتـصـفـيق 
احلــاقـــدين عـــلى إبــعـــاد الـــنــد من اجلـــمــعـــيــة
ــدرسى وقـد ـســرح ا اخلـيــريــة وبـالــتــالى من ا
تـأثـر الـنـد بـصـديـقـيه الـشـابـ أديب اسـحاق
ـــســـرح وفى وســـلـــيم الـــنـــقـــاش تـــأثـــر بـــهم فى ا
الــصــحـافــة فـقــد قــام سـلــيم الــنـقــاش فى عـام
1876 بإعادة مسرحيات عمه مارون النقاش
الــتى كـانت تــمـثل عـلـى مـسـارح بــيـروت فـأعـاد
تــمــثــيـلــهــا عــلى مــسـرح زيــزنــيــا مـثل مــســرحــيـة
«الـــبــخـــيـل» ومــســـرحـــيـــة «الـــســـلـــيط احلـــســود»
غفل وهارون ـوليير ومـسرحية «أبـو احلسن ا
الـرشــيـد» وهى مــأخـوذة من قــصص ألف لــيـلـة
ولـيــلـة واألخــيـرة هى األصل الــذى اسـتــقى مـنه
الــفـنــان جنــيب الــريــحــانى فــيـمــا بــعــد مــوضـوع
مـسرحيـته «حكم قراقوش» وقـد أثنى اجملاهد
الـكــبـيـر جــمـال الـدين األفــغـانى عــلى مـثل هـذه
سرحيـات التى كانت حتمل دروس ذات معان ا
فـى اإلصالح وقـد نـشـر الـنــد فـيـمـا بـعـد فى
مـجــلـة «الــتـنــكـيت والــتـبــكـيت» قــصص قــصـيـرة
ـسـرحـى بـ شـخـصـيـت أو بـأسـلـوب احلـوار ا
أكــثــر وكــلــهــا مــشــاهــد جــذابــة لــنــقــد ســلــبــيـات
اجملـــتـــمـع مـــثل: «مــــجـــلس طــــبى عـــلـى مـــصـــاب
بـاألفـرجنى» و«عـربـى تـفـرجن» و«سـهـر األنـطاع»
و«اجلــــنـــون فــــنــــون» و«مــــحـــتــــاج جــــاهل فـى يـــد
محـتال طامع» و«غفـلة التـقليـد» و«خذ من عبد

الله واتكل على الله»... إلخ.
إن مـسرح وصـحافـة عبد الـله النـد كان لـهما
الــــدور األعــــظـم فى إيــــقـــــاظ الــــوعى الـــــقــــومى
واحلـسى الــوطـنـى بـأن مــصـر لـلــمـصــريـ وكل

ذلك مهد لقيام الثورة العرابية.
الباحث الفولكلورى
محمود أحمد فضل

من مـــســـاكن طــــنـــطـــا وكـــانت تـــربـــطه صـــداقـــة
حـمـيمـة بـالـنـد فـاسـتظـرف شـاهـ الـقـصة
وخـطرت له فـكرة طـريفـة أيضـا أن يقـيم حفالً
عــامـــا يــدعــو فـــيه كـــبــار األبــاتـــيــة والـــزجــالــ
ويـدخــلــون فى مـســاجــلـة مع عــبــد الـله الــنـد

فـيـكـون مـنـظـراً لـطـيـفـا ومـحـفال طـريـفـا فـنـفـذ
الــفـكــرة ونــصب ســراداقــا أمـام بــيــته وأحــضـر
رؤساء هذا الفن وشـرط عليهم أنهم أن غلبوا
كـافـأهم وأن غلـبوا ضـربـهم فرضـوا ذللك من
مـــفــهـــوم «الـــلى أوله شـــرط آخـــره نــور» وامـــتأل
الــســـرادق عن آخـــره بــاجلـــمــهـــور من الــشـــبــاب
والـــشـــيـــوخ واألعــيـــان أصـــدقـــاء شــاهـــ بـــاشــا
سـاجـلـة نحـو ثالث سـاعـات غلب واسـتـمـرت ا
فيـهم الند كـانت احلادثـة بسبب شـهرته ب
األدبـاء والـظـرفـاء وهـذه الـواقـعـة نـشـرهـا عـبد
الــله الـنــد - فـيــمـا بــعـد - فـى الـعـدد 41 من
مجلة األستـاذ وأخذ الناس عليه هذا احلادث
وعــيـــروه به وقــالــوا أنـه رضى أن يــقف مـــوقــفــا
ـــســتــجـــدين وأن يــكــون أدبـــاتــيــا يــســاجـل فــيه ا
مـثـلـهم يـنـازلـهم ويـغـالـبـهم عـلى مأل من الـنـاس
ـصارعـ أمـام الـزفـة وال يرضى فـمـثـله مـثل ا
لـنــفـسه هـذا إال وضـيع الـنـفس سـاقط الـهـمـة
ــوقف هــو دلــيل دامغ عــلـى ريــادة عــبـد وهــذا ا
ــوروثــات الــشــعــبــيــة الــلـه الــنــد لالهــتــمــام بـــا
وخـاصـة الفـرجة الـشـعبـية وقـد جتـاهل النـقاد
ـــســـرح الـــدور الـــريـــادى لـــعــبـــد الـــله ومـــؤرخــو ا
الــنـد فــهــو يــلى يــعـقــوب صــنــوع وهـو أول من
ـــــدارس وأول من أنــــشــــأ ـــــســــرح فى ا أدخل ا
اجلـمـعـيـة اخلـيـريـة اإلسالمـيـة فـى أواخـر عـهد
اخلـديو إسـماعـيل لـتكـون فى رعـاية ولى عـهده
ــدارس لـتــعـلـيم اخلــديـو تـوفــيق بـهــدف إنـشـاء ا
األطــفــال األيـتــام والــفـقــراء بـاجملــان قــبل دعـوة
ــاء الـــدكــتــور طه حـــســ الــشـــهــيــرة «الــعـــلم كــا
والـــهــواء» وكـــتب عـــبـــد الـــله الـــنـــد لـــتالمـــيــذ
مـدرســة اجلـمـعـيـة اخلـيـريــة مـسـرحـيـتـ هـمـا:
«الــوطن وطــالع الــتــوفــيق» تــيــمــنــا بــولى الــعــهـد
توفيق ومسرحـية العرب واألخيرة عن أمجاد
الـعرب فى عـهد صالح الـدين األيوبى وقدمت
ـسرحـيـتان عـلى مـسرح زيـزنـيا بـاإلسـكنـدرية ا
وقـــد قـــام عــبـــد الـــله الـــنــد بـــاإلخـــراج وعــمل

 أقـدم تـهــنـئـتى لـكل الـعـامـلـ بـجـريـدة مـسـرحـنـا
ـنـاسـبـة دخـلـولـهـا الـعـام الـثـالث حـيث تـثـبت مع
كـل صــدور عــدد عـــلى تــطـــورهــا وقــدرتـــهــا عــلى
ـصرى والعربى وفى هذا السياق إفادة القار ا
ـعلومات عن فإنـنى أقدم لقرائـها مجـموعة من ا
ـصـرى الــذى تـكـشف عـبــدالـله الـنــد الـكـاتـب ا
سـيـرته كل يـوم عن اجلـديـد إن نـشـأة عـبـد الـله
الــنـد فى صـمـيم األحـيـاء الــشـعـبـيـة مع رهـافـة
حــسه ويـقــظــة نــفـسـه وفـقــره وبــؤسه وكــفـاحه
وعـصـامـيـته - كـمـا يـذكـر الـكـاتب الـكـبـيـر أحـمـد
أمــ فى كـــتــابه من زعـــمــاء اإلصالح - عـــلــمــته
درســًا فى مـنــتـهى الـقــيـمـة درســًا تـعــلـمه حـافظ
إبـراهـيم ولم يتـعـلمه أحـمـد شوقى وتـعـلمه بـيرم
التونسى ولم يتـعلمه توفيق احلكيم الدرس هو
إحـاطـة عـبـد الـله الـنـد الـواسـعـة بـلـغـة الـشـعب
وأدبه وفـنونه من أمـثال وحـكـايات وسـير شـعبـية
كـانت منـتـشـرة فى عـهده مـثل: الـظـاهر بـيـبرس
وعنـترة واألميـرة ذات الهمـة والسيـرة الهاللية
وإحـاطــته بــتـمــثـيــلــيـات خــيـال الــظل البن دانــيـال
وتـمثيليات األراجـوز وإحاطته للمظـاهر الشعبية
ـنتشرة فى أنـحاء مصر كل ذلك رسم لـلموالد ا
فى نـفس النـد لـوحات كـان لـها أكـبـر األثر فى
حـياته األدبـية من نـثر وشـعر ومـسرح وخـطابة..
إلخ والــنـفـس الـفــنــانـة احلــســاســة - كـمــا يــذكـر
أحــــمـــد أمــــ - تــــخــــتـــزن حــــتـى حـــفــــيف أوراق
األشـــجـــار وهــفـــهـــفــة األغـــصـــان ودبـــيب الـــنــمل
وحالوة البسمـات ثم تعرف كيف تستخدم ذلك
فى فــنـــهــا مــتى آن أوانه ويـــذكــر شــقـــيــقه عــبــد
الـــفـــتــاح الـــنــد - فـى كــتـــابه سـالفــة الـــنــد -
مـواقـفه الـطـريـفـة مع طائـفـة األدبـاتـيـة فى مـولد
السـيد أحـمد البـدوى فى طنـطا عام 1249 هـ
ــتـــســولــ يــســتــجــدون واألدبــاتـــيــة طــائــفــة من ا
بــأدبـــهم الــعــامى وطالقــة لـــســانــهم فى الــشــعــر
وحـــضــــور بـــديـــهـــيــــتـــهم وعـــرفــــوا بـــاإلحلـــاح فى
الـطـلب فـإذا رددتـهم أى رد أخـذوا كـلـمـتك عـلى
الـــبــــديـــهــــة وصــــاغـــوا مــــنـــهــــا شـــعــــرًا يــــدل عـــلى
ــدوحـهم اســتــمـرارهم فى طــلــبـهم واســتــغـواء 
وقــــد جـــمــــعـــوا إلـى طالقــــة لـــســــانـــهم وحــــضـــور
ـــضــحك فـى مــلــبـــســهم بــديـــهــيــتـــهم مــنـــظــرهم ا
وحــركــاتــهم فـزر خــارج الــعــمـامــة وطــبــلـة حتت
اإلبط وحــركــات يـدور مــعــهــا زر الـعــمــامــة كـأنه
نـحـلة وحتـريك لعـضالت وجوهـهم كأنـهم قردة
ارسـون عملـهم وسط جمهـور متذوق وبـينما و
كـان عـبـد الـله الـنـد يـجـلس فى مـقـهى بـطـنـطا
مـع بــــعض أصــــدقـــــائه قــــطـع عــــلــــيـه اثــــنــــان من

األدباتية فقال له أحدهما:
انعم بقرشك يا جندى
واال اكسنا آمال يا أفندى
أحسن وحياتك عندى

بقى لى شهران طوال جوعان
فأجابه عبد الله الند على البديهة:

أما الفلوس أنا مديش
وأنت تقول لى مامشيش

يطلع على حشيش
أقوم أملص لك لودان

فـــرد األدبــــاتى ورد عــــبـــد الــــله الــــنـــد وظال
كــذلك نــحــو ســاعــة غـلـب األدبــاتى فــانــصـرف
مــهـزومـاً ونــقل أحـد احلــاضـرين هـذه الــواقـعـة
إلـى مـفـتش الــوجه الـبـحــرى شـاهـ بــاشـا كـنج

أبدع الند فى أداء
سرحية لدرجة أدواره ا
أثارت احلاقدين

 كتب مسرحيت لتالميذ
مدرسة اجلمعية

 اخليرية هما : الوطن
وطالع التوفيق والعرب

هانى عفيفى:
سرح واقع ا

صرى .. ا
واااقع !!
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ـفكـرين والكـتاب والـسيـاسي مـنهم ا
عــمـرو مــوسى األمــ الـعــام جلـامــعـة
الــدول الـعــربـيــة وخــيـرى شــلـبى ود.
عـبـد الـعـظـيم وزيـر مـحـافـظ الـقـاهرة
وفـاروق جويدة وأسـامة أنور عـكاشة

وغيرهم.
شــــاعـــرًا أشـــــار إلى أن أكـــــثــــر من 150 
ســـيــــنـــشــــدون قـــصــــائـــدهـم فى واحـــة

حكى القلعة. الشعراء 
أوضح د. مـجاهد أن الـبرنامج مـتنوع
ويلبى احتـياجات جميع أفراد األسرة
ـــصــريـــة الــتى تـــريــد قـــضــاء ســـهــرة ا
رمــضــانــيــة تــقــدم الــثــقــافــة الــرفــيــعــة

باجملان.
وفـى نــــــفس الــــــوقـت يــــــنــــــظم إقــــــلــــــيم
الــقــاهــرة الــكــبـرى وشــمــال الــصــعــيـد
احـتفـاليـته بـالشـهـر الكـر بـاحلديـقة
الثـقافـية بـروض الفـرج حتت إشراف
أحــمــد زحـام رئــيس اإلقــلــيم ويــنـظم
إقـلــيم غــرب ووسط الــدلــتـا الــثــقـافى
بـــرئـــاســة إجـالل هــاشـم احــتـــفـــالــيـــته
بـــحـــدائق الـــشالالت بـــاإلســكـــنـــدريــة
بينما تسـتضيف حديقة عروس النيل
ـنـصـورة االحـتـفـالـيـة الـتى يـنـظـمـها بـا
إقـلــيم شـرق الـدلـتـا الــثـقـافى بـرئـاسـة
مــصــطــفى الــســعــدنى ويــنـظـم إقـلــيم
وسـط وجـــنـــوب الــــصـــعـــيــــد بـــرئـــاســـة
طــلــعت مــهـــران احــتــفــالــيـــته بــســاحــة
ســـيــدى أبــو احلــجــاج بــاألقــصــر أمــا
إقـــلــيـم الـــقــنـــاة وســـيـــنـــاء بـــرئـــاســة د.
محمد رضا الشينى فيقيم احتفاليته
ـكـتـبـة مـبـارك بـاحلـديــقـة الـثـقـافـيــة 

ببورسعيد.

 يسرى حسان

مجرد        
          بروفة

ysry_hassan@yahoo.com

أســـتــلـم األخ شــكـــســـبـــيــر وأبـــهـــدله فى
احملــاكم تــبع اجنـلــتــرا عــلى مــا اقــتـرفه
ـسـرح.. ولعل ذلك شاعـر مـثله فى حق ا
يـــكـــون إنــــذاراً شـــديـــد الـــلــــهـــجـــة لألخ
ســوفـــوكــلـــيس  وأمــثـــاله من الـــشــعــراء
االغريق الـذين تطـاولوا وكـتبـوا مسـرحاً
أنـا أحب ســوفـوكــلـيس وأريــد أن أعـطـيه
الــفـــرصــة لـــلــتــراجـع ألنــنى دائـــمــا مع
الشـباب وال أريـد أن أضيع مـستـقبـلهم..
ثم إن خواجـة يونانـياً كـان يسـكن بجوار
ا يكون ذلك خالتى فى اإلسكنـدرية ور
سر انحـيازى للـيونانـي وبصـفة خاصة
الـشـبــاب مـنـهـم مـثل األخ سـوفــوكـلـيس
ولن أحدثك عن العالقة الوطيدة بينى
رحـوم كفـافيس حـتى ال تفـهمنى وب ا

غلط.
عمومًا سـأنتظـر إجابتك عـلى أسئلتى..
وأرجــــوك حــــافظ عــــلى كــــتــــالــــوجك..
الــكـتــالــوج مــنــجـاة.. الــكــتــالــوج ولـيس
الـصدق.. بـالـكـتـالـوج وحـده حتـيا األ

فامسك كتالوجك يا أخى!

كـتــابــته? ومن من الــنـقــاد تــبـعــنـا أسس
سـرحى وهل كـانـوا بـتوع أدب أم للـنـقـد ا
بتوع مسرح? والرجل العظيم الذى أنشأ
ـسـرح فى أى مـعهـد تـخـرج? وما معـهـد ا
وضع الـســيـد شــكـسـبــيـر أعــظم شـعـراء
إجنـلــتـرا بــالـنــسـبــة لـلــمـســرح? هل كـان
مـتخـصـصًـا أم غـيـر مـتـخصـص? أنا عن
نفسى أراه غير متخصص.. كيف لشاعر
سـرح? الشـعراء علـيهم أن أن يفـهم فى ا
يكتـبوا الشـعر فقط.. وإذا شـاهدوا حتى
دار عـرض مـسـرحى عـلـيـهم أن يـبـتـعـدوا
عـنـهـا ويأخـذوا لـهـم سكـة أخـرى.. بالش
شكـسـبيـر ارجع ورا لو سـمـحت وال تنس
قـبـل أن تـرجـع  أن تـشــغل إشــارة «انــتـبه
الـــســيـــارة تـــرجع إلى اخلـــلف» الـــســـيــد
ســـوفــــوكـــلـــيس مــــا عالقـــتـه. كـــشـــاعـــر
ــســـرح? أكــيــد ال عالقـــة .. الــشــعــراء بــا
ـاذا ال ــســرح ..  يـرمــون جــتــتـهم عــلى ا
يـقصـرون خـيـالـهم اجلـامح عـلى الـشـعر
سرح لـلمتخصص فى فقط ويتركون ا
سـرح? أعدك - بـعـد العـيـد طبـعاً -  أن ا

عنه ما حييت وما مت أيضًا.
اخلروج عن الـصف وعدم االلـتزام بقص
األظـافــر وعـدم االســتـحــمـام مــرتـ فى
األسـبـوع يـعـد تـطـاوالً فى حق األدبـاء –
ـســرحــيـ  –والــزيـادة لم أحتــدث عن ا
أيــــضًـــا فـى عـــدد مــــرات االســــتـــحــــمـــام
ـياه لـرشها نـوعة.. ال بـد من ترشـيد ا
.. من فــضـلك ـتــخــصـصــ عـلـى غـيــر ا

حاسب أنا غرقت.
سـرح أبـو الـفنـون .. ال تـسل عن أمـها.. ا
حــتى ال تــفــســـد صــومك.. خــلــيــنــا فى
"أبــوهــا".. لــو قــلـت إنه خــرج من عــبــاءة
ة وزى الشعر أكون غلطان? معلومة قد
النـكته الـبايـخة.. مـا علـينـا.. التـركيز –
عندى يعنى  –يقل فى ساعات الصيام..
ويــضــيع تــمـامًــا بــعــد اإلفــطــار.. يـبــقى
األفضل نـلتقى عـلى العـيد الـكبـير لكن
قبل أن أتـركك فى رعـايـة الـله أرجوك أن
تـــســــتـــعـــد مـن اآلن لإلجـــابــــة عن هـــذه

األسئلة: 
ــســرح ومن الــذين بــدأوا فى كــيف بــدأ ا

كل ســنــة وأنـت طــيب.. رمــضــان جــانــا..
حضرتك جبت الكتالوج معاك.. أرجوك

وإال مش ح ينفع لى صيام.
مرة كنت صا وحبيت أكتب وإنى أالقى
الكتـالوج.. أبـدًا يومـيهـا أظن إن صيامى
ضاع .. فـيا أى واحـد بيـحب ربـنا نـاولنى
الـــكــتـــالـــوج لـــو ســمـــحت وإال ذنـــبى فى

رقبتك.. وربنا ما يضيع لك كتالوج.
ــنــاســبــة الـــشــهــر الــكــر وحــتى ال و
يــكــشـف واحــد غــيــر مـــتــخــصص رأسه
ويدعو علىّ ساعة ضهرية فإننى أتعهد
أمــام الـــله وأمـــام الــقـــراء وأمــام كـــتــاب
سرح والسـينمـا والتليـفزيون واإلذاعة ا
درسـيـة أن انـتظـم فى طابـور الـصـباح ا
وأضـــرب تــعـــظـــيم سالم قـــبل اإلفـــطــار
وبـــعـــده لـــلــســـيـــد "كـــتـــالـــوج" وأن أقــر
ناسبة وغير مناسبة أن جو وأعترف 
ــطـر مـصــر حــار جــاف صـيــفًــا دفىء 
ـنــاخ فى مـصـر شـتـاء حــتى لـو تـغــيـر ا
وانقـلب رأسًا عـلى عـقب فالـكتـالوج لم
يتغير بعـد وهو دستورى الذى لن أحيد

يرعاها فاروق حسنى وزير الثقافة
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كعـادتـها كل عـام حتـتفل هـيـئة قـصور
الـثـقـافــة فى جـمـيع مـواقـعـهـا بـأقـالـيم
مـــصـــر اخملـــتـــلـــفـــة بـــشـــهـــر رمـــضـــان
ــــبــــارك حـــيـث وضـــعـت بـــرنــــامــــجًـــا ا
ثــقــافــيًـا وفــنــيًــا ضــخــمًــا يــتم تــنــفــيـذه
طوال لـيـالى الشـهـر الـكر بـاألقـاليم
الـــثـــقـــافـــيـــة اخلــــمـــســـة حتت رعـــايـــة

الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة.
فـاروق حــســنى وزيــر الــثـقــافــة أعـرب
عن ســعـــادته بــهــذا الــبـــرنــامج الــثــرى
مـشــيـرًا إلى أنه يــقـدم مـائـدة ثــقـافـيـة
ــصـريــة أمـا وفــنـيــة شـامــلـة لـألسـرة ا
وأبا وابنا وحفـيدًا كما أشاد باحلارة
الـــشـــعــبـــيـــة الـــتى تـــقــام ألول مـــرة فى
رحـاب قلعـة صالح الدين مؤكـدًا أنها
تــعــيــدنــا بــالــفــعل إلى أجــواء رمــضــان

الشعبية التى كادت تنقرض.
من جـانبه أعـلن د. أحمد مـجاهد عن
مشاركة جمـيع قطاعات وزارة الثقافة
فى أنشطة محكى القلعة حيث ستقام
مـــعـــارض لــــلـــكــــتب وأخــــرى لـــلــــفـــنـــون

التشكيلية وورش فنية لألطفال.
قــال د. مـــجــاهــد إن مــحــكـى الــقــلــعــة
تـتــعـدد فـيه األنـشـطـة مـا بـ عـروض
لــفــرق الـــفــنـــون الــشـــعــبـــيــة وعــروض
األراجــوز وصــنــدوق الــدنــيــا والــغــنـاء
الريـفى ورواية السـيرة الـهالليـة عبر
اثـــنـــ مـن أكـــبـــر رواتـــهـــا فى مـــصـــر
ــــثـل الــــوجه أحــــمــــد حـــــواس الــــذى 
ــثل الـــبـــحــرى وعـــزت قـــرش الـــذى 

الوجه القبلي.
أضــاف د. مـجــاهــد أن مـقــهى جنـيب
مــحــفــوظ سـيــشــهـد لــقــاءات مع كــبـار
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