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يليق بشخص محترم أن يفعل ما فعله صديقى?
ثم يدعىّ صـديقى أننى وصفت د. أحمد سخسوخ
بـأنه أهـبل وعــبـيط ووصـفت مـدحت يـوسف بـأنه
عـربـجى ومـتربـى فى الزرائب.. وهـو مـا لم يـحدث
إال فى خيـاله ويبدو أنه يـريد أن يـلصق بهـما هذه
وضع الذى ذكرت فيه الصفـات وإال فليدلنا على ا

هذه الشتائم.. أحتداه أن يثبت ذلك.
لم يحـدث يـا صديـقى.. وما أكـتـبه واضح وصريح
اذا تربص.. وال أدرى  لكـنك تقرأه بـع الكـاره وا
أو لــعــلـنى أدرى لــكـنـى ال أريـد إحــراجك..  وأقـول
لك إنــنى لــو جلــأت إلى الــقــضــاء حلـصــلت عــلى
.. لـكــنى لن أفــعل وهــذا هـو حـكـم بـســجــنك فــوراً

الفارق بينى وبينك.
أرجـــوك عــد إلى رشــدك واســأل نـــفــسك: هل أنت
راض عـنهـا? وهل كنت صـادقـاً وأميـناً فـيمـا نقـلته
عـــنى? وهـل كــنت نـــبـــيالً فى خـــصــومـــتك? راجع
نفـسك وابحث عن اتهـامات أخرى صـادقة.. وأكيد
ستجـد فأنا لست إلهـاً ولى أخطائى التى امتلك
شـجـاعة االعـتـراف بـها ولـعل أبـرزهـا أنـنى مازلت
اعـتبـرك صـديقـاً وزميالً عـزيزاً حـتى لو لم تـتحل
وضـوعـيـة فى إدارة خـصـومـتك التى ال بـالـنـبل وا
أعــرف ســبــبــا لـــهــا أو لــعــلــنـى أعــرف وأتــرفع عن

إحراجك!!

يعنى - سـيعتذر عن يـومياته التى أحتـفنا بها فى
ـارسـته لــلـ..» ثم يـقـتـطع اجلـريــدة عن كـيـفـيــة 
جــزءاً من مـــقــال كــتــبــته عـن مــعــانــاتى فى أحــد
ـغرب وهـو: «سـاعة كـاملـة يا ـسـرح با مـهرجـانات ا
مــحــتــرم وأنــا أتــلــصص من فــتــحــة صــغــيــرة فى
كـان ألنـقض على الـسـتارة حـتى أتـأكد من خـلـو ا

الصابونة».
واحلق أن هــذا اجلــزء ورد فى مــقــال لى فــعالً فى
الـعـدد 46 من مـسـرحـنـا ولــكن لـيس فى الـسـيـاق
الـبـذىء الذى حـاول صـديقى أن يـضعـه فيه فـقد
ــغــرب وضــعــونـا فى كــنت أحتــدث عن أنــهم فى ا
مـركز لـلشـبـاب وكانت احلـمامـات مشـتركـة وبدون
أبـواب بل مـجرد سـتـارة موضـوعة عـلى كل حـمام
وعـندمـا كـنت اسـتـحم أفـلـتت الـصـابـونـة من يدى
إلى الــصـالــة اخلـارجــيـة فــانـتــظـرت حــتى تـخــلـو
الـصـالة من الـرواد ثم انـقـضـضت على الـصـابـونة
ألنه ال يــصـح أن أخــرج عـــاريـــاً أمــام الـــنــاس وإال
اتــهــمــنى صــديـقـى بـاتــهــامــات أخــرى.. وقــد كـان
الـكالم عـمومـاً فى سيـاق ساخـر عمـا القيـناه من
ـهرجان لـكنه بقـدرة قادر حتول معانـاة فى هذا ا
ـارسـتى إلى اتــهـام لى بـأنـنـى أكـتب عن كـيـفــيـة 

لعادة سيئة.
هـكـذا انـتـزع صـديـقى احملـتـرم الـكالم من سـيـاقه
مـعـتـمـداً علـى أن أحـدا لم يـقـرأ مـقالـى ومـصوراً
لـلـقـار أنـنى شـخـص مـنـفـلت وقـلـيل األدب.. هل

سرحى. نظن أن فيه إثراءً لواقعنا ا
باح إلى الشتائم لكن أن يتحول األمر من النقد ا
ا لـيس فينا فهذا هو والتجـريح واالدعاء علينا 

رض بعينه وقانا الله ووقاكم شره. ا
فـإن يـخــتـلف الـصـديق والـزمــيل احملـتـرم مـحـمـد
الـروبى مع األسـلـوب الـذى نـكـتب به ويـسـخـر منه
فـهـذا حـقه وأن يـنـتـقـد صـديـقـنـا الـعـزيـز جـريدة
مسرحـنا بـعنف ويوجه لـها من الـشتائم مـا يشاء
ـسـئــولـ ورجـال األمـن عـلى رئـيس ويـســتـعــدى ا
حتريـرها ويقود - مع آخرين مـنهم أصدقاء أعزاء
واحلمد لـله - حمـلة توقـيعات لـعزله من مـنصبه
فـهو حـر مـا دام ذلك يـريح نـفـسيـته ويـشـعـره بأنه

دعو يسرى حسان. حقق انتصاراً على ا
على أن إدارة اخلصـومة - كمـا تعلـمنا - تـستوجب
ـوضـوعـيـة وأن نـكـون أمـناء أن نـتـحـلى بـالـنـبل وا
فــيـمـا نــطـرحه وال نــدعى عـلى اخلــصم مـا لـيس

فيه.
لــقــد كــتب صــديـقـى احملـتــرم مــقــاالً فى الــعـدد
ـــاضـى من جــــريــــدة «الـــكــــرامــــة» حتت عــــنـــوان ا
«مـسـرحـنـا إلى أيـن?» أظن أنه لم يـلـتـزم فـيه بـأى
من الشـروط الواجب توافرها فى إدارة اخلصومة
وراح يــقــتــطع كالمــاً مـن ســيــاقه لــيــوجه لى من
خالله اتهـامات بـاطلـة ويـدلل على أنـنى شخص

ال أتمتع بأى ذوق أو أدب فى كتاباتى.
خذ عـندك مثالً قـوله: «وتصورت أنه - يـقصدنى

مـبـدئـيــاً اعـتـذر لـلــقـار الـكـر عن الــكـتـابـة فى
مـوضـوع قد يـبـدو شـخـصـيـاً لـكنه فـى واقع األمر
س مستقبل هذه ليس شـخصياً وال حاجة ألنـه 

اجلريدة بشكل مباشر.
لـقد سـاء البـعض أن تـصـدر هيـئـة قصـور الـثقـافة
ـــســـرح فى تـــاريخ أول جـــريـــدة أســـبـــوعـــيـــة عـن ا
الـصـحـافـة الـعـربـيـة وسـاءهم أكـثـر أن تـثـبت هـذه
اجلـريــدة أقـدامــهـا وتـتــوالى جنــاحـاتـهــا من عـدد
ــسـرحــيـ آلخــر بـفــضل مــجـمــوعـة من شــبـاب ا
والصحـفي الذين أخلصوا فى عملهم والتصقوا
سرحى سواء فى مصر أو الوطن العربى بالواقع ا
أو دول الــعـــالم اخملـــتــلـــفـــة وتــابـــعـــوا الــظـــواهــر
ـسـرحـيـة أيـنـمـا كــانت مـحـلـلـ لـهـا بـكل صـدق ا
ومـوضـوعـية وعـاكـسـ إليـجابـيـاتـهـا وسلـبـيـاتـها
وطـارحــ فى كــتــابــاتــهم مــا يـرونـه سـبــيالً إلى
ـشهد الثقافى سرح وعودته إلى صدارة ا تعـافى ا
بـالتـأكيـد لم نـتوقع أن يـحـتفى بـنـا اجلمـيع فأى
ـبــذول فــيه البــد من عــمل مــهــمــا كــان اجلــهــد ا
أخــطــاء يــقع فــيــهــا والبـــد لــكل مــحب أن يــنــبه
رات القادمة القائم عليه حتى يتجنبوها فى ا
خاصة أننا أعلنّا منذ البداية أن كل عدد بالنسبة

لنا هو «مجرد بروفة» لعدد قادم أفضل.
وجـه إليـنـا واستـعـنـا به على رحبـنـا إذن بـالنـقـد ا
تـطويـر أنـفـسـنـا لـتـلـبـيـة حـاجـة الـقـراء ومـنـحـنا
الفـرصة لـكل التـيارات لـيحدث ذلـك اجلدل الذى

اخلصومة غير الشريفة
 ال تليق بالنبالء
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أمسيـة شعرية أدارهـا عزت إبراهيم
وشــــارك فــــيـــــهــــا الــــشـــــعــــراء إيــــهــــاب
الـبشبـيشى أمل عـامر نزار مـحمد
أشـــرف يــوسـف ســـالم الـــشـــهــبـــانى
طـــارق مـــراد مــصـــطـــفى جـــوهــر مع
فقرات غنائية للفنان عهدى شاكر.
وتــتـــضـــمن الـــلــيـــالى تـــقـــد عــروض
لـلــفــرقـة الــقــومـيــة لــقـصــور الــثـقــافـة
لــلـمــوسـيـقـى الـعــربـيـة «مــنـتــخب فـرق
الــهـيــئـة» مـن إخـراج عــبـد الــله ســعـد
وإعـــداد الــــفـــنــــان أحـــمــــد إبــــراهـــيم
وعــروض لــروايـــة الــســيــرة الـــهاللــيــة
ــثال لـلـوجه يـقــدمـهـا عــزت قـرشى 
الــقــبــلـى مع فــرقــة عـــز الــدين نــصــر
ـثالً الــدين وأحــمـد ســيــد حــواس 

للوجه البحرى.
أيـضــا تـتــضـمـن الـلــيـالـى الـعــديـد من
الــورش الـفــنــيـة واحملــاضــرات لـكــبـار
ــــفـــــكــــريـن ومــــعـــــرضــــاً الـــــكــــتـــــاب وا
إلصــدارات هــيـئــة قــصــور الـثــقــافــيـة
وهـــيــــئـــة الـــكــــتـــاب واجملـــلـس األعـــلى
لــــلـــثــــقــــافــــة ودار الـــكــــتـب والـــوثــــائق
الــقــومــيــة واجملــلس األعــلى لــآلثــار
وصنـدوق التـنمـية الـثقـافيـة واجمللس
األعــــــلـى لــــــلـــــــشــــــئــــــون اإلسـالمــــــيــــــة
باإلضـافـة إلى احلارة الـشـعبـيـة التى
تضم خيـمة مرسى مطروح وعروض
األراجــــوز وخــــيـــال الــــظل وصــــنـــدوق
الـدنيـا وغـيـرها من األنـشـطـة الفـنـية
والــثــقــافــيــة الــتى حتــتــشــد بــهــا هــذه

الليالى.

ثالثة جمال محـملة بالطبول الكبيرة
«التـمبـانة» ومـجمـوعة مـزمار فـرقتى
الـــــنـــــيـل وشـــــبـــــرا اخلـــــيـــــمـــــة لــــآلالت
الــشـــعــبــيـــة ومــجــمـــوعــة الــتـــحــطــيب
لــفــرقــة ســوهــاج لــلـفــنــون الــشــعــبــيـة
وفـرقــة الـشـرقــيـة لـلـفــنـون الـشــعـبـيـة
وفــرقـة الــطـور الــتــلـقــائــيـة.. كل ذلك
امـتــزج مــعــا فى حـفـل افـتــتــاح لــيـالى
رمضـان الثقـافية الـتى تنظـمها هـيئة
ــحـــكى الــقـــلــعــة قــصــور الـــثــقــافـــة 
لـــيـــشـــكل بـــانـــورامــا فـــنـــيـــة مـــصـــريــة
خـالـصـة كــانت فى اسـتـقــبـال الـفـنـان
فاروق حسنى وزير الثقافة اخلميس
ــاضى لــيــعــلن بــدايــة هــذه الــلــيــالى ا
الـــتى تـــســتـــمـــر حــتى 10 ســبـــتـــمـــبــر
الــــــقــــــادم حتـت إشــــــراف د. أحــــــمـــــد

مجاهد رئيس الهيئة.
لـم يــــــقــــــتــــــصـــــــر األمــــــر عــــــلـى حــــــفل
االســـتــقـــبــال بل تـــعـــداه إلى أنــشـــطــة
ثـقافـية وفـنيـة عديـدة شهـدتهـا اللـيلة
األولى وتـشـهـد مــثـلـهـا بـاقى الـلـيـالى
حــــيث قـــــدمت فــــرقــــة الـــــســــبــــاعــــيــــة
لإلنـــــشــــاد الــــديــــنى مـــــجــــمــــوعــــة من
األغـانى الـديـنـية عـلى مـسـرح سـارية
اجلـــبـل و عـــرض فـــيـــلــــمى «عـــمـــو
ـــفـــاجئ» ــــوز ا جـــمــــال الـــزبـــال» و«ا
بــيــنــمـــا قــدمت فــرقــة هـــتــاف لــلــصم
والـــبــــكم «غــــزل احملـــلــــة» عـــروضــــهـــا
الـــــفــــــنـــــيـــــة عـــــلـى مـــــســـــرح الــــــطـــــفل
واستـضـافت واحة الـشـعراء الـشـاعر
الــكـــبــيـــر ســيـــد حــجـــاب الــذى أحـــيــا

اجلمال 
زمار البلدى وا
وفرق الفنون
الشعبية
استقبلت
الضيوف

لقطة
أرشيفية من
أفتتاح العام
اضى ا
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(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 رياالً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا

 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم األخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

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

31 من  أغسطس2009 

ثل ومؤلف ومخرج مسرحى وهو من مواليد القاهرة 3 مارس > محمد صبحى 
1948 واسمه محمد محمود محمد صبحى.

31 من  أغسطس2009  العدد 112

2á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

 العدد 112

مخرج قدم كل
لك من ما 
إمكانيات فى
«أرض ال تنبت
الزهور» صـ14

 هل انتهى اللقاء ب
وروث الشعبى.. الدراما وا
السامرى يتحدث فى أخر

حلقاته صـ27

الغولة محاولة
 فى التجريب تفتح
رأة فى ملف ا
الواحات صـ9

 جورج أبيض وتشجيع
صرية أبناء األسر ا
على احتراف فن
التمثيل صـ31

سرحى يحتل  العرض ا
سرح الصدارة فى احتفال ا

ئويته صـ8 التونسى 

 مسرحنا تتجول فى األردن ولبنان
غرب لتعاين وسوريا والكويت وا

سرحية هناك صـ4 احلياة ا

صورة الغالف

 من سيرة وحياة
الفنان

 محمد صبحى

مختارات العدد 

 ركود 
ومعاناة فى

االستوديهات ..
حصار األزمة
تد إلى الية  ا
سرح صـ24 ا

Pirosmani, Niko
(Georgian,

1862- 1918)

لوحات العدد

إحــــســـاس عــــظـــيـم بـــالــــشـــرف
ـاثــله إحــسـاس والــفـخــر .. ال 
آخـر عـنـدمـا جتـلس في حـضرة
مـــــفــــــكــــــر وكــــــاتب فــــــريــــــد في
شخـصيته وفـكره .. وهي فرصة
قلـما ينالـها اآلخرون .. هذا أقل
مـا تـشـعـر بـه وجتـده في عـيـني
ــــراسـل الـــصــــحــــفي الــــشـــاب " ا
كــريـــســتــيــان بــوريــفــوي " وهــو
ــــفـــــكــــر يــــجـــــلس بــــ يـــــدي ا
ــســرحى " والــشــاعــر والــكــاتب ا
وويـل ســـونـــيـــكـــا " .. لـــيس هـــذا
فـــقط ولـــكـــنه يـــحــاوره .. ورغم
صـــــغـــــر ســـــنه إال أن مـــــظـــــاهــــر
احلــكــمـة والــنــبــوغ بــدت عـلــيه
عـنـدمـا تـرك سـونـيـكـا يـتـحدث
بــــحــــريــــة وتــــدخـل بــــعــــبـــارات

مقتضبة في مرات قليلة .
 اســـتــــمع إلـى ســـونــــيـــكــــا  حـــ
يتقـطر باحلـكمة والـشعر والفن
اقرأ صـ22 -23

أوبريت
شهرزاد..
 اختيار صعب
وتناغم ب نص
بيرم وأحلان
سيد درويش

صـ12

 هاملتهن .. طقس
درامى ورؤية
جريئة تؤكد
القدرة

على التحكم 
فى االنفعاالت
واألداء الصوتى

صـ10

سرحي جريدة كل ا

سرحية قسم التمثيل واإلخراج بتقدير امتياز عهد العالى للفنون ا > تخرج فى ا
مع مرتبة الشرف عام 1971.

31
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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

 حـــكـــايــــة الـــشـــاطـــر حـــسن
لــــــفــــــؤاد حـــــداد ومــــــتــــــولى

عبداللطيف

 مبروك عليهم كلهم
 نص مسرحى للكاتب 
د. هشام السالمونى

 د. كـمال يـونس يكتب
عن عرض هاملتهن 

د. سيـد اإلمـام يـقدم
ؤتمر شـهادته حول ا

العلمى للمسرح

بـاللغة العـربية على أثر تشـجيع سعد زغلول له
ورعــايــته لــنــشــاطه. والــواقع أيــضــا يــنــطـق بـأن
ـســرح فى ذلك الـوقت كــان مـقـصـورا حــضـور ا
عــلى الــطــبــقــة الــبــورجــوازيــة الــتـى اعــتـادت أن
سـرحية التى تقـدمها الفرق حتـضر العروض ا
الــزائــرة بــلـــغــات أجــنــبـــيــة.. وكــان الــتـــعــلــيم فى
ـــدارس يــتـم بـــالــلـــغـــة اإلجنـــلـــيـــزيـــة وهى لـــغــة ا
ـــســـيــــطـــر عـــلى الــــبالد فى ذلك ـــســــتـــعـــمـــر ا ا
.. وعــنــدمــا بـــدأ الــتــيــار الـــقــومى يــأخــذ احلـــ
ــعــارف الــعــمــومــيــة إلى مــداه واجتــهت وزارة ا
ــنــاهج كــان من الـــطــبــيــعى أن يــتــجه تــعـــريب ا
ـــضـى فى االجتـــاه نــفـــسه جـــورج أبـــيض إلى ا
عـــلـى أنه يـــتـــضـح من حـــديـث كـــان قـــد أدلى به
األستـاذ جورج أبيض إلـى جريدة فـرنسيـة سنة
 1910بعد تخرجه فى كونسرفاتوار باريس أن
فـنانـنا كـان يتـجه إلى التـمثيل بـاللـغة الـفرنـسية
مضطرا حـيث كان يداعبه األمل دائما فى أن
ثل فـيها بالـلغة الـعربية يـستطـيع إنشاء فـرقة 

التى هى لغة البالد!
الـواقـع أن األسـتـاذ جــورج أبـيض قــد ألف عـدة
فــرق مـسـرحـيـة وكـان يـتــولى إدارتـهـا بـنـفـسه..
سرح القومى من سنة كما أسندت إليه إدارة ا
 1951إلـى ســـــــــنــــــــة  ..1953هـــــــــذا فـــــــــضـالً عن
ـــــدرسى وفى ـــــســـــرح ا االســــتـــــعـــــانـــــة به فى ا
ـسـرحـيـة.. ـعـهـد الـعـالـى لـلـفـنـون ا الـتــدريس بـا
ولكن من الواضح أن الفنـان الكبير كان شغوفا
كل الـشـغف بـعـمـله كـمـمـثل ولم يـكن يـجـد مـتـعة
أو مــيالً أو مـوهـبــة طـبـيـعــيـة تـقـوده إلـى الـتـعـلق
ـــمـــارســـة أى عـــمل أخـــر وتــــعـــلـــقه بـــتـــدريس
ـثـابة الـتـمثـيل فى أخـريـات حـيـاته لم يـكن إال 
ـمارسـة الـفعـلـية لـهـذا الفن بـعد عـزاء له عن ا
ـــســرح أن تـــقـــاعــد ولـم يــعـــد يـــعـــتــلـى خـــشــبـــة ا

مضطرا بحكم السن وظروفه الصحية.
لــقــد كــان جــورج أبــيض مــوهــبــة فــذة فى أدائه
لـــلــتــراجــيـــديــا وكــان عـــلى عــكس مـــا يــتــصــوره
الــكـثـيـرون طـبــيـعـيـا فى أدائـه فـصـوته لم يـكن
يـــعــلـــو ويــتـــخــذ ســـمــات األداء الـــتــراجـــيــدى ذى
الــرنـات اجملــلـجــلـة إال حــيـنــمـا يــتـطــور احلـدث
الــدرامى إلى مــســتــوى يــتــطـلـب هــذا الـنــوع من
ــوقف األداء أمــا فـى احلــاالت الـــتى لم يـــكن ا
يـــتــطــلب ذلـك فــقــد كــان أداؤه عـــاديــا جــدا إلى
درجــــة مـــثــــلـى.. وهـــذا واضـح من خالل أدواره
الـــتى لــــعـــبـــهــــا فى مـــســــرحـــيـــات مــــثل: (لـــويس
احلـــــادى عـــــشـــــر) و(أوديـب مـــــلـــــكـــــا) و (األب

هرج). ليبونار) و(دموع ا
إن حــيـــاة األســتــاذ جـــورج أبــيض الـــفــنــيـــة تــعــد
ـثابـة أوديـسـة طويـلـة. فـرض علـيه أحـيـانا أن
ـــســرح ولـــكن يُـــجــمـــد نـــشـــاطه ويـــبـــتـــعــد عـن ا
مــلـحـمــة حـيـاته الــفـنـيــة حـافـلــة ورائـعـة بــالـعـمل
اإليـــجــابى واإلنـــتـــاج الـــبــنـــاء.. وال شك أن اسم
(جـورج أبيض) سـيظل عـلمـا يـحفـظه لنـا تاريخ

سرح. ا
ـســرحــيـة ــعــهـد الــعــالى لــلـفــنــون ا وقـد أطــلق ا
اسمه عـلى إحدى قـاعاته الكـبيرة كـما أقام له
تمـثاال نصـفيـا وأعتقـد أن تمثـال الفـنان الكـبير
سـيظل قـائمـا فى ميدان مـسرحـنا الـعربى على

مدى األجيال.

وقـد كان لـعودة الـفنـان جـورج أبيض من الـبعـثة
واشـتـغـاله بالـتـمـثيل أثـره فى تـشـجيع الـكـثـيرين
ـــــصــــريـــــة عــــلـى احــــتــــراف من أبـــــنــــاء األســــر ا

التمثيل.
نـعود إلى بـعثـة الفـنان جـورج أبيض إلى فـرنسا
لـنــتـبـ بـعض تـفـاصـيــلـهـا ومـدى تـأثـر أسـاتـذته
. لقد حـاول جورج أبيض أن يـلتحق الفـرنسيـ
ـــجـــرد ـــســـرحـى  بـــكـــونــــســـرفــــاتـــوار بـــاريـس ا
رة األولى وتـعزو وصولـه.. لكـنه لم يقـبل فى ا
الـســيـدة سـعـاد أبــيض عـدم قــبـوله هـذا إلى أن
متحن فى تـلك السنة لم يكن مقتنعًا األستاذ ا
بــصــوته وهـذا يــدهش الــكـثــيــر من الـنــقـاد ألن
صوت الـفنـان جورج أبـيض فى نظـرهم لم تكن
تـشـوبه شـائـبـة وقـد احـتـفظ به نـقـيـا وعـريـضا
وصــافـيـا حــتى آخـر أيــام حـيـاته بــعـد أن تـوقف
سـرح.. وأغـلب الظن عـند عـن اعتالء خـشبـة ا
ـرأة األولى هــؤالء الـنــقـاد أن عــدم قــبـولـه فى ا
يرجع إلى لـكنـة خفـيفـة تعـترى نـطقه الـفرنسى
وهـذا شىء طـبيـعى حـتى بـالـنـسـبة لـلـفـرنـسـي
أنـفــســهم الـذيـن يـحــتـاجــون عـنــد قــدومـهم من
األقـالــيم الــفـرنــســيـة إلى قــضــاء عـام بــبـاريس
يـــتــدربـــون خاللـه عــلى اإللـــقـــاء الــســـلــيـم وعــلى
ـسـابـقـة دخول ـشـاهـد الـتى سـيـتـقـدمـون بـهـا  ا
الــكـونــسـرفـاتــوار.. فـجـورج أبــيض كـان بــحـاجـة
فــعـالً إلى أن يــقــضى هــذه الـــســنــة فى الــبــيــئــة
الـفـرنـسـيــة الـبـاريـسـيـة ويـعــد نـفـسه لاللـتـحـاق
ــعــهــد فى الــعــام الــتــالـى.. وقــد رأى الــفــنـان بــا
جـورج أبـيض بعـد الـتحـاقه بـالكـونـسرفـاتوار أن
يـتـتـلـمـذ أيـضـا علـى يد الـتـراجـيـديـان الـفـرنسى
شهور فى ذلك احل (سيلفان).. فأتصل به ا
وتـتـلمـذ على يـديه من خالل دروس خـصوصـية
كان يـتلقاهـا عنده فى األتـيليه الـذى كان يديره
.. وقـد كان فـنانا بـحكم تـكوينه مـثل إلعـداد ا
الـعــضــوى ومـوهــبـته مــهــيئ لـلــتــراجـيــديـا فــكـان

تأثره بـ (سيلفان) أمرا طبيعيا.
والـــواقـع أن من يـــتـــتـــبع ســـيـــرة األســـتـــاذ جــورج
أبــيض بـعـد عـودته من فــرنـسـا يـجـد أنه مـارس
الــتـمــثـيل عــلى مــسـتــوى االحـتــراف أوال بـالــلـغـة
الــفــرنــسـيــة ثـم انـتــقـل بـعــد ذلـك إلى الــتــمـثــيل

كـان هــنـاك  –فـى عـدد سـابق  –مـقــال يـتــحـدث
عن الــراحـــلــة الــفـــنــانــة فـــاطــمـــة رشــدى وكــيف
تبناها  اخملرج عزيز عيد وفى هذا العدد أود
احلديـث عن الفـنان الـراحل جورج أبـيض: لكن

? سرحي اذا الراحلون من الفنان ا
ـسـرحى وكذلك اإلخـراج على ـمثل ا ألن فى ا
وجـه اخلــصــوص لــيس كــالــرسم أو الــنــحت أو
ـكن أن يبـقى فى متـناول أيـدينا الـشعـر مثالً 
ـنـا.. بـيـنـما ال بـعـد رحـيل الـفـنـان نـفـسه مـن عـا
ــســرحى أو اخملــرج ســوى ــمــثل ا يــبــقـى بــعــد ا
مــــجــــرد اســـمـه أو قـــصــــة حـــيــــاته إذا كــــان فى
حـيـاتـه وفـنه مـا يـجـعل اسـمه وسـيـرته جـديـرين
بـالــبـقـاء.. وفى رأيى كــمـا هـو فـى رأى الـنـقـاد
إن جــورج أبــيض فـنــان عــظـيم ورائــد مــسـرحى
كــبــيــر يــنــبــغى أن يــظل اســمه عــلــمــا بــاقـيــا فى
ـوذجـا ـســرحـيــة وأن تـظل ســيـرتـه  حـيــاتـنــا ا
ـتـعـاقـبـة بـعده عـظـيـمـا للـنـضـال أمـام األجـيـال ا

سرح. من فنانى ا
ـراحل األولـى من حـيــاة جـورج أبـيـض كـمـا إن ا
نـستدل علـيها من كتـاب: (جورج أبيض) البنته
السيدة سعاد أبيض تتلخص فى أنه كان يجيد
فن إلــقـاء الــشـعــر وهــو طـالب يــعــيش مع والـده
الذى كان صـاحب فندق فى بيروت... وأنه قد
مـارس فن الـتــمـثـيل فى مـدرســته عـلى مـسـتـوى
ـا جـعل الـكـثـيرين الـهـوايـة وكان أداؤه المـعًـا 

ضى فى هذا الطريق. يشجعونه على ا
وبعـد حصـوله على شـهادة الـبكـالوريـا (الثـانوية
الــعـامــة) بــعـد وفــاة أبــيه واشــتـغــاله لــفــتـرة من
الــزمن فى شــركـة الــســكـة احلــديـد الــفــرنـســيـة
بــلـبـنـان اسـتـقـال من وظــيـفـته.. وظـلت تـداعـبه
أحالم الــسـفــر إلى مــصـر إلى أن ســافــر فـعالً
إلى اإلسـكندرية والتـحق بوظيفـة ناظر محطة

سيدى جابر.
وظل فى الــــوقت نـــفــــسه مـــتـــمــــســـكـــا بــــهـــوايـــته
للـمسرح فكـان يشتـرك بالتـمثيل فى احلفالت
الــتى كــانـت تــقــيـمــهــا مــدرســة "ســانت كــاتــرين"
ـنـطـقـة الــشـاطـبى والـتى تـغــيـر اسـمـهـا فـيـمـا

بعد إلى "سان مارك".
استطاع جورج أبيض بعد ذلك من خالل عمله
ــارســته لــهـــوايــته أن يــقــنع كــنــاظــر مــحـــطــة و
ـسـرح اخلــديـو بـإيـفــاده فى بـعـثـة لــدراسـة فن ا

بباريس.
لــكن قــبـل أن نــتـابـع فــتــرة دراسـة جــورج أبــيض
ببـاريس يحسن أن نـتوقف حلظـة لنتـعرف على

موقف أسرته من اجتاهه إلى التمثيل.
الــواضح أن والــدة الــفــنــان جــورج أبــيض كــانت
ســـيـــدة مـــتـــشـــددة جـــدا كـــمــــا تـــشـــيـــر إلى ذلك
حفيدتها السيدة سعاد أبيض فى كتابها.. وقد
نـــشـب خالف حـــاد بـــ الـــفــنـــان جـــورج أبـــيض
وخــاله فى اإلســكــنــدريــة بــنـاء عــلـى رسـالــة من
والـدة الـفـنـان لـشـقيـقـهـا.. وفى رأيى أن مـوقف
األســرة فى ذلك الــوقت كــان مـوقــفــا طــبـيــعــيـا
فـالـتقـالـيـد الـسـائـدة فى ذلك احلـ كـانت ترى
االشـتغال بالفن شـيئا مهيـنا.. وكان ذلك يشمل
ـوسيقى ـسرح وا الـفن التـشكيـلى كمـا يشمل ا
وتدريجيا مع تـطور اجملتمع تغيرت النظرة إلى
االشـــتـــغــال بـــالــفـن وبــاألخص بـــعـــد أن وجــهت
الــدولـة اهـتـمـامــهـا لـرعـايـة الــفـنـون واالعـتـراف
ــبــعــوثــ لــلـتــخــصص فى بــأهــمــيــتــهـا وإيــفــاد ا

دراستها. 

شجعت عودته من البعثة
واشتغاله بالتمثيل

صرية على  أبناء األسر ا
احتراف الفن

كان موهبة فذة فى أدائه
للتراجيديا وحياته
ثابة أوديسا طويلة
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> عندما كان محمد صبحى طفال كان يعيش مع أسرته فى منطقة أرض
شريف بالقرب من شارع محمد على والذى كان يطلق عليه شارع الفن.

> كان منزل أسرته يقع أمام دارين للسينما هما سينما الكرنك وسينما بارادى
الصيفى وكانت هذه فرصة جيدة للطفل ليتابع جميع األفالم التى تعرض
بهما.
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اإلعالمى. وقـد حصل أحمـد من قبل علـى عدة جوائز
مـنــهـا جــائـزة أحـسـن صـوت فى مــسـابـقــة أقـيــمت عـلى

مــســتـــوى اجلــمــهــوريـــة عــلى مـــســرح الــبـــالــون. كــمــا 
ـه بـشـهـادات تــقـديـر من وزارة الــتـربـيـة والــتـعـلـيم تـكـر
ومــحــافظ الــقــاهــرة. أحــمــد سـجّـل بــصـوتـه أغــنـيــة من
كـلـمات فـتحى خـطاب وتـلـحيـنه ويريـد أن يـستـمع إليـها
ــنـتــجــ فــيــكــتــشف مــوهــبـتـه ويـقــدمه. لـم تـأت أحــد ا
مـوهــبـة أحـمــد مـجـدى مـن فـراغ فـوالــده يـكـتب الــشـعـر

وأخيه األكبر يكتب ويلحن.

ـــكــنـك عــزيــزى الـــقــارىء أن تـــغض الـــطــرف مـــؤقــتًــا
وتــفــوّت لــنـــا هــذه الــســـطــور الــتى ســـتــجــدهـــا هــنــا فى
ــشــاويــر".. وبــدورنــا ســنــعــتـرف لـك بــأن مـا صـفــحــة "ا
ـكــنك اعــتــبــاره "فــركـة سـوف تــقــرأه لــيس مــشــوارًا.. 
كـعب" غـيـر أنـهــا فـركـة كـعب تـفــرح الـقـلب.. ونـحن فى
حـاجة ألن نـفرح وال فرحـة تعـدل عنـدنا رؤيـة البراعم
وهى تـتفـتّح واألطفـال وهم يحـصدون اجلـوائز عـلى ما
يـبـذلـون من جـهـد.. وهـذا هـو الـطـفل أحـمـد مـجدى أو
"مــيــشــو" كــمــا يــدلــله أصــدقــاؤه وأفــراد عــائــلــتـه يــفـوز
ركز األول تـمثيل فى مـهرجان األطـفال الذى بجائـزة ا
أقيم مؤخرا على خـشبة مسرح جاردن سيتى عن دوره
فى مسرحية "إمبـراطور البلى" التى ألفّها عبده الزراع

وأخرجها يوسف أبو زيد. 
أحـمد بدأ تفتـحه مبكرا حـيث كان يشارك فى حفالت
ــدرســيـــة كــمــطــرب مــســرح الـــتــلــيــفـــزيــون واحلــفـالت ا
تلك صـوتا جمـيالً جعله مـطلبـا أساسيا صغـير. فهـو 
.. ــــقـــامــــة داخل مــــحــــافـــظــــتـــ فـى كل االحــــتـــفــــاالت ا
وبـاإلضـافـة إلى الـغـنـاء يـجـيـد أحـمـد الـعـزف علـى عدد
ـثالً فى من اآلالت كـمـا يــجـيـد الـتــمـثـيل وقــد شـارك 
ناسبات التمثيلية فشارك فى عرض "إحنا عدد من ا
أغـلى نـاس" مع اخملـرج عادل نـور الـدين الـذى قدم فى
مـركـز شـبــاب اجلـزيـرة كـمـا يــتم االسـتـعـانــة به لـلـقـيـام
ـسـلـسالت بـتـمــثـيل مـشــاهـد صـغـيــرة فى الـعـديـد مـن ا
واألفالم والـبرامج الـتى يتم إنـتاجـها فى مـدينـة اإلنتاج
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نورهان عبد اللهدعاء حس

إبـراهــيم عـبــد الـسالم حــاصل عـلى بــكـالــوريـوس الــتـجـارة إضــافـة إلى
عـهـد الـعـالى لـلـسـيـنمـا بـدأ مـشـواره الـتـمـثـيلى عـمـله دراسـات حرة فـى ا
ـســرحـيـة ومن بـ ـجـرد الـتــحـاقه بـاجلـامــعـة وانـخـراطه فـى فـرقـهـا ا

ـسـرح اجلـامعى: ـسـرحى فى ا األعـمـال الـتى قـدمهـا فى بـواكـيـر عمـله ا
"الـفتى مـهـران لعـبد الـرحمن الـشـرقاوى لـعبـة النـهايـة لـصمـويل بيـكيت
واإلخـراج لـيــوسف احلـسـيـنى الـذى أشـركـه فى أكـثـر من عـرض له مـثل
"عـلـى جــنـاح الــتــبــريــزى وتــابــعه قــفــة" أللــفــريــد فــرج وعـرض الــعــرائس
لـصالح عـبـد الـسـيـد. كــذلك شـارك فى "أزمـة شـرف" تـألـيف لـيـلى عـبـد

نشاوى. الباسط وإخراج عبد العزيز ا
حــصّل إبــراهــيم عــبــد الــسالم خالل مــشــواره الــتــمــثـيــلـى  عـلـى خــبـرات
ـمـارسـة اإلخـراج فـاقـتـحم اجملـال بـعـدة عـروض مـسـرحـيـة كـثـيـرة أهـلـته 
هي: "مـكـان مع اخلـنـازيـر" تـأليـف فوجـارد و"مـنـ أجـيب نـاس" لـنـجيب
" لــعـــزت عــبــد ســرور "إيـــزيس" لــتـــوفــيق احلـــكــيم "أوبـــريت الـــشــحــاتـــ
الوهاب حـلم يوسف لـبهيـج إسماعـيل "مجـلس العدل" لـتوفـيق احلكيم
"بـابا زعـيم سـياسـى" لسـعـد الديـن وهبه و"الـزيـر سالـم" و"شمس الـنـهار"
لك" واألخيرة لسعد الله ونوس "رواد الفضاء" تأليف هند لك هو ا و"ا

مختار.
ويخـتار إبراهيم أن يذهب بخـبراته الفنية إلى مـجال الدراما اإلخراجية
رحـوم" لفـايز ويشـارك فيـها مـخرجًـا لـلمـسلـسالت اإلخراجـية ومـنهـا "ا
حالوة "وال فى األحـالم" لـنـاديـة فـهـمى "عـالـم شـهـرزاد" تـألـيف مـجـدى
ــعـــالى زايــد وأمــيــنــة رزق "فــراولـه" تــألــيف مــحــمــد اجلالد والــبــطــولــة 
سـلـيــمـان والـبـطـولـة لـيــاسـمـ عـبـد الـعـزيــز وصالح عـبـد الـله ومـؤخـرًا:
"رايـات الـنــصـر" تـألــيف عـبـد احلــمـيـد الــهـواري والـتــمـثـيل ألشــرف عـبـد
الــــغـــفــــور شــــارك إبـــراهــــيم كــــمـــمــــثل ومــــخــــرج مـــســــرحى فـى عـــدد من
هرجـانات وحـصل علي الـكثـير من اجلـوائز حـيث شارك فى مـهرجان ا
اجلـامـعـات وحـصل عـلى اجلـائـزة األولى عن عـرض "مـنـ أجـيب ناس".

محمود احللوانى
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رغم مــرور كل هــذه الــســنــوات الــطــويــلــة عــلى مــحــمــد
ـسـرح فــإن أحالمه لم تـنـته بــعـد وتـتـجـدد الـصـفــتى بـا
ــدرسى وبـــيــوت الـــثــقـــافــة ــســـرح ا دائــمـــا فى كل مـن ا
اللذين يعتبرهما من أهم الروافد التى أخرجت الكثير

من فنانى مصر.
دينة شب القناطر سنة ومحمد الصفتى الـذى ولد 
رحلة االبتدائية سرح فى ا ارسة ا  1961 بدأ 
رحـلت اإلعـدادية والثـانوية ثم ثم توالت أعـماله فى ا
ـسرح فى كـلـيـة اآلداب بجـامـعـة بنـهـا ويـعتـبـر مـرحلـة ا
ـراحل فى حــيـاته الـتى تــعـلم فـيـهـا اجلـامــعى من أهم ا
سـرحى علـى يد مـجمـوعة من الـكثـير وتـشكـل وعيـده ا

اخملـــرجـــ الـــذين تـــأثـــر بـــهم ومـــنـــهم عـــاطـف نـــعـــمــان
والسيد الباجورى والكاتب البنهاوى الكبير سمير ندا.
وبعد حصوله على لـيسانس اآلداب قسم لغة عربية
ســنــة  1986يــتم تــعــيــيــنه مــدرسًــا لــلــمــســرح بـإدارة
شـبـ الــقـنــاطـر الـتــعـلــيـمـيــة ومن وقـتــهـا وحـتى اآلن
أخــرج مــا يـقــرب من مــائــة عــرض مــســرحى مــا بـ

مـسـرحـة مـنـاهج ونـصــوص مـسـرح مـعـروفـة بـجـانب
سـرحيـة لكلـية التـربية إخـراجه لعدد من الـعروض ا
ـــهـــمــ مـــثل ـــؤلـــفــ ا بـــجـــامــعـــة بـــنـــهــا لـــعـــدد من ا
ــاغــوط مــيــخــائــيل رومــان ونــبــيل بــدران ومــحــمــد ا
ــدرسى يـجب أن يـكـون ـسـرح ا ويـرى الـصـفــتى أن ا
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ـدرسـة وخارجـهـا ويـخاطب له كـيـان حقـيـقى داخل ا
وزير الـتربـية والـتعـلـيم من خالل مسـرحتًـا بأنه (أى
درسى سرح ا لك خطـة لتطوير هذا ا الصفتى) 
نح الفرصـة لتنفيـذها أو حتى عرضها ويـتمنى أن 
عــلى ســيــادتـه ويــقــول الــصــفــتى أنـه قــام بــتــســجــيل
ــسـاعـدة ـســرحـة  ــواد دراسـيــة  ثــمـانـى سـاعـات 
الـــطالب أنـــفــســـهم وهـى تــوفـــر الـــكـــثــيـــر من الـــوقت

واد الدراسية. واجلهد على الطالب فى فهم ا

هالـة حمـدى.. إسكـندرانـية أصـيلـة تقـول "أيّوه يـا جدعـان" وتدلّع الـفعل كـما يـفعل
ـثـلــو ونـلـعـبـو ونـروحـو أى إسـكـنـدرانى حـتى ولــو لم يـخـرج من الـبـيــضـة فـتـقـول: "
ونـقبـضـو" كـما أنـهـا ال تقـبض راتـبـها مـثـلـنا بـاجلـنيه.. هـى تقـبض بـ "اجلـنى" الذى
دى الشـبه بينه وبـ اجلنيه الـذى نعرفه جمـيعا بل يـكاد يكون يدهشنـا جميـعا 
هو.. بل هو بالفعل غير أنه فى اإلسكـندرية يخضع لقاعدة التدليل الذى يخضع
إلــيـهـا الــفـعل وأسـمــاء األشـخـاص وعــلى الـرغم من كـل ذلك الـهـوى اإلســكـنـدرانى
فـقد قـررت هـالـة مـغـادرة مديـنـتـهـا إلى الـقاهـرة سـعـيـا وراء الـنجـاح والـشـهـرة على
دارس سـرح وبفن التـمثيل مـنذ التـحاقهـا با خشـبات أبى الفـنون. تعـلقت هالـة با
ـدرسى. هـالــة حـمــدى تـنـتــمى إلى فـصــيـلـة ـســرح ا ومـارسـته مـن خالل أنـشـطــة ا
ـسألة جـميـلة من الـبشر هى فWيـلة األقزام تـلك الفصـيلة الـتى تثـبت دائمًا أن ا
لـيـست بالـطـول وضخـامة األجـسـام ولكن بـاجلهـد واإلصـرار والعـرق وهو األسلـحة
الـتى اعـتـمـدت علـيـهـا هـالـة فى مـشـوارهـا الـفـنى. كـانت الـبـدايـة حـ أسـنـد إلـيـها
اخملرج مـصـطـفى الـصغـيـر دورا فى مـسـرحيـة "سـونـيا" وبـعـد ذلك عـمـلت مع عدد
مـن اخملــرجـــ مــثل مـــحــمـــود أبــو جـــلــيـــلــة "رحـــمه الـــله" فى عـــرض "عــبـــد الــقــوى
الــفـــهــلـــوى". ومع عـــزة لــبـــيب فى عـــرض "عــالم أقـــزام" كــمـــا شــاركـت فى "األقــزام
ن الـنمر وإخراج محمد شـوقى و "السلطان احلائر" والسـاحرة العجوز" تأليف أ
إخـراج عـاصم جناتى كـمـا شاركت مع الـنـجم نور الـشـريف فى مسـرحـية "األمـيرة
ـسـرح إلى الـشـاشة الـصـغـيـرة فـشاركت والـصـعلـوك". جتـاوز طـمـوح هـاله حمـدى ا
ـسـلـسالت مـنـهـا "قـمـر  14وكـالـة عـطـيـة" كـمـا وقـفت أمـام كـامـيـرات فى عـدد من ا
السـينما فى عدد من األفالم الروائيـة القصيرة باإلضافـة إلى فيلم "حمادة يلعب"
مع الـنـجم أحـمـد رزق كـذلك شـاركت هـالة فـى عدد مـن الكـلـيـبـات كـمـوديل مـنـها
طرب محمد عبد مثل أغـنية "السبت" ألحمد الـعيسوى وكليب الزم عريس "مـع ا
هـرجانـات آخرهـا مهرجـان الطـفل الذى اللـه. شاركت هـالة حـمدى فى عـدد من ا
أقـيم مـؤخـرًا عـلى خـشـبة مـسـرح قـصـر الـطـفل بـجـاردن سـيـتى كـمـا حصـلت عـلى

الكثير من اجلوائز وشهادات التقدير من مهرجانات مختلفة.
هالة ال تسعى وراء الشهرة أو النجومية ويكفيها فقط أن تكون محبوبة ومعروفة.

اخليول وفرق الفنون الشعبية تستعرض
مهارتها فى افتتاح قصر مطروح

الثقـافية لـلهيـئة وخالل عدة سـنوات تمـكنا
فى الـــهــيـــئــة  –بـــتــوفـــيق مـن الــله ســـبـــحــانه
وتـعـالى  –من تـطـويـر وحتــديث الـعـديـد من
واقع وافتتاحـها يكفى أن أذكـر منها على ا
ـــثـــال ال احلـــصـــر: قــــصـــر ثـــقـــافـــة ســـبـــيـل ا
ـــنــصــورة وقــصــر ســوهــاج وقــصـــر ثــقــافــة ا
ثــقـافــة دمــيـاط وقــصـر ثــقـافــة بــنى سـويف
وقــد انــتــهـــيــنــا من حتــديـث وتــطــويــر قــصــر
ثقافة السويس وفى انتظار موعد افتتاحه
والــعــمل فى قــصــور ثــقــافــة أســيــوط وبــنــهـا

وشب الكوم جار على قدم وساق.
وهــا نــحن الــيــوم مــعــكم فى مــديــنــة مــرسى
مـــطــروح لـــنـــفــتـــتح قــصـــركم الـــذى اســتـــعــاد
ـواصـلة عـافـيـته من جـديـد وأصـبح مـؤهـالً 
ـهـمة ـنـطـقـة ا رسـالـته الـتـنـويـريـة فى هـذه ا

ذات الطبيعة الساحرة من أرض الوطن.
إن قــــصــــر ثــــقـــافــــة مــــرسى مــــطــــروح الـــذى
أنــــشىء عــــام  1972وظل عــــلى مــــدى 37
عاما يستـقبل رواده من أبنـاء مطروح ويتيح
لـهم الــكـثـيــر من الـفــرص لـتـنــمـيـة مــواهـبـهم
وتـعــظــيم قــدراتــهم اإلبـداعــيــة فى مــجـاالت
وسـيـقى والـفن الـتشـكـيلى األدب والغـنـاء وا
ــعــارف وغــيــرهــا ويــزودهم بـــالــكــثــيــر من ا
واخلـبـرات فى كـثـيـر من اجملـاالت الـثـقـافـية
والــفـنــيــة األخـرى هــا هـو ذا يــقف أمــامـكم
صـرحــا شـامـخـا مـن صـروح الـهـيــئـة الـعـامـة
لـقصور الـثقـافة مـنتـظرا مـنكم ومن أبـنائكم
وبــنــاتــكم أن تــعـمــروه بــانــشـطــتــكم احلــيــويـة

وتزينوه بإبداعاتكم اجلميلة.
أهــنـــئــكـم جــمـــيــعًـــا بــهـــذا الــصـــرح الــثـــقــافى
ـــنـــيـف واســـمـــحـــوا لى أن أهـــنىء ســـيـــادة ا
احملـافظ تـهـنـئـة خـاصـة بـهـذا احلـدث الـذى
كان يـقع فى بـؤرة اهتـمامـه منـذ قدومه إلى
هــــذه احملـــافــــظـــة ألنه رجـل يـــعـــرف قــــيـــمـــة
ــثـــقــفــ وهـــو من احملـــافــظــ الــثـــقــافـــة وا
الــقـالئل الــذين ال يـــألــون جــهـــدا فى ســبــيل
دعم وتـشــجـيع األنـشــطـة الـثــقـافـيــة بـكل مـا

حتتاجه ماديًا ومعنويًا.
وأعــــــقـب ذلك تــــــبــــــادل الــــــدروع بـــــ كـل من
احملــــافظ ود. أحـــمــــد مـــجــــاهـــد واخـــتــــتـــمت
الفعـاليات بفـقرات فنـية قدمـتها فـرقة قصر
طروح وفرقة الغربية لآلالت ثقافة الطفل 
الـشـعــبـيـة وفـرقـة الـبـحـيـرة لــلـفـنـون الـشـعـبـيـة

وختاًما فرقة مطروح للفنون الشعبية.
جدير بـالذكـر أن القصـر يتكـون من مبـني
ـلحق سـرح ومـبـنى األنشـطـة" بـاإلضافـة  "ا
إداري لــفـــرع ثــقــافــة مــطـــروح ويــضم مــبــنى
ـــســـرح قـــاعـــة مـــغـــطــاة مـــكـــيـــفـــة مـــركـــزيــا ا
ومـجـهـزة بـأفـضل تـقـنـيـات فـنـيـة من أجـهـزة
ـسرح وآالت الـصـوت واإلضـاءة وميـكـانـزم ا
الــعـرض الــســيــنــمـائـي ويـتـم تـزويــد الــقــصـر
بـالــكــامل بــأجــهـزة إنــذار احلــريق واإلطــفـاء
التلقائى كمـا يضم القصر استراحة للفرق
الــفــنــيــة تــشــتــمل عــلى  15غــرفــة فــنــدقــيـة
مـجــهــزة السـتــقـبــال الـفــرق الــفـنــيـة الــزائـرة
ـديـنة لـلـمحـافـظـة والـتى تـقـدم عـروضـهـا بـا
إضافة إلى الكافيتريا ومخزن عام للفرع.

> الباحث هشام
عبدالعزيز يعد معجماً

للعامية يتضمن ما أجنزه
من جمع ميدانى إضافة
تعددة التى عاجم ا إلى ا
قام بتحقيقها  سبق أن
قام هشام عبدالعزيز
نتخب بتحقيق كتاب ا
فيما وافق  لغة أهل مصر
من لغة العرب مع زميله
الكاتب والباحث عادل

العدوى.

د. مجاهد: حادث بنى سويف نقطة
واقع انطالق لتحديث وتأم جميع ا

استقبلت الضيوف معلنة عن فرحتها

حتت رعـــايــة الـــفــنـــان فــاروق حــســـنى وزيــر
الـثـقـافـة افــتـتح الـلـواء مـحــمـد سـعـد خـلـيل
محافظ مرسى مـطروح ود. أحمـد مجاهد
رئـيس الهيـئة الـعامـة لقصـور الثـقافـة قصر
ثـقـافـة مـطـروح الــتـابع إلقـلـيم وسط وغـرب
الـدلـتـا الثـقـافى بـرئـاسـة إجالل هـاشم بـعد
جتـديـده وتـطويـره بـتـكـلـفة إجـمـالـيـة قـدرها
ثــــمـــانــــيــــة ماليــــ ونـــصـف مـــلــــيــــون جـــنــــيه
وبـــحــــضـــور الـــعـــديـــد من قـــيـــادات الـــهـــيـــئـــة
واحملــــــافــــــظــــــة ولــــــفــــــيـف من اإلعـالمــــــيـــــ

. والصحفي
وقـائع االفـتـتــاح بـدأت بـاسـتــقـبـال احلـضـور
بـــديــفــيـــلــيــة تـــضــمن اســتـــعــراضًــا لـــلــخــيــول
وعــروضًــا فــنــيــة لــفــرق الــبــحــيــرة والــتــنــورة
والـغـربـيـة لـلـفـنـون واآلالت الـشـعـبـيـة وفـرقة
أطـــفــــال قـــصــــر ثــــقـــافــــة مـــرسى مــــطـــروح
وأعــقـب ذلك تـــقــد فـــقـــرة فــنـــيـــة لــفـــرقــة
مـــطـــروح لــلـــفـــنــون الـــشـــعــبـــيـــة "احلــجـــالــة"
وشارك كل من محـافظ مطـروح ود. أحمد
مـــجـــاهـــد فى إزاحـــة الــســـتـــار عن الـــلـــوحــة

التذكارية للقصر.
بــعــد ذلك قــامــا بــافــتــتــاح مــعــرض "مــراسم
سيـوة" الذى شارك فيه  13فنـانا ثم تفقدا
ــــلــــحق بــــقــــاعـــة عــــرض الــــفــــنـــون ــــرسم ا ا
كتبة التشكيلية بـالقصر كما قاما بجولة با
الـعــامـة بــعــد الـتــطـويــر والــتى تـضم 7934
كــتـابًـا لــلـكـبــار حـيث ألـقت إحــدى شـاعـرات
مــطـروح قــصــيـدة عــبـرت فــيــهـا عن ســعـادة
ـديـنــة ومـثـقـفــيـهـا بـافـتــتـاح الـقـصـر أهـالى ا

بعد تطويره.
كـما استـعرض كل مـن محافـظ مطروح ود.
ـعلـومات أحـمد مـجـاهد قـاعة تـكـنولـوجيـا ا
الـتـى أضـيــفت لــلــقـصــر مــؤخــرا وتـضم 12
جـهـاز كـمـبــيـوتـر. ثم تـفـقــدا قـاعـتى الـفـنـون
الــشـــعـــبــيـــة ونــادى األدب إلـى جــانب قـــاعــة
ـــرأة واخلـــيـــمــة الـــبـــدويـــة ومـــعــرض نـــادى ا
ـســرح الـشـتــوى اجملـهـز احلـرف الـبــيـئــيـة وا
كــقـاعــة لــلــعـرض الــســيــنــمـائـى والـتـى تـصل
ســـعــــته إلى  580مـــقـــعــــدًا وعـــقب تــــفـــقـــد
القصر الـقى اللواء أركان حرب سعد خليل
مـحــافظ مــطـروح كــلـمــة بـدأهــا بــالـتــرحـيب
بـضيف احملـافـظة د. أحـمـد مجـاهـد رئيس
الـهـيـئـة العـامـة لـقـصـور الـثقـافـة مـثـنـيـا على
اجلـهد الـذى يبـذله لـنشـر الثـقافـة فى ربوع
مــصــر من أقــصــاهــا إلـى أقــصــاهـا دون أن
ـــنـــاطق احلــدوديـــة والـــنــائـــيـــة الــتى يــغـــفل ا
تـتـعطـش للـتـواصل مع الـفـنون والـثـقـافة فى
الـــوطـن األم وأشـــار احملـــافظ إلى ضـــرورة
االهتـمـام بتـطـوير مـنـاهج العـمل فى تـقد
الـــثـــقــــافـــة والـــفـــنـــون إلى جـــانب االهـــتـــمـــام
ـــــواقع مـــــشــــيـــــرا إلى ضــــرورة بــــتـــــطـــــويــــر ا
ــكــنــهـا االلــتــفــات لــتــشــكـيـل جلـان نــوعــيــة 
الــنــهـوض بــآلــيـات الــعــمل الـثــقــافى والــفـنى
الـــذى يـــعـــد مـــددا لـــتـــشــــكـــيل الـــوعى ودعم
االنـــتـــمـــاء واالرتــــبـــاط بـــالـــوطـن كـــمـــا مـــنح
احملــافظ مــكــافــأة قــدرهـا  25 ألف جــنــيه
ـشـاركـة فى حـفل ـنـظـمى احلـفل والـفـرق ا

االفتتاح.
وفى بـــدايـــة كــــلـــمـــته نـــقـل د. مـــجـــاهـــد إلى

ــنــشـآت اجلــمـاهــيـريــة بــكل وسـائل سـيــمـا ا
ـهــنـيــة وفى مـقـدمــتـهـا الــسالمـة والـصــحـة ا

أجهزة اإلطفاء التلقائى للحريق.
ا هـو جديـر بالذكـر أن كثـيراً من مواقع و
الـهــيـئـة الــعـامــة لـقـصــور الـثــقـافـة وبــخـاصـة
ـواقع الـرئـيـسـيـة الـتى أنـشـئت خالل فـتـرة ا
الــســتــيـــنــيــات أو الــســبــعــيـــنــيــات من الــقــرن

اضى قد أصبحت فى حالة يرثى لها. ا
ــواقع قـد اضـطـلــعت خالل عـقـود إن هـذه ا
من الـزمن بدورهـا الثـقافى عـلى أكمل وجه
ــيـزانــيـات رغم قـلــة اإلمــكـانــيـات وضــعف ا
ــبـالــغــة أن أقــول إن هـذه ولــيس من قــبــيل ا
ــــعـــامـل الكــــتــــشـــاف ــــواقع كــــانت أشــــبـه  ا
ــــواهب فى مــــخــــتــــلـف مــــجـــاالت ورعــــايــــة ا
اإلبداع الثقافى والفنى كما أشاعت مناخا
رائــعـا من االسـتــنـارة بـ جــمـاهـيــر الـشـعب
ـصـرى عـلى اخـتالف بــيـئـاتـهـا وشـرائـحـهـا ا
االجتـماعـية وقد كـان من ثمـرة ذلك اتساع
ـواطـنـ وزيـادة دائـرة الـوعـى بـ أجـيـال ا
الــطـــلب عــلـى اخلــدمــة الـــثــقـــافــيـــة وارتــفــاع
ـــطـــالــبـــة بـــالـــتـــوسع فـى إنـــشــاء األصـــوات ا
مــواقع ثــقـافــيــة جــديــدة من قــصــور وبــيـوت
ـة ـواقع الــقـد ومــكـتــبـات وإعـادة تــأهـيـل ا

لتواصل أداء رسالتها الثقافية.
وقـد اتـخــذت وزارة الـثـقـافـة من حـادث بـنى
سـويـف نـقـطـة انــطالق لـوضع خــطـة طـمـوح
ـواقع تـعــيـد من خـاللـهــا تـأهــيل كــثـيــر من ا

احلضور حتيـات الفنان فـاروق حسنى وزير
ـشـاركة فى افـتـتاح الثـقـافة الـذى كـان يود ا
هــذا الـصــرح بـعـد تــطـويــره وحـال دون ذلك
زيارته لـلصـ فى اجلولة الـنهائـية لإلعداد
النــتــخـابــات الــيـونــســكـو الــتى يــتـرشـح فـيــهـا

باسم مصر.
وأعــقب ذلك حتـــيــتــان من الـــدكــتــور أحــمــد
ـنــاسـبـة مـجـاهــد ألهـالى مــطـروح أولـهــمـا 
ـــعـــظم وثـــانــيـــهـــمــا حـــلــول شـــهـــر رمــضـــان ا

ناسبة العيد القومى للمحافظة.
ـثل الـعـربى "رب وأشـار د. مـجـاهــد بـقـوله ا
ضـارة نـافـعـة" ولـكن ذلك ال يـكـون صـحـيـحًا
إال إذا  اســتــيــعــاب آثـــار الــضــرر مع بــذل
أقــــــــصى اجلــــــــهــــــــد مـن أجل تــــــــوخـى عـــــــدم
الــتــعــرض له مـرة أخــرى ولــقــد كــان حـريق
بــــنى ســــويف ضــــارة.. ال بل كـــان مــــأســـاة..
مــأسـاة بـكـل مـا فى هــذه الـكـلــمـة من مــعـنى
ـــأســـاة رغم فـــداحـــتـــهـــا وشـــدة لـــكـن هـــذه ا
وطأتـها عـلى نفـوسنا جـميـعا قد نـبهـتنا إلى
مـوضــوعــ خــطـيــرين جــدا كــنـا فـى الـواقع
غـــافــلــ عـــنــهـــمــا لــيس فـى هــيــئـــة قــصــور
ـــا فى مــخــتــلف أجــهــزة الــثــقــافــة فــقط وإ
ومــؤسـســات الــدولــة مع تــفــاوت مــســتــويـات
اإلغـــــفــــال من جــــهــــة إلـى أخــــرى: أولــــهــــمــــا
ضرورة االهـتمـام بـعمل صـيـانة دوريـة لـلنـية
ـنـشـآت وثـانـيـهـما األسـاسـيـة فى مـخـتـلف ا
ـنـشآت وال ضـرورة االهتـمـام بتـزويـد هذه ا

د. مجاهد واللواء سعد خليل
خالل االفتتاح
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سرحي جريدة كل ا

تلك ماكينة لعرض األفالم فكان يشاهد من خاللها العديد > كان والد محمد صبحى 
من أفالم البالية الراقصة.
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حتت رعاية الفنان فاروق
حسنى وزير الثقافة افتتح
اللواء سمير فرج رئيس
دينة اجمللس األعلى 
األقصر و د. أحمد مجاهد
رئيس الهيئة العامة
لقصور الثقافة و د. أحمد
الطيب رئيس جامعة
األزهر ليالى احملروسة
الثقافية التي ينظمها
إقليم وسط وجنوب
الصعيد الثقافى برئاسة
طلعت مهران بساحة
سيدى أبو احلجاج
األقصرى.

 ÜÉ°üàZ’Gh ô¡≤dG ÉeGQOƒfƒe .. RôN øe √ƒLh
إنّه اســتـخــدم  تــقـنــيــات الـســيــنـمــا فى الــعـرض
سرحى إلى جانب توظيف اجلوقة واألغانى ا
ــصــاحــبــة لــلــحــدث الــدرامى فـى إطــار إغــنـاء ا
ـــركـــبـــة الـــتى الــــرؤيـــة الـــبـــصـــريـــة والـــصــــورة ا
ونـودرامى الـقـائم كـلـياً يـحـتـاجـها بـنـيـة الـعمـل ا

مثل الواحد. على أداء ا
«وجـوه من خرز» تـألـيف ياسـر دريـباتى ونـضال

. أحمد بطولة الدكتورة خديجة غا
وتـقوم  مـسرحيـة  وجوه من خـرز حالـيا بـجولة
ـــدن الـــســـوريــة فى  عـــدد من احملـــافـــظـــات و ا
تــــشــــمـل طــــرطـــــوس وحــــمص وحـــــمــــاة إدلب
ّ ومــصـيــاف ومـحـردة والــسـقـيــلـبـيــة بـعـد أن 
ـــونـــودرامـــا عـــرضـــهـــا ســـابـــقـــاً فى مـــهـــرجـــان ا
ــــســـرحـى الـــرابـع فى الـالذقـــيــــة و مــــهــــرجـــان ا

الشباب فى دمشق.

ــركـــز الــثــقـــافى الـــعــربى فى عـــلى مــســـرح ا
مــديــنــة جــبـــلــة الــســوريــة عــرضت االســبــوع
ـــاضى مـــســـرحــيـــة وجـــوه من خـــرز والـــتى ا
ـرأة فى مـخـتـلف تـتـنـاول فـكـرة  اغـتـصـاب ا
أوجـــــهه وآثـــــاره الــــنـــــفـــــســـــيــــة واجلـــــســـــديــــة

واالجتماعية.
 العـرض صور االضـطهـاد الذى تـتعرض له
ــغــتـصــبــة فى الــبـيــئــة الـشــرقــيـة من ـرأة ا ا
جــراء الــنــظـرة اجملــتــمــعــيـة الــقــاصــرة لــهـذا
األمـر ومـا تـولـده لـديالـضـحـيـة من مـشـاعر
سـلــبـيـة  فــيـهـا الــعـنف والــقـسـوة والــضـيـاع
واالضـطـراب والـغـربـة والـشـعـور بـالـدونـيـة
االجـتـمـاعـيـة وصـوالً إلى االنـهـيـار الـنفـسى

الكامل 
 مخـرج العـمل الـفنـان ياسـر الـدريبـاتى قال

 العرض صّور
االضطهاد
الذى تتعرض
رأة له ا
الشرقية
غتصبة  ا

 ¿ƒeó≤j ¿ƒ«bGôYh ¿ƒ«fOQCG ∫ÉØWCG
 ≈fÉHÉj πjƒªàH á«Mô°ùe ¢VhôY3 

بـالـتــعـاون مع إحـدى اجلــمـعـيـات األهــلـيـة أقـامـت مـنـظـمــة الـتـعـاون الــدولى الـيـابــانـيـة لـتــنـمـيـة
ـشـاركـة أطـفـال أردنـيــ وعـراقـيـ من مـديـنـة الـرصـيـفـة عـروضـا مـسـرحـيـة اجملـتـمـعـات  و

درامية على مسرح كلية الهندسة التكنولوجية بجامعة البلقاء التطبيقية
فوضية السامية تأتى  الـعروض ضمن مشروع الرعاية النفـسية واألجتماعية والذى تـموله ا
تحـدة لشؤون الالجئـ والهيـئة اليـابانيـة.و تقد ثالث مـسرحيـات األولى بعنوان لأل ا
ــرأة و أهـمـيـة دورهـا فى اجملــتـمع  والـثـانـيــة بـعـنـوان(طـيـور (نـسـاء وقـيــود) وتـنـاولت حـقـوق ا
اجلنة) وحتدثت عن األطفال الـذين حرموا من أهاليهم سواء من خالل إهمال األهل لهم أو
من خالل مــوت أحــد األبـويـن أو كالهــمـا  والــثــالــثــة بـعــنــوان(احلــنــ إلى الــسالم) وتــنـاولت

موضوع السالم و حاجة اجملتمعات بشكل عام إلى السالم .
ـشـاريـع فى الـهـيـئـة الـيـابـانـيـة   ونـائب  حـضـر احلـفل الـسـفـيــرالـيـابـانى فى عـمـان  ومـديـر ا
ـثل عن وزارة الـثـقـافـة اضــافـة جـمـهـور عـريض من رئـيـس جـامـعـة الـبـلـقــاء الـتـطـبـيـقـيــة   و

مدينة الرصيفة .

 ألول مرة.. عرضان مغربيان
هرجان «مسرحيد »   

ـغـرب األولى " ـمــثل الـواحـد فــرقـتــ من ا ــسـرحـيــات ا اسـتـضــاف  مـهــرجـان" مـســرحـيـد" 
األفق" التى تقدم مسـرحية إنسان والثـانية فرقة مسـرح الناس التى تقدم مـسرحية مذكرات
غربى إدريس أكال الذى يقول : اإلنسان ليس أبله.. مسرحية إنسان  تألـيف وتمثيل الفنان ا
اسمـا أو مهنة.. ليس لونـا أو وزنا.. اإلنسان وجود روح.. ال شىء يعبـر عنا أكثر من وجودنا
سالك.. وبقى اإلنسان.. معا كأجزاء متصلة تنتمى إلى حقيقة واحدة.. تعددت الوجهات وا
أمــا مــســرحــيــة مــذكــرات أبــله فــهى مــأخــوذة عن قــصــة الــكــاتب الــروسى نــيــقــوالى جــوجـول
غـربى الطيب الصديقى سرحى ا مذكرات مجنـون وقد قام بإعدادهـا للمسرح وإخراجـها ا

غرب والعالم العربى  سرحي فى ا والذى يعتبر أحد أشهر ا
صلحة الشبيبة والرياضة وأسس غربى التابعة  . بدأ الصديقى نشاطه فى فرقة التمثيل ا
سـرح العـمالى بـالـدار البـيضـاء وبعـد عدة غـربى للـشغـل بـ ا عام  1957بطـلب من االحتـاد ا
ـعمـورة بـالـرباط عـاد لالسـتـقرار بـالـدار البـيـضـاء فانـشـأ عام 1963 مـسـاهـمات فى فـرقـة ا
ـدير ومنذ سرح الـبلدى الـذى كان يشغل فـيه منصب ا فرقـة حتمل اسمه ثم أسس فـرقة ا
 1974أصـبـحت الــفـرقـة حتـمـل اسم  مـسـرح الـنــاس وهـو االسم الـذى مـا زالـت حتـمـله حـتى

سرح اجلوال.  اليوم وتقدم عروضها فى إطار ا
غربى  محمد زهير وهو مدير فرقة الرباط الفنى.[ سرحية الفنان ا يلعب بطولة ا

.. ¢ùª°ûdG OÉ«£°UG
 IójóL á©ÑW
ى الـــتى ـــســـرح الــعـــا ضـــمن ســـلـــســلـــة ا
يـــصــدرهـــا اجملـــلس الـــوطـــنى لـــلـــثـــقـــافــة
بـــالــــكـــويت  صــــدرت طـــبـــعـــة ثــــانـــيـــة من
مــسـرحــيــة (اصــطــيـاد الــشــمس) لــبــيــتـر
شـافـر تـرجـمـة الـدكتـورة هـدى عـبـيـشة
ومــراجــعــة الــدكـــتــور مــحــمــد إســمــاعــيل

وافى. ا
ـسرحـيـة فى مـقدمـتـها تـقـول مـترجـمـة ا
ـؤلف هـو كــاتب مـسـرحى إجنـلـيـزى إن ا
معاصـر من مواليـد مدينـة ليفـربول عام
 1926وتخـرج فى كـليـة تـرنيـتى بـجامـعة
كـامـبــردج. ولـقـد رحل إلى أمــريـكـا سـنـة
ـــا عـــاد إلى إجنـــلــتـــرا عـــمل مع  1951و
دار نــشــر لــلــمـــوســيــقى لــقــسم الــدعــايــة
واإلعالن فيـها. وفى عام  1958ظـهرت
له مسـرحيـة (تـمرين لألصـابع اخلمس)

. واستمر عرضها سنت
ـــؤلف ــــتـــرجـــمــــة إن رؤيـــة ا وتـــضـــيف  ا
لـإلنــــســـــان هى أقـــــرب إلـى رؤيــــة كـــــاتب
الكوميديا مـنها إلى التراجيديا وكتابات
شــــــــافـــــــر هـى مـن ضـــــــمـن مـــــــا يـــــــعـــــــرف

(بــالـــكـــومــيـــديـــا الــســـوداء). ومـــســرحـــيــة
"اصـــطــــيــــاد الــــشــــمس" هى مــــســــرحــــيـــة
تـــاريــخـــيـــة ولـــيـــست اجـــتـــمـــاعــيـــة أو هى
مـسـرح مـلـحـمى وقـد اسـتـعـمل إمـكـانات
ــوســـيــقـى والــرقص والـــغـــنــاء وأســـلــوبه ا
ـســرحى غـنـى بـالـصــور الـشــعـريــة غـيـر ا

ألوفة. ا
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لك عبدالله الثانى  عرضت على مسرح مـركز ا
ــديـنــة الـزرقــاء  األردنـيــة مـســرحـيـة الـثــقـافى  
نافـذة إلى اجلانب اآلخـر  وذلك ضمن فـعالـيات

سرحى الثامن . مهرجان صيف الزرقاء ا
ـسـرحــيـة الـتى ألـفـهــا وأخـرجـهـا أحـمـد تــتـنـاول ا
ـرأة ــسـاواة بــ الــرجـل وا الــعــلــيــمــات قــضــيــة ا
ــرأة الــتى تــمــثل وتــنــادى بــإعــطــاء احلــريــة إلى ا
حــيـث تـــطـــرح مـــســألـــة الـــقـــتل نـــصف اجملـــتـــمـع 
ـتفـشيـة فى مـجتـمـعات الـشرق بـداعى الشـرف ا

من خـالل قــصـــة فـــتـــاة قــرويـــة يـــجـــتــذبـــهـــا أحــد
الــشــبــان ويــقـــعــان فى هــوى بـــعــضــهــمــا   إال أن
أهــالى الــقــريــة يــنـــســجــون حــولــهــمــا احلــكــايــات
واألقاويل التى أغـلبها مـختلـقة وغير صـحيحة 
ـا يــدفع الـوالــد إلى قـتل ابــنـته لــلـحــفـاظ عـلى

سمعة العائلة.
ــســرحــيــة بــطــولــة  فــاديــا أبـو غــوش وعــيــسى  ا
وسـيـقى لؤى اجلراح وأحـمـد العـليـمـات ووضع ا

دويكات وصمم الديكور عبد الله الزيود

 .... ¿ƒæ‡ ÉLG
 á«∏FÉ©dG ádGó©dG ÉeGQód á«fÉæÑd ájDhQ
ـنـون" السـخيـلـوس من إعـداد وإخـراج  إيلى عـرضت الـفـرقة الـلـبـنـانيـة مـسـرحـية "اجـا
حلــود فى جــوار كــنـيــســة سـيــدة عــمـشــيت عــقب عــودتـهــا من قــبـرص وتــمــثـيــلــهـا لــبــنـان

ى الثالث عشر للدراما اإلغريقية. هرجان العا واشتراكها فى ا
سـرحـية عـلى فـكرة الـعدالـة الـعائـليـة الـتى سبـقت فـكرة عـدالة الـدولـة احلاكـمة وتركـز ا
ـؤسـسـات والــقـانـون. وقـد اعـتــمـد اخملـرج حـبـكــة تـمـزج  األجـواء اإلغـريــقـيـة بـاألجـواء وا
ـتـوسـطـية عـمـومـا واللـبـنـانـية خـصـوصـا مـعتـمـدا عـلى اآلالت الـشرقـيـة من بـزق ورباب ا
ــسـجــلــة (الـكــورس) وعــلى األلـوان ونــاى وقـانــون وصــنـوج وعــلى األصــوات اخلــارجـيــة ا

واإليقاع والتمثيل باجلسد واحلركة.

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

سرحي جريدة كل ا

> لم يكن محمد صبحى يرى نفسه إال راقص باليه حتى أنه لم يفكر فى احتراف
وسيقى والباليه يسحره. التمثيل فى صباه فقد كان عالم ا

> اخملرج أحمد السيد يقوم
حاليا بإجراء بروفات

سرحى "حلم ليلة العرض ا
صيف" للكاتب وليم

شكسبير وانتاج فرقة مسرح
الشباب وبطولة مجموعة
من الوجوه الشابة من
عهد خريجى وطالب ا

العالى للفنون
قرر عرضها سرحيةومن ا ا
وسم الشتوى القادم خالل ا
فى إطار خطة طموحة

يتبناها اخملرج هشام عطوة
مدير مسرح الشباب .

29

31 من أغسطس2009   العدد 112

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

 ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG 

 ó«©°üdG ≈a iOGƒædG πcÉ°ûe

أحمد زيدان

أســبــاب ويـضــيف مــصـطــفى مــا هـو احلل
اذا كـان اجلـميع يـعـلم أن االجتـاه هـو إلـغاء
ـــســـرح فـــمـــاذا ســـنــفـــعل ? فـــكــرة نـــوادى ا
سـرحي ويرجع مـصطفى بـغرابة غـياب ا

بــسـوهــاج إلى قـلـة الــدعـايــة لـلـمــهـرجـان !!
أمـــا مـــلـــحـــوظـــته الـــنـــهـــائـــيـــة الـــتـى أوردهــا
ـســرح بـإقـلـيم بـرسـالــته تـعـبـيــرا عن حـال ا
وسـط وجـــنــوب الـــصـــعـــيـــد فـــهى كـــمـــا أتت
بـالـرسـالة : إقـلـيم وسط وجـنـوب الـصـعـيد
الـثقـافى يقـع مقـره فى محـافظـة أسيوط 
وهى احملـافـظـة الــوحـيـدة فى هـذا اإلقـلـيم
الـتى ال يوجـد بـها مـسرح وال فـرقـة قومـية
وال حـتـى نـوادى مــسـرح مــنـذ عــدة سـنـوات

وال نعرف السبب فى ذلك .  

مـــحـــمــد مـــســـعـــد : الـــنـــوادى حتـــتـــاج خلـــطــة
ـثـلـة فى ـسـرح  ـعـالـم من إدارة ا واضـحـة ا
مــديـرهـا عـصـام الــسـيـد الـنـوادى بــالـصـعـيـد
سـرحيـ وقيامـهم بدورهم حتـتاج لـتكـاتف ا

حتى تشعر بهم العاصمة .
مــــصــــطــــفى ابــــراهــــيم: مــــقــــر إقــــلــــيم وسط
وجــنــوب الـصــعـيــد الــثـقــافى  فى مــحـافــظـة
لـيس بها مـسرح وال فرقة قـومية وال عرض
نوادى يـتيم مـنذ سنـوات واالجتاه هـو إلغاء

النوادى !!
نـــقــاش ســـاخن عــلـى مــجـــمــوعـــة مــســـرحــنــا
ـــــســــرح الـــــبـــــريـــــديــــة بـــــخـــــصـــــوص نـــــوادى ا
بالـصعيـد بدأت برسـالة مصطـفى إبراهيم
ـــاضى ثـم رد عـــلـــيـــهــــا الـــنـــاقـــد األســـبــــوع ا
ـهـرجـان مـحـمـد مـسـعـد مــحـلال لـتـجـربـته 
الـــنــوادى بـــإقــلــيـم وسط وجــنـــوب الــصـــعــيــد
الـثــقـافى مــحـاوال فى رســالـته رصــد تـراجع

دينتهم . قام  هرجان ا عن ا
ــسـرحى أمــا مـصــطــفى إبــراهــيم اخملــرج ا
ـوضــوع يــحــاول أن يــشــرح مـا الــذى أثــار ا
حـــدث ويــدفع عـن نــفـــسه وعن مــســـرحــيى
سـوهــاج بـقـوله أنت ال تــسـتـطــيع أن تـفـعل
ــــكـن أن تــــكـــــتب ــــفـــــردك فـال  كل شـىء 
ـفـردك وتــتـابع وتـصــدر وتـنـشــر كل شىء 
البـــد أن يـــكـــون هــنـــاك مـــجـــمــوعـــة كـــامـــلــة
مـتـكامـلـة تـرغب فى هـذا الـعـمل الـتـطوعى
ولكن اجلـميع ال يـريد وهـناك عـدة أسباب
سـرحي لذلك وأنـا ال ألومـهم فقـد رأى ا

فى سـوهاج من قـبلى الـكـثيـر والكـثيـر وهو
ــســانـدة مــا جــعــلــهم يــعــدلــون عـن فــكــرة ا
وأرجع مــصـطــفى ضــعف الــعـروض إلى أن
ـــســـرحــيـــ تـــراجــعـــوا عن تـــقــد أغـــلب ا
ــسـرح والــبــعض دفـعه عــروضــهم بـنــوادى ا
لــــعــــدم تــــقـــد عــــرضـه أيــــضــــا دون إبـــداء

سرح بـصفة عامة مـستوى النـوادى وانتاج ا
وربـــطه بــعــدة أمـــور مــنــهــا تـــوصــيــات جلــنــة
ـسـرح الـعام الـتـحـكيم فـى مهـرجـان نـوادى ا
ــاضى والــتى يــرى مـســعـد أنــهــا تـوصــيـات ا
أثــارت حـــالــة من الــتــشــاؤم حـــول مــســتــقــبل
ــــســـرح كــــذلك اعــــتــــبـــار الــــنـــوادى نــــوادى ا
طـريقا إلعتـماد اخملرج وف الـنهاية قال
مـــســعـــد أن فــكـــرة مــنـــاقــشـــة الئــحـــة نــوادى
ـسرح _والـتى وزعت من قـبل شـاذلى فرح ا
مــديــر الــنـوادى  _حتــتــاج إلى دعم مـن قـبل
ــهـتــمـ بــتـلك احلــركـة خــاصـة ـبــدعـ وا ا
ـــــشــــروع الـالئــــحـــــة ثــــغـــــرات عــــديــــدة وأن 
ومـثـالب حتـتاج لـلـمـنـاقـشـة و دورنـا هو دعم
ذلك التوجه اجلـيد لإلدارة عبر تقو ذلك
ـشـروع والــدفـاع عن مـكــتـسـبـاتــنـا وتـخـطى ا
الـســلــبـيــات وأنـهـى رسـالــته بــأن مـســرحـيى
سـوهـاج فى أغـلـبـهم سـجـلـوا غـيـابـا واضـحـا
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ــركـــزيــة لالحتــادات الــطالبــيــة بــالــعــجــوزة – ــقــر اإلدارة ا
محـافظـة اجليـزة وقد حـضر الـدورة سبـعة عـشر دارساً من
ـمـلـكة ـثـلـون مـخـتـلف مـنـاطق ا ـمـلـكـة الـعربـيـة الـسـعـوديـة  ا
ويـشكلون مزيجـاً من اخلبرات التربويـة التى تعمل فى مجال
ـدرسى . الـطـريف أن أعـضـاء اإلشـراف الـتـربـوى لـلـمـسـرح ا
ن فيهم منشىء اجملموعة. تلك اجملموعة بلغوا  6أعضاء 
ــسـرح ــا كــان ذلك يــعــنـى مــدى االهــتــمــام بــا مــســرحــنــا : ر
ــا ـــنــا الــعــربى والــذى يــحــتــاج ر ــدرسى بــعــا الــتــربــوى أو ا
لـــنـــظـــرة تــــأمل حـــول أهــــدافه وآلـــيـــات الــــعـــمل بـه فى بـــعض
مـدارسنـا وإن صح التـعـبيـر فى بعـض مديـريات الـتـعلـيم التى
ـسـرحى ونــضـال أسـاتــذته لـعـمل يـعـلــو بـهـا صــوت الـتـوجــيه ا

حصص تربية مسرحية .
ن يـريـد االشـتـراك أو له اهـتـمام وهـذا هـو رابط اجملـموعـة 

درسى  سرح ا با
www.facebook.com/ 

group.php?gid=135823204051" 

ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسعـوديـة وحتـت رعـاية الـتـربـيـة والـتـعـلـيم بـا
وإشـراف وزارة الـتـربـيـة والـتـعـليـم بجـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـية
ـوافق  17مـن شــعــبـان ?1430 يــوم الــســبت  2009/8/8ا
ـدة ثـمـانـيـة أيـام ـوافق  8/16 واسـتـمـرت حـتى يـوم األحـد ا

مــجـــمــوعـــة جــديـــدة عــلى الـــفــيس بـــوك خــصـــصت لـــلــكــوادر
ـسـرحـيـة وفى مـعـلـومـاتـهـا األسـاسـية الـتـربـويـة فى الـفـنـون ا
يــقــول مــحــمــد أحــمــد مــصــطــفى مــنــشىء اجملــمــوعــة : يــعــد
ـسرح من األنـشطـة الثـقافـية الـتى لهـا دور هام فى الـعمـلية ا
ـا يـسـاعـد فـيه عـلـى تـنـمـيـة مـهـارات اإللـقـاء الـتـربـويـة نـظــرا 
ـــشـــاركـــة هـــذا إلـى جـــانب الـــقـــيم والـــقـــدرة عـــلى احلـــوار وا
ــسـرح من ــعـرفــيــة األخـرى الــتى يـســتــمـدهــا الـطــالب من ا ا
ــضــامــ الـثــقــافــيــة الــتى يــطــرحــهـا الــنص الــدرامى خالل ا
ه الذى يـنسـجه  كـما أن لـلـمسـرح دوراً هامـاً فى تـنمـية وعـا
ـهــارات الــتى يـجب أن مـهــارة االبــتـكــار والـتى تــعــد من أهم ا
يـكـتـسـبـهـا الـطـالب أثـنـاء دراسـته. األمـر الـذى يـتطـلـب إعداد
سـرح الـتربـوى وذلك لـتحـقيق كـوادر متـخصـصـة فى مجـال ا
نشـود ونظراً للـطبيعـة النوعـية التى ينـتمى لها ذلك هـدفه ا
ـسرح سـرحى والـذى يخـتلـف بطـبيـعـة احلال عن ا الـقطـاع ا
سرح الـتربوى فى بـشكـله الفنى الـبحت األمر الـذى يجـعل ا
احــتـيــاج لــنـوع خــاص من الــكــوادر جتـمع بــ اجلــانب الــفـنى
والــتـربـوى. أمـا آخـر أخـبــار اجملـمـوعـة فـهى مـتــابـعـة بـالـصـور
ـســرحــيــة والــتى أقــيـمـت حتت رعــايـة وزارة لــدورة الــفــنــون ا

 ÉæMô°ùe OGóYCG ∑hôÑe
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ـسرحـنا عـلى اإلنتـرنت وهى نشـر أعداد اجلـريدة بـامتداد   pdfوذلك خـطوة جـديدة 
لـلـمـتابـعـ الـذين يـريـدون االحـتـفـاظ بإصـدارات اجلـريـدة أو مـتـابـعـة أعـدادها األولى
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سـرح العائم الصـغير عرضـاً مسرحيـاً بعنوان ا
ــنـيــر» يـحـمل رؤيــة مـغــايـرة لــلـتـاريخ «الــسـراج ا

اإلسالمى كما ينبغى أن يقدم للعالم.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂ ✂✂

سرحي جريدة كل ا

> بعد ذلك قدم محمد صبحى شخصية هاملت بطريقة عصرية عندما أصبح
مشهوراً وقدمها من خالل القطاع اخلاص.
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> البيت الفنى للمسرح انتهى
مؤخرا من تصوير ثالثة
أعمال من إنتاج فرق مسرح
صرى الدولة  للتلفزيون ا
هى مسرحية يا دنيا يا
سرح حرامى لفرقة ا

الكوميدى تأليف متولى
حامد وإخراج هشام عطوة
صرى ومها وبطولة ماجد ا
أحمد وانتصار والسلطان
احلائر حملمد رياض وحنان
مطاوع تأليف توفيق احلكيم
وليلة الرؤية للشاعر شريف
السيد واخملرج حسام الدين
صالح بطولة حسن يوسف
وجمال اسماعيل وعفاف

شعيب ونادية رشاد.

zOó©dG πeÉc{ ¿É°†eQ ≈a ≈æØdG â«ÑdG ìQÉ°ùe
.. ومقهى ثقافى احتفالية «ليلة الرؤية» وتراث صالح جاه

إضــافــة إلى الــعــروض الــتـى يــنــتــجــهــا يــشـارك
البيت الفـنى للمسـرح - بحسب أشرف زكى -
فى الـــعــديـــد من الــبـــرامج الـــرمــضـــانــيـــة الــتى
تـقـيـمـهــا وتـنـظـمـهـا الــهـيـئـات اخملـتـلــفـة الـتـابـعـة
لـوزارة الــثـقـافـة ومــنـهـا بـرنــامج الـهـيـئــة الـعـامـة

لقصور الثقافة.
للمرة األولى ينـظم البيت الفنى للمسرح مقهى
ـسرح العـائم يقدم لرواده ثـقافياً فى حـديقة ا
الــــعـــديـــد من الـــفـــقـــرات واألنـــشـــطـــة الـــفـــنـــيـــة
والثقافية وعـروضاً احتفالية لـلكبار والصغار
قهى اخملـتلـفة بالـتعاون ويـتم تنـظيم فعـاليـات ا
ركز وسـيقى وا ـركز القـومى للمـسرح وا مع ا

القومى لثقافة الطفل.
وبـالتـوازى مع بـرنامج الـبيـت الفـنى الرمـضانى
تـتـواصل أعــمـال تـطـويـر وحتـديث دور الـعـرض
ــسـرحى الـتـابـعــة لـلـبـيت الـفــنى لالنـتـهـاء من ا
ــا يـــنــاسـب اشــتـــراطــات الـــدفــاع جتــديـــدهـــا 
ـدنى لتـكون جـاهزة السـتقـبال اجلـمهـور بعد ا

إجازة عيد الفطر مباشرة.
ـدى وكـشـف زكى عن «اسـتـراتــيـجـيـة» طــويـلـة ا
لــلـبـيت الـفـنـى تـتـضـمن إنـتــاج عـروض لـلـمـوسم
الـــشــتـــوى وأخـــرى لــلـــمـــنــافـــســة فـى مــهـــرجــان
الـقاهـرة الـدولى للـمـسرح الـتجـريـبى فى إطار
هـــدف حـــدده زكى بـــأن تـــظـل أضـــواء مـــســارح

البيت الفنى مضاءة طوال العام.

لـلـمـرة األولى فـى تاريـخه يـواصـل البـيـت الفـنى
لــلــمـســرح تــقـد عــروض من إنــتـاجـه بـامــتـداد

ليالى شهر رمضان بالكامل.
د. أشــرف زكى رئــيس الــبـيت الــفــنى لــلـمــسـرح
ـسـرحـنا إن «رمـضـان» هـذا العـام سـيـكون قـال 
مـخــتـلــفــاً وكل مـســارح الــبـيت الــفــنى سـتــضـاء
خشباتها بالفعاليات اخملتلفة طوال أيام الشهر

. الكر
وأضـاف: لن نـكــتـفى هـذا الـعـام بـاالحـتـفـالـيـات
ـســرحـيـة ذات الــطـابع الــديـنى بل تــقـدم فـرق ا
الـبـيت الـفـنى اخملـتـلـفـة أعـمـاالً مـتـنـوعة حتـمل
تـوقـيـعـات أجـيـال مـخـتـلـفـة من كـتـاب ومخـرجى
صرى وتـتفاوت مذاقاتـها ب الدينى سرح ا ا

والشعبى.
وكـشف زكـى عن مالمح الــبـرنــامج الــرمــضـانى
لـلبيت الفـنى مشيـراً إلى أن شباب مـسرح الغد
يقـدمون على خشـبته عمالً اسـتعراضيـا غنائيا
مـسـتـوحى من الـتـراث الـشـعـرى الـثـرى لـلـراحل
صـالح جاهـ من إخـراج دعـاء طـعـيمـة بـيـنـما
يـقدم اخملرج حـسن سعـد من جيل اخملـضرم
عرضـاً بعـنوان «الـلعب مع الـسادة» مـأخوذاً عن

«عنترة» للكاتب الكبير يسرى اجلندى.
الـنــجم حــسن يــوسف يـقـف لـلــمــرة األولى عـلى
خــــشـــبـــة مــــســـرح الـــسالم بــــطال الحـــتــــفـــالـــيـــة
مسرحية رمضانـية بعنوان «ليلـة الرؤية» كتبتها
الــشـاعــرة شــريــفــة الــسـيــد وأخــرجــهــا حــسـام
الــدين صالح مــســتــلــهــمـاً األجــواء الــطــقــســيـة
ـصــرى مـنـذ ـرتــبـطــة بـرمـضــان فى الـشــارع ا ا

عـهد الـفـاطـمـيـ ويـشـارك فى بـطـولـة الـعمل
النجوم جمال إسماعيل وعفاف شعيب.

ويـــقـــدم اخملـــرج يـــاســـر صـــادق عـــلـى خـــشـــبــة

حسن يوسف أشرف زكى

 أشرف زكى: نشارك فى برامج هيئات وزارة الثقافة
وافتتاح مسرحى الطليعة واحلديث بعد العيد

 محمد جمال الدين 
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يــــبـــــحث اخملـــــرج عــــاصـم رأفت عن مـــــكــــان أثـــــرى لــــعــــرض
مـســرحــيــته اجلـديــدة «أوديب وشــفــيـقــة» من إنــتـاج الــفــرقـة
ـوسم ه خالل ا ـقـرر تـقــد الـقــومـيـة لــلـعـروض الــتـراثـيــة وا

الشتوى القادم.
ـــســرحـــيـــة تــألـــيف أحـــمـــد األبــلـج أشــعـــار ســـامح الـــعــلى ا
موسيقى وأحلان عالء غـنيم استعراضـات هانى أبو جعفر
ديـكور فـادى فوكـيه بطولـة ناهـد رشدى مـحمـد الدسوقى
مــصـطـفى طـلـبــة وائل أبـو الـسـعـود شــريف صـبـحى عـادل
رأفـت رفــيق نــورهــان ســمــيـــر مــصــطــفى الــســيــد أحــمــد

طاهر.
دعاء حسأحمد األبلج
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نتج أحمد دنى يعـيد ا بعد استكمـال شروط الدفاع ا
ـسـرحـى الـغـنــائى الـكــومـيـدى اإلبـيــارى تـقــد عـمـلـه ا
«مـرسى عـايـز كـرسى» وذلك ابـتـداء من أول أيـام عـيد

الفطر.
ريهـام سعيد بـطلة العـرض اعتذرت عن عدم  اسـتكمال

دورها فى العرض وتقوم به بدًال منها ر سعيد.
الــعــرض بـطــولــة أحـمــد بــديــر وشـعــبــان عـبــد الــرحـيم

وعماد رشاد ونورا وعالء مرسى ور سعيد.
أحلـــان ومــوســيـــقى هــيـــثم اخلــمـــيــسى أشـــعــار إسالم
خــلـيل اسـتـعــراضـات ضـيـاء ومـحــمـد ديـكـورات حـازم
شـبل مالبس وأزيـاء نعـيـمـة عجـمى ومن إخـراج خـالد

جالل. أحمد بدير

فادية فوكيه

سرحى فى دورته اخلامسة مهرجان الدراما ا
شاركة.. وفادى فوكيه مديراً توسيع قاعدة ا

سـرحى الذى يـقام سنـوياً على مـسرح النـيل التابع إدارة مـهرجان الـدراما ا
لـلـمـركـز الكـاثـولـيـكى تـتفـاوض حـالـيـاً مع صـنـدوق التـنـمـيـة الـثقـافـيـة بـهدف

تدعيم جوائز دورته اخلامسة والتى يتواصل االستعداد لها حالياً.
ـهـرجـان قال لـ«مـسـرحـنـا» إن الـسـيـنـوغـراف فادى مـيـشـيل مـاهـر مـسـئـول ا

فوكيه وافق بشكل مبدئى على ترشيحه مديراً للمهرجان.
سرح اجلامعى هـرجان بحيث يستـوعب عروضاً من ا وأضاف:  تطوير ا
ـهـرجـان ألول مرة ـسـتـقـلـة ويقـدم ا والـعمـالى إضـافـة إلى عـروض الـفرق ا

نشرة يومية تصاحب نشاطاته األخرى.
ـقبل لـتبدأ أعـمال جلان ـشاركة أواخـر نوفمـبر ا هـرجان طلـبات ا يـتلـقى ا
ـشـاهدة خالل ديـسمـبـر لتـصعـيد 14 عـرضاً عـلى األكثـر إلى منـافسات ا

هرجان اخلتامية فى أواخر فبراير من العام اجلديد. ا
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ـــــركـــــز عــــــلى مــــــســـــرح الـــــنــــــيل بــــــا
الــكـاثـولـيـكى لــلـسـيـنـمــا تـقـدم فـرقـة
سـرحيـة الغـنائـية كـنيـسـة مارمـينـا ا
واالســتــعـراضــيــة بــشـبــرا مــنــتـصف
سـرحى سـبـتـمـبـر الـقـادم الـعـرض ا
الـــغــنـــائى «االثـــنــ واحـــد» بــطـــولــة
بــــســــنت نــــائل وكــــريــــســــتـــ بــــاسم
ودانـــيــال ســـمـــيـــر ويـــوسف عـــاطف
ومن ديكورات جوزيف نسيم تأليف
ومـــوســيــقى وإخــراج أســـامــة فــهــيم

وذلك ضمن خـطة االحتـفال بـختام
الـنـشـاط الـثـقـافـى والـفـنى لـلـمـوسم

الصيفى.
وجه لألطفال تدور فـكرة العرض ا
حـول أنه ال فــرق بـ ولـد وبـنت بل
االثــــــنــــــان واحـــــد فـى إطــــــار درامى

غنائى استعراضى شيق.
معـظم  أبطال الـعرض من األطفال
الـــــذيـن ال تـــــتـــــعـــــدى أعـــــمـــــارهم 8

سنوات.

سرحي جريدة كل ا

> بيت ثقافة أجا
بالدقهلية شهد
اضى  عقد األسبوع ا
ناقشة ندوة خاصة 
ديوان رباعيات للشاعر
أشرف عزمى وشارك
فى مناقشة الديوان
الشاعر والناقد عبد
الناصر اجلوهرى
وأداره الشاعر محمد
متولى مسلم بحضور
كوكبة من أدباء
الدقهلية والغربية
وأعضاء جماعتى
إضافة وآفاق.

تفرد فى األداء ألول مرة عندما قام بأداء شخصية > كان ظهور موهبة محمد صبحى الفنية وأسلوبه ا
سرحية. هاملت فى امتحان البكالوريوس على ساللم معهد الفنون ا
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الكتاب: احلرباية دراما من ثالثة فصول
الكاتب: أحمد حسن أحمد

الناشر: دار الناشر للنشر والتوزيع

احلرباية «دراما شرق أوسطية»

 مهدى محمد مهدى

عـلـى مـســتــوى آخـر أن تــضــعـنــا عــلى أعـتــاب عــالم من الــرمـوز
ا تـمثله ومن هـنا نسـتطيع أن بـحيث تبـدو الشخـصيات أكـبر 
نـنظر إلـى شخصـية "الـعجوز  –احلربايـة" والتى تـمثل فى أحد
جتــلــيـاتــهــا إســرائــيل أو احلــركــة الـصــهــيــونــيــة ذاتـهــا وكــيــفــيـة
ـارســتـهـا أللـعـابــهـا الـدمـويـة والــلـعب عـلى تـنــاقـضـات شـعـوب
نطقة لهدمـها واستغاللها.. ومن هنا أيـضًا نستطيع أن ننظر ا
ـنصورى ـنصورى" وا إلى شخـصية "غـريب" وإلى رمزيـة "بيت ا

ثله شوكت وغيره من الشخصيات. نفسه مع ما 
كـذلـك كـان احلــوار جــسـرًا بــ الــواقع والــرمـز يــتــأرجح دائــمًـا
بــيــنــهـمــا فى رهــافــة مــحـســوبــة وإلى جــانب ذلك فــإن الــكـاتب
أحمـد حسن أحمد له مـقدرة ملحوظـة على تضفـير الغناء فى
الدرامـا ويبدو أنه كان شـاعرًا سابقًـا استطاع تـوظيف موهبته

سرح. الشعرية فى ا
ــقـاطع ــســرحــيـة درامــا من ثالثــة فــصــول تـتــخــلــلـهــا بــعض ا ا

قطع الذى يقول فيه: الغنائية الشعرية ومنها هذا ا
يـا مــايّــا فــيــنك.. حــضن الــشــوارع بـرده زاعـق والـكـالب عـمــاّله
وا تنهش جوا أسوار الـبدن شدينى يا أمَّا واجندينى م العذاب 
الـسنـ من عـمرى وبـأرخص ثـمن تـاهت إيديـا عن إيـديكى فى
ـنــام.  عـنـقــود مـزهـر فـوق الــزحـام لـكـنـى لـسه بـالــتـقـيــكى فى ا
ـآذن خـايف تـعـود جـبـ الـبـدر سـاكن ومـعـطـره كل الـكـنـائس وا

كان وأبقى دفعت حساب شقايا مقدمًا. وألقاكى غايبه ع ا

ال شـك أن ظـهــور دار نـشــر جـديــدة من شـأنه أن يــثـرى احلــيـاة
الـثـقــافـيـة واألدبــيـة ويـلــبى حـاجـات قـرائــيـة مـخــتـلـفــة كـمـا يـلى
حــاجــات أخــرى لــدى الـكــاتـب من حــيث يــتــيح له فــرصًــا أوسع
للوصول إلى النـاس خاصة إذا كانت هذه الدار تقوم بنشر كل

األنواع األدبية.
وهــذا ســبب إضــافى لــفــرصــتــنــا بــدور مــســرحــيــة "احلــربــايــة"
ـسرحى أحـمد حـسن أحـمد عن دار "الـناشـر" للـنشر للـمؤلف ا
والـتــوزيع. وهـو الـكــتـاب األول الـذى تــصـدره الـدار فى ســلـسـلـة
ــوضــوعــة داخل ــســرح الـــعــربى" كــمــا فـــهــمــنــا من اإلشـــارة ا "ا

الكتاب وهى ال شك خطوة طيبة نشكر عليها الدار.
أمّا الـفـرصة احلـقـيقـيـة فهى بـتـلك البـشـرى التى حـمـلتـهـا إليـنا
ــســرحــيــة فــهى تــنــبىء بــقـوة عـن مــولـد مــؤلف مــســرحى من ا
ـــتــلك ألدواته بـــشــكل جــيـــد له قــدرة عــلى الــعــيــار الـــثــقــيل 
اإلمـسـاك بــتالبـيب الـقـارىء من خالل مــا يـقـدمه له من حـبـكـة
درامية متصلة احلـلقات واخليوط ينسجها الكاتب بوعى يقظ
مـنـتـبه لــتـفـاصـيـله وكـيـفــيـة تـنـمـيـتـهـا وتــطـويـرهـا بـحـيث ال تـأتى
تـفـصـيـلـة واحـدة مـقـحـمـة عـلى الـدرامـا الـتى تـتـوالـد وتـنـمـو من
ًـا مــثــيـرًا تــفـتح نــافــذة عـلى واقع احلــيـاة داخــلــهـا مــشـكــلـة عــا
الــسـيـاسـيـة واالجـتــمـاعـيـة فى مـصــر فـيـمـا بـعـد اخلــمـسـيـنـيـات
ـاضى تـقـريـبًــا فى جـدل هـذا الـواقع مع وحــتى نـهـايـة الـقــرن ا
ـتــغـيـرات كـالــثـورة واالنـفـتــاح وزيـارة الـسـادات إلى الـكــثـيـر من ا
الـــقـــدس والـــعالقـــة بـــالـــعـــدو اإلســـرائـــيـــلى.. وكـــمـــا تـــســتـــطـــيع
شخـصـيـاته أن تـضـعنـا فى واقع مـصـرى ال شك فـيه تـسـتـطيع
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ــســرحى بــأنه بـــدأت احلــديث عن الــكـــاتــبــة بــتــعــريـــفــهــا لــلــعـــرض ا
ـرئـيـة والــسـمـعـيـة الـتـى تـتـآلف وتـتـراسل "مـجـمـوعـة من الــعالمـات ا
ستمر وتشتبـك وتتصارع لتـولد داللة كلـية مركبـة فى إطار جدلهـا ا
ـتـفـاعل" ومن هـذا الـتــعـريف تـنـطـلق الـكـاتـبـة ـشـاهـد الــيـقظ ا مع ا

سموعة داخل هذا العرض. رئية وا لتفسر العالمات ا
وتـعود مـرة أخرى إلى بـغداد لـتتنـاول العـرض الذى قـدم سنة 1990
وهــو (مــطــر.. يـامــة) تــألــيف عــواطف نــعــيم وإخــراج عــزيــز جــنـون
وحتت عنوان (فنون اجلـنون.. ب القاهرة وتونس) تناولت عدد من
ـهـرجان قـرطـاج كـمـا أفـردت جـزءًا من حـديـثـها الـعـروض الـعـربـيـة 
عن الشكل التنظـيمى واإلدارى للمهرجان ورأيهـا فيه وهذا ما فعلته
سـرحية باألردن وهو أيضًـا فى مقالتـها عن مهرجان "أيـام عمان" ا

ما كررته مع عروض مهرجان قرطاج سنة .1995
ـرايـا الـكـاشفـة حتـدثت عن عـرض (طـقوس وحتت عـنـوان طـقوس ا
اإلشـارات والـتــحـوالت) لـسـعـد الـلـه ونـوس الـذى أخـرجـته الــلـبـنـانـيـة
ـديــنـة سـنـة  1997والـذى اعــتـبـرته نـضــال األشـقـر لــفـرقـة مــسـرح ا

سرح كما يجب أن يكون. ؤلفة هو ا ا
وكان آخـر حـديثـهـا فى اجلـزء اخلاص بـالـتـجارب األوربـيـة لتـتـحدث
ـــســــرحـــيــــات الـــتى شــــاركت فى فـى أول ثالث جتــــارب عن بـــعـض ا
مـهـرجـان الــقـاهـرة الـتـجـريـبى وتـنــاقش الـزوبـعـة الـتى أثـارهـا عـرض
النرويج (هيروشيما صبى) بسبب ما رآه البعض من احتواء العرض

على الكثير من اإلباحية.
وبـعـدهـا حتـدثـنـا عن جتـربـة مـسـرح طفـل فى سـويسـرا ثم عـن أيام
ـعرض إكـسـبو. بـإسـبانـيا  1992والـعروض الـتى األنـدلس الـعـربيـة 

شاركت فيه ومنها (كاليجوال) لنور الشريف.
ومن أوسكـار وايـلـد تتـحـدث عـما أثـاره من ثـراء وتـنوع وتـعـقـيد وعن
عـرض (أهمـية أن تـكون إرنـست) لـفرقة سـنشـرى البـريطـانيـة والتى

تناولت أفكار وايلد بطريقة مغايرة.
ــقــالـ األول عـن عـروض وأنــهت دكــتــورة نــهـاد صــلــيــحــة كــتـابــهــا 
سرحى. بإيطاليا  ?1996والثانى عن مهرجان مهرجان دايونيسيا ا
سرحى اإليطالى أيضا سنة  2001وبهذا تنتهى من وضع إنتياترو ا
. سرحي هرجانات ب يدى ا سرحية وا كم هائل من التجارب ا

ـسـرحـيـة الـكـبـيـرة د. نـهـاد صـلـيـحـة عـبر تـواصل الـنـاقـدة والبـاحـثـة ا
ـسـرحـية فى مـشـوارها الـطـويل رصـد وحتلـيل الـكـثيـر من الـتـجارب ا
ـسرحى وقارئه كـمًا رائعًا مصر والـعالم كله لـتضع ب يـدى التاريخ ا

تنوعة. سرحية ا من التجارب واإلبداعات ا
وفـى تـصديـرهـا لـهـذا الـكـتـاب تـؤكـد أنه جـزء مـكـمل لـكـتـابـهـا السـابق
(ومـضـات مسـرحـية) الـذى تـنـاولت فيه مـجـمـوعة كـبـيرة ومـنـوعة من
سـرحـيـة فى الـفـتـرة من آواخـر الثـمـانـيـنـيـات إلى آواخر اإلبـداعـات ا
ـسـرح عـبـر احلـدود) وفى نـفس الـفـتـرة الـتـسـعـيـنـيـات ولــكـنـهـا فى (ا
الـزمنـية حتـملـنا إلى قـضاءات مـسرحـية أخـرى عربـية وأجـنبـية وهى
صر الـتى ارتطبت ؤلـفة امـتدادًا طبـيعيًـا  الفـضاءات التى تـعتبـرها ا
جغـرافيًا وثقافـيًا بالوطن العربى وأفـريقيا وأوربا فـكانت مصر دائمًا
هى حلقة الوصل ب الـشرق والغرب والشمال واجلنوب لتشكل عبر
ـتعـاقـبة مـزيـجًا ثـقـافيًـا فـريدًا شـديد الـتـماسك والـتـجانس األزمنـة ا

ذهل. رغم ثرائه العميق وتنوعه ا
ويـعـتبـر هـذا الـكـتـاب اسـتـكـمـاالً لـسـجل وعى كـاتـبـته لـيـشـكل مـنـطـقة
ـسرحى والسيرة الـذاتية وهو ما تـمارسه فى كثير تمـاس ب النقد ا
ـسـرح بـ الـنص والـعـرض) وكـذلك كـتـاب من كـتـبـهـا األخـرى مـثل (ا

(شكسبيريات).
ـقالة الـسريعـة والدراسة سـرح عبر احلـدود) يتنـوع ما ب ا كـتاب (ا
ـؤلـفـة إلى جـزئ ـتـأنـية الـعـمـيـقـة أمـا بنـاء الـكـتـاب فـقـد قسـمـته ا ا
األول حتت عــنـوان (جتــارب عـربــيـة) يــضم تـسع جتــارب واحـتــفـاالت
مـسـرحيـة واجلـزء الثـانى حتت عـنوان (جتـارب أوربـية) ويـضم ثـمانى

جتارب مسرحية من دول أوربية مختلفة.
سرحـية الـعربيـة تنـاولت فى التـجربة فى اجلزء اخلـاص بالـتجـارب ا
األولى وبـشـكـل سـريع عـروض مـهـرجــان بـغـداد لـلـمــسـرح الـعـربى فى
الــفـتــرة من  10إلى  20فــبــرايــر ســنــة  1988مــؤكـدة مـن خالل هـذه
ـسـرح الـعـراقى أن الـنـضج هـو انـتـمـاء وتـفرد الـعـروض عـلى إدراك ا
تــواصل وتــطـور وأن تــأكــيــد الـهــويــة الــعـربــيــة ال يـعــنى االنــغالق ومن
الـعـراق انتـقـلت إلى الـكويت لـتـرصـد فى الفـتـرة من مـارس إلى أبريل
ـسـرحى األول جملـلس الـتــعـاون اخلـلـيـجى ـهـرجــان ا  1988عـروض ا
وكـان الـنقـد الـسيـاسى واالجـتـماعى هـو الـسـمة الـغـالبـة عـلى عروض
ـهرجان. وفى التجـربة الثـالثة تـفرد بحـثًا مطـوالً عن جتربة اخملرج ا
جـواد األسـدى فى عـرض (رقـصـة الـعلـم) العـرض الـفـلـسـطـيـنى الذى

محمود احللوانى

cyan magenta yellow black File: 5- 28 �fl�˙��Æ˝�”�1
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سرحي جريدة كل ا

ية وهى > بسبب شخصية هاملت كتب اسم محمد صبحى فى أشهر موسوعة عا
وسوعة البريطانية حيث قيل عنه إنه فنان مصرى قدم شخصية هاملت الشكسبيرية ا

يز ومن منظور عصرى جديد. بأسلوب 

> بعد جناح عرضها االول
تعرض مسرحية  األطفال
" لفرقة أبناء "وردة ياسم
سرحية9 صالح حامد ا

مساء  يوميا على مسرح قصر
سرحية تأليف ثقافة الفيوم ا
د. عامر على عامر دراماتورج
عمرو حسان استعراضات
محمود ماندول وإخراج
محمد بطاوى وتمثيل سارة
عادل فى دور ياسم محمود
عبد التواب فى دور فردة تابع
األمير  إسالم بشبيشى فى دور
السلطان سهير ابراهيم فى
دور عطيات جهاد توفيق فى
دور سندريال  سيد عبد الله
سيد فى دور لولو  أميرة

رضوان عبد الغنى فى دور نونو.
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ــــيـــزانــــيــــات اخملــــصـــصــــة لــــلــــمالبس ا
والــدعــايــة فــتـــغــلب هــذا اجلــيل عــلى
ـــبـــادرات حـــلـــول فـــرديـــة تـــارة ذلـك 
البس أو اسـتـخدام مالبس بـتأجـيـر ا

مثل أنفسهم.. ا
مـهمـة أخرى فى غـايـة اخلطـورة تردد
صــداهــا فـى جــنــبــات هـــذه احلــلــقــات
ـسـرحيـة من وهى حتـريك الـعـروض ا
أمــاكــنــهــا بــالـرغـم من بــدائــيـة وســائل
ـواصالت وعــدم وجـود اسـتــضـافـات ا

للفرق أو مكافآت..
هـــذا اجلــيل كــان لــدى الــكـــثــيــر مــنــهم
ـــان حــــقـــيــــقى بـــدور الــــثـــقــــافـــة فى إ
توعية الـناس والترفيه عنهم وبالتالى

تنمية اجملتمع..
لـقد عـاصر الـرجل تـاريخ السـامر من
بـدايـته 71 وحـتى هـدمه فى 92 لـذا
أطــلـــقــنـــا عــلـــيه الـــســامـــرى الرتـــبــاطه
ـــســـرح الـــشـــعـــبـى وبـــفـــكــرة بـــفـــكـــرة ا
مــسـرح الــســامــر وكــذا عــمــله الــدائم
طــوال مـسـيـرته عـلى تـطـويـر مـفـردات
سرح الشعـبى ليصبح كائنًا متحركًا ا
وطـيـعًـا فى طـرق تشـكـيـله وكـذا طرق

وصوله إلى الناس.
"لـقد كـرس الـرجل جتـاربـه علـى مدى
أربـعــ عـامًــا في مــحـاولــة لـلــقـاء بـ
ــــوروث الـــــشـــــعــــبـى (بــــ الـــــدرامـــــا وا

عـنـاصـر الـدرامـا والـفـرجـة الـشـعـبـية)
لـــذا فـــقـــد جـــمع بـــ تـــقـــد عــروض
درامـيــة شـعــبـيــة وعـروض فــولـكــلـوريـة
ــــــســــــرحــــــة وأخـــــرج 58  عــــــرضًــــــا
مــســـرحـــيًــا مـــنــذ اشـــتـــغــالـه بــاحلـــركــة
ـــســرحــيــة عــام 68 وحـــتى حلــظــتــنــا ا
احلــاضـــرة تـــتـــمــركـــز هـــذه الـــعــروض
حـــــول جتــــارب تـــــوظـــــيف الـــــعــــنـــــاصــــر
ـــســـرحـــيــة الـــشــعـــبـــيـــة فى األعـــمـــال ا
ستلـهمة من السيـر واحلكايات لذا ا
فـقد استـحق بجـداره أن يفوز بـجائزة

الدولة للتفوق هذا العام .
ـقـطع األخـيـر فى حـيـثـيات ورد هـذا ا
مـنح عـبـد الــرحـمن الـشـافـعى بـجـائـزة
الـتـفوق  2009 والـتى تـمـنـحـها وزارة

صرية. الثقافة ا
نتابع مسرحجية في

األسبوع القادم عبر مسيرة
رجل مسرح جديد 

 طوال مسيرته كان واعيا
 بدور الفن فى تنمية 
حركة الوعى اجلماهيرى

فى عــــــام 1992م  هـــــــدم مــــــســــــرح
الـسامـر ولم تقم له قـائمـة حتى اآلن
كانت آخر الـعروض التى قـدمت عليه
عـرض "سلـطان زمـانه" لعـبد الـرحمن
سـرح تـشـتتت الـشـافعـى وبعـد هـدم ا
فرقته وانقسمت إلى فرقت أوالهما
الـــفـــرقـــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة الـــتى أنـــتـــجت
عـرضًا واحدًا هـو احتفـالية "لـيلة بنى
هالل" الــتـى أخـرجــهــا الــشــافـعـى عـام
ــســرح 1994 م والــتـى قــدمت عـــلى ا
احلـديث بــطـولــة حـمــدى غـيث خــلـيل
... وشـاركت فى مـرسى فـؤاد أحـمـد
ــسـرح الـعـربى األول وبـرغم مـلـتـقى ا
وجـود كيـان هـذه الفـرقـة على األوراق
إال أن وجـودهـا الـفعـلى غـيـر مـتـحقق
أما الـفـرقة األخـرى الـتى ظهـرت بـعد
ــركـزيـة هـدم الــسـامــر فـهـى الـفــرقـة ا
والــتى مـازالت تـمـارس نــشـاطـهـا حـتى

اآلن رغم عدم انتظامه..
كـانت هـنـاك جتـارب أخـرى لـلـشـافـعى
فى الـــــطـــــريـق هى "سـت احلـــــسن 92
لــســـوزان عـــطـــيه مـــحــمـــود اجلـــنــدى
96 " رضـــا اجلــمـــال أحالم يـــاســـمــ
آلثــار احلــكــيم أحـــمــد عــبــد الــوارث
نعم "السـنيورة" 99 من بطـولة عبد ا
.. مــــدبـــــولى أحــــمـــــد عــــبــــد الــــوارث
واحـــتــفــالـــيــة مــوكـب الــنــور 99 والــتى
ـنـاسـبـة مـرور 14 قـدمت بـالـعـريـش 
صـر ثم قـرناً عـلى الـفـتح اإلسالمـى 
كـانت جتــربـة اخلالبـيص 2002 عـلى
مــســرح الــهـــنــاجــر من بـــطــولــة عــايــدة
فــــهــــمى زين نــــصــــار وأعـــيــــد عـــرض

"ست احلسن" عام 2007.
وطــــوال مـــســــيــــرته والــــرجل يــــعى دور
الـــــفـن فـى تـــــنــــــمـــــيـــــة حــــــركـــــة الــــــوعى
اجلماهـيرى ويحاول أن يـقدم جتربة
مـــســرحــيـــة تــتــمـــاشى وهــمـــوم الــنــاس
وتــلـتــقى مــعــهم ومع ذوقــهم من أقـرب
الـطرق وبـاإلضـافـة إلى كل ذلك فـهو
يـنتـمى إلى جيـل من اخملرجـ حمـلوا
عـلـى عـاتـقــهم عــدّة مـهـام لــعل أهــمـهـا
مـهــمـة تــكـويـن فـرق األقــالـيـم وتـعــلـيم
ــــــســــــرح ودوره فى الــــــهــــــواة مــــــعــــــنـى ا
اجملـــــــتـــــــمع وأهـــــــدافـه اجلـــــــمـــــــالـــــــيــــــة
فــالــظـــروف وقــتــهــا كـــانت حتــتــاج إلى
رجل مـسرح مـلم بأشـياء كـثيـرة وليس
مــجــرد مـــخــرج مــســرحـى فــقط لــقــد
تـــعـــلم الـــرجل عـــلـى أيـــدى مـــجـــمـــوعــة
ــعــلـمــ ولـذا مــهـمــة من اخملــرجـ ا
فقـد انتـقلت إلـيه كثـيرًا من خـبراتهم
وحاول جاهدًا نقلها إلى الواقع. ومن
ـــهـــام األخــرى الـــتـــغــلـب عــلـى ضــعف ا
مـــــيـــــزانـــــيـــــات اإلنـــــتــــاج فـــــقـــــد كـــــانت
مـيـزانـيـات إنتـاج الـعـروض تـخلـو مـنـها

(12) iôeÉ°ùdG

سرحي جريدة كل ا

> د. حس اجلندى"رئيس
ركز القومى للمسرح" ا
أعلن عن بدء  تنفيذ
مشروع جديد لتوثيق
صرى بشكل سرح ا ا
متطور بعد االنتهاء من
ركز من مواد حتويل تراث ا
فيلمية ومسموعة إلى
"نظام الديجيتال" وقال
ركز سوف اجلندى إن ا
يلعب دورا فعاال فى حركة
صرى خالل سرح ا ا
قبلة وسوف يكثف الفترة ا
ساهمة مع من أنشطته وا
ؤسسات مختلف ا
الثقافية فى برامج فنية 

> فى عام 1968 بدأ محمد صبحى العمل فى أدوار صغيرة ككومبارس فى عدة
هندس حسن شاهير مثل صالح منصور فؤاد ا مسرحيات أمام عدد من الفنان ا
ليجى. يوسف محمد عوض محمود ا
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ماذا يعنى لك مسرح الطفل?

مــســرح الــطـــفل هــو كل حــيـــاتى فــرغم جتــاربى
الـعـديـدة إال أنـنى ال أجـد نـفـسى إال فى مـسـرح
ــعــهـد أنــنى الــطــفل وأذكــر حــ تــخــرجت فى ا
قــــمت  –بــــإخــــتــــيـــارى  –بــــتــــقــــد أوراقى إلى
ـكان الـذى كان ـسرح الـقومى لـألطفـال وهو ا ا
يـــهـــرب مـــنه اجلـــمـــيع ولـــكـن ألنى أعـــشق تـــلك
الـنـوعــيـة من الــعـروض تــقـدمت ألقــدم عـروضـا
تـنضح بـالنقـاء والطـهر بـعيدًا عـن الزيف وحتى
اآلن مازلت أقـدم أعمـالى لطالئع مـركز شـباب
الــــســــاحل ورغم أن هــــذا الــــعــــمل مــــجــــانى وال
أتـقـاضى عـلـيه أى أجـر إال أن حـبى لـلـطفـل هو
ما دفعنى خلوض هـذه التجارب التى استطعت
ـراكز األولى عـلى مـسـتوى من خاللهـا حـصـد ا
اجلمـهوريـة لعـدة سنـوات فأنـا أتعـامل معـها من

منطلق الهواية ال االحتراف.
كـن لك أن حتقـق التـوازن بـ ثـنـائـية كـيف 

الهواية واالحتراف?
بصـراحـة أنـا أتعـامل مع الـوسط كـله كـهاو وفى
رأى أن هــذا هـــو مـــا يـــجـــعل الـــفـــنـــان يـــســـتـــمــر
ويتـقدم فـالهـاوى دائمًـا يـضع نصب عـينـيه حبه
ـادى أما ا يـقـدم أوالً دون النـظـر إلى الـعائـد ا
من يـتعامل مع مهـنته حتى وإن كـانت بعيدة عن
بـدأ الـوظيـفـة وتفـضـيل العـائـد أوالً فلن الـفن 
يــصل إلى أى شـىء وســيــظل قــابــعًــا فى مــكــانه
ـتعة حـتى وإن حقق جنـاحًا فـيكـون خالـيًا من ا
أيــضًــا فى مــجــال االحــتــراف أنــا أتــعــامـل كــهـاو
ــا أقــدم من فن وآخــر مـا أنــظــر إلـيه وكـمــحب 
ـادى ولـعل هـذا مـا جـعـلنـى أتوقف هـو الـعـائـد ا
ســـبـع ســـنـــوات عن اإلخـــراج ألنـــنى لـم أصــادف
الـــنص اجلـــيـــد الـــذى يـــســــتـــنـــفـــز بـــداخـــلى روح
ادة لقدمت عمالً اإلبداع وإن كنت أبحث عن ا

كل عام كما يفعل البعض.
سرحى? وكـيف تختار إذن كيـف تختار نـصك ا
شخـصيـاتك وباقى الـعنـاصر الـتى تنـتج عمالً

ناجحًا?
كــمــا قــلت أنـــا ال أســعى وراء الــنص لــكى أقــدم
عمالً ولـكـنى أنتـظـر حـتى أصادف عـمالً جـيدًا
يثير بداخلى شـيئًا ما وعندها أبدأ فى التعامل
مع الـــــنص لـــــذلك لـن جتـــــد فى جتـــــاربى عـــــلى
مــســـتـــوى االحـــتـــراف ســـوى ثالثـــة أعـــمـــال هى
(لــقـاء فى الـفــضـاء) وهـذا الــنص رشـحه لى د.
محـمد أبو اخلـير وقدمـت أيضًا (مـغامرات فى
أعـمـاق الـبـحـار) والـذى كـان مقـررًا عـلى طالب
الـــصف اخلـــامس االبـــتــدائـى واســتـــمـــر عــرضه
ـدة الــقـانــونـيـة خـمس ســنـوات حــتى اسـتــنـفــد ا
لـــعـــرضه وأخـــيـــرًا قـــدمـت (أســـعـــد ســـعـــيـــد فى
الـــــعــــالم) بــــعــــد ذلـك تــــأتى مــــرحــــلــــة اخــــتــــيــــار
كن أن الشخـصيات فـعند قـراءتى للشـخوص 
أرشح فــنــانًــا بــعـــيــنه وأشــعــر بـــأنه الــقــادر عــلى

تقد هذه الشخصية دون غيره.
 وهـــــــكـــــــذا هـــــــو احلـــــــال فـى اخـــــــتـــــــيـــــــار بـــــــاقى
الـشـخـصـيات وأحـيـانـا يكـون الـطـمـوح فى جنوم
بـعيـنهم ولـكن مع االعتـذارات ننـتهى إلى الـفنان
الــذى يــخــدم الــشـــخــصــيــة وعن بــاقى عــنــاصــر
البس وغـيرهـا فأنـا أفضل الـعمل كـالديـكور وا

الــتــعـامل مـع من سـبـق لى الـتــعــامل مـعــهم ألنــنـا
نـكون كـالـفـريق الواحـد يـتنـاغم فى إطـار فـكرى
واحد وأحـيانـا يـكون االخـتيـار حـسب التـفرغ أو
وفــقًـــا لـالمــكـــانـــيـــات أو أعـــتـــمــد عـــلـى تــرشـــيح

البعض أحيانًا.
يـقول الـبعض أن فن الـولـوج إلى عالم الـطفل

هو أصعب أنواع الفنون? ما تعليقك?
بـالـطـبع فـمــهـنـة طـبـيب األطـفـال أصـعب بـكـثـيـر
مـن مـهــنـة طــبـيب يــشــخص حـال الــكـبــار كـذلك
اإلخــراج فـــمن الــســهل أن أقــدم عـــمالً لــلــكــبــار
ولكـن إخراج عـرض لألطـفـال صـعب جـدًا فـأنا
أقــدم عـرضًــا لــطـفل ال يــســتـطــيع أن يــعــبـر عن
نـــفـــسه ومـن هـــنـــا ال بـــد لى كـــمـــخـــرج أن أكـــون
دارسًـــا لــســـيــكـــولــوجـــيــة الـــطــفل وعـــلم الـــنــفس
الـتربـوى ألعـرف تـوجهـات الـطفـل على مـسـتوى
ـوجــهــة إلـيه الــغــنـاء واالســتــعـراض والــرســالــة ا
عـمــومًـا وحــ أرى الـســعـادة عــلى وجه الــطـفل
أعــرف أنى جنــحت فــيــمــا أردت الـوصــول إلــيه
ألن الطفل صادق جدًا وال يستطيع أن ينافق.
سـرح من منـظور الـطفل هنـاك رأى يقـول أن ا

هـو فـرجـة ومــتـعـة فـقط أمـا الــفـائـدة فـتـتـرك
للكبار? فهل تتفق أم تختلف مع هذا الرأى?
ال أتــفق مع هــذا الـرأى فــمــســرح الـطــفل يــقـدم
ـتـعــة والـفـائـدة فــإذا قـدمـنــا لـلـطـفل الـفـرجــة وا
معلومة بشـكل مبسط دون مباشرة فقد جنحنا
ــــــعـــــــنى أن الـــــــطــــــفـل ال يــــــحـب مـن يــــــوجـه له
الـنصـيـحـة بـشكل مـبـاشـر فـهو يـهـرب دائـمًا من
ا أقـدم له قصة طـفل فى مثل عمره الـنصح إ
وأجعـله يـرى طفالً مـا يـقوم بـعمـل طبـيب وأخر
يـقــوم بـعـمل مــعـاكس وفى الــنـهـايـة يــرى الـطـفل
وقف وبـالتالى يسـتطيع تـقو سلوكة نتيجـة ا
وأذكـر هـنـا أيضًـا عـرض (مـغـامـرات فى أعـماق
الــبـحـار) فــهـو عـرض يــسـتـفــيـد مـنـه الـطـفل فى
ـنـهـج وإذا شـاهد مـنـهـجه دراسـته ألنـه مـقـرر با
فى عــرض مـسـرحى فـلـن يـنـسـاه وبــالـتـالى هـذا
يـــفـــيـــده فى امـــتـــحـــانـــاته مـــثالً وبـــهـــذا تـــتــحـــقق
ـســرح رســالـة ــتــعــة والـفــائــدة ألن ا الــفــرجـة وا
جيدة ومفـيدة شريطـة أن ننتقـى الكلمـة الطيبة

التى نقولها للمتلقى.
سرحيـة إلى من توجه الرسالة? فى أعـمالك ا

للصغار فقط? أم للصغار والكبار?
ـسـرح وأنـا أرفع شـعـار أن مـنـذ بـدأت عـمـلـى بـا
مــا أقــدمه هـــو مــســرح لـألســرة ولــيس لـــلــطــفل
ـفرده فالطـفل قد يأتى للـمسرح ومعه أسرته
وهم من الــكـبــار فـهل أقــدم مـتـعــة لـهــذا الـطـفل
وأتــغـاضـى عن وجـود هــؤالء الــكــبـار بــالــطـبع ال
فوجـود الكـبار مـهم جـدًا ألنهم يـكمـلون الـنقص
ـوجـود فى الـعـرض فـالـطـفل قـد يـصـعب عـليه ا
تـفـسـيـر مـفـرده قـد أرى أنـا أنـهـا تـصل بـسـهـولة
وفى أثــنــاء الــعــرض يــحـدث الــعــكس هــنــا يــجـد
الطـفل بجـواره الشـخص الكـبيـر الذى يـستـطيع

أن يفسر له ما استعصى عليه.
سرح يحرر الطفل من قيود يقول البعض أن ا
ـنـحه فـرصـة احلـصول الـتـعـلم الـتـقـليـديـة و
ــعــرفـة دون خــوف فــمــا الــدروس الـتى عــلى ا

حتاول أن تلقنها للطفل فى أعمالك?
ألـقــنه مـا يـحـتــاجه فى حـيـاتـه وفى سـلـوكه وأنـا
ـناهج وأرى أن ـسـرحـة ا ـتـحمـسـ  من أشـد ا
ــســـرح الــطــفل هــذه هـى الــرســالــة األســـاســيــة 
درسى لـلطـفل بشكل نـهج ا عـنى أن أوصل ا
مسرحى وأيضًا هنـاك عروض ترفيهية تمتلىء
ــتـــعــة والــضــحـك وال مــانع من أن بــالــفـــرجــة وا
تكـون فيـها مـعلـومة تـفيـد الطـفل كالـتأكـيد على
ـــذاكـــرة واحلــفـــاظ عـــلى أهــمـــيـــة الـــنـــظـــافـــة وا
الــصالة وأهــمــيــة الــتـعــلم واالبــتــكــار واالخــتـراع
وهى أشـــيـــاء تـــقــوم عـــلـــيـــهـــا مــقـــومـــات احلـــيــاة
ستقبل وال بد أن بأكملها ألن هـذا الطفل هو ا

ينشأ على أسس وقيم طيبة.
ــســرح ــهـــرجــانــات الــتـى تــقــام  هـل أضــافت ا

الطفل شيئًا للمسرح وللطفل?
لم أشــاهــد مــهـــرجــانــات لــلــطــفـل مــا رأيــته هــو
ـغـرب لـلـعـديـد من الدول مـلـتـقى مـسـرحى فى ا
تــشـارك بــعــروض مــخــتـلــفــة ورغم أنــهــا فــرصـة
جيـدة للـتالقى والتـعـرف على ثـقافـات الشـعوب
ـــعـــنى األخـــرى إال أنـــهـــا ال تـــعـــد مـــهـــرجـــانًـــا بـــا
سابـقة ومن ـعروف فـهى تفـتقـد إلى أشكـال ا ا
هــنـــا أطــالب بــإقــامــة مـــهــرجــان عــربى أو دولى
ـسـرح وتـمنح تـكـون فـيه جلـنة مـتـخـصصـة فى ا
جـوائـز لـلـفـائـزين مثـلـمـا يـحـدث فى مـهـرجـانات

السينما.
وما هو واقع مسرح الطفل فى مصر اآلن?

ــســرح الــطــفل بــصــراحــة أنـا أتــمــنـى أن يــكـون 
ـسـرح إمـكـانـات أكـبـر وأحـدث وأكـثـر تـوسـعًـا فـا
ــكـان الـذى يـعـبـر عن الـقــومى لألطـفـال يـعـنى ا
ـا ثـقـافــة الـبـلــد ويـعـبــر عن رؤيـتـهــا ومـفـهــومـهـا 
يـــدور حـــولـــهــــا ورغم أن د. أشـــرف زكـى تـــبـــنى
جتهـيز مـسرح مـتـروبول واعـاد إليه احلـياة بـعد
عـــشــــرين ســـنـــة مـن الـــتـــوقف إال أنــــنـــا نـــطـــالب
ــزيــد فــالــفــنــان بــطــبـــعه طــمــاع ولــكــنه طــمع بــا
مـــشــــروع فـــهـــنـــاك اهـــتـــمـــام بـــالـــطـــفـل عـــلى كل
ـــســتـــويـــات فى الـــقـــراءة والـــكـــتـــاب والــبـــرامج ا
واألفالم الــتــسـجــيــلــيــة فــلــمــاذا ال يــكــون هــنـاك

سرح أيضًا. اهتمام بالطفل على مستوى ا

الهامى سمير

سرحية عهد العالى للفنون ا تخرج فى ا
وراح يــجــرب مـوهــبــته فى مــجــاالت عـدة
مـــجــردًا إيـــاهــا مـن الــســـعى وراء الــشـــهــرة
الــــرخــــيــــصــــة فــــتــــنــــوعت أعــــمــــالـه بـــ
مــســلـسـالت وأفالم ســيـنــمــائــيــة وعـروض
مسـرحـية لـلـكبـار والـصغـار ولكـن دائمًـا ما
كـان الـطفـل ومـسرحـه هـو شغـلـه الشـاغل

يـنسج من براءته خيوط إبداعه ويراهن
عـلى صـدقه فى الـبـحث عن حـلـول أفضل
ســـعـــيًــا وراء مـــســـرح جـــاد يـــدفع عـــجـــلــة
ــــــــســــــــرحـى فـى مــــــــصـــــــــر إلى احلــــــــراك ا
األمـــام.اخملـــرج حـــسن يـــوسف رصـــد لـــنـــا
ـسـرحـية الـعالمـات الـفـارقة فـى حـيـاته ا

فى هذا احلوار:

اخملرج حسن يوسف:

ناهج سرحة ا تحمس   أنا من أكثر ا
وأراها رسالة مسرح الطفل األساسية

 حكايات للشباب حتى ال يناموا

إبراهيم احلسينى
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سرحي جريدة كل ا

> فى عام 1980 كون صبحى فرقة «ستوديو 80» مع صديقه لين الرملى
سرحى مولد ثنائى شاب دارس للمسرح ومتمرد ولديه رغبة ليشهد الوسط ا

فى إثبات الذات.
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نتج أحمد االبيارى > ا
قرر استئناف تقد

مسرحية "مرسى عايز
كرسى" للنجم أحمد بدير
على مسرح الريحانى

بوسط القاهرة خالل عيد
يشارك فى الفطر القادم
طرب سرحية ا بطولة ا
الشعبى شعبان عبد

الرحيم واالخراج خلالد
جالل وديكور حازم شبل.
يذكر أن أحمد اإلبيارى
انتهى مؤخرا من حتديث
دنى أنظمة الدفاع ا

سرح واألمن الصناعى با
ليكون صاحلا للعمل دون

أى معوقات.

á«Mô°ùe áHÉàc ´hô°ûe ÖMÉ°U ÉfCG
سرحنا: السيد حافظ يتحدث 

سرحية? > بداية كيف تنظر إلى جتربتك ا
- بــعـــد أربــعــ عـــامــاً من امـــتــهـــانى لــلـــمــســرح
أســتــطــيع الــقــول أنــنى لــسـت كــاتــبــاً مــســرحــيـاً
فقط بل صـاحب مشروع كـتابـة مسرحـية فلى
مــائـة وعــشــر مــسـرحــيــات مـنــهــا ثـمــان وســتـون
مــسـرحــيــة جتــريــبـيــة وســتــة عــشـرة مــســرحــيـة
لـألطــــفـــــال وســـــبع مـــــســــرحـــــيـــــات كــــومـــــيـــــديــــة
شروع ومـسرحـيتـان مصـريتان ومـازلت أحلـم 
ــســرح مــســرح مــدرسى واســتـــكــمــال مــشــروع ا
حض سرح  ـصرى. لقـد بدأت رحلتـى مع ا ا
الــصـدفــة لــكـنــهــا حتـولت بــعــد ذلك إلى حــيـاة
ـــســـرح من ديـــكـــور فـــأنـــا أعـــلم كـل تـــفـــاصـــيل ا
وإخــراج وتـمـثــيل وإضـاءة... إضــافـة لــرصـيـدى
من الـكـتـابـات الـنـقـديـة والـدراسـات بـاخـتـصـار

أنا رجل مسرح أو مسرحجى كما يقولون!
ـسـرحيـة الـتـجريـبـية هل > تـقـنيـات الـكـتابـة ا

مازالت متمسكة بالقواعد األرسطية?
- أرسطو مازال عموداً فقرياً ليس فى الكتابة
فــقط ولــكن فى بـــنــاء الــفــكــر اإلنــســانى نــفــسه
ذلك أن اجلـــديـــد ال يـــخـــتـــلـق من الـــعـــدم لـــكـــنه
يـخرج من الـقد أمـا بـالنـسبـة لـلتـجريب فـقد
صـرى عام 68 حتديـداً بعد سـرح ا بـدأ فى ا
ــة ــة يـــونــيـــو الــتـى اقــتــرنـت فــيـــهــا الـــهــز هــز
ـة الـفـكـرية والـثـقـافـيـة وكان العـسـكـريـة بـالهـز
لزامـاً كمـا قال لـويس عوض: «أن يـرحل اجليل
الذى هـزم ليتـولى اجليل الـذى بعـده» لكن هذا
لم يحدث ومـازال جيل الـستيـنيات يـجلس على
مــقـــاعـــد إدارة الــثـــقــافـــة وكل جـــوانب حـــيــاتـــنــا

ة بيننا! هزومون يحملون الهز ومازال ا
نا? > لكن جيل الستينيات رحل عن عا

- من رحلـوا تركوا بـصمـاتهم عـلى اجليل الذى
جــاء بــعــدهم وأخــذ مــواقــعــهم خــصــوصــاً جــيل
! ن ليسوا بستيني وال سبعيني همش  ا

? > ما رأيك فى ورش الكتابة السائدة حالياً
- هـنـاك حـالــة عـنت فى الـفـكـر الـقـومى حـالـيـاً
ـتــوالـيــة حـتى مـرجــعـهــا لــلـضــغـوط والــهـزائـم ا
ة بفعل السالم انتصـار أكتوبر 73 حتول لهـز
ونــتـيــجـة لــكل ذلك أصـبح لــديـنــا كـتــابـات أشـبه
ـسرح وشـعـر أشبه بـالكـتـابات ومـسـرح أشبه بـا
بــالــشـعــر وقــصــة أشــبه بــالـقــصــة حــتى وجــدنـا
أنـفــســنـا أمــام أعــمــال درامـيــة أشــبه بـالــبــاجنـو
الـــفـــنـى حتـــقق لـــصـــنـــاعــــهـــا مـــكـــاسب طـــائـــلـــة
ـشاهدون خصوصاً جيل الشباب ويتعاطاها ا
وسم جملرد الـتسـليـة أو التغـييـب وبعد انـتهـاء ا
تـــلـــقى فى اخملـــازن وبــالـــتـــالى أصـــبـــحت ذاكــرة

األمة مشوشة.
وورش الــكـتــابــة الــسـائــدة حــالـيــاً لــيـست كــتــابـة

حـقيـقيـة هـناك تـيار فـنى يتـبنـاها مـثلـما يـوجد
من يتبـنى التـعبـير عن العـشوائـيات لكـنه يفـتقد
أبسط قـواعد الـفن الواقـعى وال يزيـد عن كونه
حــالـة فــكـريـة مــتـرهــلـة تــمـثل هــيـســتـريــا الـواقع

السائدة!
> مــعـنى ذلك أنك ضــد أسـلـوب الــتـعــبـيـر عن

العشوائيات السائد حالياً?
ن يـكتبون عن العشوائيات - أنصح الفنان 
بـقـراءة الــتـاريخ ذلـك أن إيـطـالــيـا بــعـد احلـرب
ـيـة الـثـانـيـة شـهـدت ظـهـور سـيـنـمـا جـديـدة الــعـا
تــواجه الــفـســاد األخـالقى الــذى اســتـشــرى من
ــة ولـــكن شــتـــان بــ مــا جــراء احلــرب والـــهــز
قدمـته السـينـما اإليـطالـية ومـا نقـدمه نحن من
شــتـــائم وعــدم وجــود بـــنــائــيــة ســـواء فى الــعــمل
الـــفـــنـى أو شـــخـــصــــيـــاتـه حـــتى تــــخـــال أن هـــذه

الشخصيات غير حقيقية.
دافع عن هذا التيار يدفعون بإقبال > لكن ا
الـنــاس عـلى أعـمـالــهم وتـفـســيـرهم أن الـنـاس

جتد فى هذه األعمال قضاياها احلقيقية?
ـمـكن أن تـنـجح هـذه األعـمـال وجتـتـذب - من ا
ـن فـــــــقــــــــدوا وعـــــــيــــــــهم مـن تـالحق ـاليـــــــ  ا
مـتطـلـبـاتـهم أمـام مـحدوديـة مـواردهم لـكـنـها لن
تعـيش طويالً ذلك أن مـزبلة الـتاريخ مـثل جهنم
تتسع لـلكثـير! واأل البد أن يعـود إليهـا وعيها
حـتى لـو افـتقـدته لـعـدة سـنـوات وفى ذلك فـأنا
ـــقـــولــة مـــحـــمـــد عـــبــده أن وعـى األمــة مـــؤمن 
ينهض كل مائة عـام بزعامة وقيادات ومفكرين
ومـثـقــفـ وفى الـنــهـايـة فـهـذا لــيس حـال مـصـر
وحدهـا الوطـن العـربى كلـه يعـانى نـفس مرحـلة
الــــهـــبــــوط لـــقـــد كــــنت فى مــــهـــرجـــان الــــكـــويت

سـرحى فـراعـنى مـا رأيـته هـنـاك من عروض ا
ال حتــمل أى جـديــد بل مــجـرد ســرقـات أدبــيـة
جيل يسرق نصوصاً من جيل آخر وال أدرى ما
الــــســــبب فـى ذلك نــــحن نــــواجـه الـــكــــثــــيــــر من
ـــســرحــيــون عـن انــتــقــاء األزمــات فـــهل عــجــز ا

قضية واحدة من بينها.
> يـشــهـد الـوطـن الـعـربى ســنـويـاً انــعـقـاد 18

مهرجانا مسرحيا فهل ترى لها مردوداً?
ـهـرجـانات ـائة مـن حضـور هـذه ا - تـسـعـون بـا
ـسرحـيـ والتى تـقضى هم نـفس الوجـوه من ا
لـــيــــالـــيـــهـــا فى غـــرف الــــفـــنـــادق وكـــازيـــنـــوهـــات
الـعواصم الـعـربـية والـسـكـر والعـربـدة والـنمـيـمة
ولــــيـس من أجـل حــــوار حــــول أى إبــــداع أقــــول
ذلك مـن واقع إدارتى لــلــنـــدوة الــثــقــافــيــة بــعــدة
مــــهـــــرجــــانـــــات عــــربـــــيــــة حـــــيث كـــــنت أتـــــســــول
ـســرحـيـ الـعـرب حلــضـور الـنـدوة بــيـنـمـا هم ا
نـــــائــــمــــون فـى غــــرفـــــهم من جـــــراء ســــهـــــراتــــهم
ـسرحـيـون العـرب فـاسدون وسـكرهم حـقـيقـة ا
-! ولـألسف اجلـــــيل الـــــقــــادم ال يـــــحــــمـل نــــبـــــيــــاً
ـسـرح كـان احلــراك الـذى أحـدثـته الــثـورة فى ا
خلـــدمــة الــثـــورة وأنــا مــعـه ألن كل ثــورة أفــرزت
كـتــابـهــا ومـخــرجـيــهـا ومــسـرحــيـيــهـا... حــقـيــقـة
ـصــرى ولـد مــشـوهـاً لــكـنى مـع بـقـائه ـســرح ا ا
ألنه أفـــــــضـل من ال شـىء ثـم إن  مــــــصـــــــر هى
ــسـرح الــعـربى والبـد أن صــاحـبـة الــريـادة فى ا
تـتـحمـل مسـئـولـيـاتـهـا شـاءت أم أبت مـا تـقدمه
مـصر فى ليلـة واحدة فى مسرح الـهواة يساوى
عـدد الــعــروض الـتـى تـقــدم فى الــوطن الــعـربى
كـــله عـــلى مــدار عـــام كــامـل وهــذا لـــيس كالمى
لــكـــنه بــحث قـــام به أســتــاذ فـــلــســطـــيــنى وقــدم

إحصائيات تثبت ذلك.
> لـكـن قـضـيــة الـريـادة تــلك لم تـعــد مـوجـودة

حالياً?
- دائــمـــاً مـــا أقــول لألخـــوة الـــعــرب خـــصـــوصــاً
ـغـاربـة أنه قـد يكـون لـديـهم فـرقة مـتـمـيزة عن ا
ـــصــريــة ولـــكن كم عــرضـــا تــقــدمه كل الــفــرق ا
سـنـويـاً وفى الـنـهـايـة فـالفـن فى الـوطن الـعربى
كـله مـتـدهـور وكـلـنـا فى انـتـظـار الـنـبـى الـذى قد
يـكـون مـذهـبـاً مـســرحـيـاً أو فـكـراً جـديـداً نـحن
اآلن فى مـسـرح مــقـاومـة الــتـفـاهـة ومــا يـسـمى
ـــســـرح اجلـــمـــاعى أو الـــكـــتـــابـــة اجلـــمـــاعـــيــة بـــا
سـرح احلركى... كـله قبض الـريح لن يتـبقى وا
مـنه شىء دائـمـا مـا يــتـبـقى هـو الـنص وأعـمـال

البولشوى انتهت ولم يبق منها شىء.
سرح فهل > هـناك من يضع أمالً على نـوادى ا
ترى أنها مكان مناسب لظهور النبى اجلديد?
ـــســـرح رافــد من الـــروافـــد أو بــقـــعــة - نــوادى ا
ــــشــــكــــلـــــة هى من ضــــوء وسط الـــــظالم لــــكـن ا
ـلك ـسـئـول عن من ومن يــوجه من? نـحن ال  ا
اسـتـراتـيـجــيـة ثـقـافـيـة وذلك فى الـوطن الـعـربى
كله وذلك من واقع جتربة شخصية حيث كنت
نظـمة العربيـة للتربية مقرراً للجـنة الثقافـية با
والــثـقــافــة والـعــلــوم كـان ذلـك فى الـثــمــانـيــنــيـات
وقــتــهــا أرسـلـت لــكل الــدول الـعــربــيــة لــتــوافــيــنـا
باسـتـراتـيـجـياتـهـا الـثـقـافيـة فـلم تـرسل لـنـا دولة
واحـــــدة بــــاســــتــــثــــنــــاء تــــونـس وأشك أن تــــكــــون
اسـتــراتــيـجــيــتـهــا مــوجـودة حــتى اآلن وبــالــتـالى
فـالثـقافـة العـربيـة تـسيـر بشـكل عشـوائى أعود
إلى النـوادى ألقـول أنه رافـد البـد من تـشـجـيعه
ــيـزانـيــته الـبـســيـطـة والــوقـوف مـعـه واالرتـقـاء 
التى ال تـتـعدى األلف جـنـيه لـلعـرض لـتصل إلى
خمـسة آالف جنـيه إذ ال يعـقل أن تنـتج عرضاً
بــألـف جــنــيه فى بـــلــد يــدفع فــيـه لــعــمــرو ديــاب

مليون جنيه فى ليلة واحدة.
ـيزانـية > لكن هـنـاك مبـررات قـوية القـتصـار ا

على ألف جنيه فقط?
- الفـقراء يـصـنعـون إبـداعاً بـعض الـشىء ولكن
لـو استـمـر الـفـقـر سـيـتـحـول إلى حـالـة جـنـونـية.
ــواجــهــة مع الــفــقـر ـثــقف إلى ا حــ يــتــحــول ا
الـشديد يـصبح أشد خـطورة من اإلرهاب ألنه
ـان الشـديد سيـؤدى به إلى إلى اإلحلـاد أو اإل
بفسـاد اجملتـمع وبالتـالى البد من وجود حـكماء
مـثـقـفـ فـى اجملـلس األعـلى لـلـثـقـافـة ألنـنـا فى
ـثــقف الـذى أزمــات حـقــيـقــيـة أخــطـرهــا أزمـة ا

يشعر بأنه ليس له قيمة.
> ما أفضل أوقات الكتابة بالنسبة لك?

- أنا الـكتابـة... ال أستـطيع أن أعـزل نفسى عن
الكـتـابة ألنـى متـوحـد معـهـا أقوم بـالـكتـابـة يومـيًا
ــر يــوم دون حــتـى عــلى اإلنـــتــرنت وال أقـــبل أن 
كتابـة ألن الكتابـة بالنسـبة لى جزء من الفـاعلية
احلـقـيقـيـة وأنا أقـوم بـطبـاعة كـتـبى علـى نفـقتى
ـقـريـزى كـان اخلـاصــة وال أرى عـيـبـاً فى ذلك فـا
يـنـسخ كـتـبه عـلى نـفـقـته ويـذهب لـلـشـام من أجل
إلـقـاء مـحاضـرات لـيـتقـاضى أجـرهـا الذى يـعـينه
عـلى نفـقـات احليـاة بـينـمـا احلكـام فى قـصورهم
يـنــعـمـون بــرغـد الـعــيش وفى الـنــهـايـة مــاتت ابـنـة
ــقــريـزى حــ لم يــجــد مـا يــعــاجلـهــا به وعــبـد ا
ـوضــوعـيـة الـرحـمـن اجلـبـرتـى حـ أصـر عــلى ا
فى كـتــابـة الـتــاريخ ورفض إمالءات مـحــمـد عـلى
قام األخير بذبح ابنه أمامه وأنا أعتبر أن هناك
اتــصــاال روحـــانــيـــا بــيــنـى وبــ والــدّى اجلـــبــرتى
ـقـريـزى واحلـمـد لـله فـأنـا أكـثـر الـكـتـاب حـظـًا وا
اجـسـتيـر والدكـتـوراة وذلك بشـهادة فى أبحـاث ا

د. فوزى فهمى.

السـيد حافظ كاتب مسرحى غزير اإلنتاج
ـائـة مــسـرحـيـة فـضالً كـتب مـا يـزيــد عـلى ا
عـن أعمـاله اإلذاعيـة والـتلـيفـزيـونيـة وقد
اجـتـذبـته الـصـحــافـة فـتـولى حتـريـر بـعض
ــصـر والــعــالم الــعــربى إال أن ــطــبــوعــات  ا
ــســرحــيــة ذلك لـم يــبــعــده عـن الــكــتــابـــة ا
ـسـرح الـذى يـصف عــشـقه األبـدى وال عن ا
بدايـته معه بالصدفة الـتى تطورت لتصبح

حياة كاملة.
السـيـد حـافظ يتـحـدث فى هـذا احلوار عن
ـــهــرجـــانـــات الــعـــربـــيــة ــصـــرى وا ـــســـرح ا ا
ـسرحـية اجلـديدة ويـفتح الـنار والظـواهر ا

على اجلميع.

 أرسطو
مازال العمود
الفقرى فى
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حوار: محمد عبد القادر
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بارك خالل شهر رمضان ا
حتت عنوان "رمضان زمان"
صرى تحف ا بحديقتى ا
بالتحرير وقصر محمد
نيل ويشهد على با
البرنامج عقد مجموعة من
الندوات واللقاءات الثقافية
شاركة مجموعة من
الشخصيات العامة مثل
فكر والداعية اإلسالمى ا
د. محمد سليم العوا
والكاتب عباس الطرابيلى
والفنان نور الشريف. 
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د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

البس  وإســتــخــدمت ومــتــنـوعــة لــلــمــنــاظــر وا
اإلضـاءة  فى الـعرض بـطـريـقـة أصبـحت مـعـها
قــــادرة عـــلـى إظـــهـــار الــــتـــأثــــيـــرات اخلــــارجـــيـــة
لــلـــظــواهــر الـــطــبـــيــعــيـــة  ثم تــطـــور األمــر إلى
الــتــعــبـــيــر عن الــتــأثــيــرات الـــنــفــســيــة الــفــرديــة

االجتماعية . 
ـسـرحـيــة الـواقـعـيـة الـدور ـمــثل فى ا  ويـلـعب ا
ــــســـــرحى  الـــــرئـــــيس فى تـــــقـــــد الــــعـــــرض ا
باعـتباره الـعنـصر األكثـر وضوحا وحيـوية على
سـرح  لدرجـة أنه يقـوم بدورمهم فى خشـبة ا
تــأكـيـد الــعـنـاصـر الــسـيـنــوغـرافـيــة  فـهـو الـذى
ــنـــحــهــا دالالتــهـــا الــواقــعــيـــة  إلى جــانب أنه
ــؤلـف ورؤيــة الـــذى يــضـــطـــلع بـــنـــقل كـــلـــمـــات ا
ــــتـــفــــرجــــ  حــــيث يــــصــــنع من اخملــــرج إلى ا
عـمـلــهـمـا شــحـنـة وجـدانــيـة سـحــريـة تـأخـذ لب
ـشاهـد وجتعـله مشدودا ومعـلق األنفاس إلى ا
حـيث يريد من حتقـيق للتـأمل واحلس العميق
وقـد  تـطـبـيق الـواقـعـيـة فى اإلخـراج و األداء
ـتـــــــــــــمــــــــــــــثــــــــــــــيــــــــــــــلـى مـن خــالل مـــــــــــــنــــــــــــــهـج الـــــــــــــ
الـــذى بـــحـث فى جتـــســـيـــد ســـتــــانـــسالفـــســــكى
احلـقــيـقـة بـشـكل تـوخى فـيه نـوعـا من الــصـدق
الـفنى ومـن خالل تدريـبات عـديـدة يحـول هذه
الحظـات إلى حيـاة مسـرحيـة  وقد صاحب ا
هـــذا األســلـــوب اإلخــراجى مـــرحــلــة مـن تــطــور
ــمـــثل عــنـــده  تــنـــهض عـــلى الــتـــقــمص عــمـل ا
ـمــثل أن واإلنــدمــاج  والــذى طــلب فــيـهــا مـن ا
يجعل الشخصية حتل محله  وذلك من خالل
مجمـوعة من التـدريبات النـفسيـة واجلسدية 
ولــقــد كــان غــرضه من ذلـك هـو اإلقــتــراب من
ستمدة أساسا احلقـيقة الواقعيـة للشخصيـة ا
من الــــــواقع  وهــــــو مـــــا دفـــــعـه إلى مــــــحـــــاولـــــة
اإلسـتفـادة من العلـوم احلديـثة  خـاصة الـعلوم
اإلنـــســـانــيـــة  من أجل الـــوصـــول لـــشــكـل أمــثل
وأعـمق لتصويراإلنـسان من الناحـية اخلارجية
 وفى مـرحـلة تـالـيـة من مـراحل تطـور نـظـريته
فى التمثـيل حتول من تصوير الواقع اخلارجى
للمـكان وللشـخصيات إلى الـواقعية الـداخلية 
ـمــثل أن يـهـتـم بـنـوعٍ من الـتى طـلـب فـيـهــا من ا
الصـدق الداخـلى  الذى يـعد بـالنـسبة لـلمـمثل
ــثــابــة تـفــســيــر حلــيـاة وســلــوكــيــات وعـواطف
كان الذى تدور فيه األحداث الشخصيـة فى ا
 بـاإلضافة إلى بـاقى عناصـر العرض األخرى
 لــقــد كــان ســتــانــسالفــســكى يــؤول الــواقــعــيــة
ــثـــلــة لــلـــفــرديــة االنـــســانـــيــة عــلى بـــوصــفــهـــا 
ى  أى أنـهـا فى مـقـدورهـا دمج ـســتـوى الـعـا ا
مــدلـوالت وإشــارات دالــة عــلى طــبـقــة الــفـرد 
وعــلى وضـعه االجـتـمـاعـى والـتـاريـخى  وكـانت
ــفـهــوم الـواقــعـيــة هى الــتى قـادته تــلك الــرؤيـة 
ـمثـل أن يلـتـقط من الـواقع الى أن يـطلـب من ا
مـايعينه عـلى خلق االنطبـاع بهذا الواقع  ومن
ـــمــثـل بــالـــواقــعـــيـــة طــلب أجل أن يــتـــسم أداء ا
ـثــلــيه أن يــؤمــنــوا بـكل ســتــانــسالفــسـكـى من 
ـسـرح  وبأفـعـالـهم  ولكى شـيئ عـلى خشـبـة ا
ثل أن يـعطى مـصداقـيـة ألفكـاره  البد لـكل 
يـــدرس كـــيف يـــتـــصـــرف الــــنـــاس فى حـــيـــاتـــهم
الــــيــــومــــيــــة  مــــســــتــــخــــدمــــا فى ذلك صــــوته 
ــــاءاتـه  وإليــــقــــاع حــــركــــاته  وإنــــفــــعــــاالته وإ
ــكــنه من إظــهــار هـذه الــداخــلــيــة  بـأســلــوب 
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ـمـثل نـفسه ـذهب الـواقـعى وجـد ا مع ظـهـور ا
مـدفــوعـا نـحــو حتــدٍ جــديـد يــخص حــرفــيـته 
وبالـرغم من أنه يـبدو لـلوهـلة األولى أن األداء
الـتمـثـيـلى الـواقعى سـيـحـقق بـبسـاطـة فـكرة أن
الواقعية ماهى إال نوعاً من التمثيل أو التعبير
ـمـثل ـوضـوعى لـلـواقع اإلجـتـمـاعى  إال أن ا ا
عبر أساسا بالفطرة  وبـخبراته اإلجتماعية ا
 وجـد ضــرورة فى أن يـتــعــلم من جـديــد كـيف
يـحول تـلك الـفـطرة  وهـذه اخلـبـرة إلى تقـنـية
ـظــاهــر الـواقــعــيـة إلى يـســتــطـيـع بـهــا حتــويل ا
عمل فـنى يعبـرعن الواقع  فـالواقعـية فرضت
ــســتــمــرة الحــظــة الــدقــيــقــة وا ــمــثل ا عــلى ا
ــواقف اإلجـتــمـاعــيـة لــلــنـاس وعــواطـفــهم فى ا
اخملـــتــلـــفــة وقـــد ظــهـــرت الـــواقــعـــيــة كـــمــذهب
مسرحى فى أواخر القرن التاسع عشر حيث
قـامت لـتـناهض الـقـيـود التى فـرضـتـها الـنـظرة
الـرومانـسيـة  وأسـاليـبـها الـتى تـسعى إلضـفاء
ــطــروح  ومن ــوضــوع ا طــابع ســحـــرى عــلى ا
جانبٍِ آخر  جاءت الواقعية كانعكاس للحركة
العلـميـة التى إنتـشرت فى أنحـاء أوروبا  ولذا
فــــــهـى حتـــــاول مــــــحـــــاكــــــاة الــــــواقع واإلنــــــســـــان
وتــصــويــرهــمــا بــحــيــاديــة  تــقــتــرب من الــرؤى
الـعـلــمـيــة احلـديـثــة  فـهــنـاك تـشــابه كـبــيـر بـ
نــظـــرة رجل الــعــلم ونــظـــرة الــواقــعى فــالــرجل
الـواقـعى يـرى كـمـا يـرى رجل الـعـلـم أن الـنـظام
ــا اآللى اليـــقـــتـــصـــر عــلـى الـــكـــون وحـــده  وإ
ا اإلنسان أيضا هو نظام آلى  وشخصيته إ
هـى نـتـيـجـة حـتــمـيـة لـعـوامل الــوراثـة والـبـيـئـة 
كــمــا أن جــســمه هــو مــركب نــفــسى جــســدى 
وســـلـــوكه لـــيس نـــتــيـــجـــة أخالق أو إرادة حــرة
ـا هـو نـتـيـجـة عـمـلـيـات كـيـمـاويـة وجـسـمـية وإ
لــيس له عـــلــيــهــا مـن ســلــطـــان  وإنــطالقــا من
ـــســرح الــواقــعـــيــون كــتــابــة ذلك حــاول كــتــاب ا
مـسـرحـيـات تـوازى فى أثـرها احلـيـاة نـفـسـها 
ولــذا فــالــكــاتب الـــواقــعى يــقــلل من الــعــنــاصــر
الـفـنـيـة اخلـاصـة بـالـبنـاء الـدرامـى الـتـقـلـيدى 
وبدال من إهتمامه باحلبـكة  وتعقيداتها فهو
يـركـز عـلـى عـمـلـيـة الـتـصــويـر الـدقـيق لـلـواقع 
وضوع ـسرحى الـواقعى يـزعم أن ا فالـكاتب ا
ــكن أن يـتـجـلى فى ـسـرحـيـة  األســاسى فى ا
شاهد الهادئـة  والتى تخلو من الفعل  كما ا
كـن أن توجـد فى مـشـاهـد الـصـراع واجلدل
ـلفتـة للنـظر وللـواقعـية سحـرها اخلاص فى ا
هـا للـصورالـطبـيعيـة وللـعادات والـتقـاليد تقـد
ــســرحــيـة ــمــارســات اإلجــتــمـاعــيــة  وفـى ا وا
كـان حتديد الواقعـية جنـد أنه من الصعـوبة 
ــســرحــيــة ذروتــهــا ــشــهــد الـــذى تــبــلغ فــيـه ا ا
ــشــاهــد والــفــصــول وبــالــتــالى تــأتى نــهــايــات ا
سرحية فى صراع هادئة  وكأن شخـصيات ا
ـسرحـية الـواقعـية من ا تـتكـون ا لم ينـته  وإ
شـاهد احلية الـتى تصور حياة مـجموعة من ا
جــمــاعـــة من الــنــاس يـــجــمــعـــهم مــوقف درامى
ـسـرحى الـواقـعى يـريـد ـؤلف ا مـعــ  وكـأن ا
ـتــفـرجـ لــلـمـوضـوع أن يـبـقى عــلى إجنـذاب ا
ــســرح  ُــجــســد عــلى خــشــبــة ا اإلجــتــمــاعـى ا
سـرحية الـواقعـية أقل فى وكـذلك فإن نـهايـة ا
أثـــرهــا مـن ذلك األثـــر الـــعــنـــيـف الــذى حتـــدثه
ـسرحيـة الكالسـيكـية أو الرومـانسـية  حيث ا
ــسـرحـيــة الـواقــعـيــة ذلك الـصـراع الجنـد فى ا
الـذى كــان يـحـتــدم بـ آلـهــة وضـحـايــا لـهـا من

ـــوضــــوعى لـــلـــواقـع اإلجـــتـــمـــاعـى عـــلى كـــافـــة ا
مسـتوياته  فقد جـاء تصويرالبيـئة اإلجتماعية
الـــتى تـــدور فـــيـــهــا األحـــداث دقـــيـــقــا وذلك من
سـرحيـة بالـتفـصيل فى ـناظـر ا خالل وصف ا
بــدايـة كل مــشــهـد  األمــر الــذى يــحـفــز فــنـانى
ــنــاظـر ــســرحى (اخملــرج ومــصــمم ا الــعــرض ا
مثلون)  إلى العمل فى سبيل صياغة صورة وا
حــــيــــة لــــلــــواقع  وذلـك من خالل إهــــتــــمــــامــــهم
بالـتفـاصيـل الدقـيقـة  وبالـتبـعيـة فإن االهـتمام
ــنــاظـر الــواقـعــيـة عــلى هــذا الـنــحـو بــاحلـوار وا
ـسرحى إلى إسـتخـدام مفردات يقـود العرض ا
واقـعية فى جمـيع عناصر الـعرض  وهو األمر
الــــذى يــــتـــأكــــد من خـالل احلـــالــــة الــــنـــفــــســــيـــة
ـمثل  الـواضـحـة لـلـشـخصـيـة الـتى يـجـسـدهـا ا
ـكـان الذى يـوجد به فى مالبسـه  وفى شكل ا
 ويــتـــحـــرك داخـــله وبـــهـــذا تـــســـعى الـــعـــنـــاصــر
رئـية إلـى محاولـة التـوحد مع السـينـوغرافـية ا
ـــنـــظّـــر الـــروسى احلـــقـــيـــقى ويــــعـــد اخملـــرج وا
سـتانـسالفسـكى هو رائـد الواقـعية فـى العرض
سرحى احلديث حـيث بدأ عمله سائراً على ا
خُـطى الــطـبــيـعــيـ فى مــحـاولــة مـنه اإلهــتـمـام
طـابقة اخلـارجية لـلواقع الـتاريخى  بـتحقـيق ا
من خـالل دراسـات عــديــدة لــلـديــكــور واألزيـاء
واستـخدامه لألكـسسوارات احلـقيـقية  إال أنه
ـطـابـقـة لم تـعـد كـونـهـا رأى بـعـد ذلك أن هـذه ا
مــجــرد مــحــاكــاة مــســرحــيــة لــلــواقع  ومن ثم 
ــادى حـــاول فــيـــمـــا بـــعـــد الــبـــحث عـن الــواقـع ا
ـلـمـوس لألحـداث والـشـخـصـيـات  مـعـتـمدا? ا
فى ذلـك دراســـــة تـــــاريخ اجلـــــنـس الـــــبـــــشــــرى 
والـواقع الـنفـسى لإلنـسان    ومن هـنـا حتولت
ـسـرحى الـعـنـاصــر الـسـيـنـوغـرافـيــة فى عـمـله ا
من مــجــرد جتــســيــد الــواقــعـيــة اخلــارجــيــة إلى
مـحــاولــة تــصــويـر الــواقــعــيــة الـداخــلــيــة  وكـان
ــســرحــيـة " احلــضــيض " الــتى كــتــبــهـا عــرضه 
ــــثـــابـــة مـــواطـــنـه الـــروسى مــــكـــســـيـم جـــوركى 
الـنموذج الـذى حقق ستانـسالفسكى من خالله
تــلك الــواقــعــيــة الــداخــلــيــة الــتى تــصــور الــواقع
الـنـفـسى لإلنـسـان  حـيث جـاءت سـيـنـوعـرافـيا
ـسـرحى عنـده مـعتـمـدة على جتـسـيد الـعرض ا
ــنــاظــر بــدالً من رســمــهــا كــمــا كــان األمــر فى ا
ـــا أدى الى إبــتـــكــار مـــواد جــديــدة الـــســابق  

ــآسى الـيــونــانـيــة  كــمـا الـبــشــر الـعــظــام فى ا
الجند  تلك الـصور البـطوليـة والسحـرية التى
تـتــسم بـهـا الــرومـانـســيـة فـفى أغــلب األحـيـان
ـســرحـيـة الــواقـعــيـة شـخــصـيــاتـهـا من تـتـخــذ ا
ـتـوسـطة الـبسـطـاء الـذين يـنـتـمـون للـطـبـقـات ا
ــهــمــشـــ  الــذين حــكم عــلــيــهم والــدنــيــا  وا
ـواجهة عوامل إجتـماعية تشـعرهم بعجزهم
وفــشـلــهم فى حتـقــيق اإلنــسـجــام مع واقـعــهـا 
ويـعــد هـذا مـلــمـحــا هـامـا  تـتـسم به الــواقـعـيـة
وضـوعاتـها وشـخصـياتـها  ووصـفهـا الدائم
ألخالق وعـادات جمـيع الطـبقـات االجتـماعـية
  كـمـا أن نـوعـيــة الـشـخـصــيـات الـدرامـيـة فى
ـا تـتـسم به ـسـرحـيـة الواقـعـيـة أكـثر تـعـقـيدا  ا
من نـوازع مـتـنـاقـضـة  فـغـالـبا مـايـقـوم الكـاتب
الــواقـــعى بــاعــتــبــارهـــذه الــشــخــصــيــات ولــيــدة
صـراع اليــنـتـهى وهــو األمـر الـذى يــدفـعه الى
الـــبـــحث والـــتـــقـــصى الـــدقـــيـــقـــ لـــلـــمـــظـــاهـــر
اخلــارجــيـة لــلــشـخــصــيـات الــتى يــصــورهـا فى
ــــســـرحـى  مـــعــــتـــمـــدا فى ذلك عــــلى عـــمــــله ا
ستمرة للعالم من حوله  وكذلك مالحظاته ا
عـلى قدراته اخلـالقة فى تـصويـره وتـفسـيره 
وهــو مـايـتــجـلى فى الــنـهـايــة من خالل احلـوار
الـدائــر بـ الـشـخـصـيـات  ذلك احلـوار الـذى
يـكـون فى أغلب األحـيـان عـلى هـيئـة تـداعـيات
وحتــلـيالت وإســتـطـرادات  وعــنـاصــر بالغـيـة
مـخـتــلـفــة  وفى الـوقت الــذى يـأخــذ فـيه هـذا
جــــدلــــيــــا إال أنـه يــــتــــشـــــابه فى احلـــــوارشــــكال 
بــســاطـتـه مع لــغــة الــتــخـاطـب الــيـومــيــة  ومن
ـطـروح  الـتى ـوضـوع ا وسـائل الـتـعـبــيـر عن ا
يـغفلها احلـوارمعظم األحيان  وتـنقلها وسائل
ــنــحـون ــمـثــلــون الـذين  الـعــرض اخملــتـلــفــة ا
ـؤلف حـياة تـبدو كـمـا لو أنـهـا واقعـية سـطور ا
ــتـــفـــرجــ  ـــســـرح  وأمـــام ا عـــلى خـــشـــبــة ا
ـسـرحـيــة واقـعـيـة عـنـدمـا وبـشـكلٍ عــام تـكـون ا
ـتفرج تكون صـادرة عن فكرة إنـسانيـة تدعو ا
إلـى اخلــــيـــــر واإلعــــتـــــدال فى حـــــيــــاتـه  ولــــذا
فــالــكـتــاب الــواقــعــيــون غــالــبـا  مــا يــتــعــرضـون
ـــشـــكــــلـــة من مـــشــــاكل احلـــيـــاة الــــيـــومـــيـــة أو
يــصـــورون وضــعــا من األوضـــاع اإلجــتــمـــاعــيــة
الـعـامة الـتى يـشـتـرك فـيه الـسواد األعـظم من
ــا كـانت الــواقـعــيـة تـهــتم بــالـتـمــثـيل الــنـاس  و

مثل هو الالعب الرئيسى  ا
سرحى فى تقد العرض ا

ثال ومخرجا فى أغلب األوقات > جنح الثنائى لين الرملى كاتبًا ومحمد صبحى 
سرحيات فى هذه الفترة. فى تقد مجموعة من أجنح ا

ؤلف نحون سطور ا مثلون  ا
حياة تبدو واقعية على اخلشبة
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 الفنان الشاب سمير عزمى
يشارك حاليا فى البروفات

األخيرة لألمسية
نير" الرمضانية "السراج ا
قرر عرضها نهاية األسبوع ا
سرح اجلارى على خشبة ا
نيل من انتاج العائم با

سرح احلديث من اخراج ا
ياسر صادق وموسيقى

واحلان كر عرفة وديكور
محيى فهمى وشارك سمير
فى العمل بالغناء والتمثيل.
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سرحي جريدة كل ا

> رأى البعض فى هذه التجربة امتداداً للثنائى جنيب الريحانى وبديع خيرى ومن
العروض التى قدماها فى تلك الفترة: اجلوكر أنت حر الهمجى البغبغان

تخاريف.
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رامى البكرى
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ـــســـرح كـــعـــروســـة "الـــراقـــصــة" الــتـى قـــدمـــهــا ا
الـشهيـرة صاحـبة أغـنيـة "طار فى الـهواشاشى"
وعــروســـة "شــجـــيع الـــســيـــمـــا" وهم من أبـــطــال
ــدهش" الـلــيــلــة الــكــبــيــرة وعــروســة "أبــولـبــدة ا
و"على لـوز" و "الـشـاطـر حسن" و"حـمـار شـهاب
الـدين" ومحـمد نـور شاب خـريج كلـية احلـقوق
ـعــهـد الـعـالى جــامـعـة الـقــاهـرة الـذى الـتــحق بـا
سـرحيـة قـسم دراما ونـقد يـقول عن للـفنـون ا
ـسـرح الـعـرائس وقـد بدأ مع نفـسه إنه عـاشق 
مـسـرح الــعـرائس بـتــجـربـة مـسـرحــيـة عـروسـتى
سـنة  2004كـمخـرج لـلعـمل وهـو يرى أن مـسرح
الـعـرائـس هـو مـســرح األسـرة كــلـهــا وأن مـسـرح
سـرح الوحـيـد بالـشرق صـرى هـو ا العـرائس ا
األوسط ولذا "فـمـحمـد نـور" له أفـكار مـتـطورة
ـعــطل والــتـابع لـتــفــعـيل جــهــاز الـتــســويق شـبـه ا
ـــديــــر احلـــالى يـــرى أن نـــشـــاط لـــلـــهـــيـــئـــة إن ا
ـــســرح مـــهـــضـــوم بـــالـــتــقـــصـــيـــر فى الـــدعـــايــة ا
ألسبـاب بـيروقـراطيـة وأسـباب نـاجتـة عن عدم
ـكن أن إدراك ألهـمــيـة مـســرح الـعـرائـس ومـا 

يقدمه من قيمة فنية كبيرة.
ويـقـول مـحـمد نـور إنه قـدم دراسـة مـستـفـيـضة
عن الـسـلـبيـات واإليـجابـيـات ومقـتـرحات كـثـيرة
أهــمـــهــا إنــشــاء مـــدرســة فى مــســـرح الــعــرائس
لــتـدريب الــكــوادر الـفــنــيـة الــتى تــتـعــامل مع فن
الــعـــرائس وكــانت هـــذه الــدراســة قــد قـــدمــتــهــا
لـلـدكـتـور : "حسـ الـعـزبى" عـندمـا جـاء مـديرًا
لـلــمـسـرح أحــاول اآلن بـعـد أن أصــبـحت مـديـرًا
ـسرح الـقاهـرة للـعرائس أن أهـتم بكل مـا كنت
قـدمـته "لـلـدكـتور حـسـ الـعـزبى" من االهـتـمام
ـسرح واألخذ بـاختـيار العـروض التى يـقدمـها ا
فى االعـتـبـار أن تـكـون عـروضـاً قـابـلـة لـلـتـجـوال
والــتــنــقل عــلـى مــسـتــوى احملــافــظــات واألمــاكن
احملـرومـة ويضـيف مـحـمـد نـور إنه يـعمـل على
ـسـرح خــلق كـوادر جــديـدة وإضـافــة دم جـديــد 
الــعــرائس من مــصــمــمى الــعــرائس واخملــرجـ

ومهندسى الديكور.

شــهـدت لــيـلــة الــعـاشــر من مـارس  1959مـيالد
مـسـرح الــقـاهـرة لـلــعـرائس عـلى مــسـرح مـعـهـد
وسيقى العربية بالعرض العرائسى "الشاطر ا
حـــــسن" تـــــألـــــيف بـــــيـــــرم الـــــتــــونـــــسـى وإخــــراج
الــرومــانــيــة اخلــبــيــرة فى الــتــحــريـك واإلخـراج
"دورينا تـناسـكو" وعـاونتـها زميـلتـها خـيرة الفن
اريـونيت"  –أى التـشكـيـلى وتصـمـيم "عرائـس ا
الــعـرائس الــقـابـلــة لـلــتـحـريك  –الـفـنــانـة "يـوانـا
سرح كونـستا نـتينـسكو" واخلبـيرتان تـنتمـيان 
"تـسـانـدريـكـا" لـلـعـرائس بـبـوخـارست بـرومـانـيا
وكــانـتــا قـد تــخـلــفـتـا فـى الـقــاهـرة بـاالتــفـاق مع
مــصــلــحــة الــفــنــون بــوزارة "الــثــقــافــة واإلرشــاد
الـــقــــومى" آنــــذاك بـــعــــد اســـتــــئــــذان مـــســــئـــولى
فــــــرقـــــــتــــــهـــــــمــــــا الـــــــرومــــــانـــــــيــــــة أثـــــــنــــــاء زيــــــارة
ــصـر والــتى قــدمت فــرقــة"تــســانـدريــكــا" هــذه 
خاللــهــا عــروضًـا عــلى مــســرح قــصــر عـابــدين
ـدارس بـاحملافـظات ومسـرح اللـيـسيـة وبعض ا
وفى شهر يناير  1960زار الرئيس "جمال عبد

صرية للعرائس. الناصر" الفرقة ا
ـسرحـية "الـشاطر ـها  التى تـكونت أثـناء تـقد
ـعـرض "الزراعى الـصـناعى" - مـكان حـسن" با
ـلـك مـحـمـد دار األوبـرا حـالــيًـا وكـان بـرفــقـته ا
ـغـرب وأعـجب عــبـد الـنـاصـر اخلـامس مـلـك ا
ــا قــدمــته الــفــرقــة فــأصــدر إعــجــابًــا كــبــيــرًا 
تعـليمـاته عـلى الفـور ببنـاء مسـرح دائم مسـتقل
ـوجود حـالـيًـا باألزبـكـية ـبـنى ا لـلـعـرائس وهو ا
ـسـرح الـقـومى بـجـوار مـسـرح الـطـلـيـعـة خـلف ا
كــمــا أصـــدر قــرارًا جــمــهـــوريًــا بــتــعـــيــ جــمــيع
كـافأة شهرية أعـضاء فرقة مسـرح العرائس 
ــتــعــارف عــلـيه "ثالثــون جــنـيــهًــا" وهى ضــعف ا
وقــــتــــذاك واعـــتــــبـــارًا مـن مـــارس  1960أصــــبح
جـميع أعـضـاء فرقـة مـسرح الـقـاهرة لـلـعرائس

موظف بوزارة الثقافة واإلرشاد القومى.
وسم  1961 - 1960قدمت فـرقة مسرح وفى ا
الـــقــــاهـــرة لـــلـــعــــرائس عـــرض الـــعــــرائس "بـــنت
الـــســـلــطـــان" تـــألـــيف بـــيــرم الـــتـــونــسـى وإخــراج
"جـــيــــنى بـــروفـــتـش" وفى مـــوسم 1962 - 1961
شــهــدت الــقــاهــرة مــولــد أول عــرض عـرائــسى
ائة تأليفا وأحلانًا وإخراجًا مصرى مائة فى ا
وهــو الـعـرض الــشـهــيـر "الـلــيـلــة الـكـبــيـرة" الـذى
كــــتـــــبه صـالح جـــــاهــــ ووضـع أحلـــــانه ســـــيــــد
مـكـاوى وأخرجه "صالح الـسـقا" وصـمم ونـفذ
عـرائـسه د. نـاجى شـاكـر وحـقق هـذا الـعـرض
جنـاحًـا مـبـهـرًا وال يـزال يـعـرض عـلى شـاشـات
الــــــتــــــلـــــيــــــفـــــزيــــــون من وقـت آلخـــــر حــــــتى اآلن
واســـتـــطــاعـت به الـــفــرقـــة أن تـــنــتـــزع اجلـــائــزة
الــثـانـيــة فى مـهــرجـان "بـوخــارست الـدولى" من
بـ عـشـرات الـفـرق الـعـريـقـة واخملـضـرمـة فى
ـــــاريـــــونـــــيـت" وتـــــوالت عـــــروض مـــــســـــرح فن "ا
ـا ينجـح" "حمار الـقاهـرة للـعرائس "صـحصح 
شـــهـــاب الــديـن" "قــاهـــر األبـــالـــيس" "حـــكـــايــة
سـقـا" "بــحـر ورجـالـة" " 80يــوم حـول الــعـالم"
ــــــــدهش" "خــــــــرج ولـم يـــــــعـــــــد" "أبـــــــولــــــــبـــــــدة ا
ا يكش" وأخيرًا "األميرة "عروستى" "فركش 
ــــوسـم احلــــالى 2009 - 2008 " فـى ا والــــتـــــنــــ
وليس هذا حصدًا لـكل ما قدمته فرقة مسرح
الـقـاهـرة لـلـعـرائس فـالـعـرض األخـيـر "األمـيرة
" هـو الـعـرض رقم واحـد وسـتون خالل والتـنـ
ــنــصــرمــة والــتى هـى عــمـر اخلــمــســ عـامًــا ا
مـسرح الـعرائس فـقد قـدمت الفـرقة أكـثر من
عـرض فى بعض السـنوات فهل حـققت "فرقة
مـــســـرح الـــقـــاهـــرة لـــلـــعـــرائس "األهـــداف الـــتى
أنـشــأت من أجـلــهـا? وهـل يـتــنـاسب مــا أجنـزته
مع كل تــلك الـســنـوات? اخلـمــسـ ومــا قـدمـته
الـدولة لـهذا الـفـرع من الفـنون من صـرح هائل
سرح وإمكانيات ال بأس بها يتمثل فى مبنـى ا

طوال نصف قرن من الزمان??
... إن مــفـهـوم مـسـرح الـعــرائس فى الـعـالم أنه

ولم يــتــبـق من ســتــ عــرضــاً ونــيف إالّ عــرض
الـليـلة الـكبـيرة الـذى مازال يـنتـظره الـكبـار قبل
الـصـغـار فـإذا تـنـاولـنـا مـضـمـون الـعـرض نـفـسه
بــالـتــحــلـيل فــإنـنــا بـدايــة نـرجـع ذلك إلى الـنص
ــكـتـوب أوالً والـذى تـنــاول فـيه صالح جـاهـ ا
ـصرى الـشـكل اخلـاص جـدًا لـلـواقع الـشـعـبـى ا
ـــــــعــــــروفــــــة ـــــــألــــــوفــــــة وا ــــــاط ا مـن خـالل األ
للـشـخصـية الـشعـبـية وسـلوكـياتـهـا وتعـاملـها مع
ـــنـــاســـبـــات واقـــعـــهـــا فـى األفـــراح واألحـــزان وا
اخملتـلفة من مـوالد وأفـراح وظهـور وغير ذلك
فــالـــنــبع الــذى نــهـل مــنه جــاهـــ نــبع غــزيــر ال
يــنــضب نـــاهــيــنــا عـــمــا يــحــويه مـن مــصــداقــيــة
وإقــنـاع وقــد نــضـيـف إلى نص صالح جــاهـ
مـوسـيــقى وأحلـان ســيـد مــكـاوى الـتـى تـتـأسس
ـوسيقية عـلى التطريب واإلهتـمام بالزخارف ا
ـــصــرى الـــتى تـــشــكـل نــســـيج الـــفن الـــشـــعـــبى ا
ويضاف أيضًـا اإلخراج الواعى لصالح السقا
ـشـاركـ فى ـكـنـنـا أن نـضـيف حـمـاس كل ا و
عـرض "الـلـيـلـة الـكـبـيـرة" لـتـقـد عـمل مـصـرى
ــائــة دون االعــتـمــاد عــلى الــعــنــصـر مــائــة فى ا
ـسيـطرة على األجنـبى وكانت تـلك هى الروح ا
األداء اجلــمـــاعى لــلـــمــصـــريــ فـى كل جــوانب
رشدين الـعمل آنذاك ويذكـرنا ذلك بسيـطرة ا
ــصــريــ عــلى إدارة ــهــنــدســ ا ـالحــ وا وا
"شـــركـــة قــنـــاة الـــســـويس" بـــعـــد طــرد األجـــانب
ـصري لن يسـتطيعوا الـذين ادعّوا وقتها أن ا
الــتــخـلـى عن اخلــبـرة األجــنــبــيــة ويـضــاف إلى
بقاء الـعمل حيًـا حتى اآلن احتفـاظ التلـيفزيون
ه من وقت آلخر وهو ما لم صرى به وتـقد ا
يـفــعـله مع أى عــمل عــرائـسى آخــر وهـنــا يـأتى
دور اإلعالم فـى مــــســـــاعــــدة هـــــذا الــــفـن عــــلى
الـبــقــاء والــنــهــوض والــتــطــور فــفى مــقــابـلــة مع
ــســرح ــديــر احلــالى  األســتــاذ "مــحــمــد نــور" ا
الـــعــرائـس أخــبـــرنـــا فـــيـــهـــا أن جــمـــيع شـــرائط
التوثيق ألعمـال مسرح العرائس والتى قام بها

التليفزيون قد فقدت من أرشيفه!!
أمـا وقد جرّنا احلـديث عن "محمـد نور" مدير
مـسـرح الــعـرائس حـالـيًـا فـلــديـنـا حـديـثًـا وحـوار
ـســرح الـذى يــجـلس أجــرى مـعه فى مــكـتــبه بــا
ـاريــونـيت أبــطـال الــعـروض فـيه بــ عـرائـس ا

مسرحً للصغـار والكبار معًا فالطفل ال يذهب
إلـيه مـنـفـردًا ولــكن بـصـحـبــة ذويه فـيـالـهـا من
مـناسـبـة وفـرصـة لتـحـقـيق أهـداف كثـيـرة تـبدأ
بـاإلمتـاع وال تـنـتـهى عـنـد التـسـلـيـة واإلضـحاك
كن واإلبهار إذ حتتوى عـلى قيم فنية كثيرة 
إضـافـتـهـا قـد تــكـون هى األسـاسى الـتى تـقـدم
بـســبــبــهــا الــعــروض الــعــرائــســيـة فــفـى أوروبـا
وروســيـــا وبــعـض دول الــشــرق قَـــدمَتَ عــروض
ــاريــونـيـت" أعـمــاالً أدبــيــة وروائع مــســرحــيـة "ا
ـلك لـيـر" و"حــلم لـيـلـة لــولـيم شـكــسـبـيـر مـثـل "ا
صـــيف" كـــمـــا قـــدمـت أيـــضًـــا أعـــمـــاالً كـــثـــيـــرة
"لبريخت" و "موليـير" وروايات لكبار الكتاب كـ
"الــبـؤســاء" لـفـيــكـتـور هــوجـو كـمــا قـدمت فـرق
ــوتـسـارت ــيـة  الـعــرائس أيــضًـا األوبـرات الــعـا
ــثـال جنــد أن الــعـمل وفــيـردى. وعــلى ســبــيل ا
ــســرحـى الــشــهــيـــر "د. فــاوست" قـــد قــدمــته ا
معظم فرق العرائس فى أوربا بإعدادت ورؤى
مختلفة وال يـزال يعتبر عرضًا أساسيًا فى كل

مهرجانات العالم للعرائس.
إنـنا ال نـستـطـيع أن ننـكـر على مـسـرح القـاهرة
لــلـــعـــرائس جنــاح الـــكــثـــيــر مـن الــعـــروض الــتى
قدمـها خالل خـمسـ عـامًا كـما أنـنا أيـضًا ال
نهـمل مـحاوالته لـتـقد عـروض اعـتبـرت لدى
ــثـابــة خــطـوات ـراقــبــ لــنـشــاطه  الـنــقــاد وا
ـسرح عرائس واعٍ وواعد وذلك جـريئة تـتطلع 
حــــ قــــدّم فى مــــوسم  1974 - 1973الــــــعــــــمل
الــعــرائـــسى "الــنص نـص" و"مــعــجـــزة الــعــصــر"
لــــيـــوسـف إدريس كـــمــــا قـــدم فـى مـــوسم -  75
 1976الـعــرض الـعـرائـسى  80يـوم حـول الـعـالم
ية إالّ أن هذه احملاوالت لم من الروايات الـعا
تـسـتـمـر وعـاد مـسـرح الـعـرائس يـقـدم عـروضًا
تــقل فى مـضــمـونــهـا عــمـا ســبق وقــدمه واهـتم
القائـمون عليه بـتطوير الـشكل وتقنـيات العمل
على حسـاب القيمـة الفنـية واألدبية ويـخلطون
فى عـروض كـثـيرة بـ مـسـرح الـطـفل ومـسرح
ـــــاريـــــونــــــيت ومـــــســـــرح الـــــعـــــرائـس ومـــــســـــرح ا
ــوبت شــو" لـوا يــبــحــثـون عن ــاسـكــات" و "ا "ا
عـروض ذات مـضـمون وشـكل مـغـايـر لـلـحدوته
السطـحيـة التى تخـاطب الطفل والـطفل فقط
بــأســـلــوب إفــعل وال تــفــعل أو إتــفــرج يــا سالم

 الليلة
الكبيرة
أول عرض
عرائس
مصرى
مائة فى

ائة  ا
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سرحي جريدة كل ا

> اخملرج شريف عبد
اللطيف"رئيس قطاع الفنون
الشعبية واالستعراضية
"والعاملون بالقطاع أرسلوا
اضى ببرقية شكر األسبوع ا
للفنان فاروق حسنى"وزير
الثقافة"بعد موافقته على
الئحة االجور اخلاصة
اجلديدة للفنان واإلداري
ختلف فرق العامل 
القطاع إضافة إلى موافقته
على الالئحة اخلاصة بأجور
التصميم واإلخراج لفنانى
الفنون الشعبية

سرحي محمد صبحى بالقائد العسكرى أو الدكتاتور الذى > يصنف بعض ا
يعمل بدقة متناهية يراها البعض مبالغاً فيها.
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سـرح الـتونـسى بـندوة بـدأت احتـفـاالت مئـويـة ا
أولية عقدت فى افـتتاح مهرجان قابس الدولى
الــصـــيــفى فى احلــادى عــشـــر من شــهــر يــولــيه 
ــثل وزارة 2009 نــظــمـــهــا الــهـــادى الــعـــامــرى 
الـثـقــافـة بـالــتـعـاون مع رئــاسـة الـواليـة وجــمـعـيـة
ـــــهــــرجـــــان وأدارهــــا أمـــــ اجلــــرادى مـــــديــــر ا
ـسـرحى الـكـبـيـر ـهـرجـان وقـدم لـهـا الـكـاتب ا ا
ـــدنـى وشـــارك فــــيـــهـــا مـن تـــونس عـــز الــــدين ا
ــسـرحــيــون جــمـيل اجلــودى وكــمـال الــفــنـانــون ا

العاللى ومن مصر كاتب هذه السطور.
ـئـوية مـئويـتـان أخريـان لعب وقد واكـبت هذه ا
سرح فيهما دورا أساسيا فى االحتفال بهما: ا
األولى لــــشـــاعـــر تــــونس األشــــهـــر أبـــو الــــقـــاسم
الـــشــابى الــذى ولـــد ســنــة  1909وتــوفى ســـنــة
 1934وهـو أحـد أفـراد اجلـيل األدبى والـفـكرى
الـــــــذى نـــــــاضـل فـى ســـــــبـــــــيـل حتـــــــريـــــــر تــــــــونس
واسـتقاللها خالل العـشرينات والـثالثينيات من
الــقـرن الـعـشـرين مــثل رفـيـقـة الـشــاعـر الـكـبـيـر
مـصطفى خريف والـكاتب الزجال الـكبير على
الـدعاجى اجملايل له والـصديق احلمـيم حملمود
بـيـرم الـتـونـسى. وقـد تـرك أبـو الـقـاسم الـشـابى
لـتـونس واألمـة الـعـربـيـة قـصـائـد عـبـر فـيـهـا عن
حتــرر اإلنــســان الــعــربـى وعن طــمــوحه وآمــاله.
وقـد أضـاف الـتـونـسـيـون إلى نـشـيـدهم الـوطنى

بيت ألبى القاسم الشابى هما:
إذا الـــــشــــعب يــــومـــــا أراد احلــــيــــاة.. فال بــــد أن

يستجيب القدر
وال بد لليل أن ينجلى.. وال بد للقيد أن ينكسر
وقــد انــعــقــدت نــدوات ومــلــتــقــيـات شــعــريــة فى
ستوي احمللى والدولى نظمتها جلنة "جائزة ا
أبــو الــقــاسـم الــشــابى" كــمــا قــدمت مــســرحــيــة
حول حياة الشاعـر وأعماله الشعرية دشن بها
مــــهــــرجـــــان قــــرطــــاج الـــــدولى الــــصـــــيــــفى  –لن
نستـطيع احلـديث عنـها لـعدم مـشاهـدتنـا لها –
فــقــد كــان ذلك قـــبل وصــولــنــا إلى أرض تــونس

اخلضراء.
ئـوية الثانية خـصّت شاعر العامـية التونسية وا
الـــزجـــال عــلـى الــدعـــاجى والـــذى أشـــرنــا إلـــيه
كــــمـــجــــايل لـــلــــشـــابى ورفــــيق درب كـــفــــاح بـــيـــرم
التـونـسى وخاصـة فى األبـواب الـصحـفـية ذات
ـــشــتــركــة فـى كل من جــريــدتـــيــهــمــا الـــعــنــاوين ا
"الـسـرور" لــلـدعـاجى و"الــشـبـابى" لــبـيـرم. وقـد
ـئـويـته فى عـرض مـسـرحى جتـسّـد االحـتـفـال 
كـبير بـعنوان "مـنافيـستـو السرور" عن فـكرة عز
ـدنى ورجـاء فـرحـات واستـشـارة أدبـية الدين ا
لألســتــاذ اجلــامــعى الــكــبــيــر الــدكــتــور/ تــوفــيق
بـكـمـار وتصـور وإخـراج تـوفـيق اجلـبـالى.. أحد

كبار اخملرج فى تونس.
ـشـاهـدته قـد  هـذا الــعـرض الـذى حـظـيت 
به افتتاح مهـرجان احلمامات الدولى الصيفى
ورأيت كـيف تـنــاول رحـلـة الـدعــاجى وانـتـقـاداته
الــســـاخــرة مــشــيـــرا إلى بــعض مـــا يــتــمــاس مع
ـعـاش فـيـمـا خـصص جـزءاً كـبـيـراً عن الـواقع ا
ــرأة وقـد حــرص اخملــرج عــلى إثـراء قـضــايــا ا
الـشكل الـفـنى بتـنوع مـفـرداته البـصـرية واتـساع
مــسـاحــة الــسـيــنـوغــرافـيــا واســتـخــدام الـرقص
احلـديـث وإن كـان خــارج الــسـيــاق االجــتــمـاعى
للعرض وليس نـابعا منه. وللحق فإننى لم أفهم
ــفـردات فـى الـلــهــجــة الـتــونــســيـة الـكــثــيــر من ا
األمر الـذى يجـعلـنـا متـحفـظ فى إبـداء الرأى
حــول مــدى الــعــمـق الــذى حــفل به الــعــرض فى
ـا يــدفـعــنــا إلى ذكـر الــطـابع تــقــد رسـالــته 
العـام الذى قوبل به الـعرض من قِـبَلْ الصـحافة

الـتـونـسـيـة واخملـتصـ فـاتـسم بـانـتـقـاده لـزيادة
التبـسيط وضعف الـتعريف بـشخصـيته وأعمال
احملـتــفى به وخــاصــة لألجــيـال الــتى ال تــعـرف
ـهم. ولـكن عـلى اجلـانب اآلخر هذا الـشـاعـر ا
كـــتب اخملــرج فى "بـــامــفــلت الـــعــرض" قــائالً "..
ـدرسـية الـضـيـقة إلى ولـنـخرجه من الـفـروض ا
ـا يــكـون فى ـســرحـيــة الـرحــبــة" ور الـســاحــة ا
ذلك الـقـول داللــة عـلى أن أولـويـة اخملـرج كـانت

سرحى. للعرض ا
ــســرح الـــتــونـــسى بــواليــة وحــول نـــدوة مــئــويـــة ا
دنى بإطاللة عن قابس فقد قدمـها األستاذ ا
النشـأة األولى للمـسرح التـونسى ومتـحدثًا عن
ــصــريـة الــزائــرة فى هـذه ــهم لــلـفــرق ا الــدور ا
الــــبــــدايـــة خـالل الـــســــنــــوات األولى من الــــقـــرن
الـعشـرين ومشـاركة أعـضائـها فى اإلرهـاصات
ــســرحـيــة الـعــربـيــة فى تــونس كـمــا أشـار إلى ا
الرواد الـتونـسـي وخـاصة فى حـركـة التـأليف
ا يحدث من تهميش للنص سرحى مقارنا  ا

سرحى. ا
سرحى جميل اجلودى على فيما عرج الفنان ا
ـــــســــــرح الـــــتـــــونـــــسـى وأهم احملـــــطـــــات تـــــاريخ ا

سرحية. والتحوالت فى اجتاهاته ا
ويــجــدر بـــنــا اإلشـــارة إلى كــتـــابــ مــهـــمــ عن
ـسـرح الـتـونـسى األول لـلـدكـتـور مـحـمد تـاريخ ا
ــعـروف ــســرحى ا عــبـازة  –الـبــاحث والــنــاقـد ا
والــكـاتب عــلى صـفـحــات "مـســرحـنـا"  –بـعــنـوان
ـسـرحى بـتـونس من الـنـشأة إلى "تـطـور الفـعل ا
الـتـأسـيس" من جـزئـ مـركـز الـنـشـر اجلـامعى

ودار سحر للنشر.
ـــديــوفى والــكــتـــاب الــثـــانى لـــلــدكــتـــور مــحـــمــد ا
ــعـروف بــعــنـوان ــســرحى ا الــبـاحث والــنــاقـد ا
ـسرح الـعربى اجلـديد.. فـيد فى ا "اخملـتصـر ا

ــســرح فـى تــونس" من مـــطــبــوعـــات مــهــرجــان ا
سرح العربى األول لعام .2009 ا

وقد قدمـنا حتيـة موجزة لـلمسرح الـتونسى فى
ـــاذج مــــئـــويــــته األولـى من خالل اإلشــــارة إلى 
عـــلــقـت فى وجـــدانــنـــا مـن بــعـض مــشـــاهـــداتـــنــا
لــلـــعــروض الــتــونـــســيــة فى مـــصــر أو فى تــونس
ــــصـــرى وهى: عــــرض "واقــــدســــاه" لــــلـــمــــؤلـف ا
ــنــصف يــســـرى اجلــنــدى واخملــرج الــتـــونــسى ا
ــسـرح الــســوسى وعــرض "فــامــيــلــيــا" لــفــرقــة ا
اجلـديــد من إخــراج فـاضل اجلــعـايــبى وأخـرى
فى تـــونس مــثل عـــرض "مــراد الـــثــالث" تـــألــيف
احلــــبـــيب بـــولــــعـــراس وإخـــراج مــــحـــمـــد إدريس
ـسـرح الـوطـنى بـتـونس وكـيـف أن هذه لـفـرقـة ا
الـنـمـاذج تمـثل بـعض االجتـاهـات األسـاسـية فى
سرحى ـشهـد ا ـسرح التـونسى حـيث تمـيز ا ا
بـــالــــعـــصـــريـــة واإليـــقـــاع اجلــــيـــد واجلـــمـــالـــيـــات

سرحية اخلالصة. ا
فـضالً عن تسـاؤلنا حـول عقـد مقـارنة بـبدايات
ـــــســــرح فـى تــــونـس مــــثـل; مــــكـــــانــــة الـــــتــــعــــاون ا
شترك مع القاهرة وواقع االحتفاء سرحى ا ا
به فى كال الـبلـدين والـسـؤال عن اخلـصـوصـية
ـســرح الـتـونــسى وأخـيـرًا مــكـانـة الــعـربـيــة فى ا
ـسـرحى اآلن بـعـد أن أعـتـمـدت معـظم الـنص ا
الــعـروض عـلـى نـصـوص اخملــرجـ أو الــتـألـيف

اجلماعى.
وفـى لـفـتـه طـيــبـة حـرص مــنـظــمـو هــذه الـنـدوة
ـــســـرحى ســـمـــيـــر عـــلى تـــكـــر اسم الــــفـــنـــان ا
ـعـروف ـســرحى ا ــؤلف ا ــمـثل وا الــعـيـادى.. ا
والــــذى رحـل مــــنـــــذ شـــــهــــور. فـــــهـــــو ابن قـــــريــــة
ـطـويـة" الـتــابـعـة حملـافــظـة قـابس. وقـد أشـار "ا
ـدنى فى كلـمتـه إلى مكـانة الـفنـان الراحل فى ا
ـسـرحـيــة الـتـونـسـيـة كـمـا عـرج كـمـال احلـركـة ا

ـسـرحـية من الـعالوى عـلى خـصـوصـيـة كتـابـته ا
سـرحـية وضـوع وأعـطى للـغـة ا حـيث البـنـاء وا
اهـتماما خاصـا فى أعماله "عطشـان يا صبايا"
و "صــخب الــصــمت" و"زمن الــزخــارف" وكــذلك
ـــســرحى يـــقـــتــلـــون األمل" كـــمـــا أرسل الـــنــاقـــد ا
ـصـرى عـبـد الـغـنى داوود  –والـذى تـقـاسم مع ا
الــعـيــادى جـائــزة أبــو الـقــاسم الـشــابى لــلـتــألـيف
ـــســـرحى  –أرسل حتـــيـــة بـــعـــنــوان" فـى رحــاب ا
ابـتـســامـة سـمـيـر الـعـيــادى" عـبـر فـيـهـا عن دفء
مــشـــاعــره حـــيـــال الــفـــنـــان الــراحـل وعن ذكــرى
طــيــبــة جـــمــعــتــهــمــا يـــوم اســتالم اجلــائــزة وعن

سرحية. تقدير بالغ ألعماله ا
وقــد قــدم مـركــز الــفـنــون الــدرامــيـة بــصــفـاقص
عـرض "عـطـشـان يــا صـبـايـا" من تــألـيف سـمـيـر
الـعيادى عن حياة وأعـمال بيرم الـتونسى ورحلة
مـــعـــانــاته فـى الــقـــاهـــرة وتـــونس وبـــاريس.. بــ

النفى والتمرد.
وإن اتـــسم الـــعـــرض بــــبـــعض الـــتـــشـــويش وعـــدم
الــوضــوح وبــعض االســتــعــراضــات اخلــالـيــة من
ـعــنى فــإنه تــمــيــز بــحـمــاس وقــدرة بــالــغـة من ا
ـمثالت على الـتمثـيل والغناء ـمثل وا شباب ا
ـمـكن أن يـكون أفـضل لـو التـزم بـهذا وكان من ا

النص احملكم واجليد.
ـــــوجـــــز الـــــســــابـق عــــدة ولـــــعـــــلــــنـــــا نالحـظ من ا
مالحظات مـهمـة أولها يـشير إلى أن االحـتفال
ـسـرحـيـة األسـاس لـكل مـئــويـة كـان بـالـعــروض ا
الـكـبـيرة بـتـكـلـيف من وزارة الـثقـافـة وثـانى هذه
سرحى الحظات تتمثل فى احتالل العرض ا ا
هـرجـانات الـدولـية مـكان الـصـدارة فى افتـتـاح ا
الــصـيــفـيــة لــيس فى تـلـك الـتى حتــدثـنــا عـنــهـا
ـهــرجـانـات تــقـريـبــا وهـو تـقــلـيـد ــا فى كل ا وإ
كان متبعـا فيما سبق وأوشك على التالشى فى
ـاضــيـة وأعـيـد إحـيـاؤه فى الـسـنــوات الـقـلـيـلـة ا

هذا العام وتشير األمور إلى استمراره.
ن وعى ن أرسـوها و فتـحـية لـهـذه الرسـالـة و
بــهـا وعــمل عـلى دعــمـهــا فى تـونس الــشـقــيـقـة

وفى كل بالدنا العربية.

تونس: أحمد إسماعيل

سرحى احتل مكان الصدارة العرض ا
هرجانات الدولية  فى افتتاح ا
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> عرضت األسبوع
اضى على مسرح ا
نعم ساقية عبد ا
الصاوى مسرحية "على
الزيبق"للكاتب يسرى
اجلندى واخملرج الشاب
على سمير وبطولة
أعضاء فرقة صبيان
وبنات التى أسسها
مخرج العرض منذ أكثر
من عام وتعتمد فى
عملها على عقد ورش
تدريبة فى مجال
التمثيل جملموعة من
األطفال والشباب من
مراحل عمرية مختلفة.
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ترجمة : سندريلال حسن

سرحي جريدة كل ا

> محمد صبحى يوصف بأنه فنان أصيل تكشف أعماله عن وطنيته وشعوره باأللم
ا تتعرض له األمة العربية. واألسى 
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فـمــنـذ فـتــرة لـيــست بــطـويـلــة مـضـت شـهـد
صندوق مجـلس الفنون باجنلـترا انخفاضاً
فى مـــيــزانــيـــته بــقـــيــمــة  4 مـــلـــيــون جـــنــيه
اســــــتــــــرلــــــيـــــنـى .. و االعـالن فى نــــــفس
ــكـــان ان الــصـــنــدوق االســبـــوع من نــفـس ا
ـؤسـسـة فـنـيـة  افــتـتـاحـهـا حـديـثـا ــالى  ا
ورأس مـاله  40 مــلـيــون جـنــيه اســتـرلــيـنى
ية .. يعانى بسـبب االزمة االقتصادية العا
وفى يــــوم واحــــد من شــــهــــر مــــايـــو 2009
أعــلـن صــنـــدوق مــجـــلس الـــفــنـــون أن عــلى
ـؤســســات الـفــنــيـة الــتـوجه ـســؤلــ عن ا ا
لتـقد الـطلـبات لـلصـندوق لـلحصـول على
ـطــلـوب والــذى سـيــكـون مــتـاحـا الـتــمـويـل ا
خالل العـامـ الـقـادم أو حـتى يـتم نـفاد
ادية نح ا وجودة بالصندوق .. وا النقود ا
الـتـى سـوف يـعـطـيـهـا الـصـنـدوق تـتـراوح ما
ب  75ألف  و  3مالي جـنيه استـرلينى
ـراكــز االقـلــيـمــيـة لـلــمـؤســسـات الــفــنـيــة وا
ـســارح الـصـغــيـرة الــتى أصـبـحـت تـعـانى وا
من الـــركـــود  الـــشـــديـــد.. ووعـــد صـــنـــدوق
مجلس الفـنون باعطـاء استجابـة سريعة ال
تــتـــعـــدى الـــســتـــة أســـابــيـع مــا بـــ تـــقــد
ـــؤســســـات لـــلــطـــلـــبـــات وحتــديـــد مـــوعــد ا

للمناقشة فيها ..
وتـتـعـجب الين من مـبـلغ  40 مـلـيـون جـنـيه
اســتـــرلــيــنى فــهــو نــصـــيب ضــخم جــدا من
ــؤســســة واحــدة بــعــيــنــهــا.. وتــقـر الــنــقــود 
الــنــاقـدة إنـه قـد ال يــحـق لـهــا احلــديث فى
حق الـصـندوق والـتـشـكـيك فـيـمـا يـفـعله إال
ـعرفـة كـيف تتـحرك أنـهـاعلى شـغف كـبيـر 
عــجــلـة أمــوال صـنــدوق مـجــلس الـفــنـون ..
ـنح كبـير ـسـتفـيـد منـهـا  .. فحـجم ا ومن ا
ــــالــــيــــة احلــــالــــيــــة .. فـى ظل الــــظـــــروف ا
واألرقــام الـتى يــتم الـتــصـريح عــنـهـا كــبـيـرة
لـلـغـايـة ولـكن هـنـاك ركـود كبـيـر مع ذلك ..
ــسـرحــيـة الــصـغــيـرة ـؤســسـات ا والزالـت ا

تعانى كثيرا .
ومن وجـــهـــة نـــظـــر الين فـــأن هـــنــاك عـــلى
األرجح مؤسسـات أخرى تستـفيد من نقود
وجودة فى رونة ا الصندوق .. فما مدى ا
ـــقـــدمـــة مـن قـــبل الـــصـــنـــدوق ـــعـــايــــيـــر ا ا
لـلحـصول عـلى الـتمـويل ? وعـلى أى أساس
ـؤهـلـة لـدعـمـها  .. ـؤسـسـة ا يـتم اخـتـيـار ا
وهل تــوجــد مـصــداقــيـة فى الــتــصـريــحـات

على االطالق ? 
ـسارح التى وتتسـاءل الين عن حالـة أحد ا
ـــــادى لــــهــــا مـن قــــبل  تــــقـــــد الــــدعم ا
الـصــنـدوق لــتـطــويــرهـا .. وعن حــجم هـذا
الـدعم .. وهـل حـقــا ذهب بـاكــمـله لــلـقــيـام
ـعـلـن عـنه ! وهل يـسـتـحق بـهـذا الــتـطـويـر ا
ـبــلغ ! وأخــيــرا .. هل الـطــلــبـات كل هــذا ا
ــســؤلـون عن ــهـا ا الــتى يــقـوم اآلن بــتــقـد
ـؤسـسات لـصـندوق مـجـلس الفـنون بعض ا
يـــقــدمـــهـــا حـــقــا مـن أصـــابــهـم الــركـــود فى
ـادى أعــمــالـهـم .. من يـحــتــاجـون لــلــدعم ا
فـــعال? أم ان تـــقـــد الـــطـــلـب لـــلـــصـــنــدوق
فرصة ألى كائن لـيلحق بها ويـنتهزها حتى

وان لم يكن يحتاجها بالفعل!

صدر : صحـيفة اجلارديـان االجنليزية  ا

حتــدث الــنــاقــد والــكــاتب أنــدى فــيــلــد فى
صــحـيــفــة اجلـارديــان اإلجنــلـيــزيــة عن أثـر
ـيـة عـلى احلـركـة األزمـة االقــتـصـاديـة الـعـا
ـسرحـية فى اجنـلتـرا .. واهتم فى مـقاله ا
راكز بتسلـيط الضوء على ما تـتعرض له ا
ـسـرح الـفــنـيـة الــصـغــيـرة واسـتــوديـوهــات ا
التى تعـانى أكبر مـعاناة بـسبب هذه األزمة
بـالـرغم مـن أن اعـتـمـادهـا األسـاسى يـكـون
عـلى مـوارد مـاديـة قلـيـلـة .. وأنـدى يـعـترف
بـأن األمـور تـبـدو قـاتـمـة لـيس فى اجنـلـتـرا
ــا فى الـــعــالم بـــأجــمــعه ... ومع فـــقط وإ
ــتــحــدة حلـدث ــمــلـكــة ا قــرب اســتـقــبــال ا
ـبـيـاد بـلـندن  2012) ريـاضى ضـخم (األو
فى الــوقت الــذى حتــاول فــيه كل دولــة فى
الـــعــالم الـــوصــول حلـــلـــول جــذريـــة لألزمــة
بـياد تعتبر أغلى ية فاألو االقتصادية الـعا
حـــدث ريـــاضى عـــلى االطـالق واســـتـــعــداد
اجنلـترا السـتضـافته هـو أمر يـدعو لـلفـخر
بـالــطـبع .. ولـكـن لـيس إلى درجــة أن يـؤثـر
عـلى بـاقـى مـؤسـسـات الـدولـة ..  فـنـحن -
كــمــا يــقــول أنــدى - كــأخــر شــخص يــبــقى
ـوسيـقى تمـاما راقـصا بـالرغم من تـوقف ا

وهذا األمر ليس جيدا على االطالق .
وعلى الرغم من وجـود الكثيـر والعديد من
الــتــجـديــدات واالسـتــعـدادات الــتى سـتــؤثـر
ملكة بطريقة إيـجابية بـالطبع على شـكل ا
تحـدة أمام العالم أثناء احلدث الرياضى ا
ـيزانية الضخمة التى .. وعلى الرغم من ا
وضــعـتــهــا الــدولـة عــلى شــرف االســتــعـداد
ـــســـارح لـــهـــذا احلــــدث ..  إال  أن بـــعض ا
ــقـبـلـة سـتـعــانى خالل الـســنـوات الـقـلــيـلـة ا
بالـرغم من أن جـميع الـعامـل بـها يـبذلون

أقصى ما فى استطعاتهم ..  
ــؤســسـات ــا يــنـصـب عـلى ا وقـلـق أنـدى إ
سارح الصغيرة التى ستضيع مشكالتها وا
فـى وسط هـذه الــضـجــة .. فــمع تـوجــهـات
ــســرحــيـة الــتى ــاء احلــركــة ا اجنـلــتــرا إل
ارهـقت الـقــائـمـ عـلـيــهـا مـا بـ شـعـارات
وحـمالت يـقـومـون بـهـا فى هـذا الـسـبيل ..
فإن هذه األماكن الـصغيرة ستختفى تماما

كن من الضجة ..  مع أدنى حد 
ـراكز وهـذه سـتكـون مـأسـاة حقـيـقـية .. فـا
اإلقـليميـة الصغـيرة  للـفنون واسـتوديوهات
ــسـرحى .. ال تـقل أهــمـيـة أبـدا عن الـفن ا
سرحية ؤسسـات ا دور العرض الـكبرى وا
الــضــخـــمــة .. فـــهى تــقـــدم بــيــئـــة صــاحلــة
وثقافية لشباب الفنان الناشئ وتساعد
ـــســـرحـــيـــة والـــفن فى تـــطــــويـــر احلـــركـــة ا
ـراكـز الــتـجـريـبى اجلـديــد.. كـمـا أن هـذه ا
اإلقـلـيـمـية واالسـتـوديـوهـات هى أمـاكن يتم
فيـها تـقد النـوعيـات اخملتلـفة من الـفنون
ــــســــرحـى لــــيــــتم بــــالــــتــــالى والــــتــــجــــريب ا
مشاهـدته فى كافة أنحـاء البالد... وكثيرا
مـا تـرد هـذه االسـتـوديـوهـات إلى اجلـامـعـة
ــا يــعــطــيــهــا لــتــقــد عــروضــهــا هــنــاك 
الــــفــــرصــــة لـــتــــلــــعب دورا هــــامــــا فى مــــنح
ــسـرحـيـة الـتى الـطالب اخلـبـرة الــعـمـلـيـة ا
ية فى بعض تفتـقر إليها األوسـاط األكاد
األحـيان لـهذه األسبـاب جمـيعـا  فهى جزء
حـــيــوى لـــعـــمــلـــيــة ازدهـــار وتـــنــوع احلـــركــة
ــسـرحـيــة .. ويـعــطى الـنــاقـد أنـدى فــيـلـد ا
ـتـحـدة ـمـلــكـة ا مـثال بـاســتـوديـو صـغــيـر بـا
Leeds met gallery and) اســـــــــــــمـه
 ( studio theatre تــــأســـيــــسه فــــقط

ـــــؤســـــســــات أن يـــــكـــــون هـــــذا هـــــو حـــــال ا
ـــســـرحـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة فى الـــبالد خالل ا
السنوات الـقليلة القادمة .. حيث يضمحل
التمويل والـدعم لها شيئا فشيئا .. مقارنة
ــــا قـــــد يــــحــــظى به دعـم وتــــمــــويل أحــــد
ـالعب الـــريـــاضــيـــة بـــبـــعض اخلـــطـــابــات ا
ـهم أن نبقى والـطلبـات البـسيطـة .. فمن ا
هــــذه االســـتـــودوهــــات عـــلى قــــيـــد احلـــيـــاة
ونـــدعـــمـــهـــا قــدر اإلمـــكـــان وإال ســـنـــشـــعــر
بخسارتهـا حينما تـختفى من حياتـنا تماما
.ومـن نـاحـيـة أخــرى تـتـحــدث الـنـاقـدة الين
ــــؤســــســـات جــــاردنــــر عن مــــعــــانــــاة هـــذه ا
الـصـغـيـرة ولـكن من خالل تـسـاؤالتـهـا عـما
يــقــدمه بــالــفـعـل صـنــدوق مــجــلس الــفــنـون
بــاجنــلــتــرا من مــســاعــدات لــدعم وتــنــمــيـة
ـســرحـيـة .. والين تــقـدم أرقـامـاً احلــركـة ا
تـستـعرض بهـا ما يـتم التصـريح به من قبل
الـصـنـدوق وبـ مــا يـتم تـنـفـيـذه بـالـفـعل ..
ـسـتـفـيد ومـقـالـهـا بـدأ بـتـسـاؤل حـول "من ا
مـن صـنــدوق مـجــلس الـفــنـون بــاجنـلــتـرا ?"

مـنــذ تــســعــة عــشــر عــامــا ولـكــنه أدى دورا
كــبـــيــرا فى اســتــضــافـــة ودعم الــعــديــد من
ـسرحـية الكـبرى .. فـاألعمال ـؤسسات ا ا
الـــتى قـــدمــهـــا هـــذا االســـتــدويـــو وطـــورهــا
بشـكل مسـرحى جديـد كان لـها أكـبر تـأثير
عـلى الـعـديد من الـفـنـان الـذين  قـدمـوها
.. أو كــانـــوا عـــلى تـــواصـل مع االســـتـــوديــو

ـــهـــا .. فـــهـــو جـــيل جـــديــد  حـــ تــقـــد
إلـــــهــــــامه عـن طـــــريـق تــــــعـــــامــــــله مـع هـــــذا
االســتـوديــو لــيـخــرج لــنـا فــنــانـ أصــبــحـوا

جنوما فى وقتنا احلاضر .
ــر بــوقت عــصـيب .. واجلــامــعـة ــسـرح  ا
تــخــطط لــهــدم مــبــانــيــهــا لــتــطــويــر احلــرم
اجلامعى.. ويـقترح أنـدى أن ذلك قد يكون
ـساعـدات والدعم حدثـا منـاسـبا لـتقـد ا
من خـالله عن طـــريق االحـــتـــفــال بـه لــيـــتم
الـــتــــبـــرع بـــالـــعــــائـــد لـــلـــمـــســــاعـــدة فى حل
ـسارح الصـغيرة ـشكالت التـى تواجهـها ا ا

فى التمويل .. 
ويختتم أنـدى مقاله بالتعبير عن خوفه من

تساؤالت اجنليزية عن الدعم وهل
ستحقيه فعالً يصل 
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سرحي جريدة كل ا

مثل الذى يعمل معه البد أن يكون لديه قدرة حتمل > يرى صبحى أن ا
واحترام للمواعيد وتقدير للعمل.
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أحمد خميس

> فرقة الشارع و كورال
الصعيد يقدمان فى
التاسعة مساء غد

الثالثاء 1 سبتمبر  بقصر
األمير طاز األمسية

الشعرية الغنائية"كان ياما
كان" أشعار و أداء أحمد
رؤية موسيقية و حداد
أحلان و غناء حازم شاه

وتشارك فى األداء و الغناء
بيانو : الفنانة آية حميدة 
وجى و كونترباص أحمد ا
: أحمد أم   إيقاع: أمير

عزت.

رأة فى الواحات   تفتح ملف ا
ـسرح اءات واحلـركـات على خـشـبة ا يلـتـفت له فى صنـاعـة اإل

بحيث تناسب زوايا الرؤية.
ـسـرحى وقـد جــاء األداء الـتـمــثـيــلى كـأفــضل عـنـاصــر الـعــرض ا
ــان رجـائى فـى دور وداد إذ قـدمت الــشــخـصــيـة وخـاصــة من إ
ـتــحــررة بـطــريــقـة جــيــدة مـلــؤهـا ــتــعـلــمــة وا اخلــاصــة بـالــفــتـاة ا
ـتـوتـرة الـتى تـريـد أن تـخـرج عن اإلحـسـاس الـصـادق واحلـركــة ا

ا تقوم به. التقاليد البالية والتى تؤمن تمامًا 
وكـذا بــدأ عـاصم رأفت فى دور عــربـاوى بــصـورة بـديــعـة أتـاحت
ؤمـنة بطـبيعـة التكوين الـشخصـية الدرامـية الواثـقة من األداء وا
ـان يـنـطق كـلـمـاته فـهـو شـخص مـلـىء بـاحلـيـويـة والـفـراسـة واإل
بـكل قوة وصدق وال يـهمه مع من يتـحدث وتراه يـكشف احلقائق

ويعرى الزيف واخلداع دون خوف.
وكانت بـشرى القـصبى جيـدة هى األخرى فى جتسـيد شخـصية
أم الـسعد الـكفيـفة والتى ال يـهمهـا فى الواحة شـيئاً غـير حتقيق
هم مـاذا تريد هى مصـاحلها ولـتذهب كل األعـراف والديانـات ا
واقف التى أمامها إنها تعرف كيف من الشخصيـات األخرى وا

تسير األمور من حولها.
ـطـروحة أمـا سـميـرة عـبد الـعـزيز فـإنـهـا مؤمـنـة تمـاًمـا بـالقـضـية ا
وتـعـيـد عـلـيـنا تـعـالـيـمـهـا بـصورة مـتـعـددة إمـا بـاحلـزن الـواهن غـير
الـقادر على فعل شىء جتـاه جبروت احلاكم وإمـا بالعديـد الشعبى

القد والذى يركن لألسى ويضحى بذاته فى سبيل اآلخرين.
أمـا حـمـدى أبـو الـعال فى دور الـشـيخ حـابس فـقـد أتـاح جـوا من
ــاءاته شــخــصــيــة الــبـــهــجــة والــكــومــيــديــا وكــشــفت حـــركــاته وإ
ًـا جــديـدا (مــسـعــود) ومـا بــهــا من تـضــلـيـل والـعــرض يـعــد تـقــد
حلـمدى أبو العال إذ نـراه للمـرة األولى فى ذلك اللون الـكوميدى
وأظن أنه اجـتـهـد لـكى تـظـهـر الـشـخصـيـة بـهـذه الـلـيـاقـة وسـرعة
ــغـربى طــيــبًـا لــوال أنه الــتـزم الــبــديـهــة وكـذا جــاء أداء ســعـيــد ا
ــصـــريــة من حــيث الـــفــكــرة الــدارجـــة عن احلالق فى الــقـــريــة ا
الـشارب الـصـغـيـر واجلـلبـاب إيـاه وبـعض احلـركـات وردود الـفعل

. التى ال تخلو من خبث الفالح
أمــا مـحـمـود جــلـيـفـون فــقـد عـكس بــبـسـاطـة جــهل بـعض وجـهـاء
القبائل وتتبـعهم األعمى لرأس القبـيلة. وجاء أداء محمد صالح
ـسـرحـى إال إنه بـعـد فى دور فــؤاد مـرتـبــكًـا فى بــدايـة الـعــرض ا
مـرور الـوقت امـتـلك الـشخـصـيـة بـأدائه النـاعم ومـحـافـظـته على
لـكنة صـوت وحركة تـناسب شخـصية الـدكتور وتـختلف عـن بقية

أفراد ذلك اجملتمع.
أمـا خــلـيل مـرسى الـذى قـام بـشـخـصــيـة الـشـيخ مـسـعـود فـنـجـده
ـثالً رائـعًـا ذا خـبـرة جـيـدة يــعـرف حـدود الـشـخـصـيـة ويـؤديـهـا
ـسرحى بـإتقـان وكنت قـد الحـظت فى اللـيالى األولـى للـعرض ا
إنه يــقــلــد األســـتــاذ الــكــبــيــر أحــمــد تــوفــيـق فى فــيــلم "شىء من
ـوقـف الـذى طـار فــيه عـقــله وأشـرت إلـيه اخلـوف" خــاصـة فى ا
بتلك التفصيـلة فضحك وفى األيام التالية تغيرت النهاية لتالئم
ع مـصطفى الـسيد فى خلـيل مرسى وليس أحـمد توفـيق. وكذا 
ـــقـــنع وحتـــكــمه الـالفت فى حلـــظــات رد دور الـــقــاضـى بــأدائه ا

الفعل.
مثل أحمد الطوخى فى دور الشيخ وال يفوتنا أن نحـيى بقية ا
صـرى فى دور الشيخ بـلحة وأحـمد الشريف فى تـعلب وسامى ا

دور الشيخ صابر ومحمد درويش فى دور اخلادم.

الــقــاعــة واألداء الـــتــمــثــيــلـى واحلــركى كــان يــجـب أن يــقــابل من
اخملـرج بـبـعض احلـكـمـة فـالـعـنـاصـر اجلـمـالـيـة يجـب أن تـتكـامل
لتـتـيح بـعـضـهـا بـعضـا ال أن تـلـغى بـعـضـهـا ومن ثم كـان عـليه أن
وتـيـفـات الـتى أعـاقت يـدافع عن بـقـيـة الـعـناصـر ويـلـغى بـعـض ا
احلـركة واألداء فـقد الحـظـنا جـميـعًا ذلك الـتـخبط أثـناء تـغيـير

ناظر وكذا ضيق مساحة األداء احلركى. ا
وقـد ظـهـرت األزيـاء بـصـورة جـمـيـلـة ومـأخـوذة من نـسـيج الـبـيـئـة
نـطقة اجلـغرافـية وبـدت فيهـا جمـاليات وتعبـر تمـامًا عن هـذه ا
سرحى ولم تكن تلك همة بـالعرض ا التمايز ب الـشخصيات ا
رة األولى للمهـندسة جماالت عـبده فقد جنحت من قبل هى ا
فـى صـنــاعــة أزيـاء عــرض الــبـؤســاء والــذى فــاز بـجــائــزة أفـضل
صرى ـهرجان الـقومى لـلمسـرح ا مـخرج ومـهندس ديـكور فى ا
ويـبدو أن اهتمـام جماالت عبـده قد زاد فى الفتـرة األخيرة وهو
أمــر جنــده بـديــعًـا حــيث الــتـخــصص الــدقـيـق يـســاعـد الــعــمـلــيـة

اإلبداعية على الظهور فى أبهى صورها.
ـواقف الدراميـة بشكل وكـذا جنح يس الضوى فى إبـراز بعض ا
ـتـجاورة عـلى الـنضـوج وإبراز غـنائـى ساعـد العـرض والـتيـمات ا

سرحى. غناة داخل نسيج العرض ا أهمية الكلمة ا
أمـا موسـيـقى عـطيـة مـحمـود فـقد أنـشـأت جـوًا مالئمـا لـطبـيـعة
ـقـدم وقـد اســتـخـدم أكـثــر من تـيـمـة تــلـيق بـاألحـداث ــوضـوع ا ا
ناسب التى تعرض للقـضايا وبطريقة ال تـخرج عن اجلو العام ا

كان. لطبيعة ا
أمـا مـحـمد سـمـيح مـصـمم الدرامـا احلـركـيـة فلم يـعـطه الـعرض
ـسـاحة الـكـافـيـة كى يـحـرك راقصـيه بـالـقـدر الـذى يـسمـح لهم ا
ـــقــدم وبــدت حـــركــاته بــتــقـــد عــنـــصــر فــعـــال داخل احلــدث ا
ـكـان ال تـستـطـيع أن تـعـبر وتصـمـيـمـاته وكأنـهـا مـخـنوقـة داخل ا
عن ذاتـهـا بـالـقـدر الالئق الـلـهم إال مـرتـ فـقط إحـداهـمـا عـنـد
أغـنـيـة يس الضـوى (يـا شـوجـها) واألخـرى بـعـد مـقتل األم إذ أن
ة. ره الثانية ذكرنا بالنائحات فى الدراما القد التكوين فى ا
وعن مـصـطفـى طلـبـة مخـرج الـعـرض أقول لـكم إنه قـدم عـرضًا
طـيبًـا ظلـمته كـثيـرًا تـلك القـاعة ولـكنه جـاهد كى يـخرج الـعرض
ـنــاوشـة والــتـأويل ولــكـنى بــهـذه الــصـورة الــتى أتـاحت اجلــدل وا
أهمس فى أذنه إن كان يريـد أن يقدم عروضًا أخرى على نفس
ـشـاهدين فى كل الـقاعـة بـأن يسـمح لـنفـسه بـأن يجـلس مـكان ا
ـرة كانت شـاهدة الـتى صـنعـهـا هذه ا سـرح فـمسـاحـة ا زوايـا ا
ــشــهـد ــشــاهــد الــذى يــجــلس فى واجــهــة ا ضــد رؤيــته إذ أن ا
ــســرحى ــتــابــعــة الــعـرض ا ــســمــوح له  ــســرحى هــو فــقط ا ا
ـشـهـد ـ ويـسـار ا بـالـشـكل الالئـق أمـا هـؤالء اجلـالـسـون عن 
فـلن يـسـمح لـهم إال بـالـنـذر الـقـلـيل وهـو أمـر كـان يجـب علـيه أن

ــسـرحى (الــغـولــة) والـذى  أســئـلــة كـثــيــرة يـطــرحـهــا الـعــرض ا
ه على قاعة الـغد التى تغيـرت وجهتها وأصـبحت للعروض تقـد
التراثـية والعـرض من تأليف بـهيج إسمـاعيل وإخراج مـصطفى

طلبة.
أول هذه األسئلة يـدور حول مالءمة هذه القـاعة لذلك النوع من
عـروف إنها كانت قاعة للعروض التجريبية سرحى فا اإلنتاج ا
وبالفـعل كانت صـاحلة تمامًـا لهذا الـتوجه من حيـث زوايا الرؤية
وتــكـويـن رؤى إخـراجــيــة غـيــر تــقـلــيــديـة أو مــســتــهـلــكــة حـتى أن
ــعــانى واألشــكــال كــراسى مــشــاهـــديــهــا صــنــعـت لــتالئم تــعـــدد ا
نوط به واالطـروحات أما اآلن فـاالختيـار صعب وعلى اخملـرج ا
الئم الذى تقد عرض مـسرحى جديد هنـاك أن يصنع اجلو ا
ـشــاكل الـتـقــنـيـة يــجـذب به مـتــلـقــيه وأن يـتـغــلب عـلـى كـثـيــر من ا
تـلقى فى جـو العـمل اجلديد وأظن أن والفـنية كـى يدخل ذلك ا
البس سـيكـون عـليه عـامل مهم مهـندس الـديـكور وكـذا مصـمم ا
ــهـمـة غـايـة فى ـكـان فـا ـغــايـر لـطـبـيــعـة ا فى تـهــيـئـة ذلك اجلـو ا

ن يدرك احلقيقة. الصعوبة 
ثـانى هـذه األسـئـلـة يـتـعـلق بـالـتـيـمـة والـبنـاء الـدرامى فـفى الـوقت
رأة تعلقة بدور وأهمية ا شاكل ا الذى كنا نظن فيه أن صـوت ا
فى اجملـتـمع قـد خـفـت علـى اعـتـبار أن دورهـا تـعـاظم فـى الـفـترة
األخـيـرة وأخـذت حـقوقـهـا تـمـامًـا لـلـحـد الـذى جتد فـيه فـى قلب
الــقــاهـرة مـن يـقــول لك بــأن الـرجـل هـو الــذى أصــبح مـنــســيًـا أو
مـهمشـا فى ذلك الوقت وجدنـا كاتبـنا الكـبير يـلتفت بـقوة لنفس
ـرأة ـتـعـلـقـة بـقـضـايـا ا ـوضـوع لـيـعـيـد عـلـيـنـا األسـئــلـة األولـيـة ا ا
مـضـمــنًـا نـصـه بـعض الـقــضـايـا اجملـاورة كــأهـمـيــة دور الـعـلم فى
إعــادة بـنـاء الــنـاس ودور الـعــادات والـتـقــالـيـد فى الــهـيـمــنـة عـلى
اجملــتـمع اجلــديـد واحلـب ومـا يــقـابــله فى اجملــتـمــعـات الــنـائــيـة
ومـدى تأثـيـر رأس القـبيـلة فـى شيـوخهـا واالتفـاق الـضمـنى على
تــهـــمــيش عـــامـــة الــنـــاس والــكـــذب اجملــانـى.. إلخ واضــعًـــا هــذه

وت! التيمات فى نسيج عام يتناول احلياة فى مقابل ا
ولـكـنه علـى مسـتـوى آخـر صـنع نهـايـة مـفـتوحـة لـلـحـدث الدرامى
فـفى حـ حتـكم القـبـيلـة بـرمتـهـا وبـناءً عـلى رأى الـشيخ مـسـعود
ـوت احلـبـيبـ (وداد أو الـغـولـة والـدكـتور فـؤاد) نـراه مـتـعـاطـفًا

وت بطريقة سحرية. معهما أو مخلصهما من ا
ــوضــوع بــرمــته وفـق الــرؤيـة ــكـن تــفــسـيــر ا وعــلى جــانـب آخـر 
ــواقف فـــكل مــا فى األمـــر أن الــشــيخ الـــتــقــلـــيــديــة لألحـــداث وا
ـتعـلمـة وأرادها مـسعـود والـذى كان يـحب وداد الفـتـاة الصـغيـرة ا
لــنــفــسه قــبل أخــيه هــذا الـرجـل الـطــامع طــول الــوقت يــريـد أن
يحـصل على فتاته احملـبوبة على الـرغم من تيقنه بـأنها ال تبادله
أى مـودة بل تـكـرهه ولـكـنه يـريـد أن يـحـصل عـلى كل شىء فـقـد
ــتـلــكــاته وهـو ال يــريــد ألحـد أن ورثت زوجــهـا وآلـت إلـيــهــا كل 
يـشاركه فى أمـوال أخـيه ولو اضـطـرته الظـروف فـسوف يـضحى
بحـيـاة أى إنسـان ويـتهـمه بـأقذر االتـهـامات والـشـهود دائـمًـا ملك
ــيــنه وحــكـمه ســارى عــلى اجلــمـيع ســواء كــان حـكــمًــا عـادالً أو
ـغلق عـلى ذاته والذى حـكمًـا جائـرًا ومن ثم فمـجتـمع الـواحات ا
ـتخـلـفون سـوف يـبـقى كذلك لـفـترة تـسـوده األفكـارا  الـرجـعيـة وا
ـا هى أصوات ا أن األصـوات التـى تنـادى بالتـغيـير إ طـويلـة طا

واهنة وضعيفة وال جتد سندًا حقيقيًا من األهالى.
ويـبدو لى أن ثـمـة عدم تالقى جـمـالى حقـيـقى حدث بـ اخملرج
مـصــطـفى طــلـبــة ومـهـنــدس الـديـكــور  عـمــر عـبـدالــله إذ أن تـلك
الـسـطـوة التى شـاهـدنـاها لـلـديـكور األمـر الـذى جعـله فـوق طـاقة

اخملرج أهمل زوايا
تفرجون  الرؤية فتاه ا

 فى العرض
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سرحي جريدة كل ا

> جماعة ذات الشعرية
أقامت حفال لتوقيع
ديوان"جدالية"للشاعر
أحمد زكريا مساء
كتبة اضى  اخلميس ا
البلد بالقاهرة والديوان
هو أول إصدار جلماعة
ذات الشعرية بالتعاون
مع دار احملروسة للنشر
الديوان يتضمن
مجموعة من قصائد
الفصحى ألحمد زكريا
وصمم غالفه الفنان
مصطفى نوبى.

سرحية: انتهى الدرس يا غبى اجلوكر أنت حر > من أعمال محمد صبحى ا
بالعربى الفصيح وجهة نظر ماما أمريكا كارمن سكة السالمة لعبة الست زيارة
هزوز. السيدة العجوز روميو وجوليت أوديب ملكا ا
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ـيتة ـلكـة على أوفـيلـيا ا بالـنهـاية حـيث نحـيب ا
ـلــكـة تــرى أنـهــا خـدعـت تـلك اخلــدعـة بــيـنــمــا ا
لـكة فى مـؤامرة العم وذلك تـبرئة التى تـراها ا
ذمـتــهـا عـلى األقـل أمـام اتـهــامـات أوفـيــلـيـا وقـد
جنــحت اخملـرجــة ســعـداء الــدعـاس فى تــقـد
هــذه الــرؤيـة فـى شـكـل يـبــدو طــقــســيًـا لــتــأكــيـد
ـــوت خــاصـــة ألوفـــيــلـــيـــا ســواء بـــوجــود حــالـــة ا
الــورود حــولــهــا مع وجــود شـخــصــيــة ثــالـثــة فى
اخللـفـية هى عـازفـة الـكمـان جنالء يـونس التى
تـعزف موسيقى ناعـمة تعمق اللـحظة الدرامية
وتـؤكـد علـى احلالـة الـطـقـسـيـة الـتى تـكتـمل من
خالل شـرائح الـقــمـاش الـشــفـافـة فى اخلــلـفـيـة
تـخيـل حيث ال يـستـخدم لـلتـأكيـد علـى العـالم ا
من قـطع الديكور سـوى الكرسى الذى تـستلقى
عـلــيه أوفـيــلـيــا فى الـبــدايـة ثم يــتـحـول لــكـرسى
وت فـإن كل الـعـنـاصر الـعـرش ولـتـأكيـد حـالـة ا
ـرئـيـة تــتـسم بـالـلـون األسـود لـون الـعـدم سـواء ا
الـكــرسى أو اخلـلـفــيـة أو مالبس الـشــخـصـيـات
ــوت ولـــعل مالبس مــروة لــتـــتــكــامل طــقـــســيــة ا
عــــودة كــــانت عــــنــــصـــرًا مــــتــــكـــامـالً مع الــــرؤيـــة
طروحة بل اعـتمدت فقط على شرائح ثالث ا
فى مالبس كل شخصية من خالل قلبها تنتقل
الــشــخـــصــيــة إلى شــخـــصــيــة أخــرى بـــبــســاطــة
وســــهـــــولــــة كـــــمــــا أكــــدت حـــــالــــة الــــعـــــدم عــــنــــد

الشخصيات من خالل اللون األسود.
كذلك كـانت اإلضـاءة أحـد عنـاصـر اجلمـالـيات
فى الـعـرض من خالل كـونهـا جـاءت مـركزة فى
ــشــاهــد لــوحــات حلــظــات كــثــيـــرة جــعــلت من ا
درامـيـة متـعـددة تبـدو كـلوحـات تـشكـيلـيـة حتمل
ـتـعـة. وفى ذات الـوقت تـؤكـد على جـمـالـيات 

حلظات الدراما.
كــذلك بــرز اتــقــان نــورا عــصــمـت وأمــيــرة عــبـد
ـلـكـة وأفـيـليـا وقـدرتـهـمـا على الـرحمـن لدورى ا
الـتــحــكم فى األداء الــصـوتى واإلنــفــعـالـى حـيث
لـكة فى أداء حـسن يعـتمد ـثلـة دور ا ظـهرت 
ــمــثــلــة فى عــلى قــوتــهــا كــمــلــكــة لــكن جنــحت ا
تــأكـيــد الــصـراع الــداخـلى وحــزنــهـا عــلى ابـنــهـا
الــذى قـتل وعـلى مـا آلت إلــيه والـذى نـرى إنـهـا
ـثـلــة أوفـيــلـيــا الـرقــيـقـة خــدعت فـيه. مــقـابـل 
الـــنــاعـــمــة وهـــو مــا يـــحـــسب لــلـــمـــخــرجـــة الــتى
ـثــلـتــ لـديـهــمـا تــنـاقض ظــاهـر فى اخـتــارت 
الـــــهـــــيــــئـــــة وقـــــدرات فـى الـــــتـــــعـــــامل الـــــصـــــوتى
واالنـــفـــعـــالى. بـل يـــرتـــفع األداء حـــيـــنـــمـــا تــؤدى
أوفـــيــلــيـــا دور هــامــلت بـــنــبــرات صـــوت خــشــنــة
مــعـــبــرة عـن هــامـــلت الــرجـل لــقـــد اســتـــطــاعت
كالهـمــا رغم بـعض الــهـفـوات الــلـغـويـة الــتـحـكم
فى انـفعاالت الشـخصية والـقدرة على الدخول
واخلـــروج من وإلـى الــشـــخـــصــيـــة. األمـــر الــذى
ســــاهم فـى تــــقــــد طـــــقس درامى يـــــعــــبــــر عن

حلظات الندم من األم واإلدانة من أوفيليا.
مثلتان عنصرين أساسي فى توصيل ولتكن ا
ــبـدعــة وكـذلـك عـنــصـرين فى رؤيـة اخملــرجـة ا
جـمالـيات الـعـرض الذى اعـتـمد عـلى الـبسـاطة
والقدرات البشريـة لكل مبدعيه لتقد عرض
ــتع يــحــسب لــورشـة مــركــز اإلبــداع بــرئــاسـة
اخملــرج خــالـد جالل والــتى يــشــرف عـلـى قـسم

اإلخراج فيها اخملرج عصام السيد.

دائــمًــا مــا جتــذب نــصــوص شــكــســبــيــر أنــظــار
اخملرجـ لـتقـد رؤى مـتـعددة مـتـطورة بل لم
يعد غريبًا أن نـرى أعماالً اتسمت بالتراجيديا
تـــقــدم فى شـــكل كــومـــيــدى وهــا هـى اخملــرجــة
الـكـويـتـيــة سـعـداء الـدعـاس تــقـدم نص هـامـلت
لـــشـــكـــســـبـــيـــر فى شــــكل جـــديـــد حتت عـــنـــوان
هـامـلـتـهن مـعـتـمـدة عـلى تـصـور تـقـد الـعرض
ــلـكـة من خالل شـخــصـيــتـ نـســائـيـتــ هـمـا ا
جـرتـرود وأوفـيلـيـا حـبـيـبـة هـامـلت. األمـر الذى
أدى إلى تــفــكـــيك نص شـــكــســبـــيــر لـــيــقــدم من
خالل وجهتى الـنظر الـنسائـية باعـتبار أن لكل
مـنـهـمـا دورا فى حتـريك األحـداث. حـيث يـبـدأ
الـعــرض من حلــظـة مــفـتــرضـة تــســتـلــقى فـيــهـا
لـكـة جرتـرود وسط مـجمـوعة أوفـيلـيا بـجـوار ا
ـلـقاة عـلى األرض وكـأن الـشـخـصـيات الـورود ا
تــــســــتــــدعـى من عــــالـم أخــــر. كــــأنــــهــــا حلــــظــــة
مـــصــــارحـــة بـــ الـــشـــخـــصـــيــــات حتـــلل فـــيـــهـــا
اخملـرجـة موقـف كل منـهـمـا من مـأسـاة هـاملت
األمـر الـذى أدى إلى تـقـنـيـة جـديـدة هى تـقـنـية
الـلعب أو تبـادل األدوار وكذلك تقـد أكثر من
ـمـثـلــتـان أكـثـر من دور شـخـصــيـة حـيث تـلــعب ا
ـلك ودور هـامـلت من أدوار الـرجـال مـثل دور ا
ووالــد أوفـــيــلــيــا وأخــيـــهــا األمــر الــذى أدى إلى
مــنـهـج كـســر اإليـهــام حـيث تــعــيش الـشــخـصــيـة
حلــــظــــة لــــتــــخــــرج مــــنــــهــــا وتــــدخل فـى إيــــهـــاب
عدة شـخصية أخـرى. بل لم تلتزم اخملـرجة/ ا
بـأن تـكــون هـنــاك شـخـصــيـات بــعـيــنـهـا تــلـعــبـهـا
الشخصيـة وذلك انطالقًا من أن العرض يقوم
على شخصيتي جـيرتورد وأوفيليا حيث تصبح
الــشـخــصـيـات األخــرى شـخـصــيـات مـســتـدعـاة
ويـصبح التـكنـيك معـتمدًا عـلى هذا االسـتدعاء
ثم التشـخيص عن طـريق اللعب تـمامًا كـما هو
سـرحيـة الـشهـيرة لـيـلة الـقتـلة. بل احلـال فى ا
إن الـــــتــــــشـــــابه أيــــــضًـــــا يــــــأتى مـن خالل طـــــرح
ـتـبـادلـة بـ ـوضـوع واالهـتـمـام بـاالتــهـامـات ا ا
ـرأتـ حـيث تـبدو جـيـرتـرود مـتهـمـة فى نـظر ا
أوفـيـلـيا بـأنـها الـتى تـسـببت فـى مأسـاة هـاملت
بل وتــــكــــشـف من خالل تـــــقــــمص شــــخــــصــــيــــة
ـؤامـرة ـشـاركـة فى قـتل األب  هـامـلت لـعـبــة ا
ـوقف بالتآمر على هاملت مع العم ثم يتطور ا
نـــفــسه الـــذى أصــابه اجلـــنــوب بـــســبب الـــشــبح
الـذى دفعه نحـو مصـيره النـهائى. بـينمـا مقابل
ذلك تـكـون أوفـيـلــيـا بـتـخـاذلـهـا سـبـبًـا أيـضًـا فى
مـأسـاة هامـلت وذلك من وجـهة نـظـر األم التى
تدين أوفـيلـيا لتـخلـيهـا عن هامـلت وبالـطبع كل
شـخصية تدافع عن نـفسها فـاألم تؤكد أنها لم
ــؤامــرة الــعم ضــد هـامــلت بــيــنــمـا تـكـن تـعــلم 

أوفيليا تدين األم وتبر نفسها.
وهكذا يـظل العرض بـ وجهتى الـنظر لـيقدم
حــالـة مــســرحـيــة مــخـتــلــفـة تــبــتـعــد عن مــأسـاة

هاملت لشكسبير لتقدم هاملتهن.
ــــــرأتـــــ مع هــــــامـــــلت حـــــيث عـالقـــــة كـل من ا
ومـوقف كل مـنـهمـا. رغم اعـتـمـاد الـعـرض على
حـوار هـامـلت شـكـسـبـيـر إال أن تـقـد الـعرض
ـرأتـ أعـاد صـيـاغـة الـنص لـيـقدم من خالل ا
ـهـا رؤيـة جـديـدة. اجلـرأة فـيـهـا تـأتى من تـقـد
من خـالل مـخـرجـة امـرأة اسـتـطـاعت أن تـعـيـد
صــيـاغــة الـنص الــشـكــسـبــيـرى مــحـافـظــة عـلى
روحه رغم تـفكيكه وتغـيير بيئتـه لتصبح حلظة
حـساب ب شخصـيت فى عالم أخـر وكأنهما
ــوتى وهــو مــا يـتــأكــد من تــلــتـقــيــان فى عــالـم ا
د. محمد زعيمةخالل البنية الدائرية التى ترتبط فيها البداية

 العرض يقدم من خالل وجهة
لكة وأوفيليا نظر ا

áÄjôL ájDhQh ..≈eGQO ¢ù≤W 

سرحي جريدة كل ا

فر وراء الشمس على بيه > من أعماله السينمائية: أبناء الصمت الكرنك أين ا
شاغب حالة مراهقة. مظهر واألربع حرامى الفلوس والوحوش ا

> قاعة نهضة مصر
تحف محمود مختار
اضى شهدت االسبوع ا
تقد عرض حكى

بعنوان"حسن
ونعيمة"للحكاء محمد
الصعيدى وذلك فى اطار
ركز البرنامج الرمضانى 
وشهد مختار الثقافى

العرض حضورا جماهيريا
وأكد كبيرا والفتا

الصعيدى انه سوف يقدم
حكاية"حسن

ونعيمة"ومجموعة أخرى
من القصص الشعبى
الشهير خالل الفترة

القادمة. 
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راغي جمال ا

ـستـعـمـرين الـبرتـغـالـي .. الـعبـوديـة حتت يـد ا
وبـهــذا جتـدنى مـشــغـول الـبـال مــنـذ وقت طـويل

بفكرة القوة واحلرية والسيطرة " ...
وعن حـيــاته األســريـة حتــدث بـاقــتـضــاب وذكـر
ــتـعـارف ـعـنى ا أنه لم يــجـد فى نــفـسه األب بــا
عــلــيه ولــكــنه أب بــشــكل أو بــآخـر .. وإن كــانت
ــتــعــددة بــالــطــبع أثــرت عــلى أدواره أنــشــطــته ا

داخل األسرة وعالقته بأفرادها ...
وانـتقل به كـريـستـيـان جلانـب آخر أكـثـر توهـجا
عـنـد سـونـيـكـا وهـو عالقـته بـالـسـيـاسـية ورؤيـته
لــهـا .. حــيث أكـد ســونـيــكـا أنه وعى لــلـســيـاسـة
وارتـبط بــهـا مــنـذ صــغــره وأن سـبب ذلك يــعـود
الرتـباط الـسيـاسة بالـسالم وحتقـيقه فـى فكره
ــكن أن يـكـسـبه ـا  وعـقـله وارتـبــاطـهـا أيـضـا 
مـــاديـــا وقـــوت يـــومـه وحـــقـــوقه فى بـــلـــده ودوره

ومشاركته فى ذلك ...
وأكـد سونـيكـا عـلى أن التـفـكيـر فى إمـكانـية أن
يـــعـــيـش الـــعـــالـم فى سالم دائـم تـــفـــكــــيـــر غـــيـــر
ــكن أن نـــتــمـــنــاه أن صــحـــيح .. ولـــكن كل مـــا 
نـــــتــــكـــــاتف كـى نــــقـــــلل من حـــــدوث احلــــروب ..

وآثارها ...
ولم تهـتز حـالة الـهدوء الـنـفسى الـتى اتسم بـها
قابلة سوى مرت .. األولى سونيكا فى هـذه ا
عـنـد احلـديث عن احلـرب األهـلـيـة الـتى طـالت
ـوت .. االعتـداء على اآلخرين بالده " الـقتل وا
.. دلـــيل عــلـى غــيــاب الـــعــقـــلــيـــة والــوعى .. وال
أعــتـقـد أبــدا أن هـذا ثــمن رخـيص لــشىء أكـثـر
قـيـمـة .. ثـم مـا هى الـوحــدة الـتى نـبــحث عـنـهـا
ومــاذا ســتــحــقق كـى يــكــون هــذا ثــمــنــهــا .. وأن
يكون ضـحيـتها مـئات اآلالف من البـشر .. وما
الذى جعلنـا ننقسم من األساس .. وماذا لدينا

لنتحد " ...
وكـــانت الـــلـــحــــظـــة األخـــرى األكـــثـــر أسى عـــنـــد
احلــديث عن اعـتــقـاله من قـبل حــكـومـة بالده "
نــعـم .. نــعم .. كـــانت فـــتــرة االعـــتــقـــال صــعـــبــة
لـلغاية .. اإلحسـاس بالوحدة واالكـتئاب خاصة
مع مــنـعى عن الــقـراءة والـكــتـابــة .. وإحـسـاسى
بـغـربـة فـى نـفـسى وعـقـلـى ولك أن تـتـخـيل ذلك
وأكـــثـــر .. ولــكـن هــذه الـــفـــتــرة جـــعـــلـــتــنى أدرك
حــقـيــقـة ســبب اخـتــيـارى لـهــذا الـطــريق وسـبب
هـذه احلركات التى يجب أن تـستمر وقـيمتها "

 ...
ـقــراطـيـة " أريـد أن وتـطـرق بــكـلـمـاتـه إلى الـد
أقــول أن مـا حتــقـق جــيـد جــدا .. ألن اجملــتــمع
ــدنى بــات صــاحب الــدور األسـاسـى فى هـذه ا

العملية.
وعـاد للحـديث عن السيـاسة وخلص إلى أن ما
يـحـدث من تـبـادل الـسـلـطـة بـقـوة الـسالح بـعـيـد
تـــمـــامـــا عن تـــعـــريـف الـــســـيـــاســـة عـــنــده .. وأن
الـرئـيس لـيس مـنـصـبـا سـيـاسـيـا بـقـدر ما يـجب
أن يـكون صاحب حس ونـزعة إنسـانية .. " فى
اعـــتـــقـــادى أن الـــســـيـــاســــة هى اتـــخـــاذ الـــقـــرار
الـصـحـيح الـذى يـخـدم اجملـتـمع ولـيـست سـتـاراً

تختفى وراءه األعمال القذرة " ...
س كــرســتــيــان وتــرا حــســاســا لــدى ســونــيــكـا و
عـنـدمـا ذكـر تـولى ابـتــشى حـكم نـيـجـيـريـا وزفـر
زفــــرة حــــارة .. وعــــبــــر عن شــــعــــوره الــــشــــديــــد
بـاحلــزن وشـعـوره بـاخلـسـارة وهــو مـا لم يـشـعـر
ـثـله فى أى فــتـرة من حـيـاته .. ولـكن هـذا لم
ـتـه رغم يـأس اآلخــرين .. وأنه يــثــبط من عــز
عــلـى اســـتـــعـــداد إلعـــادة الـــكـــرة مـــرات ومــرات
..وأنه لم يـعد هناك مجـال للتفـكير فى النفس
واألسرة الـصغـيـرة .. وما يـجب عـليـهم فـعله ..

سيفعلونه .. وسيتخلون عن األنانية ...
ـقــراطــيـة وعن أمــنــيـتـه قـال " أن تــســتـمــر الــد
وتـــعــــيش وتـــتــــطـــور.. فـــهـى الـــســـبــــيل لـــلــــحـــيـــاة

احلقيقية "...
وأخـتـتم .. " نـحن لـديـنـا الـقـدرة عـلى الـتـسامح
ـعـاجلــة الـسـيــاسـيـة ونـبــذ الـتـعــصب األعـمى بــا
بـكــفـاءة وإعـادة تـقـيـيم أهـدافـنـا من خالل دورة

احلياة الطبيعية .. تلك هى قناعتى "...     
صادر:  ا

www.kirjasto.sci.fi  
      www.allafrica.com 

  www.cnn.com

سرح  ا
منظومة
ركائزها
الفعل ورد
الفعل

السياسة هى
اتخاذ القرار
الصحيح
وليست ستاراً
لألعمال
القذرة

سرح ا
غرضه
اجتماعى
قام فى ا
األول

مثلتان حتكمتا  ا
 فى االنفعاالت واألداء الصوتى
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سرحي جريدة كل ا

> يقول محمد صبحى إن رسالة الفن األساسية البد أن تنطلق من ترسيخ القيم
الروحية والدينية فى اجملتمع.

> ابتداء من  3رمضان
وحتى  27يقام  فى

ساحة دار األوبرا معرض
للكتاب يقيمه كل من
ركز القومى للترجمة ا

واجمللس األعلى للثقافة 
والهيئة العامة للكتاب
باإلضافة إلى الهيئة

العامة للوثائق
ركز علومات.ويقدم ا وا
القومى للترجمة خصمًا
على كتبه بنسبه % 30
عرض أبوابه ويفتح ا
للجمهور من التاسعة

مساء وحتى الثانية عشرة
مساء كل يوم.
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 تسعى العروض للمزواجة ب
النزعات الدرامية والتوجه التعليمى

 ¢VQCG ÚH OQh á∏MQ
âjQÉØ©dG OÉ«°Uh ΩÓMC’G

الـــعــــفـــاريت) الــــذى قـــدمـــاه مع فــــرقـــة أطـــفـــال
ـسـرح بـقصـر ثـقـافة الـعـريش. يـتمـتع الـعرض ا
بــأكـــثـــر من مــيـــزة.. جــودة الـــتــمـــثــيـل ســواء من
الـصــغــار (مـحــمــد عــبـد الــســتـار) و (أبــو بــكـر
سـالم) و (هـنـد سـعـيـد) أو الـكـبـار (عـلى أحـمد
رضوان) و (فاطمة هـدية) و (محمد حمدان)
لـكن تـميل الـعـ والـكـفـة للـصـغـار األكـثـر براءة
وتلقائية خـاصة (محمد عبد الستار) فى دور
الـعـفـريت الـصـغـيــر الـفـاشل (عـفـيـر) سـاعـدته
نحـافـته وخفـة حـركـته وصوته الـواضح إضـافة
إلـى خـــــفـــــة الـــــدم الــــــتى اتـــــضـــــحـت مع الـــــروح
ـهــيـمـنــة عـلى الــكـومــيـديــة الـســاخـرة الالذعــة ا
ــيــزة الـثــنــائــيــة) وسـاعــد ذلك عــلى الــعــرض (ا
ـسـرحــيـة بـشـكـل تـلـقـائى صـنع الـضــحك فى ا
كـــمــا ظــهـــر كل من (مـــحــمــد حـــمــدان) فى دور
الـعـفريت الـسـاخط (مـرمـر) و (فاطـمـة هـدية)
فى دور العفـريته مخفـية الهـيئة طيـبة اجلوهر
(عــوفــة) بــشــكل طــيـب خــصــوصًــا مع اعــتــمــاد

بالغة فى األداء. أسلوب ا
ميـزة أخرى وهى االسـتعـراضات اجلـيدة وهو
الـعـنـصــر الـذى جـاء سـلـبـيًـا فى مـعـظم عـروض
مـهرجان مسرح الـطفل كمجـرد حركات زاعقة
تـمأل الــفـراغ الـبــصـرى اخـتــلف هـذا الــعـنـصـر
فى جـانب منـه بسـبب فكـرة صـنع االستـعراض
نــفـسه وهى جتــســيـد أو شــرح مـعــنى األغـنــيـة
ـــصــاحـب لـــهــا االســـتـــعـــراض حـــركـــيًـــا وعــدم ا
االكتفاء بحركات توقـيعية مصاحبة للموسيقى
فقط وهى نـقـطـة إيـجابـيـة حتـسب لـ (عاطف
عـبـد احلــمـيـد) مـصــمم االسـتــعـراضـات الـذى

جعل لها معنى يدركه الطفل بسهولة.
ـميـزة التى ـسرحـيـة لم توح بـالـفرجـة ا بـداية ا
يـحـظى بـها الـعـرض فى مـواضع كـثـيـرة منه فـ
(بـوسـى) تـقـوم بـتــقـريع (حـمـادة) وتــنـصـحه فى
خطـابيـة واضـحة ورتـيبـة إضـافة إلى األلـفاظ
الـكـبـيـرة الـتى تـتــلـفـظـهـا الـطـفـلـة الـصـغـيـرة وال
تـتنـاسب مع سنـهـا بدأ الـتألق مع الـدخول فى
ـلــكـة اجلن اخـتـلـفت لــغـة احلـوار واكـتـسـبت
حـيـويـة وسـخـريـة وحـركة ودخـلت إلـى احلدث
شـخـصـيـات إضـافـيـة بـعيـدة عـن الـشـخـصـيـت
ـسيـطـرت عـلى احلدث الـطفـلة الـنمـطيـت ا

هذبة والطفل الكسول. ا
ومع حتــــسن األحــــوال عــــلى مــــســـتــــوى الــــلــــغـــة
واألحداث والـتمـثـيل لم تـتحـسن عـلى مسـتوى
ــســـرحـــيــة بـــنـــفس الـــدرجـــة. عــانت الـــصـــورة ا
ــســرحـــيــة طــول الـــعــرض.. ارتــبــاك الــصـــورة ا
نظـر.. عدم تـنسـيق الكتل اإلضاءة.. ازدحـام ا

الديكورية.

يـقــبض احلـيـوانــات عـلى اثـنـ مـن الـصـيـادين
ويـضـعـونـهـمـا فى قـفص احملـاكـمـة يـفـضى كل
حـــيــوان مـن حــيـــوانــات الـــغــابـــة بــشـــكــواه ضــد
اإلنـسان يتبعـها استرسـال وعد وسرد خملتلف
خــــطـــايـــا اإلنــــســـان وأخــــطـــائه جتــــاه الـــبــــيـــئـــة
الـطــبـيـعــيـة أو احلـيــوانـات األلــيـفـة والــبـريـة أو

أخوته فى اإلنسانية. 
بـدا هــذا كــثـيــرًا وخـطــابـيًــا إضـافــة إلى كــاتـبه

ونزعته التشاؤمية السوداوية.
رؤيـة فى جــوهـرهـا يــأس عـمـيـق من اإلنـسـان
ــــــوجه يــــــأس ال يـــــجـب عــــــلى صــــــنـــــاع الــــــفن ا
لألطــفــال أن يــصـــدروه إلــيــهم فى هــذه الــسن
الــبــاكــرة فــمن مـن هــذه احلــالــة ســيــفــكــر فى
تـــغــــيـــيـــر الـــغــــد إذ دخل فى يـــقــــ الـــطـــفل إن
اإلنــسـان بـهــذا الـســوء فـقط ولـيـس هـنـاك فى
ه أو نــفـــسه من اخلـــيــر والــنـــور مــا يــوازى عـــا
الــكــفــة ويــقف فى مــواجــهــة الــظالم? فــكــيف
.. هل يـتوجب عليه سـيعيش فى هـذا اجملتمع
حينـئذ أن يهجـره ويعتـزله إلى الغابة اخلـيالية

األليفة "أرض األحالم"?
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حتــاول الــطــفـــلــة (بــوسى) أن تــعــلـم شــقــيــقــهــا
الــصــغــيــر (حــمــادة) درسًــا فى اجلــديــة لــكــنه
ــا تـــقــول. ال يـــؤمن (حـــمــادة) يــأبـى أن يــقـــر 
بــــــضـــــرورة بــــــذل اجلــــــهــــــد مـن أجل حتــــــقــــــيق
األحالم بل يــؤمن بــأن األمـور تــســيــر بـاحلظ
فـقط وهى ح تـصادفه تـتغـير وتـنقـلب رأسًا
ــرء نــفـسه عــلى عــقب فال داعى ألن يــرهق ا
وخـير له أن يستـسلم للـراحة إلى أن يصادف
(حــمــادة) حــلــمًـــا أو كــابــوسًــا يــفــيق مــنه وقــد
تغـيرت قـنـاعاته ويـسـلم بأنـه على اإلنـسان أال
يــركـن لــلــكـــسل وأنه عـــلى قــدر األحـالم يــكــون
اجلهـد. وكما حتـاول (بوسى) تـعلـيم (حمادة)
ـؤلف جـمـال يـاقـوت واخملـرج هـشام يـحـاول ا
الـــعـــطـــار أن يـــعـــلـــمـــاه ويــلـــقـــنـــاه لألطـــفـــال من
ــــــــشـــــــاهـــــــديـن مـن خـالل عـــــــرض (صـــــــائـــــــد ا

قــالـب درامى تــأتى االعــتــبــارات الــفــنــيــة أوالً.

واالنـــتـــقــاد لـــلـــتـــذكــيـــر فـــقط ولـــفت األنـــظــار..
فبـبـساطـة من مـنـا فى صغـره أحب أى نـصائح

أو تعليمات.. حتى لو كانت فى صاحله
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يــــلـــــعب عـــــرض "أرض األحالم" فـى مــــســـــاحــــة
فانـتازيـة تشـخص فـيهـا احليـوانات واألشـجار
مع البـشر والـبشـر فى "أرض األحالم" فئـتان:
(بــنـــدق وريــهــام) طــفـالن هــجــرا عــالـم الــبــشــر
لــيـعــيـشــا فى الـغــابـة و (مــجـمــوعـة الـصــيـادين)
الـذين جاءوا لـلغابـة الصطـياد حـيوانـاتها. ومن
ـتناقضات هـنا وقع العرض فى مـجموعة من ا
زيـد من تـركيـز الـعمل التى كـانت حتـتاج إلـى ا
عـــــلــــيــــهـــــا من أجـل إزالــــة الــــلـــــبس ولـإليــــضــــاح
واإلقــنــاع فـــقــد ألــصق الــعـــرض كل الــنــواقص
والـشـرور صـغـيرهـا وكـبـيرهـا بـعـالم اإلنـسان
ــال فـــمن الـــضـــرب والـــســـبـــاب واجلـــرى وراء ا
واالزدراء إلى الـسـرقة والـغش والـقـتل وتـلويث
الــبــيـئــة وإشــعــال الــفــ واحلـروب فـى مـقــابل
ربط كل الـصــفــات الـطــيـبــة واحلب والـتــسـامح
بــعــالم احلـــيــوانـــات فــجــعـل بــذلك من الـــغــابــة
ــــثـــالـى الـــبــــديل بــــعــــكس الــــصـــورة اجملــــتــــمع ا
ـعـروفة عن الـغـابـة وقـانـونـهـا الـقائم الـذهـنـيـة ا
على الـقوة واالفـتراس ولم يـوضح لنـا كيف أو
ـاذا حتولـت إلى أرض األحالم أو كـيف تـخلت

احليوانات عن طبيعتها وحتولت أليفة.
لم يـوضح لنا العـرض كيف يعـيش أو "يتعايش"
الــطــفالن الــبـشــريــان (بــنـدق وريــهــام) فى هـذا
الــعـالم جــنـبًــا إلى جــنب مع الـوحــوش أو كـيف
ــهــمــا وكــيف تــكــون لــديــهــمــا الــوعى تــركــا عــا
الكافى لهجرة اجملتمع وما هى التجارب التى

أدت إلى ذلك?
ــا لــقـــد حــمـل عــرض (أرض األحالم) أكـــثــر 
ــكن أن يـحـمــله عـرض لألطــفـال من قــضـايـا
وهـموم قـد ال يسـتوعـبهـا هؤالء األطـفال أو ال
تدركها جتاربهم فـفى مشهد احملاكمة بعد أن

  جتـمع مسرحـية العـرائس (رحلة ورد) إخراج
نــاصـر عــبـد الــتـواب ديــكــور وعـرائس مــجـدى
ونس والــتى قــدمــهــا قــصــر ثـقــافــة الــعــمـال –
.. نـزعة درامـية شـبـرا اخلـيـمة  –ب نـزعـت

ونزعة تعليمية. 
ـــــعـــــلـــــومـــــات أو اإلرشـــــادات أو ـــــعـــــنـى دمج ا
راد تلقـينها للـطفل فى إطار حكائى ـعارف ا ا
ـهـا فـى أسلـوب جـذاب ومن لـتـمـريـرهـا بـتـقد
ــعــلــومـات وبــســاطــتــهــا نــســتـطــيع أن نــوعــيــة ا
ـــرحـــلـــة الـــعـــمـــريـــة أو الـــشـــريـــحــة نـــســـتـــشف ا
ـــســتــهـــدف تــقــد الـــعــرض لـــهــا فــيـــتــحــدث ا
الــعــرض فـى مــجــمــلـه عن األشــجـــار والــفــائــدة
احلـمـيـمــة الـتى تـقــدمـهـا لإلنــسـان وعن دورهـا
احلـيــوى فى إحــداث الــتـوازن الــبــيـئـى وكـذلك
ــا ورد بــشـأنــهــا فى الــقـصص تــوجـد إشــارات 
ــوجه لــهـا الــديــنى عــمـومًــا تــبــدو الــشـريــحــة ا
الـعـمل هى طـفل الـعـاشـرة ومن دونه وطـريـقـة
ــعــلــومــة بــتــجــزيــئــهــا وتــوزيــعــهــا عــلى إعــطــاء ا
مراحل تـطور الـقـصة.. جـرعة جـرعـة طريـقة
فــعـــالـــة جنح فـى اســـتــخـــدامـــهـــا حـــســـام عـــبــد
الــعــزيـــز مــؤلف الــنـص خــاصــة مع صـــيــاغــته

للمعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. 
ولـــكن لألمـــر كـــمـــا أشــرنـــا شـــقـــ وإذا كــان
الـعـرض نـاجـحًـا فى جـانب من أهـدافه إال أن
جـانــبه اآلخـر الـدرامى لـنـا عـلـيه مالحـظـات
الحظات ليـست لهدف نقد الدراما ال وهذه ا
غــــيــــر ولـــــكن اإلشـــــارة إلى خــــطـــــورة اجلــــانب
الــدرامـى فى مــســـرحــيــة الـــطــفـل ألنه اجلــانب
الـذى يـتـرسـب وتـتـرسب مـعه الــقـيم واألفـكـار
ــشـــاهــد عـــمــومًــا) داخـل وجــدان الــطـــفل (أو ا

وتؤثر فيه بشكل أكبر.
ـؤلف للـهدف من الـدراما فى نـهاية إن تـغيـير ا
عـمـله يـغـيـر الـعـمل وحـده ولـكـنه أضـر الـقـيـمة
اإلنسانية التى حتـمل البطل فى سبيلها مشاق
الـرحـلــة ضـررًا أكــبـر فـعــلى الـرغم مـن تـوجـيه
النصيحة فى النهاية للبطل بعمل اخلير وهى
نـصــيـحـة عــظـيـمــة فى حـد ذاتــهـا إال أن إنـهـاء
الــعـمـل الـفــنى بــهــذا الــشـكـل يـحــمل فـى داخـله
ـصـيــر األم ولـيس األمـر خـلالً عـدم اهـتــمـام 
دراميًا فحسب ولكنه أيـضًا قيمة سلبية بالغة
اخلـطــورة وال مـبــاالة أخالقـيــة حـمــلـهـا الــعـمل
ــــتــــفــــرج الــــطــــفل فـى زحــــمـــة وصــــدرهــــا إلى ا

ها دون انتباه. هتم بتقد التعاليم ا
احلـبكـة من أكثـر عـناصـر اجلذب فى األعـمال
الحـظ فى أعــــمــــال الــــدرامــــيـــــة لــــكــــنــــهـــــا وا
ـرتـبـة الـثـانـيـة والـصدارة األطـفـال تـأتى فى ا
ـغـزى.. الـرسـالـة.. الـقـيـمة.. تـكـون لـلـكـلـمـة.. ا
ـــعــــلـــومــــة وال مـــانع أو اعــــتـــراض عــــلى هـــذه ا
ـا هى فـى مـوضـعـهــا الـصـحـيح.. الـصــدارة طـا
عبد احلميد منصورموضع الدرس أو الوعظ لكن ح توضع فى
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سرحية كقطعة أدبية عالقة ال أكتب ا
فى الهواء.. اكتبها واخلشبة أمامى
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لـــــــلــــــمـــــــســــــرح وجــــــدت أن غـــــــرضه األســـــــاسى
ـقـام األول .. فالـرسـام يـعرض اجتـمـاعى فى ا
اليـــ ولـــكن هـــذا ال يـــكــســـبه لــوحـــاته عـــلـى ا
خــبــرة اجـتــمــاعـيــة .. فــقط يــعـد هــذا الــعـرض
أحد وسائل االتصال .. االحتكاك ب شخص
وآخـر هــو مـا يـجـعل األمـر اجــتـمـاعـيـا .. وهـذا

شاركة " ... ما أجده فى هذه ا
وعـمــا إذا كــان يــشــعــر بــتــعــارض بــ ســونــيــكـا
الـنـاشط وسـونـيـكـا الـكـاتب لـدى جـمـهـوره " كل
شـىء يـحــدث بـطــريـقــة مــخـتــلـفــة .. وهـذه هى
طـبــيــعـة الــكــاتب فى األســاس .. قــبل أن أكـون
كـاتـبـا فــأنـا مـواطن .. بـشـر .. وهـنـاك أسـلـحـة
لـدى أى مواطن يـتدبر أمـره بهـا .. يسـتخـدمها

أو ال يستخدمها .
وحتدث عن طفولـته فذكر " جدى كان اجلسر
األول واالحـتكـاك احلقـيـقى لى بالـقواعـد التى
تفرضـها التقـاليد بـشكل فعـلى .. وأهمية ذلك
فى اكــتــسـاب الــقــدرة عـلـى تـقــيــيم اجملـتــمــعـات
األخـرى ومـظـاهـرهـا وهـيــئـاتـهـا والـتـعـرف عـلى
احلقوق التى نحدد من خاللها أولوياتنا " ...
وحتـــدث ســـونــــيـــكـــا عن رحــــيـــله عـن نـــيـــجـــريـــا
لـلدراسـة بجـامعـة ليـدز بـاجنلـترا وتـأكيـده على
أنــهــا كــانت فــرصــة الجــتــيـاز احلــدود بــالــعــالم
الـفسيح خارج نيـجيريا ودراسـة العلوم األخرى
التى يفضل دراستها من الثقافات فى العالم .
كـما حتـدث عن إحسـاسه بالـغربـة عنـدما ترك
بالده ولكـنه تـغلب عـلى ذلك قـلـيال للـرغـبة فى
زيـد من اخلبـرات .. وعاد لـلحديث اكتـساب ا
عن الكتابة " بدأت الـكتابة مبكرا جدا جدا ..
كــتــبت الــقــصص الــقــصــيــرة لـلــراديــو .. وبــعت
أشـعــارى لــلـمــهــرجـانــات الــفـنــيــة والـشــعــريـة ..
ــدرســيــة .. ــســـرحــيــات ا وارتــبــطـت كــثــيــرا بــا
ـقاالت .. ولـهـذا فـأنا ال أنـفك حلـظة وكتـبت ا
أقـــول فــيـــهــا اآلن أنــا كـــاتب .. وســأظـل دائــمــا

كاتب " ...
واسـتـكـمل " عــنـدمـا أكـتب مـســرحـيـة فـأنـا أرى

سرح  األشكال على ا
ـثلـ وانـفعـاالتهـم وغيـرها .. من ديكـورات و
وال اعتـقد أنى كـتبت مـسـرحيـة واحدة كـقطـعة
مـجردة .. كـقـطـعة أدبـيـة عالـقـة فى الـهواء فى

مكان ما وخارج اإلطار الزمنى " ...
ـسـرحـيـات بـحـثا واسـتـطـرد " دائمـا مـا أكـتب ا
عن شىء ما خـارج منظـومتى الـشخصـية .. لو
كـانت أول مـسـرحـيـة أو الـتـالـيـة .. فـرغبـتى أن
أجـد ذلك عـلى اخلـشـبـة وعـنـدمـا يـتـحـقق هـذا

ولو مرة واحدة .. فهذا يرضينى " ...
وعـن رؤيـته الـروائـيـة وعالقــتـهـا بـتـاريخ بالده "
واحـــدة من أوائل الــــقـــصص الـــقــــصـــيـــرة الـــتى
كـــتـــبـــتـــهـــا كـــانت عـن قـــصـــة أســـرة هـــربت من 

عن أن اجلائزة قد عـلت من شأنه وقيمته وهو
ما أربكه كثيرا فى نفس الوقت ...

قـارنة ب عمل يقوم به شخص كن ا " كيف 
وآخـر .. وفى احلقـيقـة هـذا مسـتحـيل .. وهذا
بـــالـــتــحـــديـــد مــا حـــاولت أن أفـــهـــمه وأدركه مع
اســتــمــرار مــدح هــذه اجلــائـزة .. وأدركـت أنــهـا
تقـدير للمعـرفة وقيمتهـا .. وكأهم ما يحتاج له
الـــبــــشـــر ويـــفــــوق أســـاســـيــــات احلـــيـــاة األخـــرى
ـلـبس وغــيـره .. هــكـذا أنـا ـأكـل وا ـســكن وا كـا

رأيت اجلائزة " ...
وعن الكتابة فى حـياته " أدركت حكمة أسوقها
ـا تــشـعـر به لك .. إذا لم تـســتـطع أن تــصـرح 
فــــاكـــتــــبه .. كــــنت كــــثـــيــــر الــــبـــحـث فى حــــيـــاتى
الصـغـيـرة وأنا طـفل .. وكـنت أقـرأ وأخـلط ب

شــــخــــصــــيــــات الــــكــــتب واحلــــيــــاة من حــــولى ..
سـلـوكــهـا وأفـعــالـهـا .. وأعــيـد تـشـكــيـلـهــا بـشـكل

مختلف عن التطبيق " ...
وبسؤاله عن كتابته للمسرح وما يدفعه لذلك "
ــســرح عـنــدى مــنـظــومــة ركــائـزهــا الــفـعل ورد ا
الـفعل ومناقشـة الظواهر والـظاهرة عندى هى
غـــمــــوض فى نــــفس اإلنــــســـان الــــبـــشـــرى .. أى
إنــســـان .. وقـــد أكـــون أنـــا نـــفـــسى ضـــمـن هــذه

نظومة " ... ا
وبــــــــاحلـــــــديـث عـن مـــــــشــــــــاركـــــــة أهـل بـالده فى
ـهــرجــانــات الــشــعــبــيــة " فى رحــلــة اكــتـشــافى ا

واالســتــجــمـــام .. بــيــنــمــا عــمــلـه احلــقــيــقى فى
البيئة الدرامية ...

ويـقضى سونـيكـا وقته مـا ب نيـجيـريا وأوروبا
وأمــريـكــا فى إلــقــاء احملـاضــرات ولــكــنه مـازال

يكتب أيضا ...
ـعــلق أيـضــا عن أهـمــيـة الــثـقــافـة ومـا حتــدث ا
تمثـله بالـنسبـة لسـونيكـا .. والتى يـستقـيها من
ـــهــرجـــانـــات الـــغــنـــائـــيــة عـــدة روافـــد أهـــمــهـــا ا
والـراقــصـة مع أهـل بالده .. ومن أهم كـتــابـاته
لــلـمــسـرح ثالث مـســرحـيـات قــصـيـرة بــعـنـوان "
سـتـنـقع "  " مـحنـة األخـوة جـيرو " و" سـكـان ا
الـسـاللـة الـقـويـة " .. وكـتب أيـضـا أهم أعـمـاله
ــلـك بــابــو " والـتـى حتــول مــعــهـا ــســرحــيـة " ا ا

سونيكا لناشط سياسى ...
ـــعـــلق أن ســـونـــيـــكـــا قـــد اعــتـــقـــلـــته كـــمـــا ذكـــر ا
احلـكـومـة النـيـجـيريـة و حـبسـه عشـرة شـهور
.. وقـد كتب عن هذه الفـترة فى مؤلفـة بعنوان

" مكوك فى سرداب " عام ... 1972
بدأت احللـقة بعبـارة يؤكد فـيها سونـيكا ألسرة
مــســرحه أن نــيـجــريــا لـهــا األولــويـة لــديه .. ثم
تـبعهـا بعـبارات ذكرهـا سونيـكا فى احلـوار بعد
ذلـك كـعــنــاوين رئــيــســيــة لــهـذا احلــوار عن دور
الــكـاتـب كـمــواطن أوال وغــيــرهـا .. ثم لــقــطـات
سـريـعـة لـسـونـيـكـا أثـنـاء اسـتالمه جلـائـزة نـوبل
وتعبيره عن حـالة الضيق التى شعر به بسؤاله

وبـــرز فى هــذا احلـــوار قــدر الـــهــدوء الــنـــفــسى
والـراحـة التـى يشـعـر بـهـا سـونـيـكـا فى أحـضان
بالده .. وهــو يــســيــر عــلى أرضــهــا .. وحـديــثه
الذى تطرق لكل مناحى احلياة األدبية والفنية
والــعـــمــلـــيــة خـالل عــدة دقـــائق .. وحتــدث عن
طـفولـته وشـبابه وأحالمه وآمـاله وعن الـثقـافة
ـقــراطـيـة ـســرح والـسـيــاسـة واحلـريــة والـد وا
وغـــيـــرهـــا وكــــان واضـــحـــا فى رؤيــــته .. وكـــأنه
يـدرك بخبـرته كل ما جتوب به الـكرة األرضية
.. لـــنـــتـــأكــد أنـــنـــا أمــام كـــنـــز فـــكــرى حـــبـــذا لــو

استطعنا أن ننهل منه قدر استطاعتنا ...
بـعــيـدا عن الـقــيل والـقـال .. والــتـخـمــيـنـات عن
أســــبـــاب هــــذا احلــــوار فـى هـــذا الــــتــــوقــــيت ..
والــــتــــحـــــلــــيالت مـــــا بــــ خــــبــــيـث وحــــمــــيــــد ..
والـتـأويـالت والـتـحــريـفــات وغـيـرهــا  فـإنه من
ثال ألفـريقيا وهو الـطبيعى أن جند سـونيكا 
فخر لها عـبر هذه الشبكة فى أى وقت كان ..
ولــعـلــهـا اخــتــارت هـذا الــتـوقــيت احــتـفــاء مـنــهـا
بـبـلوغ هـذا الـعـمالق عامـه اخلامس والـسـبـع
ـعـلق يـقـدم فى مـقـدمـة بـسـيـطـة وقـيـمـة شـرع ا
لــلـمــشــاهـدين جنـم هـذه احلــلــقـة وهــو الــكـاتب
ـــــســـــرحـى وصـــــوت أفـــــريـــــقـــــيــــــا والـــــنـــــاشط وا
الـسـيـاسى واإلنــسـانى لـهـا عـبــر الـعـالم خـاصـة
واقف احلرجـة " وويل سونيكا " .. وأن " فى ا
أصـوات أفريقيا " تـتشرف باستـضافة الشاعر
والـــــدرامـى والــــروائـى والــــذى تـــــركـت أعــــمـــــاله
ـشـهد الـثـقـافى األفـريقى " بـصـمـة كبـيـرة فى ا

وويل سونيكا " ...
ـعلق أنه وخالل العـديد مـن الفـواصل .. ذكر ا
فى عام  1986حصل سـونيـكا عـلى جائـزة نوبل
لــــآلداب كــــأول أفــــريــــقـى يــــحــــصـل عــــلى هــــذه
اجلائـزة وأنه أهـدى كلـمـته لـلزعـيم األفـريقى "
نـيـلـسـون مانـديال " .. كـمـا ذكـر أن سونـيـكـا قد
أكـــد أن هـــذه اجلــائـــزة لــيـــست لـه وحــده .. بل
ـكن أن يـسـتـحـقـهـا آخـرون يـقـومـون بـأنـشـطة

جليلة فى بالده نيجيريا ...
وأن سـونيـكـا كان مـتـنوعـا فى كـتابـاته .. فـكتب
الكوميديا ومنها " األسد واجلوهرة " كما كتب
ـلك " .. ــوت وسـايس ا الـتــراجـيـديــا ومـنـهـا " ا
وكــتب أيــضــا الــســيــرة الــذاتـيــة ومــنــهــا " أكى "
والـتـى حتـدث فـيـهــا عن فـتـرة طـفــولـته .. كـتب
فى كل شىء وأخـــرج األفـالم أيـــضــا .. ولـــكـــنه

سرح ... يشعر بالراحة فى ا
قـــبل حـــصـــول ســونـــيـــكــا عـــلى جـــائـــزة نــوبل ..
عبرت كتـاباته العالم شرقه وغربه .. وأسست
اجملمـوعات الـدراميـة اخلاصـة بتـنفـيذ أعـماله
ـيـة فـى إجنـلـترا .. .. وتـقـلـد الـوظـائف األكـاد
وأمـريكا .. ونـيجيـريا أيـضا .. واعتـبر سونـيكا
كــــتــــابــــة الـــشــــعــــر والــــروايــــات فـــتــــرة لــــلــــراحـــة

بلغ اخلامسة والسبع وأصبح
أكثر حكمة وتأمالً

سرحي جريدة كل ا

> عن شركة أوبرا للنشر
واإلعالن صدر للشاعر
عصام علم الدين ديوانه
األول " برواز من إزاز "
صرية تصميم بالعامية ا
الغالف عمرو كمال
محمد وقد قام بكتابة
ايسترو مقدمة الديوان ا
محمد سعيد ..حيث
أشار إلى" أن ( برواز من
إزاز ) يؤرخ بالشعر لرحلة
صرى هذا النورس ا
الذى عشق الشعر
وصادقته األبجديات فى
رحلته من النيل الى
الدانوب. 

ليون عائلة ونيس ليون سنبل بعد ا > من أعماله التليفزيونية: كيمو رحلة ا
فارس بال جواد ملح األرض رجل غنى فقير جداً يوميات ونيس اجلزء السادس.

22

31من أغسطس2009  العدد 112

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

اثله إحساس آخر عندما إحساس عـظيم بالشرف والفخر .. ال 
جتلس في حـضرة مفكر وكاتب فريـد في شخصيته وفكره .. وهي
فـرصـة قـلـمـا يـنـالـهـا اآلخـرون .. هـذا أقل مـا تـشـعـر به وجتـده في
ــراسل الـصــحــفي الـشــاب " كـريــسـتــيـان بــوريـفــوي " وهـو عــيـني ا
سرحى " وويل سونيكا فكر والشاعر والـكاتب ا يجلس بـ يدي ا
" .. لــيـس هــذا فـــقـط ولــكـــنه يـــحـــاوره .. ورغم صـــغــر ســـنه إال أن
مظاهر احلـكمة والنـبوغ بدت علـيه عندمـا ترك سونيـكا يتحدث

بـحريـة وتـدخل بعـبـارات مقـتـضـبة في مـرات قـليـلـة .. ولم ال وهو
ؤسسات اإلعالمية في العالم " سي إن أحد أبـناء واحدة من أهم ا

إن " ...
ـية عن أن هذا احلـوار غير الـتقلـيدي الذي قام عبرت الـشبكـة العا
ر ـكن أن  به كـريـستـيـان مع سـونـيـكا .. حـادث غـيـر عـادي .. وال 
مرور الكـرام .. ووضح هذا جليا من خالل كلمات التعليق في البداية

وفي فواصل احلوار وحتى النهاية ...

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرحي جريدة كل ا

شاهد يقول صبحى لألسف مشاهد اليوم ال يريد أن يشغل مخه وعليه > وعن ا
شاهد وال تتسامى وتعلو عليه لذلك أحاول فأنا أصنع أعماالً ال تسطح عقل ا

تقد الوسط ب هذا وذاك.

> جاليرى كونست بشارع
شريف_وسط القاهرة

_يـــشـــهـــد حــالـــيـــا إقـــامــة
معرض"الليلة
الكبيرة"’للفنان
التشكيلى ابراهيم

والذى يتضمن البريدى
مجموعة من اللوحات
التى تتسم بالطابع

الشعبى لتتناسب مع شهر
ويستمر بارك رمضان ا
عرض حتى  7سبتمبر ا
القادم يذكر أن جاليرى
كونست هوأحدث مكان
فنى ثقافى يفتتح فى

وسط القاهرة.
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ؤدون الرئيسيون يركزون مهاراتهم ا
لتقد أنفسهم من أجل التسلية

äGòdG π«ãªJh Ëó≤J
اجلـنـازات والطـقـوس االحـتفـالـيـة األخـرى مثل
رقـــصـــات الـــصــــيـــادين واحلــــدادين واحلـــفالت
قـارنة الـتـنكـرية فـإن هـناك مـجـاالً للـمرونـة بـا

مع مدى وطبيعة انغماس الفرد فى األداء.
ولــكن كـيـف تـتــوافق الـرغــبـة فى عــرض الـذات
مع طـمـوح األداء داخل الـعـرض?.. هـنـاك عـدة
مــهــام ووظــائف وأدوار تـــتــطــلب اإلجنــاز داخل
ـهــارات الـضـروريــة ولـيس كل الـعــرض فـكل ا
ــطــلـوبــة تــتــســاوى أو تــتـشــارك فى ــهــارات ا ا
ــسـئــولـيــة. فــاألشـخــاص ذوو االهـتــمـام نــفس ا
ـــــــكـن أن يـــــــتـــــــولــــــوا األدوار والـــــــقــــــدرة األقـل 

ساندة. ا
ــــصــــنف ـــــهــــارى ا ـــــكن أن يــــحــــدث األداء ا و
بـــشــــكل غــــيـــر رســـمـى حتت ضــــغـــوط األقـــران
سـتـوى اجلـماهـيـرى فى شكل واجملتـمع عـلى ا
تنافس فيما بيـنهم. ولقد شاهدت شابًا معوقًا
يــؤدى رقـــصــتـه فى طــقـس جــنـــائــزى والـــنــاس

تضحك جلرأته على الرقص علنا.
ـــتــكــافـىء لــلــمــؤدى دورا ويــحـــقق الــتــصـــنــيف ا
ضروريًـا فى كثيـر من العـروض فى اجملتـمعات
ــا ال تــكــون ــهــارات ر األفــريــقــيـة  –رغـم أن ا
مـطـلـوبـة  –فـهـؤالء األشـخاص يـشـاهـدون عـلى
ـكن اعـتـبـارهم مـؤدين ـسـرح ورغم ذلك ال  ا

. ثل أو 
فــهم يــعــرفـون أنــهم يــؤدون مــهـمــة. إنــهم خـارج
Informational Structure ـعــلـومــاتـيـة الــبـنـيــة ا
ـكن إنــكـار لــلـحــكـايــة (الـقــصـة) ومـع ذلك ال 
حــــضـــورهـم فــــهـــو ضــــرورى لــــلـــعــــرض. وهـــذا
يـؤسس الــتـقـسـيم األول عـنــد "كـيـربى" لـلـمـؤدى
ـدرك " "Perceived Performerالـذى يــسـمى ا

"خارج القالب الرئيسى للعرض".
إن مـا يـشـيـر إلـيـه "أمـورى تـالـبـوت بـأنه " عـمل
ــسـرح  "Byplayهــو فى الــواقع جــانــبى عــلى ا
ـسـانـدون أسـاسـيـون ـؤدون ا ـيـزة. فـا مـهـمــة 
ـتـضـمن فى الـعـرض بـصرف لـتـعـزيـز الـسرد ا
النظـر عن الكـيفيـة الوظـيفيـة التى تـبدو علـيها
أدوارهـم ألنــــهــــا اجلــــســــر بـــــ الــــعــــالم غــــيــــر
شـاهـدين البـشرى. البـشرى لـلـعرائس وعـالم ا
وإن لـم يـــتم عـــرض حـــركـــات العب الـــعـــروســـة
ـــمــكن ــســـرح فــمن ا داخل أو حتت خـــشــبـــة ا
قــبـــول حــضــور الـــبــشـــر بــاعــتـــبــارهم الـــوســيط

الفاعل فى حتريك العرائس.
ـسـرح" ومـع ذلك ورغم أهـمـيـة "عـامـل خـشـبـة ا
ـــــشـــــاهــــدون ــــكـن أن يـــــأتى ا لـــــلــــعـــــرض فـال 
ــشــاهــدته ألن دوره يــقـــتــصــر عــلى تــعــزيــز دور
الـشـخـصـيـة الرئـيـسـيـة. وقـد أوضح "كيـربى" مع
سرح الـكابوكى راقبـون فى ا ذلك أنه إذا كـان ا
ـعـلـومـاتـية لـلـقـصـة فإن اليـابـانى خـارج الـبـنـية ا
ـسـرح" فى الـعـروض األفـريـقـية "عـامل خـشـبـة ا
مــتــضــمـــنــاً داخل الــعــرض ومــشـــاركــاً فى بــنــيــة
الـــقـــصــة. فـــفى عـــرض "الــكـــابـــوكى" نالحظ أن
هـنـاك يـقـينـًا عـام بـأن مـا يـتم تمـثـيـله هـو مـجرد
خــيـــال بــيــنــمــا فـى عــروض الــعــرائس وعــروض
ـكن أن يتـفاعل األقـنعـة فى الـبيـئة األفـريـقيـة 
ـمثل ذى الـقـناع تـلـقى مع العب الـعروسـة أو ا ا
أثــنـاء تــقـد نــوع مـعــ من احلــقـيــقـة. ألن دور
ــــتــــلـــقـى فى عــــالم الــــعــــرض الــــتــــمــــثـــيــــلـى هـــو ا
ـقــنــعـة لالعــتــراف بـالــعــروسـة أو الــشــخـصــيــة ا

باعتبارهم أرواحاً أو آلهة أو أجدادًا.

ـــيــزهم. فــهم ال ــؤدى الــرئـــيــسى. وهــذا مــا  ا
ـعــنى أنـهم ال يـحـاولـون ضـمـنـيـا أن ـثـلـون  –
يـــتـــظـــاهـــروا بـــأنـــهم غـــيـــر أنـــفـــســـهم وال أنـــهم

شاهدين. يختلفون عن ا
ــؤدون الــرئــيـــســيــون فى هــذه الـــصــيــغــة هم فــا
الــــذين يــــركــــزون أداءهم ومــــهـــاراتــــهم وتــــقـــد
أنــفـــســهـم من أجل الـــتــســـلـــيــة فـــمــنـــهم العـــبــو
األكــروبــات والـراقــصــ ومــروضـو احلــيــوانـات
ـــــوســـــيـــــقـــــيـــــون واحلــــواة ورواة احلـــــكـــــايـــــات وا
شاهدين داحون الذين جتـتذب عروضهم ا وا

ؤدين اآلخرين. بغض النظر عن ا
لــــقـــــد حــــدد (كــــيــــربى) مــــراحـل االنــــتــــقــــال من
الالتـــمــثـــيـل إلى الـــتــمـــثـــيل لـــكى يـــصف مـــجــال
الـســلـوك الـبــشـرى الـذى يــؤسس تـقـد الـذات
ــكــنــنـا أن نــتــابع الــتــزايـد بـطــريــقــة خـاصــة. و
ــســتـمــر فى درجــة الــتــمــثـيـل بـدايــة من األداء ا
Nonmatrixed خـارج القالب الـرئيسى لـلعرض
من خالل قــــالب رمــــزى وتــــمـــثــــيل يــــتم تــــلـــقــــيه

ركب. وتمثيل بسيط وصوال إلى التمثيل ا
ومــبــادىء هــذا األداء بــاعـتــبــاره تــمــثــيال تــركـز
ـتــلـقى. ومن عــلى اخلــبـرة الــفـرديــة لـلــمــؤدى وا
خالل تــــطـــبــــيق مــــنـــهج كــــيـــربـى عـــلـى الـــعـــرض
ـكنـنـا حتـليل تـوجـهات ـسـرحى فى أفـريقـيـا  ا
ـــؤدى فى عالقـــته بــالـــعــرض حــتى وتـــوقــعــات ا
يــــتـــــطـــــور دون اإلشــــارة إلى درجـــــة االعــــتـــــقــــاد
مارسـة الظاهـرانية لألداء رتبـطة به فـفى ا ا
ال يكون هذا األداء مـعيارا جلودة العرض حتى

لو كان ذا فعالية اجتماعية روحانية.
ـــتـــلــقى أو ــا يـــوجـــد االعــتـــقــاد إمـــا عـــنــد ا "ر
ـــــؤدى ولـــــكـــــنه ال يـــــؤثـــــر عــــلـى الـــــتــــصـــــنـــــيف ا
ـوضــوعى وفـقــا جملـال الــتـمـثــيل/ الالتــمـثـيل. ا
ـمثل بـأن مـا يفـعـله حقـيقى أو فـسواء يـشعـر ا
ـتـلـقى مـا يـراه فـإن كل هـذا لن يـغـيـر يـصـدق ا

من تصنيف العرض".
فـــلــيـس كل من يـــرغب فى عـــرض الـــذات لــديه
ـوهـبـة وهـذا يـسـتـلـزم من الـكـفـاءة واخلــيـال وا
بــعض من يـؤدون األدوار الــرئـيـســيـة أن يــتـركـوا
ساندة. وال شك أن التعرف لآلخرين األدوار ا
ـوهبـة يتضح على الطـبيـعة النـسبـية للـمهارة وا
من خالل االســــتـــخـــدام الــــواسع لــــلـــمـــنــــافـــســـة
الـهيـكـلـيـة فى كـثـيـر من اجملـتـمـعـات األفـريـقـية.
ـبنـية عـلى أساس ـؤسـسات ا وحـتى فى إطار ا
ــســـئــولــيــة صالت الــقـــرابــة والــتـى تــضــطـــلع 

دوره الـوظـيـفى  –فإن مـفـهوم "جـانـبا  –الـتوجه
aside – in- لــــلــــمــــشــــاهـــــدين فى وضـع عــــكس
ــكن أن يــســاعــد الــقــارىء فى فــهم reverse" 
درجــة الـــتـــغـــيـــر الـــكـــامن فـى أداء هـــذا الــدور.
ــئــويـة لــلـزمن داخل وأعــنى بــهـذا أن الــنـســبـة ا
الــعــرض الـواحــد والـتى يــتـفــاعل فــيـهــا "عـامل
ـــشــــاهـــدين ــــســــرح" مـــبــــاشـــرة مـع ا خـــشــــبـــة ا
بــاعـتـبـاره "ذاتـه" (كـمـا فى الـتــقـالـيـد الــغـربـيـة)
هى أكـــبــر نــســبــيًــا مـن الــزمن الــذى يــؤدى فــيه
الــدور. فـــفى األدوار الـــتى ال يـــتــظـــاهـــر فــيـــهــا
سرح" بأنه شخص آخر جنده "عامل خشبة ا
رغـم ذلك يــنــغـــمس فى أنـــشــطــة اإلقـــنــاع الــتى
ـكن الـقـول أنـهـا تـتـحـول تـدريـجـيـا إلى تـمثـيل
(كما فى مـسرح أبيـبو للـعرائس وأقنـعة سابو
وأقنـعة شـامـبا). وهـذا يضـاعف من الـلحـظات
احلــاسـمــة داخل هــذه الــعــروض: قـد ال يــلــتـزم
ــؤدون بــصـــيــغــة أداء واحـــدة طــوال الــعــرض ا
ــا يـــتـــحــركـــون بـــشــكـل مــتـــتـــابع بــ لـــكـــنــهـم ر
احلـقـيـقـة والـتـظـاهـر. وبـيـنـمـا يـبـدو هذا األداء
مـــنــــســــوبـــا إلى بــــريـــخـت فى تــــأثـــيــــره فـــإنه ال
ــتـــلــقى بــأن مــا يــســتـــخــدم بــالـــطــبع لــتــذكـــيــر ا
يـشاهـده هو خـيال وأن الـشخـصيـة فى الواقع
هى شــخص عــادى ولــكـنـه يـثــبت بــاألحـرى أن

كن أن يكون غير عادى. الشخص العادى 
وفى الصـيـغة الـثانـيـة أضع تلـك العـروض التى
ال تـــســتــلــهـم "الــتــظـــاهــر" وتــركــز عـــلى تــقــد
الـذات الـذى يـتطـلب درجـة رفـيـعـة من مـهارات
ـكن أن يـدعم الـدور الـرئـيـسى األداء والـذى 

(دور البطل) ويرشده.
فـــغـــيــاب االســـتـــلـــهــام عـن الــتـــمـــثـــيل وحـــضــور
يـز هـذه الصـيـغة تـطـورة  ـهـارات الرفـيـعـة ا ا
عن الـصيغـة السابقـة مع أنه فى حالة األدوار
سـاعدة جنـد أنهم جـزء من تفـاصيل احلدث ا
ـــؤدون الـــرئــــيـــسى أو الــــشـــخـــصــــيـــة. وهـــؤالء ا
عـروفون بأنهم بارعون فى تقد ساندون ا ا
الـتـسلـيـة غالـبـا مـا يسـتـغلـون الـفـرصة لـتـقد
أنـفسهم بالطريـقة التى جتعلـهم يحصلون على
ـهـارتـهم. ورغم ذلك الـتـصـفـيق واالسـتــحـسـان 
ـســرح" يـدعــمـون فـإنــهم مــثل "عـمــال خــشـبــة ا
ــقـام ويـســانـدون الــشــخـصــيـة الــرئـيــســيـة فى ا
ــسـانـدون بــشـكل األول. وبـيـنــمـا يــؤدى هـؤالء ا
ــؤدى مــنــفــصل  –مـــكــانــيــا أو تــتــابــعــيــا  –عـن ا
الـرئــيــسى فــإن حـضــورهم يــعـتــمــد كـلــيــة عـلى

لـــــقــــد اســـــتـــــفــــادت بـــــعض دراســـــات األداء فى
ـــــســــرح األفـــــريــــقـى من نـــــظــــريـــــات الــــعــــرض ا
ـسـرحى عـنــد "ريـتـشـارد شـيــشـنـر" و"هـربـرت ا
بــــــــلـــــــو" وآخـــــــريـن. ولـــــــعـل من بــــــــ أهم هـــــــذه
ـنـهـجى الـذى قـدمه الـنـظـريـات هـو الـتـفـسـيـر ا
"مايـكل كـيـربى" حـول الـفـرق الدقـيق فى األداء

ب التمثيل والالتمثيل.
ؤدين فى ـقـال أن يطـبق عـلى ا ويـحـاول هذا ا
أفريـقيـا الـقسم األول من اسـتمـراريـة االنتـقال
من الالتـمثـيل إلى الـتـمـثيـل لكى نـالحظ كيف
يتحول الالتمثيـل تدريجيا إلى تمثيل مع تغير
. مـثل الـسياق حـتى عنـدما ال يـبدأ العـرض 
ـــرحـــلـــة األولى تـــتــــضـــمن تـــلك األدوار الـــتى وا
حتـتـاج إلى أدنى مهـارة ويـؤديهـا شـخص سوف
Stage ـسـرح أشــيـر إلـيـه بـأنه "عـامـل خـشـبــة ا

Hand".
ـسرح الغربى وتسلـيما بـأن هذه التسـمية فى ا
سرح تـشير دائمًـا إلى ما يدور خارج خـشبة ا
ــرئى الــذى قــد وبــشــكل عــام الــنـــشــاط غــيــر ا
يحـتاج إلى مهـارات خاصـة فإن هـذا العمل ال
يتم بهـذه الصورة فى الـبيئـة األفريقـية. فعامل
ـكنه ـسـانـد وال  ـسـرح يقـوم بـدور ا خـشـبـة ا
أن يــؤدى دور شــخـــصــيــة رئـــيــســـيــة فى عــرض

مستقل.
ــسـرح" مــكـانـة وبـيــنـمــا يـحــتل "عـمــال خـشــبـة ا
ــكن تــعـريــفـهم بـارزة طــوال الـعــرض فـإنه ال 
بــأنــهم مــؤدون وظــيــفــيــة داخل الــعـرض ألنــهم
خـارج الـقـالب الرئـيـسى لـلعـرض وفـيـما يـتـعلق
بـاألسـبـاب الـتى من أجــلـهـا يـكـونـون فى عالقـة
ـؤدى فـإنـهم كمـا سـنرى "داخل مسـرحـية مع ا
كن أن ـسـرحى". وعـنـد هـذا احلـد  القـالب ا
نــصــفــهم بــأنــهـم مـؤدون جلــزء صــغــيــر أو يــتم
تــوظــيــفـهـم فى جــزء من دور وهــذا يـفــتح لــهم
احـتــمــال أن يـقــدمـوا أنــفـســهم كــمـؤدين بــشـكل
مـتــعـمـد حـتى ولـو عـلـى نـطـاق مـحـدود. وحـتى
ــسـرح" نــفــسه عــنــدمــا يــقــدم "عــامل خــشــبــة ا
كمؤدى يشكل متعمد فإن هدفه األساسى هو
ـمــثل الـرئــيـسى (أو الــبـطل) أن يـؤدى تـمـكــ ا
بــشـكل صــحـيـح ودون قـلق أو انــزعـاج من آلــيـة

كان والتوقيت. البس وا ارتداء ا
وعـنــدمــا نــســعى إلى أن نــنــسب مالمح الــواقع
واحلـضـور كـمـا يـقــتـرحه "كـيـربى" إلى تـقـد
ـؤدين فى أفـريـقــيـا فـهـنـاك بـعـدان آخـران ال ا
بد أن نأخذهمـا فى اعتبارنا: األول هو عالقة
ــؤدى الــتى يــكــون فــيــهــا الــتـفــاعل ـشــاهــد بــا ا
ـألـوف فـضال عن بـيـنـهـمـا هـو تـعــلـيق الـعـادى ا
تـعلـيق الـواقع واحلـقيـقـة وبـذلك نؤسس شـيـئًا
أكـــثـــر من مـــجـــرد إعـالء احلـــقـــيـــقـــة الـــتى يـــتم
إدراكــهــا من خالل اإلعالء لــدرجــة أن الــنـاس
ـكن أن يــصــيـروا غــيـر عــاديـ (أو الــعـاديــ 

) لفترة من الزمن. خارق
لمح الثانى يـنتج من األول ويؤسس أفضلية وا
Multi Layered Per- ألداء مـتــعـدد الـطــبـقـات
ــكن مـن خالله ألى مــؤدى  formanceوالــذى 
ـــثل تـــارة ويـــقــدم داخـل الــعـــرض الـــواحــد أن 
ــتــلــقى ــؤد أو ا ذاته تــارة أخــرى. ولن يــواجـه ا
أيــة صـــعــوبــة فى ضـــبط حــركــة االنـــتــقــال بــ
ــطـــلـــوب أداء تــمـــثـــيــلـــيًــا . إذ لــيـس ا احلــالـــتـــ
ــتــلــقــ مــتــواصال غـــيــر مــتــقــطـع لــكى يــقــنـع ا
بــحـضــور "آخـر".. إنــهــا حـالــة من اإلدراك بـأن
بــعض الــنــاس لــديــهـم الــقـدرة  –بــشــكل مــؤقت
خالل مــدة الــعــرض  –أن يــنــتــقـلــوا بــ تــقـد

الذات وتقد اآلخر.
ـسرح"  –لكى نـؤكد وفى حالـة "عـامل خشـبة ا

تأليف:  فرانسيس هاروجن
ترجمة : أحمد عبد الفتاح
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كيف تتوافق الرغبة فى عرض
سرحى? الذات مع طموح األداء ا

سرحي جريدة كل ا

سرح القومى > ا
لألطفال قرر إعادة
تقد مسرحية"فارس
من مصر..على
مبارك"اعداد محمد عبد
الرشيد واخراج محسن
العزب وذلك مع بداية
العام الدراسى القادم
على خشبة مسرح
وهى من متروبول
ناهج عروض مسرحة ا
ها بشكل ويتم تقد
سنوى منذ أكثر من 5
سرح ويسعى ا أعوام 
القومى لالطفال. 

شاكل > وعن اجلزء السادس من يوميات ونيس يقول إنه يتناول القضايا وا
صرية والعربية فى الوقت الراهن. االجتماعية التى تواجهها األسرة ا
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انــتـقـال الـعـرض لــلـمـهـرجـان اخلـتــامى بـالـفـيـوم
ــصــمم لــتــوجــيه الــراقــصــ كــان يــحــتــاج مـن ا
ـلـمح الــرئـيـسى واخـتـصـار عــددهم فـقـد كــان ا
يـشى بزحـمـة ال تلـيق ومـساحـة مـسرح الـفـيوم
ولـــكـن روح االســـتـــعــــراضـــات كـــانت فــــانـــتـــازيـــة
تـنــاسب طـبـيــعـة الـعــمل كـكل وتــعـطى انـطــبـاعًـا
بتنوعها ومالءمـتها للمواقف واألحداث خاصة
فى مـواقف حـلـم زعـبـلـة وحـوريـة أمـا عن أهم
مــا فى االســتــعــراضــات فــقــد كــان فى رشــاقــة
الـراقـصــ وقـدراتـهم احلــركـيـة الـتـى تـشـعـرك
كـــمــــتـــلق بـــاالرتــــيـــاح واالنـــســـجــــام مع الـــعـــرض

والرضا عنه.
أمـا عـن األداء الـغــنــائى والـتــمــثـيــلى فــلــنـا بــدايـة
مــلـــحــوظــتــان أتــمــنى لـــو أخــذ بــهم أحــمــد عــبــد
اجلـلــيل عــنـدمــا يـقــدم الــعـرض فى مــحـافــظـات
مـصـر كـمـا وعـد الـفـنـان عـصـام الـسـيـد أوالهـما
تــتـعـلق بــشـخـصـيــة "قـمع الـدولـة" والــتى قـام بـهـا
عه فـانـتـازية  –وائل زكى  –حـيث إننى بـإتـقـان و
ال أفـــــضل ذلـك الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر الـــــذى يـــــضـع من
شـخـصـيــة قـمع الـدولـة رجـالً شـبه مـخـنس ذلك
أن هذا النموذج فى الـتفسير انتشر بال داع فى
ـيـديـا وأصـبح عـامًال مـشـتـرًكـا كـثـيـر مـن ألـوان ا
ـلــحـوظـة فى كـثــيـر مـن األعـمـال الــفـنــيـة?! أمــا ا
مـثلـة التى قـامت بدور حـورية الثـانـية فـتتـعلق بـا
والـــتى بـــدت بــرغـم حالوة صـــوتـــهـــا أقــصـــر من
زعـبــلـة بـشـكل الفت وهـو األمـر الـذى كـان يـؤدى
واقف الرومانتيكية لبث روح التهكم فى بعض ا
لـــدى اجلـــمــهـــور وأظن أن اخملـــرج الـــذى عــانى
ـلـفـتة كـثيـًرا لـكى يـخـرج العـرض بـهـذه الـصورة ا
زدوج والذى أجهد نفسه فى جتهيز الكاسيت ا
ــشــاكل الـــتى ال تــقــلل قـــادرا عــلى تالفـى هــذه ا
بــأى حــال مـن األحــوال من فــرحـــتــنــا بـــالــعــرض
واألداء الـراقى الـذى ظـهـر به كل من عـمـرو أبـو
الــفــتــوح فى دور مــخــمخ وبــدر الــدين أبــو غـازى
ــمــثل الالمـع حــسـام مــحــيى فى دور الــراوى وا
فى دور قـرة آدم أوغـلى فـقـد اجتـهـد كـثـيـرًا لكى
تــبـدو صــورته كـاريــكـاتــيـريــة مـزخــرفـة بــاحلـركـة
والصوت واالنفعـال وكذا بدا محمود جودة فى
دور الوزيـر واجلوارى سمـاح سعـيد وحيـاة عبده
ونــورا طـيــبــة ونــدى إبـراهــيم ورغــدة بــدر الـدين
ومـها عـلى وحنـ الـبدوى وجنالء فـتحى وهـيام

أحمد.
أما الثـنائى كاميـليا ومـحمد السـويسى واللذان
أديـا كـل من شـهــرزاد وزعـبــلــة فـإنــهـمــا اجـتــهـد
لـلغـايـة ووظـفـا صـوتيـهـمـا لـكى يـخـرج األوبريت
فى صــورة مـشــرفـة صـحــيح كـان هــنـاك فـارق
واضح بـ األداء التـمـثـيـلى واألداء الـغـنائى إال
أن جـمـهـور الـعـرض اسـتـمـتع كـثـيـرًا بـهـما حـيث
أنهما يـتمتعـان بأصوات شجـية تميل لـلتطريب
وأظن أن اخملـرج وفق تمامًـا فى اجلمع بيـنهما
واجـــتــهــد كـــثــيــرًا أثـــنــاء الــبـــروفــات لـــكى يــبــدو

التناغم واضحًا وغير منفر.
وأخـيـرًا أود هـنــا تـسـجـيل أمـنـيــة أخـيـرة تـتـعـلق
ه ألطـول بــهـذا الـعــرض أال وهى أن يـتم تــقـد
ــــكـــنــــة ســـواء بــــالـــشــــرقـــيــــة أو بـــقــــيـــة فــــتـــرة 
ـوذج مــحـتـرم يـعـبـر بـصـدق احملـافـظـات فـهـو 
عن اجلــــــهـــــد اخلـالق الـــــذى يـــــقــــــوم به بــــــعض
مـخـرجى الثـقـافـة اجلـماهـيـريـة وأظن أن هذا
الـعــرض مع مــسـرحــيـة "الــقــرد كـثــيف الـشــعـر"
أفضل ما قدمت الهيئـة العامة لقصور الثقافة
مــــنـــذ ســـنـــوات طـــويـــلـــة وال بــــد من اســـتـــثـــمـــار
جنـاحـهم بــشـكل يـلـيـق بـهم وحـتى يــتـعـلم هـؤالء
الـذين يـصـنـعون عـروضـهم لـلـجان الـتـحـكيم أن
سرح له رسالة جمـالية واجتماعية هامة فن ا

تلقيه. وال يجب االستهانة به أو 

فى إتمام العالقة بينه وب األميرة شهرزاد.
طــبـعــا تــبــدو حـكــايــة مـلــفــقـة ذات تــكــوين سـاذج
وأحداث غير منطقية ومفاجآت سريعة وبنهاية
مـــتــوقــعـــة ولــكـــنــنـــا تــعـــلــمـــنــا أن تــكـــامل الـــفــنــون
واعـــتـــمـــادهـــا عـــلى حـــكـــايـــة بـــســـيـــطـــة هى أهم
هم هـو تنـامى احلدث يـزات فن األوبريت فـا

غناة. البسيط بحيث تغلب عليه األجزاء ا
وكذلك امـتزاج ذلك التـكوين بـصور وتابـلوهات
راقــصـــة وفـــانــتـــازيــة وهـــو مـــا حــقـــقه الـــعــرض

سرحى الذى قدمته قومية الشرقية. ا
ـنـعم مـبـارك أمـا سـيـنـوغـرافــيـا الـدكـتـور عـبـد ا
فـــقـــد اعـــتـــمـــدت بـــداهـــة عـــلى إخـالء خـــشـــبــة
ـــمـــثـــلــ ـــســـرح مـــعـــظم الـــوقـت جملـــمـــوعـــة ا ا
ــغـنــ والــراقــصـ مع األخــذ فى االعــتــبـار وا
وجـود مستويات من الـبرتكابالت لـتمايز بعض
مثـل والراقـص وكانت البـانوراما اخلـلفية ا
ــصـــمم إذ تــعــددت ــهـم لــدى ا هى الــعـــنــصــر ا
أشــكــالــهــا ومــنــاظــرهــا الـــتى تــتــوافق وطــبــيــعــة
احلدث الـدرامى وإعطاء انـطبـاع عام فـانتازى
فــبــهــرجــة األلــوان وتــنـاسـق تــشـكــيـالتـهــا كــانت
تنحـو جلمـاليـات ذات صبـغة احـتفـاليـة وتعطى
لــلـمـتـلـقى إحــسـاسًـا عـامًـا بــالـرشـاقـة واجلـمـال
ـا يـشـيـان الـلـذين ال يـؤكــدان عـصـرًا بـعـيــنه وإ
فـقط بــأجـواء تـشـبه حــكـايـات ألف لـيــلـة ولـيـلـة
وهو ملمح مهم إذ أن الـدكتور مبارك كان يعلم
أن مـــعــظـم األحــداث مـــجــانـــيــة وغـــيــر مـــلــزمــة
وتــكــويــنـه كــان يــراهن عــلى الــلــعب مع احلــدث
بــــألــــوان ذات طــــابع احـــــتــــفــــالى تــــغــــلـب عــــلــــيه
ـلـونـة بـألوان الـزخـرفـة الـبـارزة عـلى الـسـتـائـر ا
ـنهج بـدت زاهـية وكـذا كـانت أزياؤه من نـفس ا
مع األخـذ فى االعــتــبـار أن هــنـاك تــمـايــزاً بـ
أفــراد الـكـورس واجلـوارى من نــاحـيـة والـسـادة
ـصـمم واألمـراء مـن نـاحـيـة أخـرى وقـد عـمـد ا
ــكــنـة أن تــظــهــر "شــهــرزاد" فى أبــهى صــورة 
ـسـرح كـان ال بـد وأن فـوجـودهـا عـلى خــشـبـة ا
يــأخـــذ الــعــ لــتــتــعــدد األلـــوان الــتى تــرتــديــهــا

وشكلها األخاذ.
أمـا عن اسـتــعـراضـات إبـراهـيـم الـديب فـكـانت
رشـيـقــة ومـوفــقـة فى كــثـيــر من األحـيـان إال أن

ألدواته ودرامــاتـه ولــعل هــذا هــو أحــد أســبـاب
رســوخ ذلك الــفن الــصــعـب فى وجــدان عــشـاق
سـرح الغنـائى فأحلـان خالد الـذكر كانت فن ا
جـــمـــيـــلـــة وبـــســـيـــطـــة وعـــمـــيـــقـــة ومـــرحه وذات
شخصـية جمـالية مـتفردة بدت كـأفضل ما فى
األوبــريت العــتـمــادهـا عــلى الــتـكــوين الـبــسـيط
والــــشــــجى كــــمــــا أنـــهــــا حــــافــــظت عــــلـى الـــروح
لفت أن الكوميدية الفانتازية لطبيعة العمل وا
تـــوزيع عــبـــد الــله رجــال ألحلـــان ســيــد درويش
كـان مـلــتـزمــا بـطـبــيـعــة وشـخـصــيـة الــلـحن وهـو
األمـر الذى يـؤكد كـفـاءة األحلان وقـدرتهـا على
التأثير الفـنى واجلمالى لسنوات طويلة ويقول
عـبـد الـله رجـال حـيـنــمـا أسـنـد لى الـعـمل تـبـ
لى أن أحلــان سـيــد درويش تــعــيش بـيــنــنـا اآلن

وكأنها ابنة اللحظة الراهنة.
وتـــتــــنـــاول حـــكـــايــــة األوبـــريت قــــصـــة اجلـــنـــدى
ــــــصـــــرى "زعـــــبــــــلـــــة" الـــــذى رحـل إلى إحـــــدى ا
اإلمــارات األســيـــويــة وعــمـل كــجــنـــدى نــفــر فى
جــــيــــوشــــهــــا فى الــــوقت الــــذى كــــانـت األمــــيـــرة
الً شـهـرزاد تـبـحث لـنــفـسـهـا عن حب جـديـد 
عـلــيــهـا حــيــاتـهــا وحــيـنــمــا زارت اجلـيـش لـذلك
الــغـرض شــاهــدت "زعــبـلــة" ووقــعت فى فــتـوته
وجـمـالـه فـتـقـربت إلـيه بــالـرغم من غـيـرة قـائـد
اجليوش الذى كان يكره زعبلة ألن األخير كان
يـحب جـاريـة اسـمـهـا (حـوريـة) وقـائـد اجلـيوش
كـان مـلـهـوفًـا بـهـا وفى الـوقت الـذى حتـاول فـيه
"شـهـرزاد" لـفت انـتـبـاه "زعـبـلـة" بـتـرقـيـته فـجـأة
لـعدة منـاصب نرى فيه أمـيرًا إلحدى اإلمارات
اجملاورة يـحاول أن يـفـوز بحب "شـهرزاد" وهى
التى ال تعيره أى انتباه ألنه ال يتمتع بأى صفة
مـن صـفـات الــفـحـولــة اجلـنـســيـة والـكــاتب هـنـا
يـلـعب مـعـنـا لـعـبـة فانـتـازيـة فـاسم األمـيـر "قـمع
الــــــدولـــــة" وهــــــو رجـل إمـــــعـه فــــــعالً ال نــــــرى له
شــخــصــيــة أو رأى أو نــخــوة وكـعــادة األوبــريت
تـتـنـامى فـيه األحـداث بـسـرعـة وتـهـافت بـحـيث
ــعــركــة حــربــيـة يــســتــطــيـع "زعــبــلــة" أن يــفــوز 
ضخمـة وهو الـذى ال يعرف شـيئا ذا قـيمة عن
فـنــون احلـرب وخـطــطـهـا وحــيـنــمـا يـعــود فـائـزا
توقع يـقابل باحلفاوة الالئقة طبعًا على غير ا

عــادة مـــا تـــضـع الــظـــروف الـــصـــعـــبـــة ســـيـــاجًــا
ضـاغــطـا عــلى الـفــنـان بـحــيث تـضــعه فى حتـد
البـســات احملـيــطـة به رهــيب أمـام الــعـوامـل وا
فـإما أن يكون أو تـنتهى أسطـورة وجوده هكذا
وضع اخملـرج الكـبيـر أحمـد عبد اجلـليل نـفسه
فى حتـد عـظيم يـخـصه من ناحـيـة ويخص فن
األوبـريت مـن نـاحـيـة أخـرى فـهـو كـمـخـرج كان
مــطـالــبـا من اإلدارة وفـى نـفس الــوقت كـان فن
األوبـــريت فـــنًـــا مــهـــمالً مـــنـــذ ســـنــوات طـــويـــلــة
ويـحتاج لـفنـان حقيـقى يعى أهـميـته ويأخذ فى
اعتبـاره أهمية تـضافر العـناصر اجلمـالية مثل
ــوسـيـقى الــسـيـنـوغــرافـيـا والــتـمـثـيـل والـغـنـاء وا
والرقص لـكى تـبدو فى صـور مـتكـامـلة وبـراقة
ـــكن أن وهـــكـــذا زاد الـــتـــحــــدى فـــأى الـــفـــرق 
حتتمل تقد عرض مثل "أوبريت شهرزاد"?!
احلـق أقـــول لـــكم إنـــنـى أشـــفـــقت كــــثـــيـــرًا عـــلى
اخملـرج فــاإلنـتـاج فـى الـثـقــافـة اجلـمــاهـيـريـة ال
يـحـتـمل تـقـد هـذا األوبـريت بـصـورة مـرضـية
كـمـا أن هـذه الـنـوعـية حتـتـاج لـتـدريـبـات فـائـقة
(غنائية وتمثيلية وموسيقية) ولعل فكرة أحمد
عـبـد اجلـلــيل عن إخـراج هـذا األوبـريت جـاءت
بعـد كـشفه لـلـكفـاءات الـفنـية بـقـوميـة الـشرقـية
وإصـــــراره عـــــلى تـــــضـــــافـــــر جـــــهـــــود الـــــفـــــرقـــــة
االسـتـعـراضـيــة هـنـاك وهى فـرقــة تـمـثل مـصـر
ـــهــرجـــانــات االســـتــعـــراضــيـــة ولــهــا عـــادة فى ا
سمـعة دولـية طـيبـة كمـا أنه اعتـمد عـلى موزع
مــــوســــيــــقـى صــــاحب تــــاريـخ طــــيب ولـــــديه من
األفــكـار الــكــثــيــر لــوضع األوبــريت فى مــكــانـته
الـتى يسـتحـقهـا وكان أهم مـا قام به "عـبد الله
ـــوســيـــقـى أن اخـــتـــار أن تــؤدى ـــوزع ا رجـــال" ا
ـوسـيـقى تــكـون مـسـجـلـة األغــانى حـيـة بـيـنــمـا ا
وهى طـريـقــة فـعـالـة خــاصـة مع الـعـروض ذات
اإلنــتــاج الـــضــعــيف ولـــكــنــهــا تـــعــطى لــلـــمــتــلــقى
إحساسًا طيـبًا بأن ما يقدم أمامه حر وطازج
ــوســيــقى مــســجــلــة ولــكـن مــا بــالــيـد صــحــيح ا

حيلة.
وتــــكــــمن أهــــمــــيــــة أوبــــريـت شــــهــــرزاد فى ذلك
ـــلـــفـت بـــ كـــلــــمـــات أغـــانـى بـــيـــرم الــــتـــنـــاغـم ا
الـتونسى وأحلان سـيد درويش فهمـا يشعرانك
دائــــمـــا بــــأنـــهــــمـــا عــــلى قــــدر عــــال من اإلبـــداع
ـطـورة والـنــضـوج الــفـنى فــالـكــلـمــات الـســهـلــة ا
لــلـحــدث الــدرامى الـبــســيط الــذى كـتــبه عــزيـز
عـيـد كانت تـطـيـر فى الـسمـاء مع أغـانى بـيرم
إذ أن معانيه لم تخرج عن اإلطار العام ولكنها
بــجــانب اعــتـمــادهــا عـلى اإلطــار الــسـهـل كـانت
تعطى الـفرصـة لشخـصيات األوبـريت أن تؤكد
ــكن أن نـدخل ذلك بــوضـوح إنـنــا كـمــصـريـ 
ــطــورين أحمد خميساجملــال بــكـل قــوة ونــكــون أحــد رواده ا

 تكمن أهمية األوبريت فى التناغم
 ب نص بيرم وأحلان سيد درويش
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سرحي جريدة كل ا

نظومة القيمية التى حث عليها > والبد - كما يقول صبحى - أن يتم ترجمة ا
اإلسالم من خالل الدراما االجتماعية بدالً من حتول الفن إلى مشروع جتارى.

 جمعية النهضة العلمية
والثقافية"جزويت
القاهرة"بدأت مساء
اضى اخلميس ا
برنامجها السنوى

لالحتفال بشهر رمضان
الكر و الذى يستمر

وى حتى11سبتمبرالقادم
تضمن البرنامج إقامة
مجموعة من األمسيات
والسهرات الرمضانية
شاركة فرق مستقلة
تقدم عروضا متنوعة فى

وسيقى والغناء ا
سرح. والفلكلور والتراث وا
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ثليه اخملرج أحسن اختيار 
من أجيال مختلفة

 ¬«a øµ°ùj øŸ â«ÑdGh 

..≈fÉehQ ΩÉªMلــقــد كـان الــتـمــثـيل مـن أوفق عـنــاصـر الــعـرض
ـســرحى وذلك يــرجع حلـسن اخــتـيــار اخملـرج ا
ـمـثـل وهى تـولـيـفة غـريـبة لـفـريق الـعمل من ا
ـثــلـيـ مـخـتــلـفى األعـمـار الــسـنـيـة ورغم من 
ذلك تشعر معـهم بحالة من الدفء رغم غرابة

طروح  وضوع ا ا
سرحية فلقد صنع اخملرج وبالنسبة للـحركة ا
ثالثــة مــســتــويــات لـلــحــركــة مــســتــغال مــســاحـة
احلمام فى األسفل ليتم التمثيل داخل احلمام
ـكـتــشف بـهـا أو فى مـســتـوى أرضـيــة الـغـرفــة ا
ــنـقـذ الــغـرقى احلــمـام أو عــلى الـبــرج الـعــلـوى 
ـسـرحـية ـا أعـطى تـنـوعًـا بـصـريًـا لـلـحـركـة ا
ـمثل ولم تـلـتـزم فـقط بـاخلط األفـقى حلـركـة ا
كـمــا اسـتــغل احلـمــام الـذى يــنـزل اجلـمــيع إلـيه
فى مـحاولة للـتخلص من اثامـهم وآثام اجملتمع
ـعـابـر وقـد عـبـر اجلـمـيع احلـمـام سـواء عـلى  ا
اخلــشــبـيــة الــتى وضــعت عـلــيه أو بــالــنـزول فى
احلــمــام نـــفــسه .مع اســـتــخــدام بـــعض أجــهــزة
اإلضــاءة من األسـفل لـتـعــطى اإلحـسـاس الـعـام
بـحـالـة الـشخـصـيـة كـمـشهـد إيـفـان وهـو يـجلس

فى احلمام وتتغير اإلضاءة عليه 
الــديـــكـــور : اســـتـــغل مـــصـــمم الـــديـــكـــور قـــاعــة
العـرض كاملـة فقدم فـى وسط القاعـة احلمام
الــــــرومـــــــانى الـــــــذى وضع عـــــــلى زوايـــــــاه األربع
تـمـاثيـالً للـنـسـاء فى مالبـسـهن الـرومـانـيـة شبه
العـاريـة وهو حـمـام ملـئ بالـزخـارف من حوافه

الداخلية .
ـــعــابــر ووضع عـــلى احلــمـــام من أعــلـى بــعض ا
ـمـثــلـون فى احلـركـة اخلـشـبــيـة  يـســتـخـدمـهــا ا
يـزانـسـ وخـلق أماكن واسـتـغلـهـا اخملـرج فى ا

جديدة لتنوع احلركة  
طبخ وهو فى يـسار اجلمهـور اجلالس يوجـد ا
يتخذ الشكل الكالسيكى كطراز ويتميز باللون
ــيـل لــلـــحــمـــرة ورغم اإلهــتـــمــام الــبـــنى الـــذى 
بـــتـــفــــاصـــيـــله الـــدقـــيـــقـــة إال أنـه لم يـــســـتـــخـــدم
الئم كديـكور موجود عـلى خشبة االسـتخدام ا

سرح  ا
 وفى مــواجـهـة اجلـمــهـور خـلف احلــمـام يـوجـد
ـكـتـبه اخلـاصـة سـريـر إيـفـان الـفــردى وأعاله ا

به وعلى  اجلمهور يوجد احلمام .
ـنظـر بـشـكل عام جـيـد ويوحـى بفـكـرة جتمع وا
الــــتــــخــــلـص أو الــــتــــطــــهــــر من أدران أو أوســــاخ
نـزل هى أماكن ـوجود فى ا اإلنسـان فجـميع ا
تهـتم بالنـصف األسفل من األنـسان أو بـغرائزه
ـطبخ والسـرير وهو اجلسـدية مثل احلـمام وا
مــا جــعل جــمــيع مـــســاو اجملــتــمع تــأتى لــهــذا
ـكـان من طامـعـ فى الـسـلطـة أو الـشـهرة أو ا

ال أو اجلنس.  ا
وفق مصـطـفى سـليـم فى كلـمـات األغـانى التى
ن قـدمـهـا الـعـرض مـثل أغـنـيـة الـنـهـايـة الـبـيت 
ؤلف يسكن فيه وهى جتسيد لفكر اخملرج وا
والـتى يــجـسـدهـا اخملـرج بـهـجـوم إيـفـان ومـارتـا
ومواجـهـة كل الطـامـعـ فى البـيت وحـصارهم
أعــلى احلــمـام وفــوق اجلــســور ثم إلـقــاءهم من

عابر لداخل احلمام . هذه اجلسور أو ا
وأغــنــيـة أخــرى بــ أنـا نــيف الــعـالـم وحـبــيــبـته
مـارتا التى تطالـبه باالهتمام بـها ولكنه يرفض
هــذا االهـــتـــمــام ويـــصــر عـــلى مــوقـــفه ويـــســعى

لتحقيق حلمه باجملد والشهرة .
ـــــوســـــيـــــقى واألحلـــــان جـــــيـــــدة ولـــــقـــــد كـــــانـت ا

التوظيف ومعبرة .
أمــا الـتــعـبــيـر احلــركى فـهــو عـنــصـر مـفــقـود لم

أجد له ضرورة بداخل العرض وال توظيف .
فى الــــنــــهـــايــــة عــــرض حــــمــــام رومـــانـى عـــرض
مــحـــتـــرم وجــاد ويـــضــاف الـى عــروض مـــســرح

الدولة اجليدة التى ندر وجودها . 

بـــشـئ من اإلتــــزان والـــوقــــار وأيـــضــــا بــــشئ من
اإليحاء باجلشع العـلمى الذى يشعر به كأستاذ
جــامــعى كــمـا أعــطى بــعض اإلحــسـاس بــالــنـدم
عـلى حبـيـبـته حيـنـمـا رأها بـصـحبـة إيـفـان أنتى
نـوف والقلق على  احلـمام فقد اسـتبدل عشقه

للمرأة مارتا بعشق احلمام والهيام به .
ــرأة مـــارتــا هــو واخـــتــيـــار نــيـــفــ رفـــعت لـــدور ا
ــمــثـلــة من رشــاقـة ــا تــتـمــتع به ا اخـتــيــار مـوفق 
جــــســـمـــانـــيـــة وقـــدرة عـــلى الـــتـــعـــبـــيـــر بـــاجلـــســـد
وبــالــصـوت وأيــضــا قــدرة عــلى الــغــنـاء والــرقص
كان رقصا وفرحا فكانت كالفراشـة التى تمأل ا
وهى تـؤدى الـدور فى حــالـة من الـنـشــوة انـتـقـلت
ــشــاهـــدين أى أن حــضــورهــا الــقــوى جلــمــهــور ا
أضـفى عـلى اجلـمـهـور شئ من الـتـعـايش إذ إنـها

تمثل العنصر النسائى الوحيد فى العرض 
عـبد الله الـشرقاوى فى دور عـضو جلنة احلى
ـــثل قــديــر اســـتــطــاع بـــقــدرته الـــصــوتــيه هــو 
الـسيـطرة عـلى اجلمـهور طـوال حديـثه حتى أن
اجلـمــهــور يـتــنـاسى ثــبــات الـصــوت عـلى مــنـوال

واحد طوال الوقت ويلهث وراء سماع كلماته 
أشـرف عـبـد الـفـضيـل منـقـذ الـغـرقى أداء جـيد
وحـس كــومــيــدى راقى اســتــطــاع بــخــفــة ظل أن
ــــواقف الـــطــــارئـــة الـــتـى نـــشـــأت يـــتـــعــــامل مع ا

كأخطاء الغير 
ثل متـمكن وكوميديان بالسليقة جميل عزيز 
فـهو يؤدى الكومـيديا بشـكل بسيط ودون تكلف
مـثليـ الكبار من منه فتـشعر أنك أمـام أحد ا

جيل العمالقة 

يـحتاجونه من تطـهير وأثام وخطـايا. فاألستاذ
ـحــبـوبـبـته الـتى جـاء اجلـامــعى الـذى يـضـحى 
ـتــعـا فى وجـود بــهـا لـلـمــكـان لـيــقـضـيــا وقـتـا 
إيفـان وحـتى ال يدع الـفـرصة إليـفـان أن ينـفرد
باحلـمام وحـده حـتى ال يحـطـمه ويتـخـلص منه

فيقضى على أحالمه وطموحاته. 
تعة وذلك ارتا ويتبـادال احلب وا ويـتعرف إيفـان 
بـعـد أن أكـتشـفت عـدم حب أنـا نـيف لـها وتـفـضـيله

لشخصه ومجده والتخلى عنها وعن حبها 
اإلخراج : 

قـــام اخملـــرج هــشـــام جـــمـــعــة بـــتـــحـــديــد أمـــاكن
ـنــزل ولم يـفـصل بـ اجلـمـهـور عــلى أطـراف ا
اجلـمــهـور والـبــيت الـذى به احلــمـام عن طـريق
ــــقـــــاعــــد الـــــتى اتـــــخـــــذت أشــــكـــــال مــــقـــــاعــــد ا

االسترخاء على حمامات السباحة .
ـمثـلـ جاء مـوفـقا فـمحـمـد محـمود واخـتـيار ا
فى دور إيـــفـــان أنــتـى نــوف ومـــا يـــتـــمـــتع به من
خفـة ظل وقـدرة عالـيـة على اإلضـحـاك ليـقدم
النـموذج الـساخـر للـمواطن الـذى تتـكالب عـليه
ـشـاكل واألزمات  ولـقـد بـرع مـحمـد مـحـمود ا
ــــونــــولـــوج الــــشــــاق الـــذى تـاله عـــلى فـى هـــذا ا
الرجل األبكم واألصم معـتقدا أنه مسئول هام
ـمـثل من إمكـانـيات وهـو يكـشف مـا يـتمـتع به ا
صـوتــيــة وحـركــيــة وقـدرة كــبــيـرة عــلى الــتــلـوين

والتعبير 
ن الشـيـوى فى شـخصـيـة أنا نـيف األسـتاذ وأ
ــتـســلـقـة اجلـامــعى وهـو يــجـســد الـشــخـصــيـة ا
والطامحة للشهرة واجملد وقد أدى الشخصية

من هــــو األهـم فى نــــظـــــر اجملــــتــــمـع والــــتــــاريخ
وهل قـيمـة األثر تـطغى على اإلنسـان أم األثر  ,
ـــا قـــيـــمـــة اإلنـــســـان احلـى وتـــأخـــذ مـــكـــانه . و
نــــقـــدس كـل مـــا هــــو قــــد ويــــضــــيع مــــعه حق
ا تتمتع عاصر من مجهود وعمل  ,و اإلنسان ا
ـــة بـــكـل هـــذا االحـــتــرام هـــذه األشـــيـــاء الـــقـــد
ـــعــاصــر والــقـــداســة بــيـــنــمـــا يــهـــمل اإلنـــســان ا
ويضيع وتـسلب حريـته للمـحافظـة على األثر .
كـل هـــــذه الــــتـــــســـــاؤالت يـــــطـــــرحـــــهــــا الـــــكـــــاتب
ســتــانـسالف ســتـراتــيف فى مــسـرحــيـته حــمـام
رومـانى والـتى قـدمـتـهـا فـرقـة مـسـرح الـطـلـيـعـة

من إخراج هشام جمعة 
ـصيف لـيقـضى على حر يذهب اإلنـسان إلى ا
الــصــيف فــيــعــود لــيـجــد بــيــته مــحــتال من قــبل
الـــهـــيــئـــات الـــعــلـــمـــيـــة الــتى اكـــتـــشـــفت بـــطــريق
الـــصـــدفـــة كـــنـــزا أثـــريـــا فى بـــيـــتـه وهـــو حـــمــام
رومـــانى مــــنـــذ عــــهـــد اإلمـــبــــراطـــور الــــرومـــانى
بـومــبــلــيــان ويـصــبح الــبــيت مــحــاصـرا مـن قـبل
أســـاتــــذة اآلثـــار من نــــاحـــيـــة واحتــــاد مـــنـــقـــذى
الـــغــــرقى من نــــاحـــيـــة أخـــرى والـــبــــاحـــثـــ عن
الـــشـــهـــرة من نـــاحـــيـــة ثـــالـــثـــة والـــبـــاحـــثـــ عن
الـثـروات من ســمـاسـرة اآلثـار والــعـقـارات الـكل

كان عدا صاحبه األصلى  يطمع فى ا
توسطة إيـفان أنتى نوف رجل ينـتمى للطبـقة ا
ــــلك فـى حـــيــــاته ســــوى هـــذا فى اجملـــتــــمع ال
الــبــيـت الــذى  اكــتـــشــاف احلــمـــام الــرومــانى
األثـــرى فــيه والـــذى تــركه أليـــام قــضــاهـــا عــلى
شـاطئ الـبـحـر وعــاد لـبـيـته لـيـجـد الـصـحـفـيـ
ــكـــان ويــقــيــمــون واألعالمــيــ يــقـــطــنــون فى ا
ـؤتمرات الـصحـفية لـيمـجدوا هذا اإلكـتشاف ا
األثـــرى الـــذى يـــعـــود الـى عـــصـــر األمـــبـــراطـــور
بــومـــبــلــيــان ويــنــتــمـى فــنــيــا الى مــدرســة مــارك
أنـــطـــونـــيـــو أكـــتـــوفـــيـــان لـــيــجـــد إيـــفـــان نـــفـــسه
ثـله هذا ـا  مـحاصـرا ب واجـبه جتـاه وطنه 
احلمـام من قيـمة فـنيـة فريـدة وب احـتيـاجاته
كــإنــسـان يــطـلب الــراحـة واالســتــقـرار فى بــيـته
ـــهـــدد بـــالـــتـــأمـــيم مـن قـــبل الـــدولـــة أو عـــلـــيه ا
التصرف قـبل أن يجد األسطول األمريكى فى

احلمام الرومانى .
ـثل احلمـام بالـنسـبة لـلعـالم أو األستاذ بينـما 
أنــا نــيف  الــدكـتــور اجلــامــعى اجملــد والــشــهـرة
حــــتـى تـــتــــضــــاءل أمــــامـه كل األشــــيــــاء فــــاحلب
يـضـحى بـه فى سـبـيل اجملـد والـشـهـرة ويتـخـلى
عن حبيبته مارتـا ليحصل على اجملد والشهرة
فـهــو كــأســتـاذ جــامــعى بــالــنـســبــة له االهــتــمـام
ـــــة أفــــضل من االهــــتــــمــــام بــــاألشــــيــــاء الــــقــــد
بـاإلنـسـان حـتـى أنه يـتـخـلى عن مـحـبـوبـته لـقـاء
ـــتــمــثـل فى احلــمــام حتــقــيق حـــلــمه بـــاجملــد وا

وليس عنده ضمير بل عنده شهادة جامعية 
أمــا احلـمــام بـالــنـســبــة لـ "سى كـوف اخــصـائى
الــتــحف الــتــاريــخــيــة والـذى يــجــد فـى احلــمـام
قـيمـة مـالـيـة كبـيـرة فـهذا احلـمـام قـد يـحقق له
نـصف مـلـيـون دوالر أمـريـكى ومـثـلـهم لـصـاحب
ـــنــزل مــقــابـل نــقل احلــمـــام إليــطــالــيـــا وبــيــعه ا
لــشـخـص أمـريــكى .وهـى فـرصــته لــلــمــمــكـسب
قـــبل أن تـــصـــادر الـــيـــونـــســـكـــو الـــبـــيت بـــحـــجـــة

احلفاظ على القيمة التاريخية للحمام .
واحلــمـــام بـــالــنـــســبـــة لـــديــامـــانـــديف الـــوســيط

ادى  العقارى هو وسيلة للتربح ا
واطن تصـاعدة التى يعانـى منها ا إن احلـالة ا
الـبــسـيط إيــفـان أنــتى نــوف من وجـود احلــمـام
فى بـــيـــته تـــمــثـل أزمــة األنـــســـان الـــبــســـيط فى
ـادى الـبـشع الـذى نحـيـا فـيه فـاحلـمام الـعـالم ا
ثـله من مكان لـنظافـة اجلسد والـتخلص ا 
مـن األدران واألوســــاخ وتـــــكـــــالب الـــــســــلـــــطــــات
تـسلق أيضا ـسؤل عليه بل الـطامع وا وا
صاحب لـيصبـح اجلميع يـبحث عن الـتطـهيـر ا
لــعــمـلــيـة االســتـحــمـام رغـم أنه حـمــام فـارغ من
ــــا ــــثل رمــــزًا عــــنـــــد اجلــــمــــيع  ــــاء ولــــكــــنـه  أشرف عزبا

> ويرى صبحى أن دور الفن قبل أحداث احلادى عشر من سبتمبر يختلف تماماً
عن دوره بعدها فى األولى كنا نناور أعداءنا وبشكل مباشر فى الثانية وجب علينا
جميعاً أن نكشف أوراقنا ألن العدو يلعب بوقاحة تفوق الوصف.

وأنا على يقـ أن الرجال ال يدركون قيمة الزواج
بـالــنـسـبــة لـلـمــرأة. أيـهـا الــكـئـيـب. أال تـعـتــقـد أنـني
زوجـة صــاحلـة. فــاألمـر ال يــقف عــنـد حــد جـاك

فهناك أيضا أبناء جاك
سير جوفري:

نعم
ليدي تورمينستر:

ألـيـس األمـر مــدهــشـا? حــ تــفـكــر أنــنـا – زوجـة
ـــشــاعـــرنــا جــاك وصـــديـــقه - وحـــدنــا نـــعــتـــرف 

لبعضنا البعض ونناقش األمر بكل هدوء.
سير جوفري: (متأوها)
ليتني ما أقنعتك بالبقاء

ليدي تورمينستر: 
لم تقنعني (مبتسمة) أيا صديقي العزيز

سير جوفري: 
(مذهوال) لم أقنعك?

ليدي تورمينستر:
بالطبع ال. كنت أعرف أنك تستعد للرحيل

سير جوفري:
كيف?

ليدي تورمينستر:
ـــهم أنـــني كـــنت أعـــرف ال تـــشـــغل بـــالك كـــيـف! ا
وكـنت أشـعـر أنـني سـأجـدك جـالـسـا هـنـا في تـلك
الساعـة من الليل.لذا جئت يحدوني األمل في أن

سرحي جريدة كل ا
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ـثل هـذا احلــديث مـعك أجـدك. كــنت مـتــشـوقــة 
وبـــالــفــعل نــزعـت مــنك االعــتــراف كـــمل لــو كــنت

أنزع سنتك.
سير جوفري:

ولم?
ليدي تورمينستر: 

لم? ألنه سـيــكـون سـلـواي في تـلـك األيـام الـكـئـيـبـة
الـقــادمـة وألنـني كـنت أعـرف أنك حتـبـني وكـنت
أرغب في سمـاع ذلك.ألن احلياة ال تزال أمامك
أمــا أنـا فــحـيــاتي قـد انــتـهـت ألنـني أحــبك وكـنت
مــصــرة أن تــعــرف ذلك. واآلن حــ تــرحل عــني
لـن أعــــــــــيـش فـي أوهــــــــــام. لــــــــــقــــــــــد وصــــــــــلـت إلى
ولكن بالطبع ستتزوج .أعرف أنك سـتتزوج اليق

هذه اللحظة – على األقل -ستظل ملكي أنا.
سير جوفري: 

) هذه الـلحظة تلهفت شتاقتـ ا ـد يديه ا )
ستقبل اضي وا وكل حلظة في ا

ليدي تورمينستر:
ــسـتــقـبـل يـالــهـا من حــروف صـغــيـرة تــخـفي آه ا
الــكــثـيــر والــكـثــيـر. أكــاد أراك تــعـرفــني بــزوجـتك
بــبـعـض اخلـجـل وأكـاد أرى نــفــسي أصــافــحــهـا..
ـــر الـــوقت ســـريــعـــا..... ولـــكن من وأصـــافـــحك.
الـــرائع حـــقـــا أن أعـــرف أنك أحـــبـــبـــتـــني كل تـــلك

السنوات...
سير جوفري:

ليال ونهارا. أنت وال أحد سواك.
ليدي تورمينستر:

وقـد أحـبـبـتك أنـا أيـضـا.آآآه أحـبـبـتك.واآلن بـعـد
شاعرنا لبعضنا البعض لن نتقابل أن اعترفنا 

ثانية حتى تعرفني بزوجتك.
سير جوفري:

آه!!
ليدي تورمينستر:

لقـد أحـببـتك وأحـبك ألنك مـخلـوق رائع مـستـقيم
ــيـز ومــخـلـص أحـبـك حلـبـك جلـاك وأكــثــر مــا 
جـــاك من وجـــهـــة نــظـــري أنه اســـتـــطــاع أن يـــثـــيــر
ـــشـــاعــر. واآلن يـــا صـــديــقي بـــداخــلـك كل هــذه ا
الـعزيـز دعنـا ال نـشعـر باخلـجل فكالنـا يجب أن
يـشـعر بـالفـخـر والسـعادة. سـنمـضي في طـريقـنا
ونــؤدي واجـبــنــا ولــكــنــنــا أبــدا لن نــنــسى حــديــثــنـا

الليلة.
سير جوفري: 

(برقة) بدأت أن أتفهم....
ليدي تورمينستر: 

ـــســـتـــقـــبل.... وأنـــا لن ســـتـــكـــون أقل وحـــدة فـي ا
. آه قــلب أخــاف ثــانـــيــة من الــنــجــوم. قــلــبي جــر

رقيق جر بعد هذه اللحظات.
سير جوفري: 

(يتقدم نحوها بعاطفة جياشة) جرترود!
ليدي تورمينستر: 

(تـرفع يـدها) ال ... فـلـتـبق مـكـانك...تـلك خـيـوط
الــــفــــجــــر األولى... يــــجب أن أمــــضـي. وداعـــا. ال
يجب أن نتـصافح. أنت وأنا.... آه يـا جوفري....

وداعا وداعا
(تــمــضي مـســرعــة وتـغــلق الـبــاب.يــطـأطئ رأسه

ويبقى واقفا بال حركة بجوار الطاولة)

ستار

سير جوفري:
إنه لـيس مـاهرا عـلى عـكـسك أنت بالـطـبع. ولكن

هل الذكاء كل شئ?
ليدي تورمينستر:

ألم أقل لك إنه أفـضل إنـسان في الـوجـود أتظن
أنــنـي أدعي أنــني تــعــيــســة? أنت تــعــرفــني جــيــدا.

رة واحدة بلذة الصراحة. ولكنني أود أن أنعم 
سير جوفري:

ولكنك كنت حتبينه?
ليدي تورمينستر:

بالطبع كنت والزلت أحبه.
سير جوفري: 

(منتصرا) أرأيتي?
ليدي تورمينستر:

ـلك يدا في صـناعة لـو كنـا نحن مـعشـر النـساء 
اللغـة البتدعـنا الكـثير من الـكلمات كـي نعبر عن
مــشــاعـرنــا لـلــرجــال الـذين نــحــبـهم.بــالــطـبع أحب
جـاك ولــكـنـني أقـســو عـلـيه أحـيــانـا وحـ أنـظـر
في عيـنـيه عيـناه تـشبه عـيـني الكـلب ولكـنه كلب

مخلص.
سير جوفري: 

(بـجـديـة مـطـلـقـة) ال أعــتـقــد أن الـنــسـاء يـدركن
قيمة الصداقة في حياة الرجل.

ليديي تورمينستر: 

بــــبــــنت شــــفــــة تــــقــــول إنك ســــئــــمت مـن الــــبــــولـــو
واجلـــولف ولــعـــبــة الـــبــريـــدج. حــســـنــا مـــاذا عــني
أنـــا?هـل يــــجب أن تــــعــــبس في وجــــهـي بـــكـل هـــذه
احلدة وتضن علي بشكوتي الوحيدة أنت يا من

قررت الرحيل?
سير جوفري: 

سأرحل وسـأتزوج من فتاة صينية (غاضبا) نعم
بل سأتزوج أول فتاة صينية أقابلها.

ليدي تورمينستر:
اذا كل ذلك? أنت تفاجئني 

سير جوفري:
ألنـهـا عـلى األقل لن تـتمـكن من أن حتـكي أشـياء
ـا أنـهـا ال تــعـرف الـلـغـة سـيــئـة عـني ألصـدقــائي 

التي يتكلمونها.
ليدي تورمينستر:

وتـتــفـرس مالمـحه (مــسـنـدة ذقــنـهـا عـلـى يـدهـا
ل? هل جاك  بدقة) جوفري

سير جوفري: 
لم أمل منه قط

ليدي تورمينستر: 
ألنه أطــلـق الــرصــاص عـــلى الــنـــمــر الــذي كــاد أن
وألنـك دلـكت أنــفه وألنـكــمـا تــتـحــدثـان يـفــتـرسك
عن اخلــيــول وغـيــرهــا وعن لـعــبــة الـبــريــدج الـتي

تخسر فيها دائما.
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سرحي جريدة كل ا

ولوية بقيادة > فرقة ا
نشد عامر التونى تشارك ا
قهى حاليا فى فعاليات ا
الرمضانى الذى ينظمه
البيت الفنى للمسرح
ركز القومى بالتعاون وا
للمسرحعامر التونى قال:
تقدم الفرقة يوميا فقرة
سحراتى" فى بعنوان" ا
قهى الذى ختام برنامج ا
يتضمن عروضا موسيقية
كما وفنية ولقاءات ثقافية
ولوية ضمن تشارك ا
برامج صندوق التنمية
الثقافية ودار االوبرا
صرية خالل الشهر ا
. الكر

> بسبب متابعة أخبار وتوابع احلرب على غزة كاد محمد صبحى أن يفقد إحدى
عينيه بسبب انفجار فى شريان رئيسى مسئول عن اإلبصار نتيجة ارتفاع ضغط
الدم حسب شهادة األطباء.
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أحمد عبد الرازق أبو العال

ـشــهـد  ووسط تـلـك احملـاولـة الــتـجـريــبـيـة ــتـنـوعــة فى ذات ا ا
الـــتى أرادهـــا اخملـــرج - هـــكـــذا - نـــراه يـــلـــجـــأ إلـى اســـتـــخــدام
الــشـرائح  اخلــشــبــيـة أحــيــانــا  والـقــمــاشــيـة أحــيــانــا أخـرى 
ـســتـخـدمــة بـواسـطــة الـراقـصــ الـتـعــبـيـريــ فى الـعـرض  وا
ـــؤلف  –أسم لـــيــقـــدم من خـاللــهـــا بـــيـــانـــات الــعـــرض ( اسم ا
اخملـــرج  –اسـم مـــهـــنـــدس الـــديـــكـــور  –اسـم واضع اإلحلــان 
صـاحبة لـلرقص التـعبيرى البس .. الخ ) تلك الـشرائح  ا وا
لحمـية  لم يكن متنـاغما مع أسلوب اإلخراج   ذى الـصفة ا
الـذى لم يــجىء مـلــحـمــيـا  بل جــاء واقـعــيـا تـمــامـا  حــتى تـلك
الكتل من الـديكـور الذى صـممه ( محـمد سـعد) بثـباتـها طوال
ــشــاهــد  وتــغــيــر احلـاالت ــسـرحـى  بــرغم تــغـيــر ا الــعــرض ا
اذا جاءت النـفسية للشـخوص  كانت أيضا سببـا للتساؤل .. 
هـكـذا وبــشـكل يـعــكس حـسـا  كــابـوسـيــا  أو حـلـمــا  أو مـنـاخـا
أسـطـوريـا  بـرغم واقـعـيــة األحـداث كـمـا أشـرت فى الـبـدايـة 
فــأحـداث الــنص لـيــست مـتــخـيــلـة  بل هى أحــداث تـاريــخـيـة 
ـــســرح عـــاجلــهـــا الــكـــاتب مـــعــاجلـــة جـــديــدة  فـــيــمـــا يــســـمى 
اإلسـقاط السياسى  والـديكور عبارة عن أربـعة أعمدة دائرية
كـبــيــرة وضــعـت بــشــكل مــنــتــظم  عــمــودان عــلى كل جــانب من
ـغطـاة بـقمـاش  يـشبه ـسـرح  تلك األعـمـدة ا جانـبى خـشـبة ا
الــسـتــار  ويـتــحـرك ألعـلـى  فـتـظــهـر داخــله  أفـعـى  أو تـنـ
ـتـوافقـة مع احلـالـة الـنـفـسـية ا يـشـيـر إلى الـداللـة ا ضخـم  
ـــشــهــد  وعـــنــدمـــا تــغـــيب تــلـك احلــالــة  تـــســقط لــشـــخــوص ا
الستارة مرة أخرى  لـيختفى شكل التن  أو صورة األفعى 
وبـنفس أسلـوب التصـميم الذى جلـأ إليه من قـبل محمـد سعد
 ح صـمم ديكـور ( إكـليل الـغار )  ذلك االسـتـخدام يـكشف
صـمم له رؤية  اليـود الـتنـازل عنـهـا  وهى رؤية  تـعكس أن ا
رغبـته فى تقـد صورة يـلعب فـيهـا اللـون القـا دورا  وتبدو
ـتــصـاعـدة  حـلـوال تـكـويـنــات أو مـسـتـويــات أمـاكن الـتـمــثـيل  ا
ـساحة ـمثـل  وإلتاحـة الفـرصة لـلتـعامل مع ا لتـنويع حـركة ا
سـرح  لكى تتسع الستـيعاب العـدد الكبير التى تمثل خـشبة ا
مـثـل أيـضا !! وبـشكل من الـراقصـ والراقـصـات  ومعـهم ا
سـتويات – اليـسبب أى ارتبـاك فى احلركـة .. الديـكور بهـذه ا
ـسـرحـية  فـيـمـا عـدا األعـمـدة-  جـاء مـتـوافـقـا وداعـمـا جلـو ا
ـلــكــة ( الــزبـاء)  ــكــان الـذى هــو قــصــر ا ومــحـددا لــطــبــيـعــة ا
ــســرح  كـان ــوجــود فى خــلـفــيــة خــشـبــة ا ــسـتــوى األعــلى ا وا
ـاضى  فــنـجـد مـكــانـا تــدور فـيه كل األحــداث الـتى تــرتـبط بــا
الـزبـاء - مـثال - تــذهب إلى تـلك اخلـلـفـيـة  الـتى هى حـديـقـة
القصـر  لتـجلس عـلى األرجوحـة  وهى تتـحدث حـديثـا يتسم
بـبـراءة األطفـال  وكـأنهـا تـعود إلى طـفـولتـهـا  وهكـذا  وهذا
مـا دفع اخملرج إلـى االستـعـانـة بطـفـلـة صـغيـرة  أحـضـرها فى
ــلـكــة  الـتى شــهـدت أول مــشـهــد أراد به الــعـودة إلى طــفـولــة ا
لـكتها وهى طـفلة  لـنراها فى نفس الـلحظة خيط دم  فى 
ثابة فالش  فى سنها الطبيعى  فـكان استحضار الطفلة  
بــاك  وكـذلـك حـ اســتــحـضــرهــا - مـرة ثــانــيـة -  فى نــهــايـة
وكأن ـلـكـة  ليـحـمـلـهـا رجـال الـقـصـر  ـسـرحـيـة  بـعـد مـوت ا ا
اخملـرج أراد التركيز عـلى تلك الطفولـة التى شهدت أول خيط
ــلــكـة  فــالــتف حــول رقـبــتــهــا  ودفـعت لــلــثــأر  سـعت لــغــزله ا
وتـها  وخـسارة حـبـها .. ألنـها كـانت تـعلم كـما تـصرح الـثـمن 
التـنـبت فيـها فى آخـر جـملـة قـالتـها ( إن أرضـا ارتـوت باحلـقد

زهرة حب ..)
ــا انـــعــكـس عــلى ــمـــثــلـــ      لــقـــد جنح اخملـــرج فى تــدريـب ا
ـان إمام ) تـمـيز والالفت  وعـلى وجه اخلـصوص ( إ أدائـهم ا
ـثــلـة تـسـتـطـيع مـعـايـشـة أدوارهـا بـشـكل فى دور الـزبـاء  وهى 
سـرحيات الـتى شاهدنـاها فيـها ( بيت الـدمية جيـد  وفى كل ا
 –قصة حب  ) وغيرها من األعمال  نشعر أنها تتقن دورها 
وتـسـعى إلى مـعـايشـة الـشـخـصـيـة  وتقـمـصـهـا بـشـكل يـدعو إلى
شاعـر  ومتدفق  اإلعـجاب  فدورهـا هنا مـتشابـك  ومتنـوع ا
ــمــثل الــذى قــام ومع ذلك قــدمـــته بــسالســة  ووعى  وكـــذلك ا
كـان بـارعا  ـتـآمر  بـدور ( قـصيـر بن سـعـيد ) ذلك الـداهـية  ا
ــلك حـــســـا كــومـــيــديـــا  حـــاول اخملــرج  تـــوظـــيــفه فـى بــعض و
ـواقف  وكان أيضا ( شـادى سرور ) مقنـعا إال أننى أفضل أن ا
ـوهـبـته فى اإلخـراج  إذا كـان مـخـرجـا لـعرضـه  وليـكن يـلـتـفت 
الــتـمـثــيل مع آخــرين  حـتـى ال يـدفـعـه ذلك إلى االرتـبــاك . كـنت
ـثـلى الـعـرض  إال أنـنى لم أسـتـطع أتـمـنـى أن أحتـدث عن كل 
احلــصــول عـــلى مــعـــلــومـــات عن الــعـــرض  ســوى مــاقـــرأته عــلى

مثل . شار إليها  ولم تتضمن أسماء ا اللوحات ا

سرحى  وبشكل متالحق فنية  ليوظفـها فى عناصر العرض ا
ــســرحــيــة  والــصـراع ـا أفــقــدنــا مــتــعـة مــتــابــعــة شــخـوص ا  
الـدرامى الــدامى  الـذى جـســده مـحــمـود ديـاب فى نــصه  تـلك
الوجـبة الدسمة من العـناصر الفنيـة التى جاءت مزدحمة  –إذا
ـــتــفـــرج أمــام مـــشــاهـــدة جــمـــالــيــة  صح الـــتــعـــبــيــر  –وضـــعت ا
وســيــنــوغــرافــيــة  أثــرت عـــلى مــســألــة الــتــلــقى  وكــان من أبــرز
ـا التى جـاءت غـير عالمـات االهتـمـام بالـعـناصـر اجلـمـاليـة  ر
ـســرحى  صـحـيح أن مـوظــفـة أحـيــانـا  مـســألـة إعـداد الــنص ا
اخملرج أراد اختصار نص مـحمود دياب  لكى يقدمه فى ساعة
ونــصف  إال أن هـــذااالعـــداد أضــر بـــبــعـض شــخـــوص الـــعــمل 
لكة  خاصة شـخصية ( الـزباء ) وشخـصية ( زبداى ) عـاشق ا
الذى  جتـاهله تـمامـا فى اإلعـداد  وكذلك شـخصـية ( عـمرو
بن عـدى ) تلك الـشـخـصيـات  شـخـصيـات رئـيسـيـة فى الـعمل 
وكل كلمة تقولها لها معنى  بل تكشف بعدا جديدا من أبعاده 
لك  من   ذكرت فى الـبدايـة أن اخملرج أراد أن يـقدم كل مـا
شـاهد الذى تـلقـاها كـوجبة إمكـانيـات  ووضعـها كامـلة أمـام ا
دســمــة  أهــدرت حق الــتـــلــقى بــشــكل جــيــد  وجــعــلــته يــشــعــر
ـــا دفــعــتـه إلى االنــصـــراف قــلــيـال عن الــعــرض  بــتــخـــمــة  ر
شـاغال نفسه  بفك تلك الـرموز الكثيـرة  التى قدمها اخملرج
ـجـمـوعـات من الـشـبـاب  والـفـتـيـات  لـيـقدم  حـ اسـتـعـان 
مـن خاللـهم حـركــات تـعـبـيـريــة  تـسـعى لـتــقـد داللـة  فـضال
ــصــاحب ــرئى  وا عن اســتــخــدامـه ألصـوات الــكــورس غــيــر ا
لـألحلـــان  الـــتـى تـــشــــبه األحلـــان اجلــــنـــائـــزيــــة  ذات اإليـــقـــاع
ــســتــلــهــمـة كــلــمــاته من داخـل نص ديــاب نـفــسه  الـبــطىء  وا
ولـيـست خارجـة عـنه  والـديكـور الـذى يعـتـمد عـلى الـنحت فى
تعـدد فى أجزاء أخرى  أجـزاء منه  ويعـتمـد على التـشكيـل ا
ـشــهـد الـتـمـثـيـلى ـوسـيـقى الـقــويـة  كل هـذا  كـان يـحـدث وا وا
يـدور بـ شـخصـيـتـ أو أكـثـر  هـذا الـزخم  هـو الـذى أثر -
كـمـا ذكــرت - عـلـى الـتـلــقى  بــسـبب تــزاحم الـعــنـاصــر الـفــنـيـة

ــصــرى   فى الــدورة الــثــانــيــة لــلــمــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح ا
شـاهدت عـرضـا مـسـرحيـا لـلـمخـرج  ( شـادى سـرور ) من إنـتاج
مسرح الطليعة  ومن تأليف ( أسامة نور الدين ) وهو عرض  
( إكــلــيل الـــغــار )  واذكــر أنـــنى حــ كـــتــبت عـن ذلك الــعــرض 
ذكـــرت أن اخملـــرج  (جنح فى تـــقـــد عــدد كـــبـــيــر من الـــشـــبــاب
ـسـرحى : الـتـألـيف واإلخـراج الـواعـد فى كـل عـنـاصـر الـعـرض ا
ـالبس وغـيـرهـا من ـوسـيـقى وا والــتـمـثـيل والــديـكـور والـنــحت وا
الـعـنــاصـر  كــلـهم عـنــاصـر شــابـة جـديــدة  وقف بـجــانـبـهم وآزر
مـثل الالفت ( خـلـيل مرسى )  وذكـرت - أيـضا - جتربـتـهم  ا
ـــوذجــا لــلــعــروض الــتى يـــســتــطــيع بــهــا أن  ذلك الــعــرض يــعــد 
ـسـرحـي  ـيـالد جيـل من ا الـشـبـاب تـقـد شـهـادة حـقـيـقـية  
سيتبوأون مكانتهم فى القريب العاجل  فقط هم يحتاجون إلى
ـمكن أن دعم دائم  ورعـايـة واجبـة  بـهـمـا سـيتـشـكل تـيـار من ا
ـسرح لـفترة طـويلة نستـعيـد به اجلمهـور الذى ذهب بـعيدا عن ا
جــدا ) هـذا مــاذكــرته مـنــذ عـامــ  وهــا أنـا ذا أشــاهـد عــرضـا
آخــر لــلــمــخــرج ( شــادى سـرور ) مـن إنــتـاج مــســرح الــطــلــيــعـة  
يــواصل به مـا بــدأه من جــديــة  ومن رغـبــة فى تــقــد عـنــاصـر
شـابة جديـدة  ورؤية فـنية مـتميـزة  وهو عـرض ( أرض التنبت
الـزهــور ) الـذى كـتـبه مـحـمــود ديـاب  فى نـهـايـة الــسـبـعـيـنـيـات 
ـسـرحـيـة  والـنص يـنـاقش مـوضـوع الـعـداء ويـعـد آخـر أعـمـالـه ا
الـتـاريخى بـ قـوت مـتـناحـرتـ  ويؤكـد علـى أن هذا الـعداء ال
عـنى أن ـهـد األرض أمـامـهـمـا لكـى تـنبـت زهـورا !!  ـكن أن 
ــا يـــكــون الـــدافع الــذى تـــنــبـت حــبـــا حــقـــيــقـــيــا فى الـــقــلـب  ور
تغيـر الكبير هـو ذلك ا عاجلة هـذه الفكرة دفع(محمود ديـاب)  
ــتــمــثل فى اتــفـــاقــيــة كــامب ديــفــيــد الـــتى وقــعت  بــ مــصــر  ا
ـوضــوعه  من الــتـاريخ وإسـرائــيل وعــلى الــرغم من اســتـلــهـامـه 
إال أن شـخـوصه أصـبحـوا قـنـاعـا يـسقط- مـن خاللهم- الـعـربى
مـايريده من داللة عـلى الواقع  وكان هذا هـو السبب الذى دفع
ـسرح ـسـرحـية عـلى خـشبـة ا سـئـولـ  لرفض تـقـد هذه ا ا
و عرضهـا بعد وفاته بسنوات كـثيرة وفيه يتعرض ح كـتبها
ــلــكــة تــدمــر  لــفــكــرة االنــتــقــام والــثــأر الــتى  تــداولــهــا بــ 
ـلكة احليرة وذلك بـعد أن قام ملك احليرة بـقتل ملك تدمر و
 فـوجـدت ابـنــته(زيـنب الـزبــاء)أنـهـا مـطــالـبـة بـأخــذ ثـأر أبـيـهـا  
فـتـقـوم بـاسـتـدراج مـلك تـدمـر الـذى يـرغب فى الـزواج مـنـهـا إلى
عـرشــهـا وتــقـوم بــقـتــله  فى الــوقت نــفـسه  يــرى مـلك احلــيـرة
رأة التى اجلديد  أنه مضطر - هو اآلخر-  لالنتقام من تلك ا
ـة) فـيــقـوم (قـصـيـر بن سـعـيــد) مـسـاعـده  بـتـنـفـيـذ قـتـلت(جـز
لك ومؤداها أن يذهب إلى (الزباء) اخلطة التى وضعـها أمام ا
لكة مدعيا أن ملك احليـرة طرده وقام بجدع أنفه  ويريد من ا
أن تقوم بحمايته  فتساعده  وتوافق على أن يأتى بتجارته من
الـعـراق إلـى تـدمــر بـنــاء عـلى طــلـبه ويــقـوم بــإهـدائــهـا صــنـدوقـا
ادعى أن بـه جــواهـــر وهـــدايــا فـــإذا به( عـــمـــرو بن عـــدى) مــلك
احلـيرة الذى يخرج منـه حامال سيفه  وجتد الـزباء نفسها فى
وحـيدة  فتطـلب منه أن يقوم بقـتلها حـتى يتوقف نهر مواجهته 
الـدم  إال أنه يــرفض ذلك  فـتـقـوم بـتــنـاول الـسم الـذى وضـعـته
فى خـاتـمهـا  وتـموت بـ يـديه وينـتـهى العـرض بـحزن ( عـمرو
ـعـروفـة  بـن عـدى ) عـلـيـهـا   فى حـ أن الـنـهـايـة الـتـاريـخـيـة ا
كـانت  إن الــزبــاء بـعــد أن شــربت الـسـم بـيــديــهـا قــائــلـة ( بــيـدى
ولــيس بـيــد ى عــمـرو ) الــذى أجـهــز عـلــيــهـا بــالـســيف  وهـرب 
ـســرحـيـته  جـاءت وتـغــيـيـر الـنــهـايـة كـمــا أرادهـا مـحــمـود ديـاب 
لـرغـبته فى أن يـجـعلـهـا متـوافقـة مع رؤيـته  جتـاه ما يـحدث فى
عنى واقعه  من وجهة نظـره   واخملرج قدم فى عرضه نفس ا
الـذى سـعى إلـى تـأكـيـده (مـحـمـود ديـاب ) وهـو أن أرضـا تـشـرب
ـكن أن تـنبت حـبا وهـذا ما أكد ميـاه الكـراهيـة  و احلقد   ال

عليه.
 وأثــنــاء مــشــاهــدتـى لــلــعــرض الــذى يــشــارك به اآلن فى الــدورة
الـرابعـة للـمهـرجان الـقومى  كـنت أسـتحـضر جتـربته األولى فى
ذهـنى  ألقف عـلى عالمـات الـتطـور  أو الـثـبـات  أو الـتراجع 
فهـذه هى طبـيعة اإلبـداع الفنى  أنه مـتطور  وحـسبت للـمخرج
جـــرأتـه فى تـــنـــاول نص مــــســـرحى صـــعب  لــــيس ألنه مـــكـــتـــوب
بــالــفـــصــحى  ولـــيس ألنه يــعـــد تــطــورا  واخـــتالفــا عـن مــجــمل
أعــمـال مـحــمـود ديـاب الــسـابــقـة  ولـيس ألن هــذا الـنص مــنـعـته
ورفضت عرضه ح كتبه فى نهاية السبعينات  ولكن الرقابة 
الــســبب - بــاإلضـافــة إلى األســبــاب الـســابــقـة  –هــو أن اخملـرج
ـسـرحـيـة  هـادفـة  وصـاحـبـة يـحـرص عـلى أن تـكـون عـروضه ا
ـتـغـيرات الـتى تـطـرحـهـا الـسـاحة اآلن  رسالـة  ومـتـوافـقـة مع ا
ــشـاهــدة الـعــرض  ولـكــنــنى - فى الـوقت لـكـل هـذا  حتــمـست 
نـــفـــسه- أشـــفـــقت عـــلـــيـه  حـــ أراد أن يـــقـــدم كل شىء  مـــرة
ـلك من إمكـانـيات عـنى أنه حـاول اسـتعـراض كل مـا واحـدة  
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وفي وجهي ضحكت

سير جوفري: 
(بــبـعض الـضـيق) الــشــعــراء الــفـارســيــون كــبــقــيـة
الــشـــعــراء لــهـم طــريــقـــة مــضــحـــكــة في تـــخــيل أن
النجوم تهتم بـنا. أما أنا فأكثـر ما يسحرني فيهم
. وأنهم أيضا يشعرون بالوحدة. أنهم غير مبال

ليدي تورمينستر: 
(فــــــــــــجـــــــــــأة وبـــــــــــكـل حـــــــــــدة) ال تـــــــــــــــــقــل ذلـك

كنني أن أحتمل. ثانية...أرجوك...ال 
سير جوفري: (مذعورا)

جرترود!!!
ليدي تورمينستر: 

(هامسة) نعم
(يــحـمـلق فـيـهـا بـكـل جـمـوح وتـقف هي سـاكـنـة

فتوح تتأمل الليل) تنظر من الشباك ا
سير جوفري: 

(يـأخذ نفسـا عميقا) حسنـا أعتـقد أنه يجب أن
....

ليدي تورمينستر: 
? متى ستسافر إلى الص

سير جوفري:
سأرحل على أول سفينة

ليدي تورمينستر:
ومتى ستعود?
سير جوفري:

...ثالثة بعد عام...اثن
ليدي تورمينستر:
ستصلنا أخبارك?

سير جوفري: 

رح) طـبـعا وسـأرسل لـك صنـاديق (مـتظـاهرا بـا
الـشاي.... أفـخر أنـواع الشـاي األسود.... وجرار
الــزجنـــبــيل والـــعــلـب الــصـــغــيـــرة الــتي تـــدخل في
بــعــضــهـا الــبــعض. أنــا آسف فــهــذا كل مــا أعـرفه

نتجات الصينية. حاليا عن ا
ليدي تورمينستر: 

(مستغرقة) ستبتعد عنا لوقت طويل?
سير جوفري:

نـــصــــحـــتـــيـــنـي أن أفـــعل شــــيـــئـــا.ســــأتـــعـــلـم الـــلـــغـــة
الــصـيـنــيـة.لـقــد سـمـعـت أن أبـجـديــتـهـا تــتـكـون من

خمسة آالف حرف.
ليدي تورمينستر:

إلى هذا احلد!
سير جوفري:

قـــد أكـــون مـــبـــالـــغـــا بــــعض الـــشئ.ح ســـنـــا لـــيـــدي
تـورميـنسـتـر. أعتـقد أن الـوقت قد حـان ألن أقول

طاب مساؤك.
ــد يـده فـتـتـجــاهـلـهـا. تـبــتـسم وتـدفـعه مـرة )

أخرى للجلوس)
ليدي تورمينستر:

إن الــشـمـس الزالت مــشــرقـة فـي الــنـصـف اآلخـر
من الكرة األرضية  جوفري العزيز وأنت الزلت
الـصـديق احلـمــيم جلـاك زوجي اجـلس وال تـكن
ـا لن نـلـتـقي أحـمـقــا. سـتـغـيب سـنـ طـويــلـة ور
ــا تــكــون قـد ثــانـيــة حــتى لــو الــتــقــيــنــا ثـانــيــة ر

تزوجت.
سير جوفري: 

(بتماسك شديد) من يعلم?
ليدي تورمينستر: 

نـعـنا أن بـالـفـعل....من يعـلم? لـذا ال أجـد سبـبـا 
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(يجلس على الطاولة ويبدأ في الكتابة)

ليدي تورمينستر:
كم تؤسفني وحدتك هذه

سير جوفري:
اخلـطأ خـطأي...أو خـطأ تلك الـطبـقة الـسخـيفة
الـتي نـنــتـمي إلــيـهـا .فـأنــا ال أفـعل شـيــئـا في هـذه

احلياة.
ليدي تورمينستر:

ولم ال?
سير جوفري:

ـكــنـني أن أفــعل من وجـهــة نـظـرك?أدخل ومـاذا 
نزل? مثلـما تفعلـ أنت تقض وقتك في إلى ا
احلديقة أو في حـجرة التدخـ حتى يدق جرس
البـاب فتـمضـ بكل هـدوء إلى البـهو لـتسـتقـبلي
مـــدرب الــريــاضــة.لـــقــد جــربت كل ذلـك بــالــفــعل
ولــكــنـــني لم أجــد نـــفــسي. فــأنـــا صــاحب أمالك
ــكـن ألي إنــســـان أن يـــعـــيش وحــده ومع ذلـك ال 
في هــذا الـعــالم. لــقـد ســئـمت من لــعـبــة اجلـولف
والبولو كما سئمت من لعبة الورق. لذا سأجرب
الـــنــــوم في اخلـــيم ـــفـــتــــوحـــة الـــبــــحـــر واألمـــاكـن ا
ـضـيئـة. الـنـجوم الـتي تـصـيبك ومراقـبـة الـنجـوم ا

باخلوف.
ليدي تورمينستر:

أخاف من النجوم نعم
سير جوفري:

اذا?
ليدي تورمينستر:

أتذكر الشاعر الفارسي الذي قال:
لقد قلت للنجوم والرياح

أنا سأطوي اجلناح
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ونصرح يتفحص كالنـا وجه اآلخر للمـرة األخيرة
بكل ما بداخلنا.

سير جوفري: 
(بــكل أسى) آه لــيـــدي تــورمـــيــنـــســتــر مـــاذا بــقى

ليقال?
ليدي تورمينستر: 

ـا (مــنـحـنـيــة قـلـيال ومــبـتـسـمـة) هل اســتــأت 
قلت?

سير حوفري: 
(شاعرا بالذنب) استأت! أنا!

ليدي تورمينستر: 
نــعـم لــقـــد فــعـــلت. أعـــرف ذلك. قــلـت في قــرارة
نــــــفــــــسك "إن األمــــــور كــــــانت تــــــســــــيـــــر عــــــلـى مـــــا
ا يرام.ولكنها أفـسدتها!إذا كانت بالفعل حتبني 

قالت أنا زوجة جاك".
سير جوفري: 

(بقوة) نعم....زوجة جاك"
ليدي تورمينستر:

لل جوفري.إن جاك يصيبني با
سير جوفري:

(مذعورا) ليدي تورمينستر!
ليدي تورمينستر: 

(تـصفق يدها في مرح) لقـد قلت مـا أريد.آه لكم
لم أقل ذلك من قبل.وأعـتقد أنني أشعر بالـراحة
ن أقــوله غـيـرك?اســمـعـني.أقـول لن أقـولـه ثـانـيـة.
لل الشديد. لك بيني وبينك.إن جاك يصيبني با

سير جوفري: 
(بضيق شديد) ليدي تورمينستر!أرجوكي

ليدي تورمينستر: 
(مــبــتـهــجـة) أفــضل صـــديق في الـــعــالم. ولـــكــنه
ـلل. قـلـبه من ذهب. زوج مـثـالي. أب يـصـيـبـني بــا
ل إلـى أقـــــصى درجـــــة. كم ـل  رائـع ولـــــكـــــنه 

أشعر بالراحة اآلن.
سير جوفري:

أعـــتـــقـــد أن كل امـــرأة قـــد تـــصف كل رجـل بـــهــذه
الصفة في بعض اللحظات.

ليدي تورمينستر: 
(بـــإثــارة) جـــوفـــري الـــعـــزيــــز أرجـــوك اســـتـــدعي
روحك. لـقــد غـابت في مــكـان مــا. وأنـا ال أفـضل

ملة. احلديث إلى الدفاتر ا
سير جوفري:

إنك تتحدث إلى صديق جاك
ليدي تورمينستر:

صــــديـق جــــاك وصـــــديـــــقي أنــــا أيـــــضـــــا. ال تــــنس
ــــكــــنــــني أن أقــــول كـل هـــذا لــــشــــخص ذلك.هل 
ــكـنك أن تــتـخــيل كم الـســعـادة الـتي غـيـرك? أال 
تـغـمـرني وأنـا أبـوح بذلك? ألـسـنـا اآلن عـلى حـافة
الـدنيـا? ألـسنـا نرى األمـور من وجـههـا اآلخر? إذا
سـنـتـطـلع إلى أحـدنـا اآلخر حـدث وتـقـابـلـنا ثـانـيـة
في فــضــول ونـتــســاءل : هل حــدث هـذا بــالــفـعل?
فـفي هـذه الـلـحـظـة أكـاد أشك أنك أمـامـي حـقا.
كـل شئ غـــــريب. جـــــاك إنه بـــــالــــطـــــابق األعـــــلى
ـمتـلئ مسـتنـدا على الـوسادة. آه بـوجهه األحـمر ا
يـــا جـــوفــــري حـــ عــــرفـــنـي جـــاك عــــلـــيـك بـــعـــد
خطبتنا... آه لو لم تكن مخلصا إلى هذا احلد!

سير جوفري: 
? (متجهما) أتعرف ماذا تقول

ليدي تورمينستر:
أقـول مـا تـقـولـه أي امـرأة مـرة واحـدة في الـعـمـر
وتشـعر به طـوال العمر. آه كـم كان األمر بـسيطا
حـيـنـئذ. لـقـد كـنت حتـبني.ولـكن صـداقـتك جلاك
أعـمتك عن تـلك احلقيـقة. وتـزوجت أنا جاك. ال
يــجب أن أشــكــو. فــأنـا واحــدة من مــئــات الــنــسـاء

ئات كجاك. التي تتزوج ا
سير جوفري: 

ال يوجد على وجه األرض رجل أفضل
ليدي تورمينستر:

في الواقع أنا متـاكدة لكن يـجب أن ترانا ونحن
ـفـردنـا الـليـلـة تـلـو األخـرى ال نـنبس  جالـسـ 

> رفض محمد صبحى أن يحول إصابته خلبر صحفى شأن البعض واكتفى بأن
تابعة أخبار احلرب. نزله  ستشفى وخضع للعالج ثم عاد  دخل ا
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> وعن عهد أوباما قال اعتقد أنه سيكون
 أقل قتامة وأقل سواداً من عهد بوش.
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رحاب اخلياط

ألفريد ساترو
كـاتب مـسـرحى ومــخـرج بـريـطـانى. ولـد فى الـسـابع من
شـــهـــر أغـــســطـس عــام . 1863درس فى مـــدارس لـــنــدن
وبروكسـل. بدأ ساتـرو حياته كـمتـرجم إذ قام بتـرجمة
سلسلة مـن أعمال الكاتب الـبلجيكى مـوريس ماترلينك

سرح العبثى. الذى يعد أبو ا
سـرح وتعـاون مع آرثر بـورشير بعـدها بـدأ اهتـمامه بـا
فى إنــتـاج مــســرحـيــة "أرمـلــة من شـيــلى"عـام 1896  ثم
سرحيـة "كهف الوهم" عام 1900 ومسرحية أعقبهـا 

"استعدادات الزفاف" عام .1904
تــزوج ألـفــريــد سـاتــرو من إسـتــر اســتـلال إيــزاك. وتـوفى

عام.1933
تـنـوعـت كـتـابـات سـاتـرو بـ الـكـومـيـديـا والـتـراجـيـديـا

يلودراما ومن أشهر أعماله: وا
فتـوح اإلسورة السيدة الـضاحكة الفـضيلتان الباب ا
األذكــيـــاء  الــزوج احلــائــر بــانى اجلــســور شــرف جــون
ال صـانع الرجال اجلزر أرمـلة من شيلى جالد ثمن ا

احلرية.
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> انتقد محمد صبحى فترة حكم
ح بوش ألمريكا وقال فى فترة حكم بوش لم تكن هناك منطقة هادئة فى العالم
فإما حرب وإما اجتياح وإما مجاعة وإما حصار.

18
أقدمه?

ليدي تورمينستر:
دينة? برقية من ا

سير جوفري:
لـــذا أنـــوي فـي الـــواقع جــــاك يـــعـــلم أدق أســـراري
حـتى أجتـنب الـرحـيل في قــطـار الـصــبـاح الـبـاكــر

أسئلته.
ليدي تورمينستر:

أجتد أن بقاءك هنا أصبح مستحيال?
سير جوفري:

تـمــامــا.فـهــنــاك حلـظــات أشــعــر فـيــهــا أنـنـي عـلى
وشك االنفجار.

ليدي تورمينستر:
ـكن أن تفـعله. ال تـأخذ سأخـبرك بـأفضل شئ 
واترك ورقة تقول فيها كل أغراضك;خذ بعـضها
إنـك ســتــعــود يــوم الـــثالثــاء.ثم ابــعـث خــطــابــا من

دينة تعلن فيه عدم قدرتك على العودة. ا
سير جوفري:

إن هـــذا أفـــضل يــــالـــهـــا من فــــكـــرة جـــيـــدة...نـــعـم
بكثير.

ليدي تورمينستر:
وإذا وجدت إنك فعال غير قادر على العودة....

سير جوفري:
بــالــضــبط ســتـقــومــ بــإرســال بــقــيـة أغــراضي
وجاك احلبيب سوف يعزي ذلك كله إلى مزاجي
ـكـان هـنـا كـئـيـبا ـتـقـلب وسـيـظن أنـني وجـدت ا ا

فرحلت. أنا  لك بشدة.
ليدي تورمينستر: 

(مـبتـسمة) ولكـن تذكـر أنـني لم أقل لك عـامـلني
كأختك.

سير جوفري:
لــقــد اسـتــمــتــعت جــدا بــحــوارنـا إنك رائــعــة بــحق
سـويـا! أتـعـرفـ ذلـك الـصـديق الـعـجـوز الـعـظـيم.
تـعـرفـ أنـني كـنت عـلى وشك أن أخـبـره بـنـفسي
– أكثر من مرة - بحقيقة مشاعري.فهو كما
تـعـرفـ عـلى اسـتـعـداد أن يـضـحي بك من أجـلي
فقـد كنت ـا. واألكثـر من ذلك مهـما كـان ذلك مؤ
أشــعــر بــأنـــني أخــونه بــإخــفـــائي هــذا األمــر عــنه

أليس كذلك ? .تفهمينني
ليدي تورمينستر:

نعم
سير جوفري: 

. أحـبه نــحن (هــو وأنـا) شـخص واحــد تــفــهــمــ
بحق.ولكن الشـيطان تدخل وجعلني من ب كل
نــسـاء الــعـالـم أخـتــار زوجـته وأهــيم بـهــا عـشــقـا.

إنها خفة الظل التي يتمتع بها الشيطان.

ليدي تورمينستر:
عــله قــد قــرأ بــرنـارد شــو. ولــكن إيــاك أن تــخــبـر

جاك بذلك أبدا.
سير جوفري:

أعـــتـــقـــد أن هـــذا أفـــضل فـــإنـه مـــثـــالي مـــخـــلص
وبــالـــتـــالي لن يـــحــتـــمل تـــلك الــصـــدمـــة. ولــكـــنــني
ـــشــاعــر. فــكل مــا مــعـــذور لم أكن ألقــاوم هــذه ا
ـلك اخـتــيـار مـصـيـره هـو يـقـال عـن أن اإلنـسـان 

محض هراء.
ليدي تورمينستر: 

..... عامان في الص
سير جوفري:

فقد شاعـري نـتمنى ذلك.ال يـهم أنني أخبـرتك 
كنت تعرفينها بالفعل.

ليدي تورمينستر: 
(تــومئ بـرأســهـا مـوافـقــة عـلى كالمه) نــعم كــنت

أعرف . ومع ذلك...
سير جوفري:

آه وفــعــلت كل مــا بــوســعك وشــعــرت أنـا بــذلك
فــقــد حــاولت بــكل رقــة وذكــاء أن تــلـتــمــسي مــني
االبتـعاد.... حسـنا سـأفعل. سـأكتب تـلك الورقة

حاال.

سير جوفري:
كنت تـعرف منذ لقد كنت تعـرف طوال الوقت
أن قـــــــدمـــــــنـي جــــــــاك لك فـي الــــــــيـــــــوم الـــــــتــــــــالي
خلـطـبـتـكـمـا. مـنــذ تـسـعـة أعـوام.هـكـذا هـو الـقـدر

دائما.
ليدي تورمينستر:

إن هذا يحدث.
سير جوفري:

نعم لقد كـنت أظن أنني قد شفيت. ولكن بعد أن
مـكـثت هـنـا خـمسـة أيـام اكـتـشفت أنـني لم أشف.

وهذا أفضل أليس كذلك? لذا سأرحل
ليدي تورمينستر:

بلى
سير جوفري:

إن هـذا شئ أحـمق. أنت امــرأة جـمـيـلـة بال شك
ولـكن هنـاك الكـثيـر من اجلمـيالت. لديك الـكثـير
مـن احملـاسن ولـكن األخـريـات أيـضـا لـديـهن. وأنـا
الزلـت في الــواحـــدة واألربــعـــ من عــمـــري كــمــا
قـلت فـلــمـاذا ال أتـزوج? بـســبـبك? ألنك ســتـقـفـ

دائما بيني وب أي امرأة أخرى?
ليدي تورمينستر:
يا للحظ التعس

سير جوفري:
إنه أمـــــــر مـــــــزعـج لـــــــلـــــــغـــــــايـــــــة. لـــــــذا ســـــــأجـــــــرب
... حـ أبلغ وسأعـود في غـضـون عـامـ الـصـ
ســأعـود وأتـزوج شــابـة جـمــيـلـة الــثـالـثــة واألربـعـ
بـصــحـة جـيـدة ووجــنـتـ حــمـراوين  وأسـكن إلى
ــســـتـــقــبـل يــقـع ابــنـك األكــبـــر في جــوارك. وفـي ا

غرام ابنتي.
ليدي تورمينستر:

ولم ال?
سير جوفري:

ولكـنني سعيد أني ما كان يجب عـلي أن أخبرك 
فــعـــلت . إن هـــذا أفـــضل ولـــكن مـــا الـــعـــذر الــذي

ـــاذا ـــوت?  ـــاذا  ـــلـك أســـبـــابـــا?  واألهـم  هل 
ـــاذا نـــشـــتـــري مــظـالت? بـــســبـب مــرض نــتـــزوج? 
طر? ال إطالقا التيفـود بسبب احلب بسـبب ا

أليس كذلك?
ليدي تورمينستر:

أرجو أن تكون أكثر جدية.
سير جوفري:

أنـا جاد بـالـفـعل.حـ أطلق جـاك الـرصـاص على
الـــنــمـــر كــان عـــلــيـه أن يــقـــتــرب مـــنه بــشـــكل جــد
خطـير. أتعـرف  كنت أشـعر في تلك الـلحظة
في الـــوقت الـــذي كـــان مـــخـــلب الـــنـــمـــر مـــتـــعـــلـــقــا

زقني? بصدري ويكاد 
لـــيــدي تـــورمـــيــنـــســـتــر (مــرجتــفــة) شئ بــشع! 

شعرت?
سـير جوفـري:استـأت من رغبـته في افتراس شئ

يحمل رائحة البصل.
ليدي تورمينستر: 
(مبتسمة) النمر!

سير جوفري:
ا يكـون البصل هو سبب هالكه. كان يجب أن ر
تــريــني وأنـا أدلـك أنف جـاك لــيــدي تـورمــيــنـســتـر
(بـحرارة) سـيـر جوفـري لـقـد أوشكت سـيـجارتي

على االنتهاء
سير جوفري:

يوجد الـكثيـر غيرهـا في العلـبة... والفـجر أمامه
الكـثـيـر. انـتـظري لـيـدي تـورمـيـنسـتـر ال تـتـعـجلي
أتــسـمــعــ صــوت الــبــحــر إنه يــتــنــفس بــانــتــظـام
كـجـاك الـعـزيـز أال تـعــتـقـدين أن ذلك أمـر طـيب.
هـا نــحن اآلن. يـقـابل أحــدنـا اآلخـر إنــهـا فـرصـة

لرجل أن يتحدث إلى امرأة ويخبرها بكل شئ.
ليدي تورمينستر: 

أي شئ?
سير جوفري:

أي شئ? مـــــاذا يـــــجب أن أقـــــول? أنــــا راحـل غــــدا

ألنــــنـي شـــخـص أحــــمق مــــتــــهــــور وأيـــضــــا ألنــــني
شخص وحيد.

ليدي تورمينستر:
وكيف ستساعدك الص في ذلك?

سير جوفري:
إنـهم يـعطـونـها لـونا أخـضـر على اخلـريـطة...كـما

أنها مترامية األطراف.
ليدي تورمينستر:

يجب أن تتزوج.
سير جوفري: 

(بــانـفـجـار عــاطـفي مـفـاجئ) أنت الـتي تــقـولـ
ذلك...أنت!

شاعـرا بـاخلـزي يـنـكس رأسه. تـرمـقه (يـتـراجـع
لــيـدي تـورمـيـنـسـتـر بـنـظـرة خـاطـفـة ثم تـنـظـر

أمامها وتنفث دخان سيجارتها بكل هدوء)
ليدي تورمينستر: 

(بهدوء) لهذا ستذهب إذن?
سيـر جـوفري (يـتنـهد بـحرارة) أنت رائـعـة بحق.
أي امــرأة في مــكــانك كــانـت ســتــنــتــهــز الــفــرصــة
لـتـنــهي احلـوار بـشـكل مــيـلـودرامي وتـقـول: طـاب
مــــســــاؤك ســـــيــــر جــــوفــــري يــــجـب أن أذهب إلى
زوجي... فـــــــأرد أنــــــا "طــــــاب مـــــــســــــاؤك لــــــيــــــدي
تورمـينـستـر" وتتـصافح يـدانا  وتـنهـمر من عـيني
دمـعـة حــارة عـلى مـعـصـمك.ولــكـنك جتـلـسـ في

مكانك بكل عظمة وشموخ.
ليدي تورمينستر:

مــرة أخـــرى...هل هـــذا هـــو  الـــســـبب احلـــقــيـــقي
لرحيلك?

سير جوفري:
حـسـنـا نعـم هذه هـي احلقـيـقـة. أعـتـذر بـشدة...

أليس كذلك? إنه العرف
ليدي تورمينستر:

أعـتقد أنه من الـصعب عـلى أي إنسان أن يـختلق
مواقف جديدة.
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سرحي جريدة كل ا

> محمد صبحى متزوج ولديه من األوالد كر (مهندس حاسب آلى) ومر
(خريجة جتارة إجنليزى).

> قال محمد صبحى عن سنوات احلرب التى اقترنت بحياته: ولدت فى عام النكبة
عهد درسة االبتدائية فى حرب 56 والثانوية فى نكسة 67 والتحقت با ودخلت ا
فى حرب 73 وجاءت لى أول حفيدة فى حرب اخلليج.
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ال وقت لتصليب الرأي
(تأخذ سيجارة ويشعلها لها)

ليدي تورمينستر:
ـاذا قـررت الـرحيـل.وتذكـر أنـني لن أدع أخـبـرني 

هذه السيجارة تنطفئ.
سير جوفري:

سيأتيك تفسيري مع فنجان الشاي في الصباح.
ليدي تورمينستر:

وحينها تكون أنت قد رحلت.
سير جوفري: 

نــعم فـــهـــنـــاك قـــطـــار يــــتـــحـــرك في الـــثـــامـــنـــة إال
دينة. ربع.سأتناول طعام اإلفطار في ا

ليدي تورمينستر:
اذا?

سير جوفري:
ـرء يـجب أن يـتـنـاول طـعـامه فـي مـكان حسـنـا فـا

ما.هذا هو العرف.
ليدي تورمينستر:

سير جوفري  أريد أن أعرف معنى هذا.
سير جوفري:

"قل قـرارك  قال الـقاضي ألحـد احمللـف ولكن
أبــدا ال تــقل دوافـعـك "سـأذهـب ألنـنـي سـأذهب. 

سير جوفري : 
(يــــنـــفث دخـــان ســـيـــجـــارته) نـــــعم ســـــأرحل في
الصباح. فـقد خطر ببالي أنني لم أذهب من قبل
كن إغفـاله فكيف لي . وهـذا أمر ال  إلى الص
أن أواجه آبائي وأجدادي ? كـيف أعتـرف أمامهم
بـأنـني لم أر تـلك األرض الـتي تـأتي مـنهـا الـعـمـالة

الصفراء.
ليدي تورمينستر: 

لقد انتظـرتك الص طويال... لن يفرق كثيرا أن
تتـأخر شـهـرا آخر عن زيـارتهـا.فالـصيـنيـون شعب

يتسم بالصبر.
سير جوفري:

جتـــــري فـي عـــــروقي دمـــــاء غــــــجـــــريـــــة. يـــــجب أن
أجتـــول..فــــأنـــا ال أعــــرف الـــراحــــة...لـــسـت  مـــثل
بل جـاك. الـهــاد الـطـبــاع فـهـو يــسـتـطــيع أن يـنـام

يجيد النوم .أليس كذلك?
ليدي تورمينستر:

بلى
سير جوفري: 

كـما األطـفال... إنه هاد سـاكن ال يـعرف الـقلق 
واحـد اثــنــ ثالثـة ويــغط في نــوم عــمـيـق. لـكم
تــشـاركــنـا ســويـا أوقـاتــا رائـعــة. لـقــد أنـقـذ حــيـاتي

الـــعــشــاء. أال يــبـــدو األمــر وقــحـــا? دعــنــا من ذلك
اآلن أنت لــست مــضــيــفــتي أنت روح عــابــرة في
جنـح الليل. واإلنسـان ال يستـطيع أن يكـون مهذبا

مع األرواح. اجلسي ودعينا نتبادل احلديث.
ليدي تورمينستر: 

(مترددة) ال أعرف.....
سير جوفري: 

لــــقــــد نـــــام كل من بــــالـــــبــــيت. وســــنــــتــــرك الــــبــــاب
مفتوحا.هـا هو ذا! (يفتحه على مصراعيه)الباب
ـعنى ـفـتوح!مـنـذ قرون طـويـلة حـ كـنت حيـا  ا
الــكـلــمـة  أذكــر مــوضـوعــات الـتــعـبــيـر الــتي كـانت

حتمل ذلك العنوان.
ليدي تورمينستر: 

(تضحك) ألست حيا اآلن?
سير جوفري: 

لـقد تـوقف سـير جـوفري عن احلـياة في الـلحـظة
الــتي تـبــادل فـيـهــا مع الـلـيــدي تـورمـيــنـسـتــر حتـيـة
ـســاء. فـالــسـيـر جــوفـري نــائم بـالــطـابق الــعـلـوي ا
اآلن وكذلك احلـال بالنـسبـة لسيـادتهـا. أما نحن

فأرواحهما. واآلن دعينا نتكلم.
ليدي تورمينستر: 

تبدو في حالة مزاجية غريبة.
سير جوفري: 

وأنت تـبـدين رائعـة في هـذا الرداء . رائـعـة. يالـها
من كـلمـة.لم أقصـد هذا على اإلطـالق. تبدين...
ال تقاطعيني. أكثر من أي وقت مضـى .شششش
ـنـاسـبـة أتـعـرفـ أن فـاألرواح ال تـقـاطع أبـدا. بـا
مـالـكي أعـني من أعـيش داخل جـسـده صـاحـبي
ينوي أن يرحل في الصباح قبل أن تستيقظ .

ليدي تورمينستر:
ســيــر جـــوفــري!مــا هـــذا الــهــراء! لـــقــد وعــدت أن

تمكث هنا شهرا كامال.
سير جوفري:

لــــقــــد طــــلب مــــنـي ســـيــــدي أن أخــــتــــلق األكــــاذيب
فـاجئ. إن واالدعـاءات الـتي تـبـرر هـذا الـرحيـل ا

. سيدي ترانسوم كاذب مسك
ليدي تورمينستر:

لــقـد أصــبــتــني بــالـدوار.أتــمــانع في أن تــعــود مـرة
أخرى إلى جسدك?فإنني لم أتآلف مع روحك.

سير جوفري: 
لــكـم أشــعــر بـــالــكـــسل! اســمـــحي لي يــا ســـيــدتي.

ا سمعتيني أحتدث عنه. فلطا
ليدي تورمينستر: 

(تنهض) أعتقد أنني يجب أن أنام.
سير جوفري:

صـديق عـمـري  بل اآلن! إن هـذا مـحـال. فـجـاك
صديقي األوحد في هـذه احلياة ينـعم بنوم هاد
في الــدور الــعــلــوي في الــوقت الــذي تــمــانع فــيه
صـديقه زوجـته أن تـشـترك في احلـديث مـعي أنـا
الوحيـد ال لشئ سوى أن الشـمس قد غربت في
الــنـصـف اآلخـر مـن الـكــرة األرضــيــة. اجــلـسـي يـا

ليدي تورمينستر . تناولي سيجارة.
ليدي تورمينستر: 

ســـيـــجـــارة واحـــدة.وســـأمـــضي (جتــلس) حـــســـنـــا
جرد أن أنتهي منها.

سير جوفري:
اتفقنا

يـشـعل تـأخـذ واحـدة (يــنـاولـهـا عـلـبـة الـســجـائـر
ثم يـأخذ واحدة الـثقـاب ويشـعل لهـا سيـجارتـها

ويشعلها)
إن لدي الكثير ألقوله.

ليدي تورمينستر:
فلتبقه إلى الغد.

سير جوفري: 
ــــــــــــــــرعــب .ال شـئ دعـك مــن هـــــــــــــــــذا الــــــــــــــــوهــم ا
يبـقى.فـالـقـانـون الـوحيـد الـذي يـحـكم هـذا الـكون

هو...اآلن
ليدي تورمينستر:

 أود أن أعرف حقيقة ما قلت بشأن رحيلك.

ح كنا في جـبال اإلنديز حـ أطلق الرصاص
ـر كـاد أن يـفتـرسـني. أمـا أنـا فـقـد أنـقذت عـلى 
وبـالـتـالي فـقـد أنـقـذت أنـفه حـ كـاد أن يـتـجـمــد

حياته كلها. وإال لعاش بدون أنف.
ليدي تورمينستر:

يالك من شخص عابث.
سير جوفري:

كنك أن تتزوجينه بدون أنف? أكان 
ليدي تورمينستر:

ا ر
سير جوفري:

بل تــــعـــرفـــ أنك لـم تـــكـــوني لــــتـــتـــزوجـــيــــنه.كـــنت
سـتخـشـ من كالم النـاس.وكنت سـتـفكـرين كيف

كنه أن يرتدي نظارة ح يضعف بصره.
ليدي تورمينستر:

لقد انطفأت سيجارتي.
سير جوفري: 

(يـهب واقفـا ويناولـها علـبة السـجائر) فلـتأخذي
غـيرهـا. ال تعـيدي إشـعال الـسيـجارة أبـدا. فذلك

اضي. كمن يعيد استحضار ا
ليدي تورمينستر:لقد قلت سيجارة واحدة

سير جوفري:

دعيني أختار لك.
نضدة) (يذهب إلى ا

ليدي تورمينستر:
اذا كنت جتلس في الظالم?

سير جوفري:
?األحمر أم ألن النور يزعجـني. أي كتاب تفضل

األخضر?
ليدي تورمينستر:

وهل لون الغالف يصنع فارقا?
سير جوفري:

ولم ال ? فـكل الـكـتب مـتـشـابـهـة من الـداخل.كـلهم
يـــقـــولـــون إن هـــنـــاك ثـالثـــمـــائـــة طـــريــــقـــة لـــطـــهي
الـبطاطس. كـما أن كل ما يـسمونه روايـة ال يعدو
ـــة. أن يـــكــــون تــــكــــرارا لـــنــــفس الــــكــــذبـــة الــــقــــد
فــلـتــأخــذي هــذا الــكــتــاب (يـعــطــيــهــا كــتــابـا) عــلم

الفلك. سيساعدك على النوم.
لـيـدي تـورمــيـنـسـتــر: الـنـجـوم تـخــيـفـني. ومع ذلك

سأجربه. طابت ليلتك.
سير جوفري: 
طابت ليلتك

ليدي تورمينستر: 
من األفضل أن تخلد إلى النوم.

سير جوفري:
وأنا أرى أن األفضل أن جتلسي ونتحدث سويا.

ليدي تورمينستر:
في هذه الساعة من الليل?

سير جوفري:
ولم ال? فالوقت ال يـزال نهارا في الـنصف الثاني

من الكرة األرضية.
ليدي تورمينستر:

البس! ثل هذه ا وأنا 
(تلقي نظرة على ردائها)

سير جوفري:
ــــا كـــنت وقت أووه إنك تــــتـــزيـــنــــ اآلن أكـــثـــر 

فتوح الباب ا
مسرحية في فصل واحد أللفريد ساترو

ترجمة رحاب اخلياط
الشخصيات

السير جوفري ترانسوم
ليدي تورمينستر

كان: ا
طل نزل لورد تورمـينستر ا حـجرة االستقبـال 

على البحر
الزمان:

الـثـانيـة بعـد مـنتـصف إحدى لـيـالي شهـر يولـيو
اجلميلة

يــفــتح الـســتــار عـلى غــرفـة مــظــلـمــة نـوافــذهـا
ـروج اخلضـراء بـاخلارج مـفـتـوحة لـتـطل عـلى ا
ونـرى رجال وسيم الطلعـة في األربع من عمره
جـالـسـا عـلى كـرسـي ذي ذراعـ ومـستـغـرقـا في
الـــتــفـــكــيــر. هـــذا الــرجل هـــو الــســيـــر جــوفــري

ترانسوم.
فـجأة يـفتـح البـاب وتظـهر الـليـدي تورمـينـستر

وتوقد النور فتقع عيناها على السير جوفري.
ليدي تورمينستر: 

أوه
سير جوفري: 

(ينهض) أهال ال تنزعجي. إنه أنا.
ليدي تورمينستر: 

اذا لم تأو إلى فراشك? لقد أزعجتني فعال 
سير جوفري: 

ال بـحق لــقـد ســئــمت من الــنـوم فــقــد أصـبـح 
ألنه علينا أن تستيقظ ثانية.

اذا لم تنامي? وأنت 
ليدي تورمينستر: 

أو شئ من ال أعـرف .....فــاجلـو شـديـد احلـرارة
هذا القبيل... لقد جئت باحثة عن كتاب.

سير جوفري:

إال إن هــذه الـشـخـصــيـة كـانت ذا "سـيــر جـوفـري"
فــكـثــيــر من اجلـمـل الـتي رؤيــة فـلــســفـيــة عــمــيـقــة
جرت على لسانه تـؤكد على سيطـرة فكرة العبث

عليه ومن هذه اجلمل:
ال بحق - لـقـد سئـمت من الـنوم فـلقـد أصـبح 

ألن عليك أن تستيقظ ثانية.
اذا ـاذا نتـزوج? وت? ـاذا  لك أسـبـابا?  - هل 
نـشـتـري مـظـالت? بـسـبب مـرض الـتـيـفـود بـسـبب

طر?ال إطالقا أليس كذلك? احلب بسبب ا
ــلك اخــتــيــار - فــكل مــا يــقــال عـن أن اإلنــســان 

مصيره هو محض هراء.
ـــــــــــــرعـب .ال شـئ - دعــك مـن هـــــــــــــذا الـــــــــــــوهــم ا
يبـقى.فـالـقـانـون الـوحيـد الـذي يـحـكم هـذا الـكون

هو:اآلن
أمــا لـيــدي تـورمــيــنـســتــر فـهي شــخـصــيــة رقـيــقـة
كر شـاعر متـحفظة ذكـية بدرجـة تصل إلى ا ا

ويظهر ذلك بوضوح في قولها :
سير جوفري: 

(متأوها) ليتني ما أقنعتك بالبقاء
ليدي تورمينستر: 

لم تقنعني (مبتسمة) أيا صديقي العزيز
سير جوفري: 

(مذهوال) لم أقنعك?
ليدي تورمينستر:

بالطبع ال.كنت أعرف أنك تستعد للرحيل
سير جوفري:

كيف?
ليدي تورمينستر:

ــــــــهـم أنــــــــنـي كــــــــنت ال تـــــــــشــــــــغـل بــــــــالـك كــــــــيـف! ا
وكـنت أشــعـر أنـنـي سـأجـدك جــالـســا هـنـا أعــرف
في تــلك الــسـاعــة من الــلـيـل. لـذا جــئت يــحـدوني
ـــثـل هــذا األمل فـي أن أجــدك. كـــنـت مـــتـــشــوقـــة 
احلـديث مــعك وبـالـفـعل نــزعت مـنك االعـتـراف

كمل لو كنت أنزع سنتك.

ـفـتــوح "أللـفـريـد سـاتـرو" تـدور مـسـرحــيـة الـبـاب ا
ــسـرحــيـة ــسـتــحـيل.فــبـطال ا حــول فـكــرة احلب ا
"سـيـر جـوفـري" و "لـيـدي تـورمــيـنـسـتـر" تـربـطـهـمـا
ولـــكن هـــذه الـــعالقـــة –مع عالقـــة حب عـــمـــيــــقـــة
األسف- مقـدر لـهـا الـفشل.فـالـلـيـدي تورمـيـنـسـتر
هـي زوجـــــة "جــــاك" الـــــصـــــديـق األوحـــــد لـــــســـــيــــر
"جـــاك" الـــذي لم يـــتـــردد حلــظـــة في أن جـــوفـــري
ويـــنــقـــذه من بــراثن يـــدافع عن صـــديــقه احلـــمــيم
الـــنــــمـــر الـــذي كــــاد أن يـــفـــتــــرسه.فـــهـل يـــكـــون رد
"جـــوفـــري" لــهـــذا اجلـــمـــيل اخلـــيــانـــة واالرتـــبــاط

بزوجة صديقه?
ــسـرحــيـة فـي إحـدى لــيـالي شــهـر تــدور أحـداث ا
ـنـزل "اللـورد تورمـيـنسـتر".ومع أن يولـيـو احلارة
سرحية  تـتمثل في الفراق الفكرة احملوريـة في ا
إال إن الــكـــاتب "ألــفــريــد أو عــدم اكـــتــمــال احلب
ســـاتـــرو" يــعـــاجلـــهـــا في إطـــار كــومـــيـــدي.فـــأغــلب
اجلــــمل احلـــواريـــة الــــتي تـــرد عـــلـى لـــســـان ســـيـــر
خــصـوصـا حــ يـتـحـدث جـوفـري تــثـيـر الــضـحك
حـ عن جنـاحـه في إنــقـاذ حــيــاة صـديــقه جــاك

راح يدلك أنفه التي كادت أن تتجمد.
أمــــــا أنــــــا فـــــــقــــــد أنــــــقـــــــذت أنــــــفـه حــــــ كــــــاد أن
وبــالـتـالـي فـقـد أنــقـذت حــيـاته كــلـهـا.وإال يــتـجــمـد

لعاش بدون أنف.
ليدي تورمينستر:

يالك من شخص عابث.
سير جوفري:

كنك أن تتزوجينه بدون أنف? أكان 
ليدي تورمينستر:

ا ر
سير جوفري:

بل تــــعـــرفـــ أنك لـم تـــكـــوني لــــتـــتـــزوجـــيــــنه.كـــنت
سـتخـشـ من كالم النـاس.وكنت سـتـفكـرين كيف

كنه أن يرتدي نظارة ح يضعف بصره. 
ورغم حس الــدعــابـة الــذي تـمــيـزت به شــخـصــيـة
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> محمد صبحى متزوج ولديه من األوالد كر (مهندس حاسب آلى) ومر
(خريجة جتارة إجنليزى).

> قال محمد صبحى عن سنوات احلرب التى اقترنت بحياته: ولدت فى عام النكبة
عهد درسة االبتدائية فى حرب 56 والثانوية فى نكسة 67 والتحقت با ودخلت ا
فى حرب 73 وجاءت لى أول حفيدة فى حرب اخلليج.
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ال وقت لتصليب الرأي
(تأخذ سيجارة ويشعلها لها)

ليدي تورمينستر:
ـاذا قـررت الـرحيـل.وتذكـر أنـني لن أدع أخـبـرني 

هذه السيجارة تنطفئ.
سير جوفري:

سيأتيك تفسيري مع فنجان الشاي في الصباح.
ليدي تورمينستر:

وحينها تكون أنت قد رحلت.
سير جوفري: 

نــعم فـــهـــنـــاك قـــطـــار يــــتـــحـــرك في الـــثـــامـــنـــة إال
دينة. ربع.سأتناول طعام اإلفطار في ا

ليدي تورمينستر:
اذا?

سير جوفري:
ـرء يـجب أن يـتـنـاول طـعـامه فـي مـكان حسـنـا فـا

ما.هذا هو العرف.
ليدي تورمينستر:

سير جوفري  أريد أن أعرف معنى هذا.
سير جوفري:

"قل قـرارك  قال الـقاضي ألحـد احمللـف ولكن
أبــدا ال تــقل دوافـعـك "سـأذهـب ألنـنـي سـأذهب. 

سير جوفري : 
(يــــنـــفث دخـــان ســـيـــجـــارته) نـــــعم ســـــأرحل في
الصباح. فـقد خطر ببالي أنني لم أذهب من قبل
كن إغفـاله فكيف لي . وهـذا أمر ال  إلى الص
أن أواجه آبائي وأجدادي ? كـيف أعتـرف أمامهم
بـأنـني لم أر تـلك األرض الـتي تـأتي مـنهـا الـعـمـالة

الصفراء.
ليدي تورمينستر: 

لقد انتظـرتك الص طويال... لن يفرق كثيرا أن
تتـأخر شـهـرا آخر عن زيـارتهـا.فالـصيـنيـون شعب

يتسم بالصبر.
سير جوفري:

جتـــــري فـي عـــــروقي دمـــــاء غــــــجـــــريـــــة. يـــــجب أن
أجتـــول..فــــأنـــا ال أعــــرف الـــراحــــة...لـــسـت  مـــثل
بل جـاك. الـهــاد الـطـبــاع فـهـو يــسـتـطــيع أن يـنـام

يجيد النوم .أليس كذلك?
ليدي تورمينستر:

بلى
سير جوفري: 

كـما األطـفال... إنه هاد سـاكن ال يـعرف الـقلق 
واحـد اثــنــ ثالثـة ويــغط في نــوم عــمـيـق. لـكم
تــشـاركــنـا ســويـا أوقـاتــا رائـعــة. لـقــد أنـقـذ حــيـاتي

الـــعــشــاء. أال يــبـــدو األمــر وقــحـــا? دعــنــا من ذلك
اآلن أنت لــست مــضــيــفــتي أنت روح عــابــرة في
جنـح الليل. واإلنسـان ال يستـطيع أن يكـون مهذبا

مع األرواح. اجلسي ودعينا نتبادل احلديث.
ليدي تورمينستر: 

(مترددة) ال أعرف.....
سير جوفري: 

لــــقــــد نـــــام كل من بــــالـــــبــــيت. وســــنــــتــــرك الــــبــــاب
مفتوحا.هـا هو ذا! (يفتحه على مصراعيه)الباب
ـعنى ـفـتوح!مـنـذ قرون طـويـلة حـ كـنت حيـا  ا
الــكـلــمـة  أذكــر مــوضـوعــات الـتــعـبــيـر الــتي كـانت

حتمل ذلك العنوان.
ليدي تورمينستر: 

(تضحك) ألست حيا اآلن?
سير جوفري: 

لـقد تـوقف سـير جـوفري عن احلـياة في الـلحـظة
الــتي تـبــادل فـيـهــا مع الـلـيــدي تـورمـيــنـسـتــر حتـيـة
ـســاء. فـالــسـيـر جــوفـري نــائم بـالــطـابق الــعـلـوي ا
اآلن وكذلك احلـال بالنـسبـة لسيـادتهـا. أما نحن

فأرواحهما. واآلن دعينا نتكلم.
ليدي تورمينستر: 

تبدو في حالة مزاجية غريبة.
سير جوفري: 

وأنت تـبـدين رائعـة في هـذا الرداء . رائـعـة. يالـها
من كـلمـة.لم أقصـد هذا على اإلطـالق. تبدين...
ال تقاطعيني. أكثر من أي وقت مضـى .شششش
ـنـاسـبـة أتـعـرفـ أن فـاألرواح ال تـقـاطع أبـدا. بـا
مـالـكي أعـني من أعـيش داخل جـسـده صـاحـبي
ينوي أن يرحل في الصباح قبل أن تستيقظ .

ليدي تورمينستر:
ســيــر جـــوفــري!مــا هـــذا الــهــراء! لـــقــد وعــدت أن

تمكث هنا شهرا كامال.
سير جوفري:

لــــقــــد طــــلب مــــنـي ســـيــــدي أن أخــــتــــلق األكــــاذيب
فـاجئ. إن واالدعـاءات الـتي تـبـرر هـذا الـرحيـل ا

. سيدي ترانسوم كاذب مسك
ليدي تورمينستر:

لــقـد أصــبــتــني بــالـدوار.أتــمــانع في أن تــعــود مـرة
أخرى إلى جسدك?فإنني لم أتآلف مع روحك.

سير جوفري: 
لــكـم أشــعــر بـــالــكـــسل! اســمـــحي لي يــا ســـيــدتي.

ا سمعتيني أحتدث عنه. فلطا
ليدي تورمينستر: 

(تنهض) أعتقد أنني يجب أن أنام.
سير جوفري:

صـديق عـمـري  بل اآلن! إن هـذا مـحـال. فـجـاك
صديقي األوحد في هـذه احلياة ينـعم بنوم هاد
في الــدور الــعــلــوي في الــوقت الــذي تــمــانع فــيه
صـديقه زوجـته أن تـشـترك في احلـديث مـعي أنـا
الوحيـد ال لشئ سوى أن الشـمس قد غربت في
الــنـصـف اآلخـر مـن الـكــرة األرضــيــة. اجــلـسـي يـا

ليدي تورمينستر . تناولي سيجارة.
ليدي تورمينستر: 

ســـيـــجـــارة واحـــدة.وســـأمـــضي (جتــلس) حـــســـنـــا
جرد أن أنتهي منها.

سير جوفري:
اتفقنا

يـشـعل تـأخـذ واحـدة (يــنـاولـهـا عـلـبـة الـســجـائـر
ثم يـأخذ واحدة الـثقـاب ويشـعل لهـا سيـجارتـها

ويشعلها)
إن لدي الكثير ألقوله.

ليدي تورمينستر:
فلتبقه إلى الغد.

سير جوفري: 
ــــــــــــــــرعــب .ال شـئ دعـك مــن هـــــــــــــــــذا الــــــــــــــــوهــم ا
يبـقى.فـالـقـانـون الـوحيـد الـذي يـحـكم هـذا الـكون

هو...اآلن
ليدي تورمينستر:

 أود أن أعرف حقيقة ما قلت بشأن رحيلك.

ح كنا في جـبال اإلنديز حـ أطلق الرصاص
ـر كـاد أن يـفتـرسـني. أمـا أنـا فـقـد أنـقذت عـلى 
وبـالـتـالي فـقـد أنـقـذت أنـفه حـ كـاد أن يـتـجـمــد

حياته كلها. وإال لعاش بدون أنف.
ليدي تورمينستر:

يالك من شخص عابث.
سير جوفري:

كنك أن تتزوجينه بدون أنف? أكان 
ليدي تورمينستر:

ا ر
سير جوفري:

بل تــــعـــرفـــ أنك لـم تـــكـــوني لــــتـــتـــزوجـــيــــنه.كـــنت
سـتخـشـ من كالم النـاس.وكنت سـتـفكـرين كيف

كنه أن يرتدي نظارة ح يضعف بصره.
ليدي تورمينستر:

لقد انطفأت سيجارتي.
سير جوفري: 

(يـهب واقفـا ويناولـها علـبة السـجائر) فلـتأخذي
غـيرهـا. ال تعـيدي إشـعال الـسيـجارة أبـدا. فذلك

اضي. كمن يعيد استحضار ا
ليدي تورمينستر:لقد قلت سيجارة واحدة

سير جوفري:

دعيني أختار لك.
نضدة) (يذهب إلى ا

ليدي تورمينستر:
اذا كنت جتلس في الظالم?

سير جوفري:
?األحمر أم ألن النور يزعجـني. أي كتاب تفضل

األخضر?
ليدي تورمينستر:

وهل لون الغالف يصنع فارقا?
سير جوفري:

ولم ال ? فـكل الـكـتب مـتـشـابـهـة من الـداخل.كـلهم
يـــقـــولـــون إن هـــنـــاك ثـالثـــمـــائـــة طـــريــــقـــة لـــطـــهي
الـبطاطس. كـما أن كل ما يـسمونه روايـة ال يعدو
ـــة. أن يـــكــــون تــــكــــرارا لـــنــــفس الــــكــــذبـــة الــــقــــد
فــلـتــأخــذي هــذا الــكــتــاب (يـعــطــيــهــا كــتــابـا) عــلم

الفلك. سيساعدك على النوم.
لـيـدي تـورمــيـنـسـتــر: الـنـجـوم تـخــيـفـني. ومع ذلك

سأجربه. طابت ليلتك.
سير جوفري: 
طابت ليلتك

ليدي تورمينستر: 
من األفضل أن تخلد إلى النوم.

سير جوفري:
وأنا أرى أن األفضل أن جتلسي ونتحدث سويا.

ليدي تورمينستر:
في هذه الساعة من الليل?

سير جوفري:
ولم ال? فالوقت ال يـزال نهارا في الـنصف الثاني

من الكرة األرضية.
ليدي تورمينستر:

البس! ثل هذه ا وأنا 
(تلقي نظرة على ردائها)

سير جوفري:
ــــا كـــنت وقت أووه إنك تــــتـــزيـــنــــ اآلن أكـــثـــر 

فتوح الباب ا
مسرحية في فصل واحد أللفريد ساترو

ترجمة رحاب اخلياط
الشخصيات

السير جوفري ترانسوم
ليدي تورمينستر

كان: ا
طل نزل لورد تورمـينستر ا حـجرة االستقبـال 

على البحر
الزمان:

الـثـانيـة بعـد مـنتـصف إحدى لـيـالي شهـر يولـيو
اجلميلة

يــفــتح الـســتــار عـلى غــرفـة مــظــلـمــة نـوافــذهـا
ـروج اخلضـراء بـاخلارج مـفـتـوحة لـتـطل عـلى ا
ونـرى رجال وسيم الطلعـة في األربع من عمره
جـالـسـا عـلى كـرسـي ذي ذراعـ ومـستـغـرقـا في
الـــتــفـــكــيــر. هـــذا الــرجل هـــو الــســيـــر جــوفــري

ترانسوم.
فـجأة يـفتـح البـاب وتظـهر الـليـدي تورمـينـستر

وتوقد النور فتقع عيناها على السير جوفري.
ليدي تورمينستر: 

أوه
سير جوفري: 

(ينهض) أهال ال تنزعجي. إنه أنا.
ليدي تورمينستر: 

اذا لم تأو إلى فراشك? لقد أزعجتني فعال 
سير جوفري: 

ال بـحق لــقـد ســئــمت من الــنـوم فــقــد أصـبـح 
ألنه علينا أن تستيقظ ثانية.

اذا لم تنامي? وأنت 
ليدي تورمينستر: 

أو شئ من ال أعـرف .....فــاجلـو شـديـد احلـرارة
هذا القبيل... لقد جئت باحثة عن كتاب.

سير جوفري:

إال إن هــذه الـشـخـصــيـة كـانت ذا "سـيــر جـوفـري"
فــكـثــيــر من اجلـمـل الـتي رؤيــة فـلــســفـيــة عــمــيـقــة
جرت على لسانه تـؤكد على سيطـرة فكرة العبث

عليه ومن هذه اجلمل:
ال بحق - لـقـد سئـمت من الـنوم فـلقـد أصـبح 

ألن عليك أن تستيقظ ثانية.
اذا ـاذا نتـزوج? وت? ـاذا  لك أسـبـابا?  - هل 
نـشـتـري مـظـالت? بـسـبب مـرض الـتـيـفـود بـسـبب

طر?ال إطالقا أليس كذلك? احلب بسبب ا
ــلك اخــتــيــار - فــكل مــا يــقــال عـن أن اإلنــســان 

مصيره هو محض هراء.
ـــــــــــــرعـب .ال شـئ - دعــك مـن هـــــــــــــذا الـــــــــــــوهــم ا
يبـقى.فـالـقـانـون الـوحيـد الـذي يـحـكم هـذا الـكون

هو:اآلن
أمــا لـيــدي تـورمــيــنـســتــر فـهي شــخـصــيــة رقـيــقـة
كر شـاعر متـحفظة ذكـية بدرجـة تصل إلى ا ا

ويظهر ذلك بوضوح في قولها :
سير جوفري: 

(متأوها) ليتني ما أقنعتك بالبقاء
ليدي تورمينستر: 

لم تقنعني (مبتسمة) أيا صديقي العزيز
سير جوفري: 

(مذهوال) لم أقنعك?
ليدي تورمينستر:

بالطبع ال.كنت أعرف أنك تستعد للرحيل
سير جوفري:

كيف?
ليدي تورمينستر:

ــــــــهـم أنــــــــنـي كــــــــنت ال تـــــــــشــــــــغـل بــــــــالـك كــــــــيـف! ا
وكـنت أشــعـر أنـنـي سـأجـدك جــالـســا هـنـا أعــرف
في تــلك الــسـاعــة من الــلـيـل. لـذا جــئت يــحـدوني
ـــثـل هــذا األمل فـي أن أجــدك. كـــنـت مـــتـــشــوقـــة 
احلـديث مــعك وبـالـفـعل نــزعت مـنك االعـتـراف

كمل لو كنت أنزع سنتك.

ـفـتــوح "أللـفـريـد سـاتـرو" تـدور مـسـرحــيـة الـبـاب ا
ــسـرحــيـة ــسـتــحـيل.فــبـطال ا حــول فـكــرة احلب ا
"سـيـر جـوفـري" و "لـيـدي تـورمــيـنـسـتـر" تـربـطـهـمـا
ولـــكن هـــذه الـــعالقـــة –مع عالقـــة حب عـــمـــيــــقـــة
األسف- مقـدر لـهـا الـفشل.فـالـلـيـدي تورمـيـنـسـتر
هـي زوجـــــة "جــــاك" الـــــصـــــديـق األوحـــــد لـــــســـــيــــر
"جـــاك" الـــذي لم يـــتـــردد حلــظـــة في أن جـــوفـــري
ويـــنــقـــذه من بــراثن يـــدافع عن صـــديــقه احلـــمــيم
الـــنــــمـــر الـــذي كــــاد أن يـــفـــتــــرسه.فـــهـل يـــكـــون رد
"جـــوفـــري" لــهـــذا اجلـــمـــيل اخلـــيــانـــة واالرتـــبــاط

بزوجة صديقه?
ــسـرحــيـة فـي إحـدى لــيـالي شــهـر تــدور أحـداث ا
ـنـزل "اللـورد تورمـيـنسـتر".ومع أن يولـيـو احلارة
سرحية  تـتمثل في الفراق الفكرة احملوريـة في ا
إال إن الــكـــاتب "ألــفــريــد أو عــدم اكـــتــمــال احلب
ســـاتـــرو" يــعـــاجلـــهـــا في إطـــار كــومـــيـــدي.فـــأغــلب
اجلــــمل احلـــواريـــة الــــتي تـــرد عـــلـى لـــســـان ســـيـــر
خــصـوصـا حــ يـتـحـدث جـوفـري تــثـيـر الــضـحك
حـ عن جنـاحـه في إنــقـاذ حــيــاة صـديــقه جــاك

راح يدلك أنفه التي كادت أن تتجمد.
أمــــــا أنــــــا فـــــــقــــــد أنــــــقـــــــذت أنــــــفـه حــــــ كــــــاد أن
وبــالـتـالـي فـقـد أنــقـذت حــيـاته كــلـهـا.وإال يــتـجــمـد

لعاش بدون أنف.
ليدي تورمينستر:

يالك من شخص عابث.
سير جوفري:

كنك أن تتزوجينه بدون أنف? أكان 
ليدي تورمينستر:

ا ر
سير جوفري:

بل تــــعـــرفـــ أنك لـم تـــكـــوني لــــتـــتـــزوجـــيــــنه.كـــنت
سـتخـشـ من كالم النـاس.وكنت سـتـفكـرين كيف

كنه أن يرتدي نظارة ح يضعف بصره. 
ورغم حس الــدعــابـة الــذي تـمــيـزت به شــخـصــيـة
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سرحي جريدة كل ا

> وعن عهد أوباما قال اعتقد أنه سيكون
 أقل قتامة وأقل سواداً من عهد بوش.
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رحاب اخلياط

ألفريد ساترو
كـاتب مـسـرحى ومــخـرج بـريـطـانى. ولـد فى الـسـابع من
شـــهـــر أغـــســطـس عــام . 1863درس فى مـــدارس لـــنــدن
وبروكسـل. بدأ ساتـرو حياته كـمتـرجم إذ قام بتـرجمة
سلسلة مـن أعمال الكاتب الـبلجيكى مـوريس ماترلينك

سرح العبثى. الذى يعد أبو ا
سـرح وتعـاون مع آرثر بـورشير بعـدها بـدأ اهتـمامه بـا
فى إنــتـاج مــســرحـيــة "أرمـلــة من شـيــلى"عـام 1896  ثم
سرحيـة "كهف الوهم" عام 1900 ومسرحية أعقبهـا 

"استعدادات الزفاف" عام .1904
تــزوج ألـفــريــد سـاتــرو من إسـتــر اســتـلال إيــزاك. وتـوفى

عام.1933
تـنـوعـت كـتـابـات سـاتـرو بـ الـكـومـيـديـا والـتـراجـيـديـا

يلودراما ومن أشهر أعماله: وا
فتـوح اإلسورة السيدة الـضاحكة الفـضيلتان الباب ا
األذكــيـــاء  الــزوج احلــائــر بــانى اجلــســور شــرف جــون
ال صـانع الرجال اجلزر أرمـلة من شيلى جالد ثمن ا

احلرية.

óMGh π°üa ≈a á«Mô°ùe

سرحي جريدة كل ا

> انتقد محمد صبحى فترة حكم
ح بوش ألمريكا وقال فى فترة حكم بوش لم تكن هناك منطقة هادئة فى العالم
فإما حرب وإما اجتياح وإما مجاعة وإما حصار.
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أقدمه?

ليدي تورمينستر:
دينة? برقية من ا

سير جوفري:
لـــذا أنـــوي فـي الـــواقع جــــاك يـــعـــلم أدق أســـراري
حـتى أجتـنب الـرحـيل في قــطـار الـصــبـاح الـبـاكــر

أسئلته.
ليدي تورمينستر:

أجتد أن بقاءك هنا أصبح مستحيال?
سير جوفري:

تـمــامــا.فـهــنــاك حلـظــات أشــعــر فـيــهــا أنـنـي عـلى
وشك االنفجار.

ليدي تورمينستر:
ـكن أن تفـعله. ال تـأخذ سأخـبرك بـأفضل شئ 
واترك ورقة تقول فيها كل أغراضك;خذ بعـضها
إنـك ســتــعــود يــوم الـــثالثــاء.ثم ابــعـث خــطــابــا من

دينة تعلن فيه عدم قدرتك على العودة. ا
سير جوفري:

إن هـــذا أفـــضل يــــالـــهـــا من فــــكـــرة جـــيـــدة...نـــعـم
بكثير.

ليدي تورمينستر:
وإذا وجدت إنك فعال غير قادر على العودة....

سير جوفري:
بــالــضــبط ســتـقــومــ بــإرســال بــقــيـة أغــراضي
وجاك احلبيب سوف يعزي ذلك كله إلى مزاجي
ـكـان هـنـا كـئـيـبا ـتـقـلب وسـيـظن أنـني وجـدت ا ا

فرحلت. أنا  لك بشدة.
ليدي تورمينستر: 

(مـبتـسمة) ولكـن تذكـر أنـني لم أقل لك عـامـلني
كأختك.

سير جوفري:
لــقــد اسـتــمــتــعت جــدا بــحــوارنـا إنك رائــعــة بــحق
سـويـا! أتـعـرفـ ذلـك الـصـديق الـعـجـوز الـعـظـيم.
تـعـرفـ أنـني كـنت عـلى وشك أن أخـبـره بـنـفسي
– أكثر من مرة - بحقيقة مشاعري.فهو كما
تـعـرفـ عـلى اسـتـعـداد أن يـضـحي بك من أجـلي
فقـد كنت ـا. واألكثـر من ذلك مهـما كـان ذلك مؤ
أشــعــر بــأنـــني أخــونه بــإخــفـــائي هــذا األمــر عــنه

أليس كذلك ? .تفهمينني
ليدي تورمينستر:

نعم
سير جوفري: 

. أحـبه نــحن (هــو وأنـا) شـخص واحــد تــفــهــمــ
بحق.ولكن الشـيطان تدخل وجعلني من ب كل
نــسـاء الــعـالـم أخـتــار زوجـته وأهــيم بـهــا عـشــقـا.

إنها خفة الظل التي يتمتع بها الشيطان.

ليدي تورمينستر:
عــله قــد قــرأ بــرنـارد شــو. ولــكن إيــاك أن تــخــبـر

جاك بذلك أبدا.
سير جوفري:

أعـــتـــقـــد أن هـــذا أفـــضل فـــإنـه مـــثـــالي مـــخـــلص
وبــالـــتـــالي لن يـــحــتـــمل تـــلك الــصـــدمـــة. ولــكـــنــني
ـــشــاعــر. فــكل مــا مــعـــذور لم أكن ألقــاوم هــذه ا
ـلك اخـتــيـار مـصـيـره هـو يـقـال عـن أن اإلنـسـان 

محض هراء.
ليدي تورمينستر: 

..... عامان في الص
سير جوفري:

فقد شاعـري نـتمنى ذلك.ال يـهم أنني أخبـرتك 
كنت تعرفينها بالفعل.

ليدي تورمينستر: 
(تــومئ بـرأســهـا مـوافـقــة عـلى كالمه) نــعم كــنت

أعرف . ومع ذلك...
سير جوفري:

آه وفــعــلت كل مــا بــوســعك وشــعــرت أنـا بــذلك
فــقــد حــاولت بــكل رقــة وذكــاء أن تــلـتــمــسي مــني
االبتـعاد.... حسـنا سـأفعل. سـأكتب تـلك الورقة

حاال.

سير جوفري:
كنت تـعرف منذ لقد كنت تعـرف طوال الوقت
أن قـــــــدمـــــــنـي جــــــــاك لك فـي الــــــــيـــــــوم الـــــــتــــــــالي
خلـطـبـتـكـمـا. مـنــذ تـسـعـة أعـوام.هـكـذا هـو الـقـدر

دائما.
ليدي تورمينستر:

إن هذا يحدث.
سير جوفري:

نعم لقد كـنت أظن أنني قد شفيت. ولكن بعد أن
مـكـثت هـنـا خـمسـة أيـام اكـتـشفت أنـني لم أشف.

وهذا أفضل أليس كذلك? لذا سأرحل
ليدي تورمينستر:

بلى
سير جوفري:

إن هـذا شئ أحـمق. أنت امــرأة جـمـيـلـة بال شك
ولـكن هنـاك الكـثيـر من اجلمـيالت. لديك الـكثـير
مـن احملـاسن ولـكن األخـريـات أيـضـا لـديـهن. وأنـا
الزلـت في الــواحـــدة واألربــعـــ من عــمـــري كــمــا
قـلت فـلــمـاذا ال أتـزوج? بـســبـبك? ألنك ســتـقـفـ

دائما بيني وب أي امرأة أخرى?
ليدي تورمينستر:
يا للحظ التعس

سير جوفري:
إنه أمـــــــر مـــــــزعـج لـــــــلـــــــغـــــــايـــــــة. لـــــــذا ســـــــأجـــــــرب
... حـ أبلغ وسأعـود في غـضـون عـامـ الـصـ
ســأعـود وأتـزوج شــابـة جـمــيـلـة الــثـالـثــة واألربـعـ
بـصــحـة جـيـدة ووجــنـتـ حــمـراوين  وأسـكن إلى
ــســـتـــقــبـل يــقـع ابــنـك األكــبـــر في جــوارك. وفـي ا

غرام ابنتي.
ليدي تورمينستر:

ولم ال?
سير جوفري:

ولكـنني سعيد أني ما كان يجب عـلي أن أخبرك 
فــعـــلت . إن هـــذا أفـــضل ولـــكن مـــا الـــعـــذر الــذي

ـــاذا ـــوت?  ـــاذا  ـــلـك أســـبـــابـــا?  واألهـم  هل 
ـــاذا نـــشـــتـــري مــظـالت? بـــســبـب مــرض نــتـــزوج? 
طر? ال إطالقا التيفـود بسبب احلب بسـبب ا

أليس كذلك?
ليدي تورمينستر:

أرجو أن تكون أكثر جدية.
سير جوفري:

أنـا جاد بـالـفـعل.حـ أطلق جـاك الـرصـاص على
الـــنــمـــر كــان عـــلــيـه أن يــقـــتــرب مـــنه بــشـــكل جــد
خطـير. أتعـرف  كنت أشـعر في تلك الـلحظة
في الـــوقت الـــذي كـــان مـــخـــلب الـــنـــمـــر مـــتـــعـــلـــقــا

زقني? بصدري ويكاد 
لـــيــدي تـــورمـــيــنـــســـتــر (مــرجتــفــة) شئ بــشع! 

شعرت?
سـير جوفـري:استـأت من رغبـته في افتراس شئ

يحمل رائحة البصل.
ليدي تورمينستر: 
(مبتسمة) النمر!

سير جوفري:
ا يكـون البصل هو سبب هالكه. كان يجب أن ر
تــريــني وأنـا أدلـك أنف جـاك لــيــدي تـورمــيــنـســتـر
(بـحرارة) سـيـر جوفـري لـقـد أوشكت سـيـجارتي

على االنتهاء
سير جوفري:

يوجد الـكثيـر غيرهـا في العلـبة... والفـجر أمامه
الكـثـيـر. انـتـظري لـيـدي تـورمـيـنسـتـر ال تـتـعـجلي
أتــسـمــعــ صــوت الــبــحــر إنه يــتــنــفس بــانــتــظـام
كـجـاك الـعـزيـز أال تـعــتـقـدين أن ذلك أمـر طـيب.
هـا نــحن اآلن. يـقـابل أحــدنـا اآلخـر إنــهـا فـرصـة

لرجل أن يتحدث إلى امرأة ويخبرها بكل شئ.
ليدي تورمينستر: 

أي شئ?
سير جوفري:

أي شئ? مـــــاذا يـــــجب أن أقـــــول? أنــــا راحـل غــــدا

ألنــــنـي شـــخـص أحــــمق مــــتــــهــــور وأيـــضــــا ألنــــني
شخص وحيد.

ليدي تورمينستر:
وكيف ستساعدك الص في ذلك?

سير جوفري:
إنـهم يـعطـونـها لـونا أخـضـر على اخلـريـطة...كـما

أنها مترامية األطراف.
ليدي تورمينستر:

يجب أن تتزوج.
سير جوفري: 

(بــانـفـجـار عــاطـفي مـفـاجئ) أنت الـتي تــقـولـ
ذلك...أنت!

شاعـرا بـاخلـزي يـنـكس رأسه. تـرمـقه (يـتـراجـع
لــيـدي تـورمـيـنـسـتـر بـنـظـرة خـاطـفـة ثم تـنـظـر

أمامها وتنفث دخان سيجارتها بكل هدوء)
ليدي تورمينستر: 

(بهدوء) لهذا ستذهب إذن?
سيـر جـوفري (يـتنـهد بـحرارة) أنت رائـعـة بحق.
أي امــرأة في مــكــانك كــانـت ســتــنــتــهــز الــفــرصــة
لـتـنــهي احلـوار بـشـكل مــيـلـودرامي وتـقـول: طـاب
مــــســــاؤك ســـــيــــر جــــوفــــري يــــجـب أن أذهب إلى
زوجي... فـــــــأرد أنــــــا "طــــــاب مـــــــســــــاؤك لــــــيــــــدي
تورمـينـستـر" وتتـصافح يـدانا  وتـنهـمر من عـيني
دمـعـة حــارة عـلى مـعـصـمك.ولــكـنك جتـلـسـ في

مكانك بكل عظمة وشموخ.
ليدي تورمينستر:

مــرة أخـــرى...هل هـــذا هـــو  الـــســـبب احلـــقــيـــقي
لرحيلك?

سير جوفري:
حـسـنـا نعـم هذه هـي احلقـيـقـة. أعـتـذر بـشدة...

أليس كذلك? إنه العرف
ليدي تورمينستر:

أعـتقد أنه من الـصعب عـلى أي إنسان أن يـختلق
مواقف جديدة.
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سرحي جريدة كل ا

ولوية بقيادة > فرقة ا
نشد عامر التونى تشارك ا
قهى حاليا فى فعاليات ا
الرمضانى الذى ينظمه
البيت الفنى للمسرح
ركز القومى بالتعاون وا
للمسرحعامر التونى قال:
تقدم الفرقة يوميا فقرة
سحراتى" فى بعنوان" ا
قهى الذى ختام برنامج ا
يتضمن عروضا موسيقية
كما وفنية ولقاءات ثقافية
ولوية ضمن تشارك ا
برامج صندوق التنمية
الثقافية ودار االوبرا
صرية خالل الشهر ا
. الكر

> بسبب متابعة أخبار وتوابع احلرب على غزة كاد محمد صبحى أن يفقد إحدى
عينيه بسبب انفجار فى شريان رئيسى مسئول عن اإلبصار نتيجة ارتفاع ضغط
الدم حسب شهادة األطباء.
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أحمد عبد الرازق أبو العال

ـشــهـد  ووسط تـلـك احملـاولـة الــتـجـريــبـيـة ــتـنـوعــة فى ذات ا ا
الـــتى أرادهـــا اخملـــرج - هـــكـــذا - نـــراه يـــلـــجـــأ إلـى اســـتـــخــدام
الــشـرائح  اخلــشــبــيـة أحــيــانــا  والـقــمــاشــيـة أحــيــانــا أخـرى 
ـســتـخـدمــة بـواسـطــة الـراقـصــ الـتـعــبـيـريــ فى الـعـرض  وا
ـــؤلف  –أسم لـــيــقـــدم من خـاللــهـــا بـــيـــانـــات الــعـــرض ( اسم ا
اخملـــرج  –اسـم مـــهـــنـــدس الـــديـــكـــور  –اسـم واضع اإلحلــان 
صـاحبة لـلرقص التـعبيرى البس .. الخ ) تلك الـشرائح  ا وا
لحمـية  لم يكن متنـاغما مع أسلوب اإلخراج   ذى الـصفة ا
الـذى لم يــجىء مـلــحـمــيـا  بل جــاء واقـعــيـا تـمــامـا  حــتى تـلك
الكتل من الـديكـور الذى صـممه ( محـمد سـعد) بثـباتـها طوال
ــشــاهــد  وتــغــيــر احلـاالت ــسـرحـى  بــرغم تــغـيــر ا الــعــرض ا
اذا جاءت النـفسية للشـخوص  كانت أيضا سببـا للتساؤل .. 
هـكـذا وبــشـكل يـعــكس حـسـا  كــابـوسـيــا  أو حـلـمــا  أو مـنـاخـا
أسـطـوريـا  بـرغم واقـعـيــة األحـداث كـمـا أشـرت فى الـبـدايـة 
فــأحـداث الــنص لـيــست مـتــخـيــلـة  بل هى أحــداث تـاريــخـيـة 
ـــســرح عـــاجلــهـــا الــكـــاتب مـــعــاجلـــة جـــديــدة  فـــيــمـــا يــســـمى 
اإلسـقاط السياسى  والـديكور عبارة عن أربـعة أعمدة دائرية
كـبــيــرة وضــعـت بــشــكل مــنــتــظم  عــمــودان عــلى كل جــانب من
ـغطـاة بـقمـاش  يـشبه ـسـرح  تلك األعـمـدة ا جانـبى خـشـبة ا
الــسـتــار  ويـتــحـرك ألعـلـى  فـتـظــهـر داخــله  أفـعـى  أو تـنـ
ـتـوافقـة مع احلـالـة الـنـفـسـية ا يـشـيـر إلى الـداللـة ا ضخـم  
ـــشــهــد  وعـــنــدمـــا تــغـــيب تــلـك احلــالــة  تـــســقط لــشـــخــوص ا
الستارة مرة أخرى  لـيختفى شكل التن  أو صورة األفعى 
وبـنفس أسلـوب التصـميم الذى جلـأ إليه من قـبل محمـد سعد
 ح صـمم ديكـور ( إكـليل الـغار )  ذلك االسـتـخدام يـكشف
صـمم له رؤية  اليـود الـتنـازل عنـهـا  وهى رؤية  تـعكس أن ا
رغبـته فى تقـد صورة يـلعب فـيهـا اللـون القـا دورا  وتبدو
ـتــصـاعـدة  حـلـوال تـكـويـنــات أو مـسـتـويــات أمـاكن الـتـمــثـيل  ا
ـساحة ـمثـل  وإلتاحـة الفـرصة لـلتـعامل مع ا لتـنويع حـركة ا
سـرح  لكى تتسع الستـيعاب العـدد الكبير التى تمثل خـشبة ا
مـثـل أيـضا !! وبـشكل من الـراقصـ والراقـصـات  ومعـهم ا
سـتويات – اليـسبب أى ارتبـاك فى احلركـة .. الديـكور بهـذه ا
ـسـرحـية  فـيـمـا عـدا األعـمـدة-  جـاء مـتـوافـقـا وداعـمـا جلـو ا
ـلــكــة ( الــزبـاء)  ــكــان الـذى هــو قــصــر ا ومــحـددا لــطــبــيـعــة ا
ــســرح  كـان ــوجــود فى خــلـفــيــة خــشـبــة ا ــسـتــوى األعــلى ا وا
ـاضى  فــنـجـد مـكــانـا تــدور فـيه كل األحــداث الـتى تــرتـبط بــا
الـزبـاء - مـثال - تــذهب إلى تـلك اخلـلـفـيـة  الـتى هى حـديـقـة
القصـر  لتـجلس عـلى األرجوحـة  وهى تتـحدث حـديثـا يتسم
بـبـراءة األطفـال  وكـأنهـا تـعود إلى طـفـولتـهـا  وهكـذا  وهذا
مـا دفع اخملرج إلـى االستـعـانـة بطـفـلـة صـغيـرة  أحـضـرها فى
ــلـكــة  الـتى شــهـدت أول مــشـهــد أراد به الــعـودة إلى طــفـولــة ا
لـكتها وهى طـفلة  لـنراها فى نفس الـلحظة خيط دم  فى 
ثابة فالش  فى سنها الطبيعى  فـكان استحضار الطفلة  
بــاك  وكـذلـك حـ اســتــحـضــرهــا - مـرة ثــانــيـة -  فى نــهــايـة
وكأن ـلـكـة  ليـحـمـلـهـا رجـال الـقـصـر  ـسـرحـيـة  بـعـد مـوت ا ا
اخملـرج أراد التركيز عـلى تلك الطفولـة التى شهدت أول خيط
ــلــكـة  فــالــتف حــول رقـبــتــهــا  ودفـعت لــلــثــأر  سـعت لــغــزله ا
وتـها  وخـسارة حـبـها .. ألنـها كـانت تـعلم كـما تـصرح الـثـمن 
التـنـبت فيـها فى آخـر جـملـة قـالتـها ( إن أرضـا ارتـوت باحلـقد

زهرة حب ..)
ــا انـــعــكـس عــلى ــمـــثــلـــ      لــقـــد جنح اخملـــرج فى تــدريـب ا
ـان إمام ) تـمـيز والالفت  وعـلى وجه اخلـصوص ( إ أدائـهم ا
ـثــلـة تـسـتـطـيع مـعـايـشـة أدوارهـا بـشـكل فى دور الـزبـاء  وهى 
سـرحيات الـتى شاهدنـاها فيـها ( بيت الـدمية جيـد  وفى كل ا
 –قصة حب  ) وغيرها من األعمال  نشعر أنها تتقن دورها 
وتـسـعى إلى مـعـايشـة الـشـخـصـيـة  وتقـمـصـهـا بـشـكل يـدعو إلى
شاعـر  ومتدفق  اإلعـجاب  فدورهـا هنا مـتشابـك  ومتنـوع ا
ــمــثل الــذى قــام ومع ذلك قــدمـــته بــسالســة  ووعى  وكـــذلك ا
كـان بـارعا  ـتـآمر  بـدور ( قـصيـر بن سـعـيد ) ذلك الـداهـية  ا
ــلك حـــســـا كــومـــيــديـــا  حـــاول اخملــرج  تـــوظـــيــفه فـى بــعض و
ـواقف  وكان أيضا ( شـادى سرور ) مقنـعا إال أننى أفضل أن ا
ـوهـبـته فى اإلخـراج  إذا كـان مـخـرجـا لـعرضـه  وليـكن يـلـتـفت 
الــتـمـثــيل مع آخــرين  حـتـى ال يـدفـعـه ذلك إلى االرتـبــاك . كـنت
ـثـلى الـعـرض  إال أنـنى لم أسـتـطع أتـمـنـى أن أحتـدث عن كل 
احلــصــول عـــلى مــعـــلــومـــات عن الــعـــرض  ســوى مــاقـــرأته عــلى

مثل . شار إليها  ولم تتضمن أسماء ا اللوحات ا

سرحى  وبشكل متالحق فنية  ليوظفـها فى عناصر العرض ا
ــســرحــيــة  والــصـراع ـا أفــقــدنــا مــتــعـة مــتــابــعــة شــخـوص ا  
الـدرامى الــدامى  الـذى جـســده مـحــمـود ديـاب فى نــصه  تـلك
الوجـبة الدسمة من العـناصر الفنيـة التى جاءت مزدحمة  –إذا
ـــتــفـــرج أمــام مـــشــاهـــدة جــمـــالــيــة  صح الـــتــعـــبــيــر  –وضـــعت ا
وســيــنــوغــرافــيــة  أثــرت عـــلى مــســألــة الــتــلــقى  وكــان من أبــرز
ـا التى جـاءت غـير عالمـات االهتـمـام بالـعـناصـر اجلـمـاليـة  ر
ـســرحى  صـحـيح أن مـوظــفـة أحـيــانـا  مـســألـة إعـداد الــنص ا
اخملرج أراد اختصار نص مـحمود دياب  لكى يقدمه فى ساعة
ونــصف  إال أن هـــذااالعـــداد أضــر بـــبــعـض شــخـــوص الـــعــمل 
لكة  خاصة شـخصية ( الـزباء ) وشخـصية ( زبداى ) عـاشق ا
الذى  جتـاهله تـمامـا فى اإلعـداد  وكذلك شـخصـية ( عـمرو
بن عـدى ) تلك الـشـخـصيـات  شـخـصيـات رئـيسـيـة فى الـعمل 
وكل كلمة تقولها لها معنى  بل تكشف بعدا جديدا من أبعاده 
لك  من   ذكرت فى الـبدايـة أن اخملرج أراد أن يـقدم كل مـا
شـاهد الذى تـلقـاها كـوجبة إمكـانيـات  ووضعـها كامـلة أمـام ا
دســمــة  أهــدرت حق الــتـــلــقى بــشــكل جــيــد  وجــعــلــته يــشــعــر
ـــا دفــعــتـه إلى االنــصـــراف قــلــيـال عن الــعــرض  بــتــخـــمــة  ر
شـاغال نفسه  بفك تلك الـرموز الكثيـرة  التى قدمها اخملرج
ـجـمـوعـات من الـشـبـاب  والـفـتـيـات  لـيـقدم  حـ اسـتـعـان 
مـن خاللـهم حـركــات تـعـبـيـريــة  تـسـعى لـتــقـد داللـة  فـضال
ــصــاحب ــرئى  وا عن اســتــخــدامـه ألصـوات الــكــورس غــيــر ا
لـألحلـــان  الـــتـى تـــشــــبه األحلـــان اجلــــنـــائـــزيــــة  ذات اإليـــقـــاع
ــســتــلــهــمـة كــلــمــاته من داخـل نص ديــاب نـفــسه  الـبــطىء  وا
ولـيـست خارجـة عـنه  والـديكـور الـذى يعـتـمد عـلى الـنحت فى
تعـدد فى أجزاء أخرى  أجـزاء منه  ويعـتمـد على التـشكيـل ا
ـشــهـد الـتـمـثـيـلى ـوسـيـقى الـقــويـة  كل هـذا  كـان يـحـدث وا وا
يـدور بـ شـخصـيـتـ أو أكـثـر  هـذا الـزخم  هـو الـذى أثر -
كـمـا ذكــرت - عـلـى الـتـلــقى  بــسـبب تــزاحم الـعــنـاصــر الـفــنـيـة

ــصــرى   فى الــدورة الــثــانــيــة لــلــمــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح ا
شـاهدت عـرضـا مـسـرحيـا لـلـمخـرج  ( شـادى سـرور ) من إنـتاج
مسرح الطليعة  ومن تأليف ( أسامة نور الدين ) وهو عرض  
( إكــلــيل الـــغــار )  واذكــر أنـــنى حــ كـــتــبت عـن ذلك الــعــرض 
ذكـــرت أن اخملـــرج  (جنح فى تـــقـــد عــدد كـــبـــيــر من الـــشـــبــاب
ـسـرحى : الـتـألـيف واإلخـراج الـواعـد فى كـل عـنـاصـر الـعـرض ا
ـالبس وغـيـرهـا من ـوسـيـقى وا والــتـمـثـيل والــديـكـور والـنــحت وا
الـعـنــاصـر  كــلـهم عـنــاصـر شــابـة جـديــدة  وقف بـجــانـبـهم وآزر
مـثل الالفت ( خـلـيل مرسى )  وذكـرت - أيـضا - جتربـتـهم  ا
ـــوذجــا لــلــعــروض الــتى يـــســتــطــيع بــهــا أن  ذلك الــعــرض يــعــد 
ـسـرحـي  ـيـالد جيـل من ا الـشـبـاب تـقـد شـهـادة حـقـيـقـية  
سيتبوأون مكانتهم فى القريب العاجل  فقط هم يحتاجون إلى
ـمكن أن دعم دائم  ورعـايـة واجبـة  بـهـمـا سـيتـشـكل تـيـار من ا
ـسرح لـفترة طـويلة نستـعيـد به اجلمهـور الذى ذهب بـعيدا عن ا
جــدا ) هـذا مــاذكــرته مـنــذ عـامــ  وهــا أنـا ذا أشــاهـد عــرضـا
آخــر لــلــمــخــرج ( شــادى سـرور ) مـن إنــتـاج مــســرح الــطــلــيــعـة  
يــواصل به مـا بــدأه من جــديــة  ومن رغـبــة فى تــقــد عـنــاصـر
شـابة جديـدة  ورؤية فـنية مـتميـزة  وهو عـرض ( أرض التنبت
الـزهــور ) الـذى كـتـبه مـحـمــود ديـاب  فى نـهـايـة الــسـبـعـيـنـيـات 
ـسـرحـيـة  والـنص يـنـاقش مـوضـوع الـعـداء ويـعـد آخـر أعـمـالـه ا
الـتـاريخى بـ قـوت مـتـناحـرتـ  ويؤكـد علـى أن هذا الـعداء ال
عـنى أن ـهـد األرض أمـامـهـمـا لكـى تـنبـت زهـورا !!  ـكن أن 
ــا يـــكــون الـــدافع الــذى تـــنــبـت حــبـــا حــقـــيــقـــيــا فى الـــقــلـب  ور
تغيـر الكبير هـو ذلك ا عاجلة هـذه الفكرة دفع(محمود ديـاب)  
ــتــمــثل فى اتــفـــاقــيــة كــامب ديــفــيــد الـــتى وقــعت  بــ مــصــر  ا
ـوضــوعه  من الــتـاريخ وإسـرائــيل وعــلى الــرغم من اســتـلــهـامـه 
إال أن شـخـوصه أصـبحـوا قـنـاعـا يـسقط- مـن خاللهم- الـعـربى
مـايريده من داللة عـلى الواقع  وكان هذا هـو السبب الذى دفع
ـسرح ـسـرحـية عـلى خـشبـة ا سـئـولـ  لرفض تـقـد هذه ا ا
و عرضهـا بعد وفاته بسنوات كـثيرة وفيه يتعرض ح كـتبها
ــلــكــة تــدمــر  لــفــكــرة االنــتــقــام والــثــأر الــتى  تــداولــهــا بــ 
ـلكة احليرة وذلك بـعد أن قام ملك احليرة بـقتل ملك تدمر و
 فـوجـدت ابـنــته(زيـنب الـزبــاء)أنـهـا مـطــالـبـة بـأخــذ ثـأر أبـيـهـا  
فـتـقـوم بـاسـتـدراج مـلك تـدمـر الـذى يـرغب فى الـزواج مـنـهـا إلى
عـرشــهـا وتــقـوم بــقـتــله  فى الــوقت نــفـسه  يــرى مـلك احلــيـرة
رأة التى اجلديد  أنه مضطر - هو اآلخر-  لالنتقام من تلك ا
ـة) فـيــقـوم (قـصـيـر بن سـعـيــد) مـسـاعـده  بـتـنـفـيـذ قـتـلت(جـز
لك ومؤداها أن يذهب إلى (الزباء) اخلطة التى وضعـها أمام ا
لكة مدعيا أن ملك احليـرة طرده وقام بجدع أنفه  ويريد من ا
أن تقوم بحمايته  فتساعده  وتوافق على أن يأتى بتجارته من
الـعـراق إلـى تـدمــر بـنــاء عـلى طــلـبه ويــقـوم بــإهـدائــهـا صــنـدوقـا
ادعى أن بـه جــواهـــر وهـــدايــا فـــإذا به( عـــمـــرو بن عـــدى) مــلك
احلـيرة الذى يخرج منـه حامال سيفه  وجتد الـزباء نفسها فى
وحـيدة  فتطـلب منه أن يقوم بقـتلها حـتى يتوقف نهر مواجهته 
الـدم  إال أنه يــرفض ذلك  فـتـقـوم بـتــنـاول الـسم الـذى وضـعـته
فى خـاتـمهـا  وتـموت بـ يـديه وينـتـهى العـرض بـحزن ( عـمرو
ـعـروفـة  بـن عـدى ) عـلـيـهـا   فى حـ أن الـنـهـايـة الـتـاريـخـيـة ا
كـانت  إن الــزبــاء بـعــد أن شــربت الـسـم بـيــديــهـا قــائــلـة ( بــيـدى
ولــيس بـيــد ى عــمـرو ) الــذى أجـهــز عـلــيــهـا بــالـســيف  وهـرب 
ـســرحـيـته  جـاءت وتـغــيـيـر الـنــهـايـة كـمــا أرادهـا مـحــمـود ديـاب 
لـرغـبته فى أن يـجـعلـهـا متـوافقـة مع رؤيـته  جتـاه ما يـحدث فى
عنى واقعه  من وجهة نظـره   واخملرج قدم فى عرضه نفس ا
الـذى سـعى إلـى تـأكـيـده (مـحـمـود ديـاب ) وهـو أن أرضـا تـشـرب
ـكن أن تـنبت حـبا وهـذا ما أكد ميـاه الكـراهيـة  و احلقد   ال

عليه.
 وأثــنــاء مــشــاهــدتـى لــلــعــرض الــذى يــشــارك به اآلن فى الــدورة
الـرابعـة للـمهـرجان الـقومى  كـنت أسـتحـضر جتـربته األولى فى
ذهـنى  ألقف عـلى عالمـات الـتطـور  أو الـثـبـات  أو الـتراجع 
فهـذه هى طبـيعة اإلبـداع الفنى  أنه مـتطور  وحـسبت للـمخرج
جـــرأتـه فى تـــنـــاول نص مــــســـرحى صـــعب  لــــيس ألنه مـــكـــتـــوب
بــالــفـــصــحى  ولـــيس ألنه يــعـــد تــطــورا  واخـــتالفــا عـن مــجــمل
أعــمـال مـحــمـود ديـاب الــسـابــقـة  ولـيس ألن هــذا الـنص مــنـعـته
ورفضت عرضه ح كتبه فى نهاية السبعينات  ولكن الرقابة 
الــســبب - بــاإلضـافــة إلى األســبــاب الـســابــقـة  –هــو أن اخملـرج
ـسـرحـيـة  هـادفـة  وصـاحـبـة يـحـرص عـلى أن تـكـون عـروضه ا
ـتـغـيرات الـتى تـطـرحـهـا الـسـاحة اآلن  رسالـة  ومـتـوافـقـة مع ا
ــشـاهــدة الـعــرض  ولـكــنــنى - فى الـوقت لـكـل هـذا  حتــمـست 
نـــفـــسه- أشـــفـــقت عـــلـــيـه  حـــ أراد أن يـــقـــدم كل شىء  مـــرة
ـلك من إمكـانـيات عـنى أنه حـاول اسـتعـراض كل مـا واحـدة  
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ولكنها مني سخرت
وفي وجهي ضحكت

سير جوفري: 
(بــبـعض الـضـيق) الــشــعــراء الــفـارســيــون كــبــقــيـة
الــشـــعــراء لــهـم طــريــقـــة مــضــحـــكــة في تـــخــيل أن
النجوم تهتم بـنا. أما أنا فأكثـر ما يسحرني فيهم
. وأنهم أيضا يشعرون بالوحدة. أنهم غير مبال

ليدي تورمينستر: 
(فــــــــــــجـــــــــــأة وبـــــــــــكـل حـــــــــــدة) ال تـــــــــــــــــقــل ذلـك

كنني أن أحتمل. ثانية...أرجوك...ال 
سير جوفري: (مذعورا)

جرترود!!!
ليدي تورمينستر: 

(هامسة) نعم
(يــحـمـلق فـيـهـا بـكـل جـمـوح وتـقف هي سـاكـنـة

فتوح تتأمل الليل) تنظر من الشباك ا
سير جوفري: 

(يـأخذ نفسـا عميقا) حسنـا أعتـقد أنه يجب أن
....

ليدي تورمينستر: 
? متى ستسافر إلى الص

سير جوفري:
سأرحل على أول سفينة

ليدي تورمينستر:
ومتى ستعود?
سير جوفري:

...ثالثة بعد عام...اثن
ليدي تورمينستر:
ستصلنا أخبارك?

سير جوفري: 

رح) طـبـعا وسـأرسل لـك صنـاديق (مـتظـاهرا بـا
الـشاي.... أفـخر أنـواع الشـاي األسود.... وجرار
الــزجنـــبــيل والـــعــلـب الــصـــغــيـــرة الــتي تـــدخل في
بــعــضــهـا الــبــعض. أنــا آسف فــهــذا كل مــا أعـرفه

نتجات الصينية. حاليا عن ا
ليدي تورمينستر: 

(مستغرقة) ستبتعد عنا لوقت طويل?
سير جوفري:

نـــصــــحـــتـــيـــنـي أن أفـــعل شــــيـــئـــا.ســــأتـــعـــلـم الـــلـــغـــة
الــصـيـنــيـة.لـقــد سـمـعـت أن أبـجـديــتـهـا تــتـكـون من

خمسة آالف حرف.
ليدي تورمينستر:

إلى هذا احلد!
سير جوفري:

قـــد أكـــون مـــبـــالـــغـــا بــــعض الـــشئ.ح ســـنـــا لـــيـــدي
تـورميـنسـتـر. أعتـقد أن الـوقت قد حـان ألن أقول

طاب مساؤك.
ــد يـده فـتـتـجــاهـلـهـا. تـبــتـسم وتـدفـعه مـرة )

أخرى للجلوس)
ليدي تورمينستر:

إن الــشـمـس الزالت مــشــرقـة فـي الــنـصـف اآلخـر
من الكرة األرضية  جوفري العزيز وأنت الزلت
الـصـديق احلـمــيم جلـاك زوجي اجـلس وال تـكن
ـا لن نـلـتـقي أحـمـقــا. سـتـغـيب سـنـ طـويــلـة ور
ــا تــكــون قـد ثــانـيــة حــتى لــو الــتــقــيــنــا ثـانــيــة ر

تزوجت.
سير جوفري: 

(بتماسك شديد) من يعلم?
ليدي تورمينستر: 

نـعـنا أن بـالـفـعل....من يعـلم? لـذا ال أجـد سبـبـا 
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(يجلس على الطاولة ويبدأ في الكتابة)

ليدي تورمينستر:
كم تؤسفني وحدتك هذه

سير جوفري:
اخلـطأ خـطأي...أو خـطأ تلك الـطبـقة الـسخـيفة
الـتي نـنــتـمي إلــيـهـا .فـأنــا ال أفـعل شـيــئـا في هـذه

احلياة.
ليدي تورمينستر:

ولم ال?
سير جوفري:

ـكــنـني أن أفــعل من وجـهــة نـظـرك?أدخل ومـاذا 
نزل? مثلـما تفعلـ أنت تقض وقتك في إلى ا
احلديقة أو في حـجرة التدخـ حتى يدق جرس
البـاب فتـمضـ بكل هـدوء إلى البـهو لـتسـتقـبلي
مـــدرب الــريــاضــة.لـــقــد جــربت كل ذلـك بــالــفــعل
ولــكــنـــني لم أجــد نـــفــسي. فــأنـــا صــاحب أمالك
ــكـن ألي إنــســـان أن يـــعـــيش وحــده ومع ذلـك ال 
في هــذا الـعــالم. لــقـد ســئـمت من لــعـبــة اجلـولف
والبولو كما سئمت من لعبة الورق. لذا سأجرب
الـــنــــوم في اخلـــيم ـــفـــتــــوحـــة الـــبــــحـــر واألمـــاكـن ا
ـضـيئـة. الـنـجوم الـتي تـصـيبك ومراقـبـة الـنجـوم ا

باخلوف.
ليدي تورمينستر:

أخاف من النجوم نعم
سير جوفري:

اذا?
ليدي تورمينستر:

أتذكر الشاعر الفارسي الذي قال:
لقد قلت للنجوم والرياح

أنا سأطوي اجلناح
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ونصرح يتفحص كالنـا وجه اآلخر للمـرة األخيرة
بكل ما بداخلنا.

سير جوفري: 
(بــكل أسى) آه لــيـــدي تــورمـــيــنـــســتــر مـــاذا بــقى

ليقال?
ليدي تورمينستر: 

ـا (مــنـحـنـيــة قـلـيال ومــبـتـسـمـة) هل اســتــأت 
قلت?

سير حوفري: 
(شاعرا بالذنب) استأت! أنا!

ليدي تورمينستر: 
نــعـم لــقـــد فــعـــلت. أعـــرف ذلك. قــلـت في قــرارة
نــــــفــــــسك "إن األمــــــور كــــــانت تــــــســــــيـــــر عــــــلـى مـــــا
ا يرام.ولكنها أفـسدتها!إذا كانت بالفعل حتبني 

قالت أنا زوجة جاك".
سير جوفري: 

(بقوة) نعم....زوجة جاك"
ليدي تورمينستر:

لل جوفري.إن جاك يصيبني با
سير جوفري:

(مذعورا) ليدي تورمينستر!
ليدي تورمينستر: 

(تـصفق يدها في مرح) لقـد قلت مـا أريد.آه لكم
لم أقل ذلك من قبل.وأعـتقد أنني أشعر بالـراحة
ن أقــوله غـيـرك?اســمـعـني.أقـول لن أقـولـه ثـانـيـة.
لل الشديد. لك بيني وبينك.إن جاك يصيبني با

سير جوفري: 
(بضيق شديد) ليدي تورمينستر!أرجوكي

ليدي تورمينستر: 
(مــبــتـهــجـة) أفــضل صـــديق في الـــعــالم. ولـــكــنه
ـلل. قـلـبه من ذهب. زوج مـثـالي. أب يـصـيـبـني بــا
ل إلـى أقـــــصى درجـــــة. كم ـل  رائـع ولـــــكـــــنه 

أشعر بالراحة اآلن.
سير جوفري:

أعـــتـــقـــد أن كل امـــرأة قـــد تـــصف كل رجـل بـــهــذه
الصفة في بعض اللحظات.

ليدي تورمينستر: 
(بـــإثــارة) جـــوفـــري الـــعـــزيــــز أرجـــوك اســـتـــدعي
روحك. لـقــد غـابت في مــكـان مــا. وأنـا ال أفـضل

ملة. احلديث إلى الدفاتر ا
سير جوفري:

إنك تتحدث إلى صديق جاك
ليدي تورمينستر:

صــــديـق جــــاك وصـــــديـــــقي أنــــا أيـــــضـــــا. ال تــــنس
ــــكــــنــــني أن أقــــول كـل هـــذا لــــشــــخص ذلك.هل 
ــكـنك أن تــتـخــيل كم الـســعـادة الـتي غـيـرك? أال 
تـغـمـرني وأنـا أبـوح بذلك? ألـسـنـا اآلن عـلى حـافة
الـدنيـا? ألـسنـا نرى األمـور من وجـههـا اآلخر? إذا
سـنـتـطـلع إلى أحـدنـا اآلخر حـدث وتـقـابـلـنا ثـانـيـة
في فــضــول ونـتــســاءل : هل حــدث هـذا بــالــفـعل?
فـفي هـذه الـلـحـظـة أكـاد أشك أنك أمـامـي حـقا.
كـل شئ غـــــريب. جـــــاك إنه بـــــالــــطـــــابق األعـــــلى
ـمتـلئ مسـتنـدا على الـوسادة. آه بـوجهه األحـمر ا
يـــا جـــوفــــري حـــ عــــرفـــنـي جـــاك عــــلـــيـك بـــعـــد
خطبتنا... آه لو لم تكن مخلصا إلى هذا احلد!

سير جوفري: 
? (متجهما) أتعرف ماذا تقول

ليدي تورمينستر:
أقـول مـا تـقـولـه أي امـرأة مـرة واحـدة في الـعـمـر
وتشـعر به طـوال العمر. آه كـم كان األمر بـسيطا
حـيـنـئذ. لـقـد كـنت حتـبني.ولـكن صـداقـتك جلاك
أعـمتك عن تـلك احلقيـقة. وتـزوجت أنا جاك. ال
يــجب أن أشــكــو. فــأنـا واحــدة من مــئــات الــنــسـاء

ئات كجاك. التي تتزوج ا
سير جوفري: 

ال يوجد على وجه األرض رجل أفضل
ليدي تورمينستر:

في الواقع أنا متـاكدة لكن يـجب أن ترانا ونحن
ـفـردنـا الـليـلـة تـلـو األخـرى ال نـنبس  جالـسـ 

> رفض محمد صبحى أن يحول إصابته خلبر صحفى شأن البعض واكتفى بأن
تابعة أخبار احلرب. نزله  ستشفى وخضع للعالج ثم عاد  دخل ا
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سرحي جريدة كل ا

نظومة القيمية التى حث عليها > والبد - كما يقول صبحى - أن يتم ترجمة ا
اإلسالم من خالل الدراما االجتماعية بدالً من حتول الفن إلى مشروع جتارى.

 جمعية النهضة العلمية
والثقافية"جزويت
القاهرة"بدأت مساء
اضى اخلميس ا
برنامجها السنوى

لالحتفال بشهر رمضان
الكر و الذى يستمر

وى حتى11سبتمبرالقادم
تضمن البرنامج إقامة
مجموعة من األمسيات
والسهرات الرمضانية
شاركة فرق مستقلة
تقدم عروضا متنوعة فى

وسيقى والغناء ا
سرح. والفلكلور والتراث وا
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ثليه اخملرج أحسن اختيار 
من أجيال مختلفة

 ¬«a øµ°ùj øŸ â«ÑdGh 

..≈fÉehQ ΩÉªMلــقــد كـان الــتـمــثـيل مـن أوفق عـنــاصـر الــعـرض
ـســرحى وذلك يــرجع حلـسن اخــتـيــار اخملـرج ا
ـمـثـل وهى تـولـيـفة غـريـبة لـفـريق الـعمل من ا
ـثــلـيـ مـخـتــلـفى األعـمـار الــسـنـيـة ورغم من 
ذلك تشعر معـهم بحالة من الدفء رغم غرابة

طروح  وضوع ا ا
سرحية فلقد صنع اخملرج وبالنسبة للـحركة ا
ثالثــة مــســتــويــات لـلــحــركــة مــســتــغال مــســاحـة
احلمام فى األسفل ليتم التمثيل داخل احلمام
ـكـتــشف بـهـا أو فى مـســتـوى أرضـيــة الـغـرفــة ا
ــنـقـذ الــغـرقى احلــمـام أو عــلى الـبــرج الـعــلـوى 
ـسـرحـية ـا أعـطى تـنـوعًـا بـصـريًـا لـلـحـركـة ا
ـمثل ولم تـلـتـزم فـقط بـاخلط األفـقى حلـركـة ا
كـمــا اسـتــغل احلـمــام الـذى يــنـزل اجلـمــيع إلـيه
فى مـحاولة للـتخلص من اثامـهم وآثام اجملتمع
ـعـابـر وقـد عـبـر اجلـمـيع احلـمـام سـواء عـلى  ا
اخلــشــبـيــة الــتى وضــعت عـلــيه أو بــالــنـزول فى
احلــمــام نـــفــسه .مع اســـتــخــدام بـــعض أجــهــزة
اإلضــاءة من األسـفل لـتـعــطى اإلحـسـاس الـعـام
بـحـالـة الـشخـصـيـة كـمـشهـد إيـفـان وهـو يـجلس

فى احلمام وتتغير اإلضاءة عليه 
الــديـــكـــور : اســـتـــغل مـــصـــمم الـــديـــكـــور قـــاعــة
العـرض كاملـة فقدم فـى وسط القاعـة احلمام
الــــــرومـــــــانى الـــــــذى وضع عـــــــلى زوايـــــــاه األربع
تـمـاثيـالً للـنـسـاء فى مالبـسـهن الـرومـانـيـة شبه
العـاريـة وهو حـمـام ملـئ بالـزخـارف من حوافه

الداخلية .
ـــعــابــر ووضع عـــلى احلــمـــام من أعــلـى بــعض ا
ـمـثــلـون فى احلـركـة اخلـشـبــيـة  يـســتـخـدمـهــا ا
يـزانـسـ وخـلق أماكن واسـتـغلـهـا اخملـرج فى ا

جديدة لتنوع احلركة  
طبخ وهو فى يـسار اجلمهـور اجلالس يوجـد ا
يتخذ الشكل الكالسيكى كطراز ويتميز باللون
ــيـل لــلـــحــمـــرة ورغم اإلهــتـــمــام الــبـــنى الـــذى 
بـــتـــفــــاصـــيـــله الـــدقـــيـــقـــة إال أنـه لم يـــســـتـــخـــدم
الئم كديـكور موجود عـلى خشبة االسـتخدام ا

سرح  ا
 وفى مــواجـهـة اجلـمــهـور خـلف احلــمـام يـوجـد
ـكـتـبه اخلـاصـة سـريـر إيـفـان الـفــردى وأعاله ا

به وعلى  اجلمهور يوجد احلمام .
ـنظـر بـشـكل عام جـيـد ويوحـى بفـكـرة جتمع وا
الــــتــــخــــلـص أو الــــتــــطــــهــــر من أدران أو أوســــاخ
نـزل هى أماكن ـوجود فى ا اإلنسـان فجـميع ا
تهـتم بالنـصف األسفل من األنـسان أو بـغرائزه
ـطبخ والسـرير وهو اجلسـدية مثل احلـمام وا
مــا جــعل جــمــيع مـــســاو اجملــتــمع تــأتى لــهــذا
ـكـان من طامـعـ فى الـسـلطـة أو الـشـهرة أو ا

ال أو اجلنس.  ا
وفق مصـطـفى سـليـم فى كلـمـات األغـانى التى
ن قـدمـهـا الـعـرض مـثل أغـنـيـة الـنـهـايـة الـبـيت 
ؤلف يسكن فيه وهى جتسيد لفكر اخملرج وا
والـتى يــجـسـدهـا اخملـرج بـهـجـوم إيـفـان ومـارتـا
ومواجـهـة كل الطـامـعـ فى البـيت وحـصارهم
أعــلى احلــمـام وفــوق اجلــســور ثم إلـقــاءهم من

عابر لداخل احلمام . هذه اجلسور أو ا
وأغــنــيـة أخــرى بــ أنـا نــيف الــعـالـم وحـبــيــبـته
مـارتا التى تطالـبه باالهتمام بـها ولكنه يرفض
هــذا االهـــتـــمــام ويـــصــر عـــلى مــوقـــفه ويـــســعى

لتحقيق حلمه باجملد والشهرة .
ـــــوســـــيـــــقى واألحلـــــان جـــــيـــــدة ولـــــقـــــد كـــــانـت ا

التوظيف ومعبرة .
أمــا الـتــعـبــيـر احلــركى فـهــو عـنــصـر مـفــقـود لم

أجد له ضرورة بداخل العرض وال توظيف .
فى الــــنــــهـــايــــة عــــرض حــــمــــام رومـــانـى عـــرض
مــحـــتـــرم وجــاد ويـــضــاف الـى عــروض مـــســرح

الدولة اجليدة التى ندر وجودها . 

بـــشـئ من اإلتــــزان والـــوقــــار وأيـــضــــا بــــشئ من
اإليحاء باجلشع العـلمى الذى يشعر به كأستاذ
جــامــعى كــمـا أعــطى بــعض اإلحــسـاس بــالــنـدم
عـلى حبـيـبـته حيـنـمـا رأها بـصـحبـة إيـفـان أنتى
نـوف والقلق على  احلـمام فقد اسـتبدل عشقه

للمرأة مارتا بعشق احلمام والهيام به .
ــرأة مـــارتــا هــو واخـــتــيـــار نــيـــفــ رفـــعت لـــدور ا
ــمــثـلــة من رشــاقـة ــا تــتـمــتع به ا اخـتــيــار مـوفق 
جــــســـمـــانـــيـــة وقـــدرة عـــلى الـــتـــعـــبـــيـــر بـــاجلـــســـد
وبــالــصـوت وأيــضــا قــدرة عــلى الــغــنـاء والــرقص
كان رقصا وفرحا فكانت كالفراشـة التى تمأل ا
وهى تـؤدى الـدور فى حــالـة من الـنـشــوة انـتـقـلت
ــشــاهـــدين أى أن حــضــورهــا الــقــوى جلــمــهــور ا
أضـفى عـلى اجلـمـهـور شئ من الـتـعـايش إذ إنـها

تمثل العنصر النسائى الوحيد فى العرض 
عـبد الله الـشرقاوى فى دور عـضو جلنة احلى
ـــثل قــديــر اســـتــطــاع بـــقــدرته الـــصــوتــيه هــو 
الـسيـطرة عـلى اجلمـهور طـوال حديـثه حتى أن
اجلـمــهــور يـتــنـاسى ثــبــات الـصــوت عـلى مــنـوال

واحد طوال الوقت ويلهث وراء سماع كلماته 
أشـرف عـبـد الـفـضيـل منـقـذ الـغـرقى أداء جـيد
وحـس كــومــيــدى راقى اســتــطــاع بــخــفــة ظل أن
ــــواقف الـــطــــارئـــة الـــتـى نـــشـــأت يـــتـــعــــامل مع ا

كأخطاء الغير 
ثل متـمكن وكوميديان بالسليقة جميل عزيز 
فـهو يؤدى الكومـيديا بشـكل بسيط ودون تكلف
مـثليـ الكبار من منه فتـشعر أنك أمـام أحد ا

جيل العمالقة 

يـحتاجونه من تطـهير وأثام وخطـايا. فاألستاذ
ـحــبـوبـبـته الـتى جـاء اجلـامــعى الـذى يـضـحى 
ـتــعـا فى وجـود بــهـا لـلـمــكـان لـيــقـضـيــا وقـتـا 
إيفـان وحـتى ال يدع الـفـرصة إليـفـان أن ينـفرد
باحلـمام وحـده حـتى ال يحـطـمه ويتـخـلص منه

فيقضى على أحالمه وطموحاته. 
تعة وذلك ارتا ويتبـادال احلب وا ويـتعرف إيفـان 
بـعـد أن أكـتشـفت عـدم حب أنـا نـيف لـها وتـفـضـيله

لشخصه ومجده والتخلى عنها وعن حبها 
اإلخراج : 

قـــام اخملـــرج هــشـــام جـــمـــعــة بـــتـــحـــديــد أمـــاكن
ـنــزل ولم يـفـصل بـ اجلـمـهـور عــلى أطـراف ا
اجلـمــهـور والـبــيت الـذى به احلــمـام عن طـريق
ــــقـــــاعــــد الـــــتى اتـــــخـــــذت أشــــكـــــال مــــقـــــاعــــد ا

االسترخاء على حمامات السباحة .
ـمثـلـ جاء مـوفـقا فـمحـمـد محـمود واخـتـيار ا
فى دور إيـــفـــان أنــتـى نــوف ومـــا يـــتـــمـــتع به من
خفـة ظل وقـدرة عالـيـة على اإلضـحـاك ليـقدم
النـموذج الـساخـر للـمواطن الـذى تتـكالب عـليه
ـشـاكل واألزمات  ولـقـد بـرع مـحمـد مـحـمود ا
ــــونــــولـــوج الــــشــــاق الـــذى تـاله عـــلى فـى هـــذا ا
الرجل األبكم واألصم معـتقدا أنه مسئول هام
ـمـثل من إمكـانـيات وهـو يكـشف مـا يـتمـتع به ا
صـوتــيــة وحـركــيــة وقـدرة كــبــيـرة عــلى الــتــلـوين

والتعبير 
ن الشـيـوى فى شـخصـيـة أنا نـيف األسـتاذ وأ
ــتـســلـقـة اجلـامــعى وهـو يــجـســد الـشــخـصــيـة ا
والطامحة للشهرة واجملد وقد أدى الشخصية

من هــــو األهـم فى نــــظـــــر اجملــــتــــمـع والــــتــــاريخ
وهل قـيمـة األثر تـطغى على اإلنسـان أم األثر  ,
ـــا قـــيـــمـــة اإلنـــســـان احلـى وتـــأخـــذ مـــكـــانه . و
نــــقـــدس كـل مـــا هــــو قــــد ويــــضــــيع مــــعه حق
ا تتمتع عاصر من مجهود وعمل  ,و اإلنسان ا
ـــة بـــكـل هـــذا االحـــتــرام هـــذه األشـــيـــاء الـــقـــد
ـــعــاصــر والــقـــداســة بــيـــنــمـــا يــهـــمل اإلنـــســان ا
ويضيع وتـسلب حريـته للمـحافظـة على األثر .
كـل هـــــذه الــــتـــــســـــاؤالت يـــــطـــــرحـــــهــــا الـــــكـــــاتب
ســتــانـسالف ســتـراتــيف فى مــسـرحــيـته حــمـام
رومـانى والـتى قـدمـتـهـا فـرقـة مـسـرح الـطـلـيـعـة

من إخراج هشام جمعة 
ـصيف لـيقـضى على حر يذهب اإلنـسان إلى ا
الــصــيف فــيــعــود لــيـجــد بــيــته مــحــتال من قــبل
الـــهـــيــئـــات الـــعــلـــمـــيـــة الــتى اكـــتـــشـــفت بـــطــريق
الـــصـــدفـــة كـــنـــزا أثـــريـــا فى بـــيـــتـه وهـــو حـــمــام
رومـــانى مــــنـــذ عــــهـــد اإلمـــبــــراطـــور الــــرومـــانى
بـومــبــلــيــان ويـصــبح الــبــيت مــحــاصـرا مـن قـبل
أســـاتــــذة اآلثـــار من نــــاحـــيـــة واحتــــاد مـــنـــقـــذى
الـــغــــرقى من نــــاحـــيـــة أخـــرى والـــبــــاحـــثـــ عن
الـــشـــهـــرة من نـــاحـــيـــة ثـــالـــثـــة والـــبـــاحـــثـــ عن
الـثـروات من ســمـاسـرة اآلثـار والــعـقـارات الـكل

كان عدا صاحبه األصلى  يطمع فى ا
توسطة إيـفان أنتى نوف رجل ينـتمى للطبـقة ا
ــــلك فـى حـــيــــاته ســــوى هـــذا فى اجملـــتــــمع ال
الــبــيـت الــذى  اكــتـــشــاف احلــمـــام الــرومــانى
األثـــرى فــيه والـــذى تــركه أليـــام قــضــاهـــا عــلى
شـاطئ الـبـحـر وعــاد لـبـيـته لـيـجـد الـصـحـفـيـ
ــكـــان ويــقــيــمــون واألعالمــيــ يــقـــطــنــون فى ا
ـؤتمرات الـصحـفية لـيمـجدوا هذا اإلكـتشاف ا
األثـــرى الـــذى يـــعـــود الـى عـــصـــر األمـــبـــراطـــور
بــومـــبــلــيــان ويــنــتــمـى فــنــيــا الى مــدرســة مــارك
أنـــطـــونـــيـــو أكـــتـــوفـــيـــان لـــيــجـــد إيـــفـــان نـــفـــسه
ثـله هذا ـا  مـحاصـرا ب واجـبه جتـاه وطنه 
احلمـام من قيـمة فـنيـة فريـدة وب احـتيـاجاته
كــإنــسـان يــطـلب الــراحـة واالســتــقـرار فى بــيـته
ـــهـــدد بـــالـــتـــأمـــيم مـن قـــبل الـــدولـــة أو عـــلـــيه ا
التصرف قـبل أن يجد األسطول األمريكى فى

احلمام الرومانى .
ـثل احلمـام بالـنسـبة لـلعـالم أو األستاذ بينـما 
أنــا نــيف  الــدكـتــور اجلــامــعى اجملــد والــشــهـرة
حــــتـى تـــتــــضــــاءل أمــــامـه كل األشــــيــــاء فــــاحلب
يـضـحى بـه فى سـبـيل اجملـد والـشـهـرة ويتـخـلى
عن حبيبته مارتـا ليحصل على اجملد والشهرة
فـهــو كــأســتـاذ جــامــعى بــالــنـســبــة له االهــتــمـام
ـــــة أفــــضل من االهــــتــــمــــام بــــاألشــــيــــاء الــــقــــد
بـاإلنـسـان حـتـى أنه يـتـخـلى عن مـحـبـوبـته لـقـاء
ـــتــمــثـل فى احلــمــام حتــقــيق حـــلــمه بـــاجملــد وا

وليس عنده ضمير بل عنده شهادة جامعية 
أمــا احلـمــام بـالــنـســبــة لـ "سى كـوف اخــصـائى
الــتــحف الــتــاريــخــيــة والـذى يــجــد فـى احلــمـام
قـيمـة مـالـيـة كبـيـرة فـهذا احلـمـام قـد يـحقق له
نـصف مـلـيـون دوالر أمـريـكى ومـثـلـهم لـصـاحب
ـــنــزل مــقــابـل نــقل احلــمـــام إليــطــالــيـــا وبــيــعه ا
لــشـخـص أمـريــكى .وهـى فـرصــته لــلــمــمــكـسب
قـــبل أن تـــصـــادر الـــيـــونـــســـكـــو الـــبـــيت بـــحـــجـــة

احلفاظ على القيمة التاريخية للحمام .
واحلــمـــام بـــالــنـــســبـــة لـــديــامـــانـــديف الـــوســيط

ادى  العقارى هو وسيلة للتربح ا
واطن تصـاعدة التى يعانـى منها ا إن احلـالة ا
الـبــسـيط إيــفـان أنــتى نــوف من وجـود احلــمـام
فى بـــيـــته تـــمــثـل أزمــة األنـــســـان الـــبــســـيط فى
ـادى الـبـشع الـذى نحـيـا فـيه فـاحلـمام الـعـالم ا
ثـله من مكان لـنظافـة اجلسد والـتخلص ا 
مـن األدران واألوســــاخ وتـــــكـــــالب الـــــســــلـــــطــــات
تـسلق أيضا ـسؤل عليه بل الـطامع وا وا
صاحب لـيصبـح اجلميع يـبحث عن الـتطـهيـر ا
لــعــمـلــيـة االســتـحــمـام رغـم أنه حـمــام فـارغ من
ــــا ــــثل رمــــزًا عــــنـــــد اجلــــمــــيع  ــــاء ولــــكــــنـه  أشرف عزبا

> ويرى صبحى أن دور الفن قبل أحداث احلادى عشر من سبتمبر يختلف تماماً
عن دوره بعدها فى األولى كنا نناور أعداءنا وبشكل مباشر فى الثانية وجب علينا
جميعاً أن نكشف أوراقنا ألن العدو يلعب بوقاحة تفوق الوصف.

وأنا على يقـ أن الرجال ال يدركون قيمة الزواج
بـالــنـسـبــة لـلـمــرأة. أيـهـا الــكـئـيـب. أال تـعـتــقـد أنـني
زوجـة صــاحلـة. فــاألمـر ال يــقف عــنـد حــد جـاك

فهناك أيضا أبناء جاك
سير جوفري:

نعم
ليدي تورمينستر:

ألـيـس األمـر مــدهــشـا? حــ تــفـكــر أنــنـا – زوجـة
ـــشــاعـــرنــا جــاك وصـــديـــقه - وحـــدنــا نـــعــتـــرف 

لبعضنا البعض ونناقش األمر بكل هدوء.
سير جوفري: (متأوها)
ليتني ما أقنعتك بالبقاء

ليدي تورمينستر: 
لم تقنعني (مبتسمة) أيا صديقي العزيز

سير جوفري: 
(مذهوال) لم أقنعك?

ليدي تورمينستر:
بالطبع ال. كنت أعرف أنك تستعد للرحيل

سير جوفري:
كيف?

ليدي تورمينستر:
ـــهم أنـــني كـــنت أعـــرف ال تـــشـــغل بـــالك كـــيـف! ا
وكـنت أشـعـر أنـني سـأجـدك جـالـسـا هـنـا في تـلك
الساعـة من الليل.لذا جئت يحدوني األمل في أن

سرحي جريدة كل ا
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ـثل هـذا احلــديث مـعك أجـدك. كــنت مـتــشـوقــة 
وبـــالــفــعل نــزعـت مــنك االعــتــراف كـــمل لــو كــنت

أنزع سنتك.
سير جوفري:

ولم?
ليدي تورمينستر: 

لم? ألنه سـيــكـون سـلـواي في تـلـك األيـام الـكـئـيـبـة
الـقــادمـة وألنـني كـنت أعـرف أنك حتـبـني وكـنت
أرغب في سمـاع ذلك.ألن احلياة ال تزال أمامك
أمــا أنـا فــحـيــاتي قـد انــتـهـت ألنـني أحــبك وكـنت
مــصــرة أن تــعــرف ذلك. واآلن حــ تــرحل عــني
لـن أعــــــــــيـش فـي أوهــــــــــام. لــــــــــقــــــــــد وصــــــــــلـت إلى
ولكن بالطبع ستتزوج .أعرف أنك سـتتزوج اليق

هذه اللحظة – على األقل -ستظل ملكي أنا.
سير جوفري: 

) هذه الـلحظة تلهفت شتاقتـ ا ـد يديه ا )
ستقبل اضي وا وكل حلظة في ا

ليدي تورمينستر:
ــسـتــقـبـل يـالــهـا من حــروف صـغــيـرة تــخـفي آه ا
الــكــثـيــر والــكـثــيـر. أكــاد أراك تــعـرفــني بــزوجـتك
بــبـعـض اخلـجـل وأكـاد أرى نــفــسي أصــافــحــهـا..
ـــر الـــوقت ســـريــعـــا..... ولـــكن من وأصـــافـــحك.
الـــرائع حـــقـــا أن أعـــرف أنك أحـــبـــبـــتـــني كل تـــلك

السنوات...
سير جوفري:

ليال ونهارا. أنت وال أحد سواك.
ليدي تورمينستر:

وقـد أحـبـبـتك أنـا أيـضـا.آآآه أحـبـبـتك.واآلن بـعـد
شاعرنا لبعضنا البعض لن نتقابل أن اعترفنا 

ثانية حتى تعرفني بزوجتك.
سير جوفري:

آه!!
ليدي تورمينستر:

لقـد أحـببـتك وأحـبك ألنك مـخلـوق رائع مـستـقيم
ــيـز ومــخـلـص أحـبـك حلـبـك جلـاك وأكــثــر مــا 
جـــاك من وجـــهـــة نــظـــري أنه اســـتـــطــاع أن يـــثـــيــر
ـــشـــاعــر. واآلن يـــا صـــديــقي بـــداخــلـك كل هــذه ا
الـعزيـز دعنـا ال نـشعـر باخلـجل فكالنـا يجب أن
يـشـعر بـالفـخـر والسـعادة. سـنمـضي في طـريقـنا
ونــؤدي واجـبــنــا ولــكــنــنــا أبــدا لن نــنــسى حــديــثــنـا

الليلة.
سير جوفري: 

(برقة) بدأت أن أتفهم....
ليدي تورمينستر: 

ـــســـتـــقـــبل.... وأنـــا لن ســـتـــكـــون أقل وحـــدة فـي ا
. آه قــلب أخــاف ثــانـــيــة من الــنــجــوم. قــلــبي جــر

رقيق جر بعد هذه اللحظات.
سير جوفري: 

(يتقدم نحوها بعاطفة جياشة) جرترود!
ليدي تورمينستر: 

(تـرفع يـدها) ال ... فـلـتـبق مـكـانك...تـلك خـيـوط
الــــفــــجــــر األولى... يــــجب أن أمــــضـي. وداعـــا. ال
يجب أن نتـصافح. أنت وأنا.... آه يـا جوفري....

وداعا وداعا
(تــمــضي مـســرعــة وتـغــلق الـبــاب.يــطـأطئ رأسه

ويبقى واقفا بال حركة بجوار الطاولة)

ستار

سير جوفري:
إنه لـيس مـاهرا عـلى عـكـسك أنت بالـطـبع. ولكن

هل الذكاء كل شئ?
ليدي تورمينستر:

ألم أقل لك إنه أفـضل إنـسان في الـوجـود أتظن
أنــنـي أدعي أنــني تــعــيــســة? أنت تــعــرفــني جــيــدا.

رة واحدة بلذة الصراحة. ولكنني أود أن أنعم 
سير جوفري:

ولكنك كنت حتبينه?
ليدي تورمينستر:

بالطبع كنت والزلت أحبه.
سير جوفري: 

(منتصرا) أرأيتي?
ليدي تورمينستر:

ـلك يدا في صـناعة لـو كنـا نحن مـعشـر النـساء 
اللغـة البتدعـنا الكـثير من الـكلمات كـي نعبر عن
مــشــاعـرنــا لـلــرجــال الـذين نــحــبـهم.بــالــطـبع أحب
جـاك ولــكـنـني أقـســو عـلـيه أحـيــانـا وحـ أنـظـر
في عيـنـيه عيـناه تـشبه عـيـني الكـلب ولكـنه كلب

مخلص.
سير جوفري: 

(بـجـديـة مـطـلـقـة) ال أعــتـقــد أن الـنــسـاء يـدركن
قيمة الصداقة في حياة الرجل.

ليديي تورمينستر: 

بــــبــــنت شــــفــــة تــــقــــول إنك ســــئــــمت مـن الــــبــــولـــو
واجلـــولف ولــعـــبــة الـــبــريـــدج. حــســـنــا مـــاذا عــني
أنـــا?هـل يــــجب أن تــــعــــبس في وجــــهـي بـــكـل هـــذه
احلدة وتضن علي بشكوتي الوحيدة أنت يا من

قررت الرحيل?
سير جوفري: 

سأرحل وسـأتزوج من فتاة صينية (غاضبا) نعم
بل سأتزوج أول فتاة صينية أقابلها.

ليدي تورمينستر:
اذا كل ذلك? أنت تفاجئني 

سير جوفري:
ألنـهـا عـلى األقل لن تـتمـكن من أن حتـكي أشـياء
ـا أنـهـا ال تــعـرف الـلـغـة سـيــئـة عـني ألصـدقــائي 

التي يتكلمونها.
ليدي تورمينستر:

وتـتــفـرس مالمـحه (مــسـنـدة ذقــنـهـا عـلـى يـدهـا
ل? هل جاك  بدقة) جوفري

سير جوفري: 
لم أمل منه قط

ليدي تورمينستر: 
ألنه أطــلـق الــرصــاص عـــلى الــنـــمــر الــذي كــاد أن
وألنـك دلـكت أنــفه وألنـكــمـا تــتـحــدثـان يـفــتـرسك
عن اخلــيــول وغـيــرهــا وعن لـعــبــة الـبــريــدج الـتي

تخسر فيها دائما.
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سرحي جريدة كل ا

شاهد يقول صبحى لألسف مشاهد اليوم ال يريد أن يشغل مخه وعليه > وعن ا
شاهد وال تتسامى وتعلو عليه لذلك أحاول فأنا أصنع أعماالً ال تسطح عقل ا

تقد الوسط ب هذا وذاك.

> جاليرى كونست بشارع
شريف_وسط القاهرة

_يـــشـــهـــد حــالـــيـــا إقـــامــة
معرض"الليلة
الكبيرة"’للفنان
التشكيلى ابراهيم

والذى يتضمن البريدى
مجموعة من اللوحات
التى تتسم بالطابع

الشعبى لتتناسب مع شهر
ويستمر بارك رمضان ا
عرض حتى  7سبتمبر ا
القادم يذكر أن جاليرى
كونست هوأحدث مكان
فنى ثقافى يفتتح فى

وسط القاهرة.
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ؤدون الرئيسيون يركزون مهاراتهم ا
لتقد أنفسهم من أجل التسلية

äGòdG π«ãªJh Ëó≤J
اجلـنـازات والطـقـوس االحـتفـالـيـة األخـرى مثل
رقـــصـــات الـــصــــيـــادين واحلــــدادين واحلـــفالت
قـارنة الـتـنكـرية فـإن هـناك مـجـاالً للـمرونـة بـا

مع مدى وطبيعة انغماس الفرد فى األداء.
ولــكن كـيـف تـتــوافق الـرغــبـة فى عــرض الـذات
مع طـمـوح األداء داخل الـعـرض?.. هـنـاك عـدة
مــهــام ووظــائف وأدوار تـــتــطــلب اإلجنــاز داخل
ـهــارات الـضـروريــة ولـيس كل الـعــرض فـكل ا
ــطــلـوبــة تــتــســاوى أو تــتـشــارك فى ــهــارات ا ا
ــسـئــولـيــة. فــاألشـخــاص ذوو االهـتــمـام نــفس ا
ـــــــكـن أن يـــــــتـــــــولــــــوا األدوار والـــــــقــــــدرة األقـل 

ساندة. ا
ــــصــــنف ـــــهــــارى ا ـــــكن أن يــــحــــدث األداء ا و
بـــشــــكل غــــيـــر رســـمـى حتت ضــــغـــوط األقـــران
سـتـوى اجلـماهـيـرى فى شكل واجملتـمع عـلى ا
تنافس فيما بيـنهم. ولقد شاهدت شابًا معوقًا
يــؤدى رقـــصــتـه فى طــقـس جــنـــائــزى والـــنــاس

تضحك جلرأته على الرقص علنا.
ـــتــكــافـىء لــلــمــؤدى دورا ويــحـــقق الــتــصـــنــيف ا
ضروريًـا فى كثيـر من العـروض فى اجملتـمعات
ــا ال تــكــون ــهــارات ر األفــريــقــيـة  –رغـم أن ا
مـطـلـوبـة  –فـهـؤالء األشـخاص يـشـاهـدون عـلى
ـكن اعـتـبـارهم مـؤدين ـسـرح ورغم ذلك ال  ا

. ثل أو 
فــهم يــعــرفـون أنــهم يــؤدون مــهـمــة. إنــهم خـارج
Informational Structure ـعــلـومــاتـيـة الــبـنـيــة ا
ـكن إنــكـار لــلـحــكـايــة (الـقــصـة) ومـع ذلك ال 
حــــضـــورهـم فــــهـــو ضــــرورى لــــلـــعــــرض. وهـــذا
يـؤسس الــتـقـسـيم األول عـنــد "كـيـربى" لـلـمـؤدى
ـدرك " "Perceived Performerالـذى يــسـمى ا

"خارج القالب الرئيسى للعرض".
إن مـا يـشـيـر إلـيـه "أمـورى تـالـبـوت بـأنه " عـمل
ــسـرح  "Byplayهــو فى الــواقع جــانــبى عــلى ا
ـسـانـدون أسـاسـيـون ـؤدون ا ـيـزة. فـا مـهـمــة 
ـتـضـمن فى الـعـرض بـصرف لـتـعـزيـز الـسرد ا
النظـر عن الكـيفيـة الوظـيفيـة التى تـبدو علـيها
أدوارهـم ألنــــهــــا اجلــــســــر بـــــ الــــعــــالم غــــيــــر
شـاهـدين البـشرى. البـشرى لـلـعرائس وعـالم ا
وإن لـم يـــتم عـــرض حـــركـــات العب الـــعـــروســـة
ـــمــكن ــســـرح فــمن ا داخل أو حتت خـــشــبـــة ا
قــبـــول حــضــور الـــبــشـــر بــاعــتـــبــارهم الـــوســيط

الفاعل فى حتريك العرائس.
ـسـرح" ومـع ذلك ورغم أهـمـيـة "عـامـل خـشـبـة ا
ـــــشـــــاهــــدون ــــكـن أن يـــــأتى ا لـــــلــــعـــــرض فـال 
ــشــاهــدته ألن دوره يــقـــتــصــر عــلى تــعــزيــز دور
الـشـخـصـيـة الرئـيـسـيـة. وقـد أوضح "كيـربى" مع
سرح الـكابوكى راقبـون فى ا ذلك أنه إذا كـان ا
ـعـلـومـاتـية لـلـقـصـة فإن اليـابـانى خـارج الـبـنـية ا
ـسـرح" فى الـعـروض األفـريـقـية "عـامل خـشـبـة ا
مــتــضــمـــنــاً داخل الــعــرض ومــشـــاركــاً فى بــنــيــة
الـــقـــصــة. فـــفى عـــرض "الــكـــابـــوكى" نالحظ أن
هـنـاك يـقـينـًا عـام بـأن مـا يـتم تمـثـيـله هـو مـجرد
خــيـــال بــيــنــمــا فـى عــروض الــعــرائس وعــروض
ـكن أن يتـفاعل األقـنعـة فى الـبيـئة األفـريـقيـة 
ـمثل ذى الـقـناع تـلـقى مع العب الـعروسـة أو ا ا
أثــنـاء تــقـد نــوع مـعــ من احلــقـيــقـة. ألن دور
ــــتــــلـــقـى فى عــــالم الــــعــــرض الــــتــــمــــثـــيــــلـى هـــو ا
ـقــنــعـة لالعــتــراف بـالــعــروسـة أو الــشــخـصــيــة ا

باعتبارهم أرواحاً أو آلهة أو أجدادًا.

ـــيــزهم. فــهم ال ــؤدى الــرئـــيــسى. وهــذا مــا  ا
ـعــنى أنـهم ال يـحـاولـون ضـمـنـيـا أن ـثـلـون  –
يـــتـــظـــاهـــروا بـــأنـــهم غـــيـــر أنـــفـــســـهم وال أنـــهم

شاهدين. يختلفون عن ا
ــؤدون الــرئــيـــســيــون فى هــذه الـــصــيــغــة هم فــا
الــــذين يــــركــــزون أداءهم ومــــهـــاراتــــهم وتــــقـــد
أنــفـــســهـم من أجل الـــتــســـلـــيــة فـــمــنـــهم العـــبــو
األكــروبــات والـراقــصــ ومــروضـو احلــيــوانـات
ـــــوســـــيـــــقـــــيـــــون واحلــــواة ورواة احلـــــكـــــايـــــات وا
شاهدين داحون الذين جتـتذب عروضهم ا وا

ؤدين اآلخرين. بغض النظر عن ا
لــــقـــــد حــــدد (كــــيــــربى) مــــراحـل االنــــتــــقــــال من
الالتـــمــثـــيـل إلى الـــتــمـــثـــيل لـــكى يـــصف مـــجــال
الـســلـوك الـبــشـرى الـذى يــؤسس تـقـد الـذات
ــكــنــنـا أن نــتــابع الــتــزايـد بـطــريــقــة خـاصــة. و
ــســتـمــر فى درجــة الــتــمــثـيـل بـدايــة من األداء ا
Nonmatrixed خـارج القالب الـرئيسى لـلعرض
من خالل قــــالب رمــــزى وتــــمـــثــــيل يــــتم تــــلـــقــــيه

ركب. وتمثيل بسيط وصوال إلى التمثيل ا
ومــبــادىء هــذا األداء بــاعـتــبــاره تــمــثــيال تــركـز
ـتــلـقى. ومن عــلى اخلــبـرة الــفـرديــة لـلــمــؤدى وا
خالل تــــطـــبــــيق مــــنـــهج كــــيـــربـى عـــلـى الـــعـــرض
ـكنـنـا حتـليل تـوجـهات ـسـرحى فى أفـريقـيـا  ا
ـــؤدى فى عالقـــته بــالـــعــرض حــتى وتـــوقــعــات ا
يــــتـــــطـــــور دون اإلشــــارة إلى درجـــــة االعــــتـــــقــــاد
مارسـة الظاهـرانية لألداء رتبـطة به فـفى ا ا
ال يكون هذا األداء مـعيارا جلودة العرض حتى

لو كان ذا فعالية اجتماعية روحانية.
ـــتـــلــقى أو ــا يـــوجـــد االعــتـــقــاد إمـــا عـــنــد ا "ر
ـــــؤدى ولـــــكـــــنه ال يـــــؤثـــــر عــــلـى الـــــتــــصـــــنـــــيف ا
ـوضــوعى وفـقــا جملـال الــتـمـثــيل/ الالتــمـثـيل. ا
ـمثل بـأن مـا يفـعـله حقـيقى أو فـسواء يـشعـر ا
ـتـلـقى مـا يـراه فـإن كل هـذا لن يـغـيـر يـصـدق ا

من تصنيف العرض".
فـــلــيـس كل من يـــرغب فى عـــرض الـــذات لــديه
ـوهـبـة وهـذا يـسـتـلـزم من الـكـفـاءة واخلــيـال وا
بــعض من يـؤدون األدوار الــرئـيـســيـة أن يــتـركـوا
ساندة. وال شك أن التعرف لآلخرين األدوار ا
ـوهبـة يتضح على الطـبيـعة النـسبـية للـمهارة وا
من خالل االســــتـــخـــدام الــــواسع لــــلـــمـــنــــافـــســـة
الـهيـكـلـيـة فى كـثـيـر من اجملـتـمـعـات األفـريـقـية.
ـبنـية عـلى أساس ـؤسـسات ا وحـتى فى إطار ا
ــســـئــولــيــة صالت الــقـــرابــة والــتـى تــضــطـــلع 

دوره الـوظـيـفى  –فإن مـفـهوم "جـانـبا  –الـتوجه
aside – in- لــــلــــمــــشــــاهـــــدين فى وضـع عــــكس
ــكن أن يــســاعــد الــقــارىء فى فــهم reverse" 
درجــة الـــتـــغـــيـــر الـــكـــامن فـى أداء هـــذا الــدور.
ــئــويـة لــلـزمن داخل وأعــنى بــهـذا أن الــنـســبـة ا
الــعــرض الـواحــد والـتى يــتـفــاعل فــيـهــا "عـامل
ـــشــــاهـــدين ــــســــرح" مـــبــــاشـــرة مـع ا خـــشــــبـــة ا
بــاعـتـبـاره "ذاتـه" (كـمـا فى الـتــقـالـيـد الــغـربـيـة)
هى أكـــبــر نــســبــيًــا مـن الــزمن الــذى يــؤدى فــيه
الــدور. فـــفى األدوار الـــتى ال يـــتــظـــاهـــر فــيـــهــا
سرح" بأنه شخص آخر جنده "عامل خشبة ا
رغـم ذلك يــنــغـــمس فى أنـــشــطــة اإلقـــنــاع الــتى
ـكن الـقـول أنـهـا تـتـحـول تـدريـجـيـا إلى تـمثـيل
(كما فى مـسرح أبيـبو للـعرائس وأقنـعة سابو
وأقنـعة شـامـبا). وهـذا يضـاعف من الـلحـظات
احلــاسـمــة داخل هــذه الــعــروض: قـد ال يــلــتـزم
ــؤدون بــصـــيــغــة أداء واحـــدة طــوال الــعــرض ا
ــا يـــتـــحــركـــون بـــشــكـل مــتـــتـــابع بــ لـــكـــنــهـم ر
احلـقـيـقـة والـتـظـاهـر. وبـيـنـمـا يـبـدو هذا األداء
مـــنــــســــوبـــا إلى بــــريـــخـت فى تــــأثـــيــــره فـــإنه ال
ــتـــلــقى بــأن مــا يــســتـــخــدم بــالـــطــبع لــتــذكـــيــر ا
يـشاهـده هو خـيال وأن الـشخـصيـة فى الواقع
هى شــخص عــادى ولــكـنـه يـثــبت بــاألحـرى أن

كن أن يكون غير عادى. الشخص العادى 
وفى الصـيـغة الـثانـيـة أضع تلـك العـروض التى
ال تـــســتــلــهـم "الــتــظـــاهــر" وتــركــز عـــلى تــقــد
الـذات الـذى يـتطـلب درجـة رفـيـعـة من مـهارات
ـكن أن يـدعم الـدور الـرئـيـسى األداء والـذى 

(دور البطل) ويرشده.
فـــغـــيــاب االســـتـــلـــهــام عـن الــتـــمـــثـــيل وحـــضــور
يـز هـذه الصـيـغة تـطـورة  ـهـارات الرفـيـعـة ا ا
عن الـصيغـة السابقـة مع أنه فى حالة األدوار
سـاعدة جنـد أنهم جـزء من تفـاصيل احلدث ا
ـــؤدون الـــرئــــيـــسى أو الــــشـــخـــصــــيـــة. وهـــؤالء ا
عـروفون بأنهم بارعون فى تقد ساندون ا ا
الـتـسلـيـة غالـبـا مـا يسـتـغلـون الـفـرصة لـتـقد
أنـفسهم بالطريـقة التى جتعلـهم يحصلون على
ـهـارتـهم. ورغم ذلك الـتـصـفـيق واالسـتــحـسـان 
ـســرح" يـدعــمـون فـإنــهم مــثل "عـمــال خــشـبــة ا
ــقـام ويـســانـدون الــشــخـصــيـة الــرئـيــســيـة فى ا
ــسـانـدون بــشـكل األول. وبـيـنــمـا يــؤدى هـؤالء ا
ــؤدى مــنــفــصل  –مـــكــانــيــا أو تــتــابــعــيــا  –عـن ا
الـرئــيــسى فــإن حـضــورهم يــعـتــمــد كـلــيــة عـلى

لـــــقــــد اســـــتـــــفــــادت بـــــعض دراســـــات األداء فى
ـــــســــرح األفـــــريــــقـى من نـــــظــــريـــــات الــــعــــرض ا
ـسـرحى عـنــد "ريـتـشـارد شـيــشـنـر" و"هـربـرت ا
بــــــــلـــــــو" وآخـــــــريـن. ولـــــــعـل من بــــــــ أهم هـــــــذه
ـنـهـجى الـذى قـدمه الـنـظـريـات هـو الـتـفـسـيـر ا
"مايـكل كـيـربى" حـول الـفـرق الدقـيق فى األداء

ب التمثيل والالتمثيل.
ؤدين فى ـقـال أن يطـبق عـلى ا ويـحـاول هذا ا
أفريـقيـا الـقسم األول من اسـتمـراريـة االنتـقال
من الالتـمثـيل إلى الـتـمـثيـل لكى نـالحظ كيف
يتحول الالتمثيـل تدريجيا إلى تمثيل مع تغير
. مـثل الـسياق حـتى عنـدما ال يـبدأ العـرض 
ـــرحـــلـــة األولى تـــتــــضـــمن تـــلك األدوار الـــتى وا
حتـتـاج إلى أدنى مهـارة ويـؤديهـا شـخص سوف
Stage ـسـرح أشــيـر إلـيـه بـأنه "عـامـل خـشـبــة ا

Hand".
ـسرح الغربى وتسلـيما بـأن هذه التسـمية فى ا
سرح تـشير دائمًـا إلى ما يدور خارج خـشبة ا
ــرئى الــذى قــد وبــشــكل عــام الــنـــشــاط غــيــر ا
يحـتاج إلى مهـارات خاصـة فإن هـذا العمل ال
يتم بهـذه الصورة فى الـبيئـة األفريقـية. فعامل
ـكنه ـسـانـد وال  ـسـرح يقـوم بـدور ا خـشـبـة ا
أن يــؤدى دور شــخـــصــيــة رئـــيــســـيــة فى عــرض

مستقل.
ــسـرح" مــكـانـة وبـيــنـمــا يـحــتل "عـمــال خـشــبـة ا
ــكن تــعـريــفـهم بـارزة طــوال الـعــرض فـإنه ال 
بــأنــهم مــؤدون وظــيــفــيــة داخل الــعـرض ألنــهم
خـارج الـقـالب الرئـيـسى لـلعـرض وفـيـما يـتـعلق
بـاألسـبـاب الـتى من أجــلـهـا يـكـونـون فى عالقـة
ـؤدى فـإنـهم كمـا سـنرى "داخل مسـرحـية مع ا
كن أن ـسـرحى". وعـنـد هـذا احلـد  القـالب ا
نــصــفــهم بــأنــهـم مـؤدون جلــزء صــغــيــر أو يــتم
تــوظــيــفـهـم فى جــزء من دور وهــذا يـفــتح لــهم
احـتــمــال أن يـقــدمـوا أنــفـســهم كــمـؤدين بــشـكل
مـتــعـمـد حـتى ولـو عـلـى نـطـاق مـحـدود. وحـتى
ــسـرح" نــفــسه عــنــدمــا يــقــدم "عــامل خــشــبــة ا
كمؤدى يشكل متعمد فإن هدفه األساسى هو
ـمــثل الـرئــيـسى (أو الــبـطل) أن يـؤدى تـمـكــ ا
بــشـكل صــحـيـح ودون قـلق أو انــزعـاج من آلــيـة

كان والتوقيت. البس وا ارتداء ا
وعـنــدمــا نــســعى إلى أن نــنــسب مالمح الــواقع
واحلـضـور كـمـا يـقــتـرحه "كـيـربى" إلى تـقـد
ـؤدين فى أفـريـقــيـا فـهـنـاك بـعـدان آخـران ال ا
بد أن نأخذهمـا فى اعتبارنا: األول هو عالقة
ــؤدى الــتى يــكــون فــيــهــا الــتـفــاعل ـشــاهــد بــا ا
ـألـوف فـضال عن بـيـنـهـمـا هـو تـعــلـيق الـعـادى ا
تـعلـيق الـواقع واحلـقيـقـة وبـذلك نؤسس شـيـئًا
أكـــثـــر من مـــجـــرد إعـالء احلـــقـــيـــقـــة الـــتى يـــتم
إدراكــهــا من خالل اإلعالء لــدرجــة أن الــنـاس
ـكن أن يــصــيـروا غــيـر عــاديـ (أو الــعـاديــ 

) لفترة من الزمن. خارق
لمح الثانى يـنتج من األول ويؤسس أفضلية وا
Multi Layered Per- ألداء مـتــعـدد الـطــبـقـات
ــكن مـن خالله ألى مــؤدى  formanceوالــذى 
ـــثل تـــارة ويـــقــدم داخـل الــعـــرض الـــواحــد أن 
ــتــلــقى ــؤد أو ا ذاته تــارة أخــرى. ولن يــواجـه ا
أيــة صـــعــوبــة فى ضـــبط حــركــة االنـــتــقــال بــ
ــطـــلـــوب أداء تــمـــثـــيــلـــيًــا . إذ لــيـس ا احلــالـــتـــ
ــتــلــقــ مــتــواصال غـــيــر مــتــقــطـع لــكى يــقــنـع ا
بــحـضــور "آخـر".. إنــهــا حـالــة من اإلدراك بـأن
بــعض الــنــاس لــديــهـم الــقـدرة  –بــشــكل مــؤقت
خالل مــدة الــعــرض  –أن يــنــتــقـلــوا بــ تــقـد

الذات وتقد اآلخر.
ـسرح"  –لكى نـؤكد وفى حالـة "عـامل خشـبة ا

تأليف:  فرانسيس هاروجن
ترجمة : أحمد عبد الفتاح
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كيف تتوافق الرغبة فى عرض
سرحى? الذات مع طموح األداء ا

سرحي جريدة كل ا

سرح القومى > ا
لألطفال قرر إعادة
تقد مسرحية"فارس
من مصر..على
مبارك"اعداد محمد عبد
الرشيد واخراج محسن
العزب وذلك مع بداية
العام الدراسى القادم
على خشبة مسرح
وهى من متروبول
ناهج عروض مسرحة ا
ها بشكل ويتم تقد
سنوى منذ أكثر من 5
سرح ويسعى ا أعوام 
القومى لالطفال. 

شاكل > وعن اجلزء السادس من يوميات ونيس يقول إنه يتناول القضايا وا
صرية والعربية فى الوقت الراهن. االجتماعية التى تواجهها األسرة ا
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انــتـقـال الـعـرض لــلـمـهـرجـان اخلـتــامى بـالـفـيـوم
ــصــمم لــتــوجــيه الــراقــصــ كــان يــحــتــاج مـن ا
ـلـمح الــرئـيـسى واخـتـصـار عــددهم فـقـد كــان ا
يـشى بزحـمـة ال تلـيق ومـساحـة مـسرح الـفـيوم
ولـــكـن روح االســـتـــعــــراضـــات كـــانت فــــانـــتـــازيـــة
تـنــاسب طـبـيــعـة الـعــمل كـكل وتــعـطى انـطــبـاعًـا
بتنوعها ومالءمـتها للمواقف واألحداث خاصة
فى مـواقف حـلـم زعـبـلـة وحـوريـة أمـا عن أهم
مــا فى االســتــعــراضــات فــقــد كــان فى رشــاقــة
الـراقـصــ وقـدراتـهم احلــركـيـة الـتـى تـشـعـرك
كـــمــــتـــلق بـــاالرتــــيـــاح واالنـــســـجــــام مع الـــعـــرض

والرضا عنه.
أمـا عـن األداء الـغــنــائى والـتــمــثـيــلى فــلــنـا بــدايـة
مــلـــحــوظــتــان أتــمــنى لـــو أخــذ بــهم أحــمــد عــبــد
اجلـلــيل عــنـدمــا يـقــدم الــعـرض فى مــحـافــظـات
مـصـر كـمـا وعـد الـفـنـان عـصـام الـسـيـد أوالهـما
تــتـعـلق بــشـخـصـيــة "قـمع الـدولـة" والــتى قـام بـهـا
عه فـانـتـازية  –وائل زكى  –حـيث إننى بـإتـقـان و
ال أفـــــضل ذلـك الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر الـــــذى يـــــضـع من
شـخـصـيــة قـمع الـدولـة رجـالً شـبه مـخـنس ذلك
أن هذا النموذج فى الـتفسير انتشر بال داع فى
ـيـديـا وأصـبح عـامًال مـشـتـرًكـا كـثـيـر مـن ألـوان ا
ـلــحـوظـة فى كـثــيـر مـن األعـمـال الــفـنــيـة?! أمــا ا
مـثلـة التى قـامت بدور حـورية الثـانـية فـتتـعلق بـا
والـــتى بـــدت بــرغـم حالوة صـــوتـــهـــا أقــصـــر من
زعـبــلـة بـشـكل الفت وهـو األمـر الـذى كـان يـؤدى
واقف الرومانتيكية لبث روح التهكم فى بعض ا
لـــدى اجلـــمــهـــور وأظن أن اخملـــرج الـــذى عــانى
ـلـفـتة كـثيـًرا لـكى يـخـرج العـرض بـهـذه الـصورة ا
زدوج والذى أجهد نفسه فى جتهيز الكاسيت ا
ــشــاكل الـــتى ال تــقــلل قـــادرا عــلى تالفـى هــذه ا
بــأى حــال مـن األحــوال من فــرحـــتــنــا بـــالــعــرض
واألداء الـراقى الـذى ظـهـر به كل من عـمـرو أبـو
الــفــتــوح فى دور مــخــمخ وبــدر الــدين أبــو غـازى
ــمــثل الالمـع حــسـام مــحــيى فى دور الــراوى وا
فى دور قـرة آدم أوغـلى فـقـد اجتـهـد كـثـيـرًا لكى
تــبـدو صــورته كـاريــكـاتــيـريــة مـزخــرفـة بــاحلـركـة
والصوت واالنفعـال وكذا بدا محمود جودة فى
دور الوزيـر واجلوارى سمـاح سعـيد وحيـاة عبده
ونــورا طـيــبــة ونــدى إبـراهــيم ورغــدة بــدر الـدين
ومـها عـلى وحنـ الـبدوى وجنالء فـتحى وهـيام

أحمد.
أما الثـنائى كاميـليا ومـحمد السـويسى واللذان
أديـا كـل من شـهــرزاد وزعـبــلــة فـإنــهـمــا اجـتــهـد
لـلغـايـة ووظـفـا صـوتيـهـمـا لـكى يـخـرج األوبريت
فى صــورة مـشــرفـة صـحــيح كـان هــنـاك فـارق
واضح بـ األداء التـمـثـيـلى واألداء الـغـنائى إال
أن جـمـهـور الـعـرض اسـتـمـتع كـثـيـرًا بـهـما حـيث
أنهما يـتمتعـان بأصوات شجـية تميل لـلتطريب
وأظن أن اخملـرج وفق تمامًـا فى اجلمع بيـنهما
واجـــتــهــد كـــثــيــرًا أثـــنــاء الــبـــروفــات لـــكى يــبــدو

التناغم واضحًا وغير منفر.
وأخـيـرًا أود هـنــا تـسـجـيل أمـنـيــة أخـيـرة تـتـعـلق
ه ألطـول بــهـذا الـعــرض أال وهى أن يـتم تــقـد
ــــكـــنــــة ســـواء بــــالـــشــــرقـــيــــة أو بـــقــــيـــة فــــتـــرة 
ـوذج مــحـتـرم يـعـبـر بـصـدق احملـافـظـات فـهـو 
عن اجلــــــهـــــد اخلـالق الـــــذى يـــــقــــــوم به بــــــعض
مـخـرجى الثـقـافـة اجلـماهـيـريـة وأظن أن هذا
الـعــرض مع مــسـرحــيـة "الــقــرد كـثــيف الـشــعـر"
أفضل ما قدمت الهيئـة العامة لقصور الثقافة
مــــنـــذ ســـنـــوات طـــويـــلـــة وال بــــد من اســـتـــثـــمـــار
جنـاحـهم بــشـكل يـلـيـق بـهم وحـتى يــتـعـلم هـؤالء
الـذين يـصـنـعون عـروضـهم لـلـجان الـتـحـكيم أن
سرح له رسالة جمـالية واجتماعية هامة فن ا

تلقيه. وال يجب االستهانة به أو 

فى إتمام العالقة بينه وب األميرة شهرزاد.
طــبـعــا تــبــدو حـكــايــة مـلــفــقـة ذات تــكــوين سـاذج
وأحداث غير منطقية ومفاجآت سريعة وبنهاية
مـــتــوقــعـــة ولــكـــنــنـــا تــعـــلــمـــنــا أن تــكـــامل الـــفــنــون
واعـــتـــمـــادهـــا عـــلى حـــكـــايـــة بـــســـيـــطـــة هى أهم
هم هـو تنـامى احلدث يـزات فن األوبريت فـا

غناة. البسيط بحيث تغلب عليه األجزاء ا
وكذلك امـتزاج ذلك التـكوين بـصور وتابـلوهات
راقــصـــة وفـــانــتـــازيــة وهـــو مـــا حــقـــقه الـــعــرض

سرحى الذى قدمته قومية الشرقية. ا
ـنـعم مـبـارك أمـا سـيـنـوغـرافــيـا الـدكـتـور عـبـد ا
فـــقـــد اعـــتـــمـــدت بـــداهـــة عـــلى إخـالء خـــشـــبــة
ـــمـــثـــلــ ـــســـرح مـــعـــظم الـــوقـت جملـــمـــوعـــة ا ا
ــغـنــ والــراقــصـ مع األخــذ فى االعــتــبـار وا
وجـود مستويات من الـبرتكابالت لـتمايز بعض
مثـل والراقـص وكانت البـانوراما اخلـلفية ا
ــصـــمم إذ تــعــددت ــهـم لــدى ا هى الــعـــنــصــر ا
أشــكــالــهــا ومــنــاظــرهــا الـــتى تــتــوافق وطــبــيــعــة
احلدث الـدرامى وإعطاء انـطبـاع عام فـانتازى
فــبــهــرجــة األلــوان وتــنـاسـق تــشـكــيـالتـهــا كــانت
تنحـو جلمـاليـات ذات صبـغة احـتفـاليـة وتعطى
لــلـمـتـلـقى إحــسـاسًـا عـامًـا بــالـرشـاقـة واجلـمـال
ـا يـشـيـان الـلـذين ال يـؤكــدان عـصـرًا بـعـيــنه وإ
فـقط بــأجـواء تـشـبه حــكـايـات ألف لـيــلـة ولـيـلـة
وهو ملمح مهم إذ أن الـدكتور مبارك كان يعلم
أن مـــعــظـم األحــداث مـــجــانـــيــة وغـــيــر مـــلــزمــة
وتــكــويــنـه كــان يــراهن عــلى الــلــعب مع احلــدث
بــــألــــوان ذات طــــابع احـــــتــــفــــالى تــــغــــلـب عــــلــــيه
ـلـونـة بـألوان الـزخـرفـة الـبـارزة عـلى الـسـتـائـر ا
ـنهج بـدت زاهـية وكـذا كـانت أزياؤه من نـفس ا
مع األخـذ فى االعــتــبـار أن هــنـاك تــمـايــزاً بـ
أفــراد الـكـورس واجلـوارى من نــاحـيـة والـسـادة
ـصـمم واألمـراء مـن نـاحـيـة أخـرى وقـد عـمـد ا
ــكــنـة أن تــظــهــر "شــهــرزاد" فى أبــهى صــورة 
ـسـرح كـان ال بـد وأن فـوجـودهـا عـلى خــشـبـة ا
يــأخـــذ الــعــ لــتــتــعــدد األلـــوان الــتى تــرتــديــهــا

وشكلها األخاذ.
أمـا عن اسـتــعـراضـات إبـراهـيـم الـديب فـكـانت
رشـيـقــة ومـوفــقـة فى كــثـيــر من األحـيـان إال أن

ألدواته ودرامــاتـه ولــعل هــذا هــو أحــد أســبـاب
رســوخ ذلك الــفن الــصــعـب فى وجــدان عــشـاق
سـرح الغنـائى فأحلـان خالد الـذكر كانت فن ا
جـــمـــيـــلـــة وبـــســـيـــطـــة وعـــمـــيـــقـــة ومـــرحه وذات
شخصـية جمـالية مـتفردة بدت كـأفضل ما فى
األوبــريت العــتـمــادهـا عــلى الــتـكــوين الـبــسـيط
والــــشــــجى كــــمــــا أنـــهــــا حــــافــــظت عــــلـى الـــروح
لفت أن الكوميدية الفانتازية لطبيعة العمل وا
تـــوزيع عــبـــد الــله رجــال ألحلـــان ســيــد درويش
كـان مـلــتـزمــا بـطـبــيـعــة وشـخـصــيـة الــلـحن وهـو
األمـر الذى يـؤكد كـفـاءة األحلان وقـدرتهـا على
التأثير الفـنى واجلمالى لسنوات طويلة ويقول
عـبـد الـله رجـال حـيـنــمـا أسـنـد لى الـعـمل تـبـ
لى أن أحلــان سـيــد درويش تــعــيش بـيــنــنـا اآلن

وكأنها ابنة اللحظة الراهنة.
وتـــتــــنـــاول حـــكـــايــــة األوبـــريت قــــصـــة اجلـــنـــدى
ــــــصـــــرى "زعـــــبــــــلـــــة" الـــــذى رحـل إلى إحـــــدى ا
اإلمــارات األســيـــويــة وعــمـل كــجــنـــدى نــفــر فى
جــــيــــوشــــهــــا فى الــــوقت الــــذى كــــانـت األمــــيـــرة
الً شـهـرزاد تـبـحث لـنــفـسـهـا عن حب جـديـد 
عـلــيــهـا حــيــاتـهــا وحــيـنــمــا زارت اجلـيـش لـذلك
الــغـرض شــاهــدت "زعــبـلــة" ووقــعت فى فــتـوته
وجـمـالـه فـتـقـربت إلـيه بــالـرغم من غـيـرة قـائـد
اجليوش الذى كان يكره زعبلة ألن األخير كان
يـحب جـاريـة اسـمـهـا (حـوريـة) وقـائـد اجلـيوش
كـان مـلـهـوفًـا بـهـا وفى الـوقت الـذى حتـاول فـيه
"شـهـرزاد" لـفت انـتـبـاه "زعـبـلـة" بـتـرقـيـته فـجـأة
لـعدة منـاصب نرى فيه أمـيرًا إلحدى اإلمارات
اجملاورة يـحاول أن يـفـوز بحب "شـهرزاد" وهى
التى ال تعيره أى انتباه ألنه ال يتمتع بأى صفة
مـن صـفـات الــفـحـولــة اجلـنـســيـة والـكــاتب هـنـا
يـلـعب مـعـنـا لـعـبـة فانـتـازيـة فـاسم األمـيـر "قـمع
الــــــدولـــــة" وهــــــو رجـل إمـــــعـه فــــــعالً ال نــــــرى له
شــخــصــيــة أو رأى أو نــخــوة وكـعــادة األوبــريت
تـتـنـامى فـيه األحـداث بـسـرعـة وتـهـافت بـحـيث
ــعــركــة حــربــيـة يــســتــطــيـع "زعــبــلــة" أن يــفــوز 
ضخمـة وهو الـذى ال يعرف شـيئا ذا قـيمة عن
فـنــون احلـرب وخـطــطـهـا وحــيـنــمـا يـعــود فـائـزا
توقع يـقابل باحلفاوة الالئقة طبعًا على غير ا

عــادة مـــا تـــضـع الــظـــروف الـــصـــعـــبـــة ســـيـــاجًــا
ضـاغــطـا عــلى الـفــنـان بـحــيث تـضــعه فى حتـد
البـســات احملـيــطـة به رهــيب أمـام الــعـوامـل وا
فـإما أن يكون أو تـنتهى أسطـورة وجوده هكذا
وضع اخملـرج الكـبيـر أحمـد عبد اجلـليل نـفسه
فى حتـد عـظيم يـخـصه من ناحـيـة ويخص فن
األوبـريت مـن نـاحـيـة أخـرى فـهـو كـمـخـرج كان
مــطـالــبـا من اإلدارة وفـى نـفس الــوقت كـان فن
األوبـــريت فـــنًـــا مــهـــمالً مـــنـــذ ســـنــوات طـــويـــلــة
ويـحتاج لـفنـان حقيـقى يعى أهـميـته ويأخذ فى
اعتبـاره أهمية تـضافر العـناصر اجلمـالية مثل
ــوسـيـقى الــسـيـنـوغــرافـيـا والــتـمـثـيـل والـغـنـاء وا
والرقص لـكى تـبدو فى صـور مـتكـامـلة وبـراقة
ـــكن أن وهـــكـــذا زاد الـــتـــحــــدى فـــأى الـــفـــرق 
حتتمل تقد عرض مثل "أوبريت شهرزاد"?!
احلـق أقـــول لـــكم إنـــنـى أشـــفـــقت كــــثـــيـــرًا عـــلى
اخملـرج فــاإلنـتـاج فـى الـثـقــافـة اجلـمــاهـيـريـة ال
يـحـتـمل تـقـد هـذا األوبـريت بـصـورة مـرضـية
كـمـا أن هـذه الـنـوعـية حتـتـاج لـتـدريـبـات فـائـقة
(غنائية وتمثيلية وموسيقية) ولعل فكرة أحمد
عـبـد اجلـلــيل عن إخـراج هـذا األوبـريت جـاءت
بعـد كـشفه لـلـكفـاءات الـفنـية بـقـوميـة الـشرقـية
وإصـــــراره عـــــلى تـــــضـــــافـــــر جـــــهـــــود الـــــفـــــرقـــــة
االسـتـعـراضـيــة هـنـاك وهى فـرقــة تـمـثل مـصـر
ـــهــرجـــانــات االســـتــعـــراضــيـــة ولــهــا عـــادة فى ا
سمـعة دولـية طـيبـة كمـا أنه اعتـمد عـلى موزع
مــــوســــيــــقـى صــــاحب تــــاريـخ طــــيب ولـــــديه من
األفــكـار الــكــثــيــر لــوضع األوبــريت فى مــكــانـته
الـتى يسـتحـقهـا وكان أهم مـا قام به "عـبد الله
ـــوســيـــقـى أن اخـــتـــار أن تــؤدى ـــوزع ا رجـــال" ا
ـوسـيـقى تــكـون مـسـجـلـة األغــانى حـيـة بـيـنــمـا ا
وهى طـريـقــة فـعـالـة خــاصـة مع الـعـروض ذات
اإلنــتــاج الـــضــعــيف ولـــكــنــهــا تـــعــطى لــلـــمــتــلــقى
إحساسًا طيـبًا بأن ما يقدم أمامه حر وطازج
ــوســيــقى مــســجــلــة ولــكـن مــا بــالــيـد صــحــيح ا

حيلة.
وتــــكــــمن أهــــمــــيــــة أوبــــريـت شــــهــــرزاد فى ذلك
ـــلـــفـت بـــ كـــلــــمـــات أغـــانـى بـــيـــرم الــــتـــنـــاغـم ا
الـتونسى وأحلان سـيد درويش فهمـا يشعرانك
دائــــمـــا بــــأنـــهــــمـــا عــــلى قــــدر عــــال من اإلبـــداع
ـطـورة والـنــضـوج الــفـنى فــالـكــلـمــات الـســهـلــة ا
لــلـحــدث الــدرامى الـبــســيط الــذى كـتــبه عــزيـز
عـيـد كانت تـطـيـر فى الـسمـاء مع أغـانى بـيرم
إذ أن معانيه لم تخرج عن اإلطار العام ولكنها
بــجــانب اعــتـمــادهــا عـلى اإلطــار الــسـهـل كـانت
تعطى الـفرصـة لشخـصيات األوبـريت أن تؤكد
ــكن أن نـدخل ذلك بــوضـوح إنـنــا كـمــصـريـ 
ــطــورين أحمد خميساجملــال بــكـل قــوة ونــكــون أحــد رواده ا

 تكمن أهمية األوبريت فى التناغم
 ب نص بيرم وأحلان سيد درويش
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سرحي جريدة كل ا

> يقول محمد صبحى إن رسالة الفن األساسية البد أن تنطلق من ترسيخ القيم
الروحية والدينية فى اجملتمع.

> ابتداء من  3رمضان
وحتى  27يقام  فى

ساحة دار األوبرا معرض
للكتاب يقيمه كل من
ركز القومى للترجمة ا

واجمللس األعلى للثقافة 
والهيئة العامة للكتاب
باإلضافة إلى الهيئة

العامة للوثائق
ركز علومات.ويقدم ا وا
القومى للترجمة خصمًا
على كتبه بنسبه % 30
عرض أبوابه ويفتح ا
للجمهور من التاسعة

مساء وحتى الثانية عشرة
مساء كل يوم.
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 تسعى العروض للمزواجة ب
النزعات الدرامية والتوجه التعليمى

 ¢VQCG ÚH OQh á∏MQ
âjQÉØ©dG OÉ«°Uh ΩÓMC’G

الـــعــــفـــاريت) الــــذى قـــدمـــاه مع فــــرقـــة أطـــفـــال
ـسـرح بـقصـر ثـقـافة الـعـريش. يـتمـتع الـعرض ا
بــأكـــثـــر من مــيـــزة.. جــودة الـــتــمـــثــيـل ســواء من
الـصــغــار (مـحــمــد عــبـد الــســتـار) و (أبــو بــكـر
سـالم) و (هـنـد سـعـيـد) أو الـكـبـار (عـلى أحـمد
رضوان) و (فاطمة هـدية) و (محمد حمدان)
لـكن تـميل الـعـ والـكـفـة للـصـغـار األكـثـر براءة
وتلقائية خـاصة (محمد عبد الستار) فى دور
الـعـفـريت الـصـغـيــر الـفـاشل (عـفـيـر) سـاعـدته
نحـافـته وخفـة حـركـته وصوته الـواضح إضـافة
إلـى خـــــفـــــة الـــــدم الــــــتى اتـــــضـــــحـت مع الـــــروح
ـهــيـمـنــة عـلى الــكـومــيـديــة الـســاخـرة الالذعــة ا
ــيــزة الـثــنــائــيــة) وسـاعــد ذلك عــلى الــعــرض (ا
ـسـرحــيـة بـشـكـل تـلـقـائى صـنع الـضــحك فى ا
كـــمــا ظــهـــر كل من (مـــحــمــد حـــمــدان) فى دور
الـعـفريت الـسـاخط (مـرمـر) و (فاطـمـة هـدية)
فى دور العفـريته مخفـية الهـيئة طيـبة اجلوهر
(عــوفــة) بــشــكل طــيـب خــصــوصًــا مع اعــتــمــاد

بالغة فى األداء. أسلوب ا
ميـزة أخرى وهى االسـتعـراضات اجلـيدة وهو
الـعـنـصــر الـذى جـاء سـلـبـيًـا فى مـعـظم عـروض
مـهرجان مسرح الـطفل كمجـرد حركات زاعقة
تـمأل الــفـراغ الـبــصـرى اخـتــلف هـذا الــعـنـصـر
فى جـانب منـه بسـبب فكـرة صـنع االستـعراض
نــفـسه وهى جتــســيـد أو شــرح مـعــنى األغـنــيـة
ـــصــاحـب لـــهــا االســـتـــعـــراض حـــركـــيًـــا وعــدم ا
االكتفاء بحركات توقـيعية مصاحبة للموسيقى
فقط وهى نـقـطـة إيـجابـيـة حتـسب لـ (عاطف
عـبـد احلــمـيـد) مـصــمم االسـتــعـراضـات الـذى

جعل لها معنى يدركه الطفل بسهولة.
ـميـزة التى ـسرحـيـة لم توح بـالـفرجـة ا بـداية ا
يـحـظى بـها الـعـرض فى مـواضع كـثـيـرة منه فـ
(بـوسـى) تـقـوم بـتــقـريع (حـمـادة) وتــنـصـحه فى
خطـابيـة واضـحة ورتـيبـة إضـافة إلى األلـفاظ
الـكـبـيـرة الـتى تـتــلـفـظـهـا الـطـفـلـة الـصـغـيـرة وال
تـتنـاسب مع سنـهـا بدأ الـتألق مع الـدخول فى
ـلــكـة اجلن اخـتـلـفت لــغـة احلـوار واكـتـسـبت
حـيـويـة وسـخـريـة وحـركة ودخـلت إلـى احلدث
شـخـصـيـات إضـافـيـة بـعيـدة عـن الـشـخـصـيـت
ـسيـطـرت عـلى احلدث الـطفـلة الـنمـطيـت ا

هذبة والطفل الكسول. ا
ومع حتــــسن األحــــوال عــــلى مــــســـتــــوى الــــلــــغـــة
واألحداث والـتمـثـيل لم تـتحـسن عـلى مسـتوى
ــســـرحـــيــة بـــنـــفس الـــدرجـــة. عــانت الـــصـــورة ا
ــســرحـــيــة طــول الـــعــرض.. ارتــبــاك الــصـــورة ا
نظـر.. عدم تـنسـيق الكتل اإلضاءة.. ازدحـام ا

الديكورية.

يـقــبض احلـيـوانــات عـلى اثـنـ مـن الـصـيـادين
ويـضـعـونـهـمـا فى قـفص احملـاكـمـة يـفـضى كل
حـــيــوان مـن حــيـــوانــات الـــغــابـــة بــشـــكــواه ضــد
اإلنـسان يتبعـها استرسـال وعد وسرد خملتلف
خــــطـــايـــا اإلنــــســـان وأخــــطـــائه جتــــاه الـــبــــيـــئـــة
الـطــبـيـعــيـة أو احلـيــوانـات األلــيـفـة والــبـريـة أو

أخوته فى اإلنسانية. 
بـدا هــذا كــثـيــرًا وخـطــابـيًــا إضـافــة إلى كــاتـبه

ونزعته التشاؤمية السوداوية.
رؤيـة فى جــوهـرهـا يــأس عـمـيـق من اإلنـسـان
ــــــوجه يــــــأس ال يـــــجـب عــــــلى صــــــنـــــاع الــــــفن ا
لألطــفــال أن يــصـــدروه إلــيــهم فى هــذه الــسن
الــبــاكــرة فــمن مـن هــذه احلــالــة ســيــفــكــر فى
تـــغــــيـــيـــر الـــغــــد إذ دخل فى يـــقــــ الـــطـــفل إن
اإلنــسـان بـهــذا الـســوء فـقط ولـيـس هـنـاك فى
ه أو نــفـــسه من اخلـــيــر والــنـــور مــا يــوازى عـــا
الــكــفــة ويــقف فى مــواجــهــة الــظالم? فــكــيف
.. هل يـتوجب عليه سـيعيش فى هـذا اجملتمع
حينـئذ أن يهجـره ويعتـزله إلى الغابة اخلـيالية

األليفة "أرض األحالم"?
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حتــاول الــطــفـــلــة (بــوسى) أن تــعــلـم شــقــيــقــهــا
الــصــغــيــر (حــمــادة) درسًــا فى اجلــديــة لــكــنه
ــا تـــقــول. ال يـــؤمن (حـــمــادة) يــأبـى أن يــقـــر 
بــــــضـــــرورة بــــــذل اجلــــــهــــــد مـن أجل حتــــــقــــــيق
األحالم بل يــؤمن بــأن األمـور تــســيــر بـاحلظ
فـقط وهى ح تـصادفه تـتغـير وتـنقـلب رأسًا
ــرء نــفـسه عــلى عــقب فال داعى ألن يــرهق ا
وخـير له أن يستـسلم للـراحة إلى أن يصادف
(حــمــادة) حــلــمًـــا أو كــابــوسًــا يــفــيق مــنه وقــد
تغـيرت قـنـاعاته ويـسـلم بأنـه على اإلنـسان أال
يــركـن لــلــكـــسل وأنه عـــلى قــدر األحـالم يــكــون
اجلهـد. وكما حتـاول (بوسى) تـعلـيم (حمادة)
ـؤلف جـمـال يـاقـوت واخملـرج هـشام يـحـاول ا
الـــعـــطـــار أن يـــعـــلـــمـــاه ويــلـــقـــنـــاه لألطـــفـــال من
ــــــــشـــــــاهـــــــديـن مـن خـالل عـــــــرض (صـــــــائـــــــد ا

قــالـب درامى تــأتى االعــتــبــارات الــفــنــيــة أوالً.

واالنـــتـــقــاد لـــلـــتـــذكــيـــر فـــقط ولـــفت األنـــظــار..
فبـبـساطـة من مـنـا فى صغـره أحب أى نـصائح

أو تعليمات.. حتى لو كانت فى صاحله
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يــــلـــــعب عـــــرض "أرض األحالم" فـى مــــســـــاحــــة
فانـتازيـة تشـخص فـيهـا احليـوانات واألشـجار
مع البـشر والـبشـر فى "أرض األحالم" فئـتان:
(بــنـــدق وريــهــام) طــفـالن هــجــرا عــالـم الــبــشــر
لــيـعــيـشــا فى الـغــابـة و (مــجـمــوعـة الـصــيـادين)
الـذين جاءوا لـلغابـة الصطـياد حـيوانـاتها. ومن
ـتناقضات هـنا وقع العرض فى مـجموعة من ا
زيـد من تـركيـز الـعمل التى كـانت حتـتاج إلـى ا
عـــــلــــيــــهـــــا من أجـل إزالــــة الــــلـــــبس ولـإليــــضــــاح
واإلقــنــاع فـــقــد ألــصق الــعـــرض كل الــنــواقص
والـشـرور صـغـيرهـا وكـبـيرهـا بـعـالم اإلنـسان
ــال فـــمن الـــضـــرب والـــســـبـــاب واجلـــرى وراء ا
واالزدراء إلى الـسـرقة والـغش والـقـتل وتـلويث
الــبــيـئــة وإشــعــال الــفــ واحلـروب فـى مـقــابل
ربط كل الـصــفــات الـطــيـبــة واحلب والـتــسـامح
بــعــالم احلـــيــوانـــات فــجــعـل بــذلك من الـــغــابــة
ــــثـــالـى الـــبــــديل بــــعــــكس الــــصـــورة اجملــــتــــمع ا
ـعـروفة عن الـغـابـة وقـانـونـهـا الـقائم الـذهـنـيـة ا
على الـقوة واالفـتراس ولم يـوضح لنـا كيف أو
ـاذا حتولـت إلى أرض األحالم أو كـيف تـخلت

احليوانات عن طبيعتها وحتولت أليفة.
لم يـوضح لنا العـرض كيف يعـيش أو "يتعايش"
الــطــفالن الــبـشــريــان (بــنـدق وريــهــام) فى هـذا
الــعـالم جــنـبًــا إلى جــنب مع الـوحــوش أو كـيف
ــهــمــا وكــيف تــكــون لــديــهــمــا الــوعى تــركــا عــا
الكافى لهجرة اجملتمع وما هى التجارب التى

أدت إلى ذلك?
ــا لــقـــد حــمـل عــرض (أرض األحالم) أكـــثــر 
ــكن أن يـحـمــله عـرض لألطــفـال من قــضـايـا
وهـموم قـد ال يسـتوعـبهـا هؤالء األطـفال أو ال
تدركها جتاربهم فـفى مشهد احملاكمة بعد أن

  جتـمع مسرحـية العـرائس (رحلة ورد) إخراج
نــاصـر عــبـد الــتـواب ديــكــور وعـرائس مــجـدى
ونس والــتى قــدمــهــا قــصــر ثـقــافــة الــعــمـال –
.. نـزعة درامـية شـبـرا اخلـيـمة  –ب نـزعـت

ونزعة تعليمية. 
ـــــعـــــلـــــومـــــات أو اإلرشـــــادات أو ـــــعـــــنـى دمج ا
راد تلقـينها للـطفل فى إطار حكائى ـعارف ا ا
ـهـا فـى أسلـوب جـذاب ومن لـتـمـريـرهـا بـتـقد
ــعــلــومـات وبــســاطــتــهــا نــســتـطــيع أن نــوعــيــة ا
ـــرحـــلـــة الـــعـــمـــريـــة أو الـــشـــريـــحــة نـــســـتـــشف ا
ـــســتــهـــدف تــقــد الـــعــرض لـــهــا فــيـــتــحــدث ا
الــعــرض فـى مــجــمــلـه عن األشــجـــار والــفــائــدة
احلـمـيـمــة الـتى تـقــدمـهـا لإلنــسـان وعن دورهـا
احلـيــوى فى إحــداث الــتـوازن الــبــيـئـى وكـذلك
ــا ورد بــشـأنــهــا فى الــقـصص تــوجـد إشــارات 
ــوجه لــهـا الــديــنى عــمـومًــا تــبــدو الــشـريــحــة ا
الـعـمل هى طـفل الـعـاشـرة ومن دونه وطـريـقـة
ــعــلــومــة بــتــجــزيــئــهــا وتــوزيــعــهــا عــلى إعــطــاء ا
مراحل تـطور الـقـصة.. جـرعة جـرعـة طريـقة
فــعـــالـــة جنح فـى اســـتــخـــدامـــهـــا حـــســـام عـــبــد
الــعــزيـــز مــؤلف الــنـص خــاصــة مع صـــيــاغــته

للمعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. 
ولـــكن لألمـــر كـــمـــا أشــرنـــا شـــقـــ وإذا كــان
الـعـرض نـاجـحًـا فى جـانب من أهـدافه إال أن
جـانــبه اآلخـر الـدرامى لـنـا عـلـيه مالحـظـات
الحظات ليـست لهدف نقد الدراما ال وهذه ا
غــــيــــر ولـــــكن اإلشـــــارة إلى خــــطـــــورة اجلــــانب
الــدرامـى فى مــســـرحــيــة الـــطــفـل ألنه اجلــانب
الـذى يـتـرسـب وتـتـرسب مـعه الــقـيم واألفـكـار
ــشـــاهــد عـــمــومًــا) داخـل وجــدان الــطـــفل (أو ا

وتؤثر فيه بشكل أكبر.
ـؤلف للـهدف من الـدراما فى نـهاية إن تـغيـير ا
عـمـله يـغـيـر الـعـمل وحـده ولـكـنه أضـر الـقـيـمة
اإلنسانية التى حتـمل البطل فى سبيلها مشاق
الـرحـلــة ضـررًا أكــبـر فـعــلى الـرغم مـن تـوجـيه
النصيحة فى النهاية للبطل بعمل اخلير وهى
نـصــيـحـة عــظـيـمــة فى حـد ذاتــهـا إال أن إنـهـاء
الــعـمـل الـفــنى بــهــذا الــشـكـل يـحــمل فـى داخـله
ـصـيــر األم ولـيس األمـر خـلالً عـدم اهـتــمـام 
دراميًا فحسب ولكنه أيـضًا قيمة سلبية بالغة
اخلـطــورة وال مـبــاالة أخالقـيــة حـمــلـهـا الــعـمل
ــــتــــفــــرج الــــطــــفل فـى زحــــمـــة وصــــدرهــــا إلى ا

ها دون انتباه. هتم بتقد التعاليم ا
احلـبكـة من أكثـر عـناصـر اجلذب فى األعـمال
الحـظ فى أعــــمــــال الــــدرامــــيـــــة لــــكــــنــــهـــــا وا
ـرتـبـة الـثـانـيـة والـصدارة األطـفـال تـأتى فى ا
ـغـزى.. الـرسـالـة.. الـقـيـمة.. تـكـون لـلـكـلـمـة.. ا
ـــعــــلـــومــــة وال مـــانع أو اعــــتـــراض عــــلى هـــذه ا
ـا هى فـى مـوضـعـهــا الـصـحـيح.. الـصــدارة طـا
عبد احلميد منصورموضع الدرس أو الوعظ لكن ح توضع فى
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سرحية كقطعة أدبية عالقة ال أكتب ا
فى الهواء.. اكتبها واخلشبة أمامى
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لـــــــلــــــمـــــــســــــرح وجــــــدت أن غـــــــرضه األســـــــاسى
ـقـام األول .. فالـرسـام يـعرض اجتـمـاعى فى ا
اليـــ ولـــكن هـــذا ال يـــكــســـبه لــوحـــاته عـــلـى ا
خــبــرة اجـتــمــاعـيــة .. فــقط يــعـد هــذا الــعـرض
أحد وسائل االتصال .. االحتكاك ب شخص
وآخـر هــو مـا يـجـعل األمـر اجــتـمـاعـيـا .. وهـذا

شاركة " ... ما أجده فى هذه ا
وعـمــا إذا كــان يــشــعــر بــتــعــارض بــ ســونــيــكـا
الـنـاشط وسـونـيـكـا الـكـاتب لـدى جـمـهـوره " كل
شـىء يـحــدث بـطــريـقــة مــخـتــلـفــة .. وهـذه هى
طـبــيــعـة الــكــاتب فى األســاس .. قــبل أن أكـون
كـاتـبـا فــأنـا مـواطن .. بـشـر .. وهـنـاك أسـلـحـة
لـدى أى مواطن يـتدبر أمـره بهـا .. يسـتخـدمها

أو ال يستخدمها .
وحتدث عن طفولـته فذكر " جدى كان اجلسر
األول واالحـتكـاك احلقـيـقى لى بالـقواعـد التى
تفرضـها التقـاليد بـشكل فعـلى .. وأهمية ذلك
فى اكــتــسـاب الــقــدرة عـلـى تـقــيــيم اجملـتــمــعـات
األخـرى ومـظـاهـرهـا وهـيــئـاتـهـا والـتـعـرف عـلى
احلقوق التى نحدد من خاللها أولوياتنا " ...
وحتـــدث ســـونــــيـــكـــا عن رحــــيـــله عـن نـــيـــجـــريـــا
لـلدراسـة بجـامعـة ليـدز بـاجنلـترا وتـأكيـده على
أنــهــا كــانت فــرصــة الجــتــيـاز احلــدود بــالــعــالم
الـفسيح خارج نيـجيريا ودراسـة العلوم األخرى
التى يفضل دراستها من الثقافات فى العالم .
كـما حتـدث عن إحسـاسه بالـغربـة عنـدما ترك
بالده ولكـنه تـغلب عـلى ذلك قـلـيال للـرغـبة فى
زيـد من اخلبـرات .. وعاد لـلحديث اكتـساب ا
عن الكتابة " بدأت الـكتابة مبكرا جدا جدا ..
كــتــبت الــقــصص الــقــصــيــرة لـلــراديــو .. وبــعت
أشـعــارى لــلـمــهــرجـانــات الــفـنــيــة والـشــعــريـة ..
ــدرســيــة .. ــســـرحــيــات ا وارتــبــطـت كــثــيــرا بــا
ـقاالت .. ولـهـذا فـأنا ال أنـفك حلـظة وكتـبت ا
أقـــول فــيـــهــا اآلن أنــا كـــاتب .. وســأظـل دائــمــا

كاتب " ...
واسـتـكـمل " عــنـدمـا أكـتب مـســرحـيـة فـأنـا أرى

سرح  األشكال على ا
ـثلـ وانـفعـاالتهـم وغيـرها .. من ديكـورات و
وال اعتـقد أنى كـتبت مـسـرحيـة واحدة كـقطـعة
مـجردة .. كـقـطـعة أدبـيـة عالـقـة فى الـهواء فى

مكان ما وخارج اإلطار الزمنى " ...
ـسـرحـيـات بـحـثا واسـتـطـرد " دائمـا مـا أكـتب ا
عن شىء ما خـارج منظـومتى الـشخصـية .. لو
كـانت أول مـسـرحـيـة أو الـتـالـيـة .. فـرغبـتى أن
أجـد ذلك عـلى اخلـشـبـة وعـنـدمـا يـتـحـقق هـذا

ولو مرة واحدة .. فهذا يرضينى " ...
وعـن رؤيـته الـروائـيـة وعالقــتـهـا بـتـاريخ بالده "
واحـــدة من أوائل الــــقـــصص الـــقــــصـــيـــرة الـــتى
كـــتـــبـــتـــهـــا كـــانت عـن قـــصـــة أســـرة هـــربت من 

عن أن اجلائزة قد عـلت من شأنه وقيمته وهو
ما أربكه كثيرا فى نفس الوقت ...

قـارنة ب عمل يقوم به شخص كن ا " كيف 
وآخـر .. وفى احلقـيقـة هـذا مسـتحـيل .. وهذا
بـــالـــتــحـــديـــد مــا حـــاولت أن أفـــهـــمه وأدركه مع
اســتــمــرار مــدح هــذه اجلــائـزة .. وأدركـت أنــهـا
تقـدير للمعـرفة وقيمتهـا .. وكأهم ما يحتاج له
الـــبــــشـــر ويـــفــــوق أســـاســـيــــات احلـــيـــاة األخـــرى
ـلـبس وغــيـره .. هــكـذا أنـا ـأكـل وا ـســكن وا كـا

رأيت اجلائزة " ...
وعن الكتابة فى حـياته " أدركت حكمة أسوقها
ـا تــشـعـر به لك .. إذا لم تـســتـطع أن تــصـرح 
فــــاكـــتــــبه .. كــــنت كــــثـــيــــر الــــبـــحـث فى حــــيـــاتى
الصـغـيـرة وأنا طـفل .. وكـنت أقـرأ وأخـلط ب

شــــخــــصــــيــــات الــــكــــتب واحلــــيــــاة من حــــولى ..
سـلـوكــهـا وأفـعــالـهـا .. وأعــيـد تـشـكــيـلـهــا بـشـكل

مختلف عن التطبيق " ...
وبسؤاله عن كتابته للمسرح وما يدفعه لذلك "
ــســرح عـنــدى مــنـظــومــة ركــائـزهــا الــفـعل ورد ا
الـفعل ومناقشـة الظواهر والـظاهرة عندى هى
غـــمــــوض فى نــــفس اإلنــــســـان الــــبـــشـــرى .. أى
إنــســـان .. وقـــد أكـــون أنـــا نـــفـــسى ضـــمـن هــذه

نظومة " ... ا
وبــــــــاحلـــــــديـث عـن مـــــــشــــــــاركـــــــة أهـل بـالده فى
ـهــرجــانــات الــشــعــبــيــة " فى رحــلــة اكــتـشــافى ا

واالســتــجــمـــام .. بــيــنــمــا عــمــلـه احلــقــيــقى فى
البيئة الدرامية ...

ويـقضى سونـيكـا وقته مـا ب نيـجيـريا وأوروبا
وأمــريـكــا فى إلــقــاء احملـاضــرات ولــكــنه مـازال

يكتب أيضا ...
ـعــلق أيـضــا عن أهـمــيـة الــثـقــافـة ومـا حتــدث ا
تمثـله بالـنسبـة لسـونيكـا .. والتى يـستقـيها من
ـــهــرجـــانـــات الـــغــنـــائـــيــة عـــدة روافـــد أهـــمــهـــا ا
والـراقــصـة مع أهـل بالده .. ومن أهم كـتــابـاته
لــلـمــسـرح ثالث مـســرحـيـات قــصـيـرة بــعـنـوان "
سـتـنـقع "  " مـحنـة األخـوة جـيرو " و" سـكـان ا
الـسـاللـة الـقـويـة " .. وكـتب أيـضـا أهم أعـمـاله
ــلـك بــابــو " والـتـى حتــول مــعــهـا ــســرحــيـة " ا ا

سونيكا لناشط سياسى ...
ـــعـــلق أن ســـونـــيـــكـــا قـــد اعــتـــقـــلـــته كـــمـــا ذكـــر ا
احلـكـومـة النـيـجـيريـة و حـبسـه عشـرة شـهور
.. وقـد كتب عن هذه الفـترة فى مؤلفـة بعنوان

" مكوك فى سرداب " عام ... 1972
بدأت احللـقة بعبـارة يؤكد فـيها سونـيكا ألسرة
مــســرحه أن نــيـجــريــا لـهــا األولــويـة لــديه .. ثم
تـبعهـا بعـبارات ذكرهـا سونيـكا فى احلـوار بعد
ذلـك كـعــنــاوين رئــيــســيــة لــهـذا احلــوار عن دور
الــكـاتـب كـمــواطن أوال وغــيــرهـا .. ثم لــقــطـات
سـريـعـة لـسـونـيـكـا أثـنـاء اسـتالمه جلـائـزة نـوبل
وتعبيره عن حـالة الضيق التى شعر به بسؤاله

وبـــرز فى هــذا احلـــوار قــدر الـــهــدوء الــنـــفــسى
والـراحـة التـى يشـعـر بـهـا سـونـيـكـا فى أحـضان
بالده .. وهــو يــســيــر عــلى أرضــهــا .. وحـديــثه
الذى تطرق لكل مناحى احلياة األدبية والفنية
والــعـــمــلـــيــة خـالل عــدة دقـــائق .. وحتــدث عن
طـفولـته وشـبابه وأحالمه وآمـاله وعن الـثقـافة
ـقــراطـيـة ـســرح والـسـيــاسـة واحلـريــة والـد وا
وغـــيـــرهـــا وكــــان واضـــحـــا فى رؤيــــته .. وكـــأنه
يـدرك بخبـرته كل ما جتوب به الـكرة األرضية
.. لـــنـــتـــأكــد أنـــنـــا أمــام كـــنـــز فـــكــرى حـــبـــذا لــو

استطعنا أن ننهل منه قدر استطاعتنا ...
بـعــيـدا عن الـقــيل والـقـال .. والــتـخـمــيـنـات عن
أســــبـــاب هــــذا احلــــوار فـى هـــذا الــــتــــوقــــيت ..
والــــتــــحـــــلــــيالت مـــــا بــــ خــــبــــيـث وحــــمــــيــــد ..
والـتـأويـالت والـتـحــريـفــات وغـيـرهــا  فـإنه من
ثال ألفـريقيا وهو الـطبيعى أن جند سـونيكا 
فخر لها عـبر هذه الشبكة فى أى وقت كان ..
ولــعـلــهـا اخــتــارت هـذا الــتـوقــيت احــتـفــاء مـنــهـا
بـبـلوغ هـذا الـعـمالق عامـه اخلامس والـسـبـع
ـعـلق يـقـدم فى مـقـدمـة بـسـيـطـة وقـيـمـة شـرع ا
لــلـمــشــاهـدين جنـم هـذه احلــلــقـة وهــو الــكـاتب
ـــــســـــرحـى وصـــــوت أفـــــريـــــقـــــيــــــا والـــــنـــــاشط وا
الـسـيـاسى واإلنــسـانى لـهـا عـبــر الـعـالم خـاصـة
واقف احلرجـة " وويل سونيكا " .. وأن " فى ا
أصـوات أفريقيا " تـتشرف باستـضافة الشاعر
والـــــدرامـى والــــروائـى والــــذى تـــــركـت أعــــمـــــاله
ـشـهد الـثـقـافى األفـريقى " بـصـمـة كبـيـرة فى ا

وويل سونيكا " ...
ـعلق أنه وخالل العـديد مـن الفـواصل .. ذكر ا
فى عام  1986حصل سـونيـكا عـلى جائـزة نوبل
لــــآلداب كــــأول أفــــريــــقـى يــــحــــصـل عــــلى هــــذه
اجلائـزة وأنه أهـدى كلـمـته لـلزعـيم األفـريقى "
نـيـلـسـون مانـديال " .. كـمـا ذكـر أن سونـيـكـا قد
أكـــد أن هـــذه اجلــائـــزة لــيـــست لـه وحــده .. بل
ـكن أن يـسـتـحـقـهـا آخـرون يـقـومـون بـأنـشـطة

جليلة فى بالده نيجيريا ...
وأن سـونيـكـا كان مـتـنوعـا فى كـتابـاته .. فـكتب
الكوميديا ومنها " األسد واجلوهرة " كما كتب
ـلك " .. ــوت وسـايس ا الـتــراجـيـديــا ومـنـهـا " ا
وكــتب أيــضــا الــســيــرة الــذاتـيــة ومــنــهــا " أكى "
والـتـى حتـدث فـيـهــا عن فـتـرة طـفــولـته .. كـتب
فى كل شىء وأخـــرج األفـالم أيـــضــا .. ولـــكـــنه

سرح ... يشعر بالراحة فى ا
قـــبل حـــصـــول ســونـــيـــكــا عـــلى جـــائـــزة نــوبل ..
عبرت كتـاباته العالم شرقه وغربه .. وأسست
اجملمـوعات الـدراميـة اخلاصـة بتـنفـيذ أعـماله
ـيـة فـى إجنـلـترا .. .. وتـقـلـد الـوظـائف األكـاد
وأمـريكا .. ونـيجيـريا أيـضا .. واعتـبر سونـيكا
كــــتــــابــــة الـــشــــعــــر والــــروايــــات فـــتــــرة لــــلــــراحـــة

بلغ اخلامسة والسبع وأصبح
أكثر حكمة وتأمالً

سرحي جريدة كل ا
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األول " برواز من إزاز "
صرية تصميم بالعامية ا
الغالف عمرو كمال
محمد وقد قام بكتابة
ايسترو مقدمة الديوان ا
محمد سعيد ..حيث
أشار إلى" أن ( برواز من
إزاز ) يؤرخ بالشعر لرحلة
صرى هذا النورس ا
الذى عشق الشعر
وصادقته األبجديات فى
رحلته من النيل الى
الدانوب. 

ليون عائلة ونيس ليون سنبل بعد ا > من أعماله التليفزيونية: كيمو رحلة ا
فارس بال جواد ملح األرض رجل غنى فقير جداً يوميات ونيس اجلزء السادس.
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اثله إحساس آخر عندما إحساس عـظيم بالشرف والفخر .. ال 
جتلس في حـضرة مفكر وكاتب فريـد في شخصيته وفكره .. وهي
فـرصـة قـلـمـا يـنـالـهـا اآلخـرون .. هـذا أقل مـا تـشـعـر به وجتـده في
ــراسل الـصــحــفي الـشــاب " كـريــسـتــيـان بــوريـفــوي " وهـو عــيـني ا
سرحى " وويل سونيكا فكر والشاعر والـكاتب ا يجلس بـ يدي ا
" .. لــيـس هــذا فـــقـط ولــكـــنه يـــحـــاوره .. ورغم صـــغــر ســـنه إال أن
مظاهر احلـكمة والنـبوغ بدت علـيه عندمـا ترك سونيـكا يتحدث

بـحريـة وتـدخل بعـبـارات مقـتـضـبة في مـرات قـليـلـة .. ولم ال وهو
ؤسسات اإلعالمية في العالم " سي إن أحد أبـناء واحدة من أهم ا

إن " ...
ـية عن أن هذا احلـوار غير الـتقلـيدي الذي قام عبرت الـشبكـة العا
ر ـكن أن  به كـريـستـيـان مع سـونـيـكا .. حـادث غـيـر عـادي .. وال 
مرور الكـرام .. ووضح هذا جليا من خالل كلمات التعليق في البداية

وفي فواصل احلوار وحتى النهاية ...

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

> جماعة ذات الشعرية
أقامت حفال لتوقيع
ديوان"جدالية"للشاعر
أحمد زكريا مساء
كتبة اضى  اخلميس ا
البلد بالقاهرة والديوان
هو أول إصدار جلماعة
ذات الشعرية بالتعاون
مع دار احملروسة للنشر
الديوان يتضمن
مجموعة من قصائد
الفصحى ألحمد زكريا
وصمم غالفه الفنان
مصطفى نوبى.

سرحية: انتهى الدرس يا غبى اجلوكر أنت حر > من أعمال محمد صبحى ا
بالعربى الفصيح وجهة نظر ماما أمريكا كارمن سكة السالمة لعبة الست زيارة
هزوز. السيدة العجوز روميو وجوليت أوديب ملكا ا
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ـيتة ـلكـة على أوفـيلـيا ا بالـنهـاية حـيث نحـيب ا
ـلــكـة تــرى أنـهــا خـدعـت تـلك اخلــدعـة بــيـنــمــا ا
لـكة فى مـؤامرة العم وذلك تـبرئة التى تـراها ا
ذمـتــهـا عـلى األقـل أمـام اتـهــامـات أوفـيــلـيـا وقـد
جنــحت اخملـرجــة ســعـداء الــدعـاس فى تــقـد
هــذه الــرؤيـة فـى شـكـل يـبــدو طــقــســيًـا لــتــأكــيـد
ـــوت خــاصـــة ألوفـــيــلـــيـــا ســواء بـــوجــود حــالـــة ا
الــورود حــولــهــا مع وجــود شـخــصــيــة ثــالـثــة فى
اخللـفـية هى عـازفـة الـكمـان جنالء يـونس التى
تـعزف موسيقى ناعـمة تعمق اللـحظة الدرامية
وتـؤكـد علـى احلالـة الـطـقـسـيـة الـتى تـكتـمل من
خالل شـرائح الـقــمـاش الـشــفـافـة فى اخلــلـفـيـة
تـخيـل حيث ال يـستـخدم لـلتـأكيـد علـى العـالم ا
من قـطع الديكور سـوى الكرسى الذى تـستلقى
عـلــيه أوفـيــلـيــا فى الـبــدايـة ثم يــتـحـول لــكـرسى
وت فـإن كل الـعـنـاصر الـعـرش ولـتـأكيـد حـالـة ا
ـرئـيـة تــتـسم بـالـلـون األسـود لـون الـعـدم سـواء ا
الـكــرسى أو اخلـلـفــيـة أو مالبس الـشــخـصـيـات
ــوت ولـــعل مالبس مــروة لــتـــتــكــامل طــقـــســيــة ا
عــــودة كــــانت عــــنــــصـــرًا مــــتــــكـــامـالً مع الــــرؤيـــة
طروحة بل اعـتمدت فقط على شرائح ثالث ا
فى مالبس كل شخصية من خالل قلبها تنتقل
الــشــخـــصــيــة إلى شــخـــصــيــة أخــرى بـــبــســاطــة
وســــهـــــولــــة كـــــمــــا أكــــدت حـــــالــــة الــــعـــــدم عــــنــــد

الشخصيات من خالل اللون األسود.
كذلك كـانت اإلضـاءة أحـد عنـاصـر اجلمـالـيات
فى الـعـرض من خالل كـونهـا جـاءت مـركزة فى
ــشــاهــد لــوحــات حلــظــات كــثــيـــرة جــعــلت من ا
درامـيـة متـعـددة تبـدو كـلوحـات تـشكـيلـيـة حتمل
ـتـعـة. وفى ذات الـوقت تـؤكـد على جـمـالـيات 

حلظات الدراما.
كــذلك بــرز اتــقــان نــورا عــصــمـت وأمــيــرة عــبـد
ـلـكـة وأفـيـليـا وقـدرتـهـمـا على الـرحمـن لدورى ا
الـتــحــكم فى األداء الــصـوتى واإلنــفــعـالـى حـيث
لـكة فى أداء حـسن يعـتمد ـثلـة دور ا ظـهرت 
ــمــثــلــة فى عــلى قــوتــهــا كــمــلــكــة لــكن جنــحت ا
تــأكـيــد الــصـراع الــداخـلى وحــزنــهـا عــلى ابـنــهـا
الــذى قـتل وعـلى مـا آلت إلــيه والـذى نـرى إنـهـا
ـثـلــة أوفـيــلـيــا الـرقــيـقـة خــدعت فـيه. مــقـابـل 
الـــنــاعـــمــة وهـــو مــا يـــحـــسب لــلـــمـــخــرجـــة الــتى
ـثــلـتــ لـديـهــمـا تــنـاقض ظــاهـر فى اخـتــارت 
الـــــهـــــيــــئـــــة وقـــــدرات فـى الـــــتـــــعـــــامل الـــــصـــــوتى
واالنـــفـــعـــالى. بـل يـــرتـــفع األداء حـــيـــنـــمـــا تــؤدى
أوفـــيــلــيـــا دور هــامــلت بـــنــبــرات صـــوت خــشــنــة
مــعـــبــرة عـن هــامـــلت الــرجـل لــقـــد اســتـــطــاعت
كالهـمــا رغم بـعض الــهـفـوات الــلـغـويـة الــتـحـكم
فى انـفعاالت الشـخصية والـقدرة على الدخول
واخلـــروج من وإلـى الــشـــخـــصــيـــة. األمـــر الــذى
ســــاهم فـى تــــقــــد طـــــقس درامى يـــــعــــبــــر عن

حلظات الندم من األم واإلدانة من أوفيليا.
مثلتان عنصرين أساسي فى توصيل ولتكن ا
ــبـدعــة وكـذلـك عـنــصـرين فى رؤيـة اخملــرجـة ا
جـمالـيات الـعـرض الذى اعـتـمد عـلى الـبسـاطة
والقدرات البشريـة لكل مبدعيه لتقد عرض
ــتع يــحــسب لــورشـة مــركــز اإلبــداع بــرئــاسـة
اخملــرج خــالـد جالل والــتى يــشــرف عـلـى قـسم

اإلخراج فيها اخملرج عصام السيد.

دائــمًــا مــا جتــذب نــصــوص شــكــســبــيــر أنــظــار
اخملرجـ لـتقـد رؤى مـتـعددة مـتـطورة بل لم
يعد غريبًا أن نـرى أعماالً اتسمت بالتراجيديا
تـــقــدم فى شـــكل كــومـــيــدى وهــا هـى اخملــرجــة
الـكـويـتـيــة سـعـداء الـدعـاس تــقـدم نص هـامـلت
لـــشـــكـــســـبـــيـــر فى شــــكل جـــديـــد حتت عـــنـــوان
هـامـلـتـهن مـعـتـمـدة عـلى تـصـور تـقـد الـعرض
ــلـكـة من خالل شـخــصـيــتـ نـســائـيـتــ هـمـا ا
جـرتـرود وأوفـيلـيـا حـبـيـبـة هـامـلت. األمـر الذى
أدى إلى تــفــكـــيك نص شـــكــســبـــيــر لـــيــقــدم من
خالل وجهتى الـنظر الـنسائـية باعـتبار أن لكل
مـنـهـمـا دورا فى حتـريك األحـداث. حـيث يـبـدأ
الـعــرض من حلــظـة مــفـتــرضـة تــســتـلــقى فـيــهـا
لـكـة جرتـرود وسط مـجمـوعة أوفـيلـيا بـجـوار ا
ـلـقاة عـلى األرض وكـأن الـشـخـصـيات الـورود ا
تــــســــتــــدعـى من عــــالـم أخــــر. كــــأنــــهــــا حلــــظــــة
مـــصــــارحـــة بـــ الـــشـــخـــصـــيــــات حتـــلل فـــيـــهـــا
اخملـرجـة موقـف كل منـهـمـا من مـأسـاة هـاملت
األمـر الـذى أدى إلى تـقـنـيـة جـديـدة هى تـقـنـية
الـلعب أو تبـادل األدوار وكذلك تقـد أكثر من
ـمـثـلــتـان أكـثـر من دور شـخـصــيـة حـيث تـلــعب ا
ـلك ودور هـامـلت من أدوار الـرجـال مـثل دور ا
ووالــد أوفـــيــلــيــا وأخــيـــهــا األمــر الــذى أدى إلى
مــنـهـج كـســر اإليـهــام حـيث تــعــيش الـشــخـصــيـة
حلــــظــــة لــــتــــخــــرج مــــنــــهــــا وتــــدخل فـى إيــــهـــاب
عدة شـخصية أخـرى. بل لم تلتزم اخملـرجة/ ا
بـأن تـكــون هـنــاك شـخـصــيـات بــعـيــنـهـا تــلـعــبـهـا
الشخصيـة وذلك انطالقًا من أن العرض يقوم
على شخصيتي جـيرتورد وأوفيليا حيث تصبح
الــشـخــصـيـات األخــرى شـخـصــيـات مـســتـدعـاة
ويـصبح التـكنـيك معـتمدًا عـلى هذا االسـتدعاء
ثم التشـخيص عن طـريق اللعب تـمامًا كـما هو
سـرحيـة الـشهـيرة لـيـلة الـقتـلة. بل احلـال فى ا
إن الـــــتــــــشـــــابه أيــــــضًـــــا يــــــأتى مـن خالل طـــــرح
ـتـبـادلـة بـ ـوضـوع واالهـتـمـام بـاالتــهـامـات ا ا
ـرأتـ حـيث تـبدو جـيـرتـرود مـتهـمـة فى نـظر ا
أوفـيـلـيا بـأنـها الـتى تـسـببت فـى مأسـاة هـاملت
بل وتــــكــــشـف من خالل تـــــقــــمص شــــخــــصــــيــــة
ـؤامـرة ـشـاركـة فى قـتل األب  هـامـلت لـعـبــة ا
ـوقف بالتآمر على هاملت مع العم ثم يتطور ا
نـــفــسه الـــذى أصــابه اجلـــنــوب بـــســبب الـــشــبح
الـذى دفعه نحـو مصـيره النـهائى. بـينمـا مقابل
ذلك تـكـون أوفـيـلــيـا بـتـخـاذلـهـا سـبـبًـا أيـضًـا فى
مـأسـاة هامـلت وذلك من وجـهة نـظـر األم التى
تدين أوفـيلـيا لتـخلـيهـا عن هامـلت وبالـطبع كل
شـخصية تدافع عن نـفسها فـاألم تؤكد أنها لم
ــؤامــرة الــعم ضــد هـامــلت بــيــنــمـا تـكـن تـعــلم 

أوفيليا تدين األم وتبر نفسها.
وهكذا يـظل العرض بـ وجهتى الـنظر لـيقدم
حــالـة مــســرحـيــة مــخـتــلــفـة تــبــتـعــد عن مــأسـاة

هاملت لشكسبير لتقدم هاملتهن.
ــــــرأتـــــ مع هــــــامـــــلت حـــــيث عـالقـــــة كـل من ا
ومـوقف كل مـنـهمـا. رغم اعـتـمـاد الـعـرض على
حـوار هـامـلت شـكـسـبـيـر إال أن تـقـد الـعرض
ـرأتـ أعـاد صـيـاغـة الـنص لـيـقدم من خالل ا
ـهـا رؤيـة جـديـدة. اجلـرأة فـيـهـا تـأتى من تـقـد
من خـالل مـخـرجـة امـرأة اسـتـطـاعت أن تـعـيـد
صــيـاغــة الـنص الــشـكــسـبــيـرى مــحـافـظــة عـلى
روحه رغم تـفكيكه وتغـيير بيئتـه لتصبح حلظة
حـساب ب شخصـيت فى عالم أخـر وكأنهما
ــوتى وهــو مــا يـتــأكــد من تــلــتـقــيــان فى عــالـم ا
د. محمد زعيمةخالل البنية الدائرية التى ترتبط فيها البداية

 العرض يقدم من خالل وجهة
لكة وأوفيليا نظر ا

áÄjôL ájDhQh ..≈eGQO ¢ù≤W 

سرحي جريدة كل ا

فر وراء الشمس على بيه > من أعماله السينمائية: أبناء الصمت الكرنك أين ا
شاغب حالة مراهقة. مظهر واألربع حرامى الفلوس والوحوش ا

> قاعة نهضة مصر
تحف محمود مختار
اضى شهدت االسبوع ا
تقد عرض حكى

بعنوان"حسن
ونعيمة"للحكاء محمد
الصعيدى وذلك فى اطار
ركز البرنامج الرمضانى 
وشهد مختار الثقافى

العرض حضورا جماهيريا
وأكد كبيرا والفتا

الصعيدى انه سوف يقدم
حكاية"حسن

ونعيمة"ومجموعة أخرى
من القصص الشعبى
الشهير خالل الفترة

القادمة. 

23

31من أغسطس2009   العدد 112

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

راغي جمال ا

ـستـعـمـرين الـبرتـغـالـي .. الـعبـوديـة حتت يـد ا
وبـهــذا جتـدنى مـشــغـول الـبـال مــنـذ وقت طـويل

بفكرة القوة واحلرية والسيطرة " ...
وعن حـيــاته األســريـة حتــدث بـاقــتـضــاب وذكـر
ــتـعـارف ـعـنى ا أنه لم يــجـد فى نــفـسه األب بــا
عــلــيه ولــكــنه أب بــشــكل أو بــآخـر .. وإن كــانت
ــتــعــددة بــالــطــبع أثــرت عــلى أدواره أنــشــطــته ا

داخل األسرة وعالقته بأفرادها ...
وانـتقل به كـريـستـيـان جلانـب آخر أكـثـر توهـجا
عـنـد سـونـيـكـا وهـو عالقـته بـالـسـيـاسـية ورؤيـته
لــهـا .. حــيث أكـد ســونـيــكـا أنه وعى لــلـســيـاسـة
وارتـبط بــهـا مــنـذ صــغــره وأن سـبب ذلك يــعـود
الرتـباط الـسيـاسة بالـسالم وحتقـيقه فـى فكره
ــكن أن يـكـسـبه ـا  وعـقـله وارتـبــاطـهـا أيـضـا 
مـــاديـــا وقـــوت يـــومـه وحـــقـــوقه فى بـــلـــده ودوره

ومشاركته فى ذلك ...
وأكـد سونـيكـا عـلى أن التـفـكيـر فى إمـكانـية أن
يـــعـــيـش الـــعـــالـم فى سالم دائـم تـــفـــكــــيـــر غـــيـــر
ــكن أن نـــتــمـــنــاه أن صــحـــيح .. ولـــكن كل مـــا 
نـــــتــــكـــــاتف كـى نــــقـــــلل من حـــــدوث احلــــروب ..

وآثارها ...
ولم تهـتز حـالة الـهدوء الـنـفسى الـتى اتسم بـها
قابلة سوى مرت .. األولى سونيكا فى هـذه ا
عـنـد احلـديث عن احلـرب األهـلـيـة الـتى طـالت
ـوت .. االعتـداء على اآلخرين بالده " الـقتل وا
.. دلـــيل عــلـى غــيــاب الـــعــقـــلــيـــة والــوعى .. وال
أعــتـقـد أبــدا أن هـذا ثــمن رخـيص لــشىء أكـثـر
قـيـمـة .. ثـم مـا هى الـوحــدة الـتى نـبــحث عـنـهـا
ومــاذا ســتــحــقق كـى يــكــون هــذا ثــمــنــهــا .. وأن
يكون ضـحيـتها مـئات اآلالف من البـشر .. وما
الذى جعلنـا ننقسم من األساس .. وماذا لدينا

لنتحد " ...
وكـــانت الـــلـــحــــظـــة األخـــرى األكـــثـــر أسى عـــنـــد
احلــديث عن اعـتــقـاله من قـبل حــكـومـة بالده "
نــعـم .. نــعم .. كـــانت فـــتــرة االعـــتــقـــال صــعـــبــة
لـلغاية .. اإلحسـاس بالوحدة واالكـتئاب خاصة
مع مــنـعى عن الــقـراءة والـكــتـابــة .. وإحـسـاسى
بـغـربـة فـى نـفـسى وعـقـلـى ولك أن تـتـخـيل ذلك
وأكـــثـــر .. ولــكـن هــذه الـــفـــتــرة جـــعـــلـــتــنى أدرك
حــقـيــقـة ســبب اخـتــيـارى لـهــذا الـطــريق وسـبب
هـذه احلركات التى يجب أن تـستمر وقـيمتها "

 ...
ـقــراطـيـة " أريـد أن وتـطـرق بــكـلـمـاتـه إلى الـد
أقــول أن مـا حتــقـق جــيـد جــدا .. ألن اجملــتــمع
ــدنى بــات صــاحب الــدور األسـاسـى فى هـذه ا

العملية.
وعـاد للحـديث عن السيـاسة وخلص إلى أن ما
يـحـدث من تـبـادل الـسـلـطـة بـقـوة الـسالح بـعـيـد
تـــمـــامـــا عن تـــعـــريـف الـــســـيـــاســـة عـــنــده .. وأن
الـرئـيس لـيس مـنـصـبـا سـيـاسـيـا بـقـدر ما يـجب
أن يـكون صاحب حس ونـزعة إنسـانية .. " فى
اعـــتـــقـــادى أن الـــســـيـــاســــة هى اتـــخـــاذ الـــقـــرار
الـصـحـيح الـذى يـخـدم اجملـتـمع ولـيـست سـتـاراً

تختفى وراءه األعمال القذرة " ...
س كــرســتــيــان وتــرا حــســاســا لــدى ســونــيــكـا و
عـنـدمـا ذكـر تـولى ابـتــشى حـكم نـيـجـيـريـا وزفـر
زفــــرة حــــارة .. وعــــبــــر عن شــــعــــوره الــــشــــديــــد
بـاحلــزن وشـعـوره بـاخلـسـارة وهــو مـا لم يـشـعـر
ـثـله فى أى فــتـرة من حـيـاته .. ولـكن هـذا لم
ـتـه رغم يـأس اآلخــرين .. وأنه يــثــبط من عــز
عــلـى اســـتـــعـــداد إلعـــادة الـــكـــرة مـــرات ومــرات
..وأنه لم يـعد هناك مجـال للتفـكير فى النفس
واألسرة الـصغـيـرة .. وما يـجب عـليـهم فـعله ..

سيفعلونه .. وسيتخلون عن األنانية ...
ـقــراطــيـة وعن أمــنــيـتـه قـال " أن تــســتـمــر الــد
وتـــعــــيش وتـــتــــطـــور.. فـــهـى الـــســـبــــيل لـــلــــحـــيـــاة

احلقيقية "...
وأخـتـتم .. " نـحن لـديـنـا الـقـدرة عـلى الـتـسامح
ـعـاجلــة الـسـيــاسـيـة ونـبــذ الـتـعــصب األعـمى بــا
بـكــفـاءة وإعـادة تـقـيـيم أهـدافـنـا من خالل دورة

احلياة الطبيعية .. تلك هى قناعتى "...     
صادر:  ا

www.kirjasto.sci.fi  
      www.allafrica.com 

  www.cnn.com
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> عرضت األسبوع
اضى على مسرح ا
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ترجمة : سندريلال حسن

سرحي جريدة كل ا

> محمد صبحى يوصف بأنه فنان أصيل تكشف أعماله عن وطنيته وشعوره باأللم
ا تتعرض له األمة العربية. واألسى 
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فـمــنـذ فـتــرة لـيــست بــطـويـلــة مـضـت شـهـد
صندوق مجـلس الفنون باجنلـترا انخفاضاً
فى مـــيــزانــيـــته بــقـــيــمــة  4 مـــلـــيــون جـــنــيه
اســــــتــــــرلــــــيـــــنـى .. و االعـالن فى نــــــفس
ــكـــان ان الــصـــنــدوق االســبـــوع من نــفـس ا
ـؤسـسـة فـنـيـة  افــتـتـاحـهـا حـديـثـا ــالى  ا
ورأس مـاله  40 مــلـيــون جـنــيه اســتـرلــيـنى
ية .. يعانى بسـبب االزمة االقتصادية العا
وفى يــــوم واحــــد من شــــهــــر مــــايـــو 2009
أعــلـن صــنـــدوق مــجـــلس الـــفــنـــون أن عــلى
ـؤســســات الـفــنــيـة الــتـوجه ـســؤلــ عن ا ا
لتـقد الـطلـبات لـلصـندوق لـلحصـول على
ـطــلـوب والــذى سـيــكـون مــتـاحـا الـتــمـويـل ا
خالل العـامـ الـقـادم أو حـتى يـتم نـفاد
ادية نح ا وجودة بالصندوق .. وا النقود ا
الـتـى سـوف يـعـطـيـهـا الـصـنـدوق تـتـراوح ما
ب  75ألف  و  3مالي جـنيه استـرلينى
ـراكــز االقـلــيـمــيـة لـلــمـؤســسـات الــفــنـيــة وا
ـســارح الـصـغــيـرة الــتى أصـبـحـت تـعـانى وا
من الـــركـــود  الـــشـــديـــد.. ووعـــد صـــنـــدوق
مجلس الفـنون باعطـاء استجابـة سريعة ال
تــتـــعـــدى الـــســتـــة أســـابــيـع مــا بـــ تـــقــد
ـــؤســســـات لـــلــطـــلـــبـــات وحتــديـــد مـــوعــد ا

للمناقشة فيها ..
وتـتـعـجب الين من مـبـلغ  40 مـلـيـون جـنـيه
اســتـــرلــيــنى فــهــو نــصـــيب ضــخم جــدا من
ــؤســســة واحــدة بــعــيــنــهــا.. وتــقـر الــنــقــود 
الــنــاقـدة إنـه قـد ال يــحـق لـهــا احلــديث فى
حق الـصـندوق والـتـشـكـيك فـيـمـا يـفـعله إال
ـعرفـة كـيف تتـحرك أنـهـاعلى شـغف كـبيـر 
عــجــلـة أمــوال صـنــدوق مـجــلس الـفــنـون ..
ـنح كبـير ـسـتفـيـد منـهـا  .. فحـجم ا ومن ا
ــــالــــيــــة احلــــالــــيــــة .. فـى ظل الــــظـــــروف ا
واألرقــام الـتى يــتم الـتــصـريح عــنـهـا كــبـيـرة
لـلـغـايـة ولـكن هـنـاك ركـود كبـيـر مع ذلك ..
ــسـرحــيـة الــصـغــيـرة ـؤســسـات ا والزالـت ا

تعانى كثيرا .
ومن وجـــهـــة نـــظـــر الين فـــأن هـــنــاك عـــلى
األرجح مؤسسـات أخرى تستـفيد من نقود
وجودة فى رونة ا الصندوق .. فما مدى ا
ـــقـــدمـــة مـن قـــبل الـــصـــنـــدوق ـــعـــايــــيـــر ا ا
لـلحـصول عـلى الـتمـويل ? وعـلى أى أساس
ـؤهـلـة لـدعـمـها  .. ـؤسـسـة ا يـتم اخـتـيـار ا
وهل تــوجــد مـصــداقــيـة فى الــتــصـريــحـات

على االطالق ? 
ـسارح التى وتتسـاءل الين عن حالـة أحد ا
ـــــادى لــــهــــا مـن قــــبل  تــــقـــــد الــــدعم ا
الـصــنـدوق لــتـطــويــرهـا .. وعن حــجم هـذا
الـدعم .. وهـل حـقــا ذهب بـاكــمـله لــلـقــيـام
ـعـلـن عـنه ! وهل يـسـتـحق بـهـذا الــتـطـويـر ا
ـبــلغ ! وأخــيــرا .. هل الـطــلــبـات كل هــذا ا
ــســؤلـون عن ــهـا ا الــتى يــقـوم اآلن بــتــقـد
ـؤسـسات لـصـندوق مـجـلس الفـنون بعض ا
يـــقــدمـــهـــا حـــقــا مـن أصـــابــهـم الــركـــود فى
ـادى أعــمــالـهـم .. من يـحــتــاجـون لــلــدعم ا
فـــعال? أم ان تـــقـــد الـــطـــلـب لـــلـــصـــنــدوق
فرصة ألى كائن لـيلحق بها ويـنتهزها حتى

وان لم يكن يحتاجها بالفعل!

صدر : صحـيفة اجلارديـان االجنليزية  ا

حتــدث الــنــاقــد والــكــاتب أنــدى فــيــلــد فى
صــحـيــفــة اجلـارديــان اإلجنــلـيــزيــة عن أثـر
ـيـة عـلى احلـركـة األزمـة االقــتـصـاديـة الـعـا
ـسرحـية فى اجنـلتـرا .. واهتم فى مـقاله ا
راكز بتسلـيط الضوء على ما تـتعرض له ا
ـسـرح الـفــنـيـة الــصـغــيـرة واسـتــوديـوهــات ا
التى تعـانى أكبر مـعاناة بـسبب هذه األزمة
بـالـرغم مـن أن اعـتـمـادهـا األسـاسى يـكـون
عـلى مـوارد مـاديـة قلـيـلـة .. وأنـدى يـعـترف
بـأن األمـور تـبـدو قـاتـمـة لـيس فى اجنـلـتـرا
ــا فى الـــعــالم بـــأجــمــعه ... ومع فـــقط وإ
ــتــحــدة حلـدث ــمــلـكــة ا قــرب اســتـقــبــال ا
ـبـيـاد بـلـندن  2012) ريـاضى ضـخم (األو
فى الــوقت الــذى حتــاول فــيه كل دولــة فى
الـــعــالم الـــوصــول حلـــلـــول جــذريـــة لألزمــة
بـياد تعتبر أغلى ية فاألو االقتصادية الـعا
حـــدث ريـــاضى عـــلى االطـالق واســـتـــعــداد
اجنلـترا السـتضـافته هـو أمر يـدعو لـلفـخر
بـالــطـبع .. ولـكـن لـيس إلى درجــة أن يـؤثـر
عـلى بـاقـى مـؤسـسـات الـدولـة ..  فـنـحن -
كــمــا يــقــول أنــدى - كــأخــر شــخص يــبــقى
ـوسيـقى تمـاما راقـصا بـالرغم من تـوقف ا

وهذا األمر ليس جيدا على االطالق .
وعلى الرغم من وجـود الكثيـر والعديد من
الــتــجـديــدات واالسـتــعـدادات الــتى سـتــؤثـر
ملكة بطريقة إيـجابية بـالطبع على شـكل ا
تحـدة أمام العالم أثناء احلدث الرياضى ا
ـيزانية الضخمة التى .. وعلى الرغم من ا
وضــعـتــهــا الــدولـة عــلى شــرف االســتــعـداد
ـــســـارح لـــهـــذا احلــــدث ..  إال  أن بـــعض ا
ــقـبـلـة سـتـعــانى خالل الـســنـوات الـقـلــيـلـة ا
بالـرغم من أن جـميع الـعامـل بـها يـبذلون

أقصى ما فى استطعاتهم ..  
ــؤســسـات ــا يــنـصـب عـلى ا وقـلـق أنـدى إ
سارح الصغيرة التى ستضيع مشكالتها وا
فـى وسط هـذه الــضـجــة .. فــمع تـوجــهـات
ــســرحــيـة الــتى ــاء احلــركــة ا اجنـلــتــرا إل
ارهـقت الـقــائـمـ عـلـيــهـا مـا بـ شـعـارات
وحـمالت يـقـومـون بـهـا فى هـذا الـسـبيل ..
فإن هذه األماكن الـصغيرة ستختفى تماما

كن من الضجة ..  مع أدنى حد 
ـراكز وهـذه سـتكـون مـأسـاة حقـيـقـية .. فـا
اإلقـليميـة الصغـيرة  للـفنون واسـتوديوهات
ــسـرحى .. ال تـقل أهــمـيـة أبـدا عن الـفن ا
سرحية ؤسسـات ا دور العرض الـكبرى وا
الــضــخـــمــة .. فـــهى تــقـــدم بــيــئـــة صــاحلــة
وثقافية لشباب الفنان الناشئ وتساعد
ـــســـرحـــيـــة والـــفن فى تـــطــــويـــر احلـــركـــة ا
ـراكـز الــتـجـريـبى اجلـديــد.. كـمـا أن هـذه ا
اإلقـلـيـمـية واالسـتـوديـوهـات هى أمـاكن يتم
فيـها تـقد النـوعيـات اخملتلـفة من الـفنون
ــــســــرحـى لــــيــــتم بــــالــــتــــالى والــــتــــجــــريب ا
مشاهـدته فى كافة أنحـاء البالد... وكثيرا
مـا تـرد هـذه االسـتـوديـوهـات إلى اجلـامـعـة
ــا يــعــطــيــهــا لــتــقــد عــروضــهــا هــنــاك 
الــــفــــرصــــة لـــتــــلــــعب دورا هــــامــــا فى مــــنح
ــسـرحـيـة الـتى الـطالب اخلـبـرة الــعـمـلـيـة ا
ية فى بعض تفتـقر إليها األوسـاط األكاد
األحـيان لـهذه األسبـاب جمـيعـا  فهى جزء
حـــيــوى لـــعـــمــلـــيــة ازدهـــار وتـــنــوع احلـــركــة
ــسـرحـيــة .. ويـعــطى الـنــاقـد أنـدى فــيـلـد ا
ـتـحـدة ـمـلــكـة ا مـثال بـاســتـوديـو صـغــيـر بـا
Leeds met gallery and) اســـــــــــــمـه
 ( studio theatre تــــأســـيــــسه فــــقط

ـــــؤســـــســــات أن يـــــكـــــون هـــــذا هـــــو حـــــال ا
ـــســـرحـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة فى الـــبالد خالل ا
السنوات الـقليلة القادمة .. حيث يضمحل
التمويل والـدعم لها شيئا فشيئا .. مقارنة
ــــا قـــــد يــــحــــظى به دعـم وتــــمــــويل أحــــد
ـالعب الـــريـــاضــيـــة بـــبـــعض اخلـــطـــابــات ا
ـهم أن نبقى والـطلبـات البـسيطـة .. فمن ا
هــــذه االســـتـــودوهــــات عـــلى قــــيـــد احلـــيـــاة
ونـــدعـــمـــهـــا قــدر اإلمـــكـــان وإال ســـنـــشـــعــر
بخسارتهـا حينما تـختفى من حياتـنا تماما
.ومـن نـاحـيـة أخــرى تـتـحــدث الـنـاقـدة الين
ــــؤســــســـات جــــاردنــــر عن مــــعــــانــــاة هـــذه ا
الـصـغـيـرة ولـكن من خالل تـسـاؤالتـهـا عـما
يــقــدمه بــالــفـعـل صـنــدوق مــجــلس الــفــنـون
بــاجنــلــتــرا من مــســاعــدات لــدعم وتــنــمــيـة
ـســرحـيـة .. والين تــقـدم أرقـامـاً احلــركـة ا
تـستـعرض بهـا ما يـتم التصـريح به من قبل
الـصـنـدوق وبـ مــا يـتم تـنـفـيـذه بـالـفـعل ..
ـسـتـفـيد ومـقـالـهـا بـدأ بـتـسـاؤل حـول "من ا
مـن صـنــدوق مـجــلس الـفــنـون بــاجنـلــتـرا ?"

مـنــذ تــســعــة عــشــر عــامــا ولـكــنه أدى دورا
كــبـــيــرا فى اســتــضــافـــة ودعم الــعــديــد من
ـسرحـية الكـبرى .. فـاألعمال ـؤسسات ا ا
الـــتى قـــدمــهـــا هـــذا االســـتــدويـــو وطـــورهــا
بشـكل مسـرحى جديـد كان لـها أكـبر تـأثير
عـلى الـعـديد من الـفـنـان الـذين  قـدمـوها
.. أو كــانـــوا عـــلى تـــواصـل مع االســـتـــوديــو

ـــهـــا .. فـــهـــو جـــيل جـــديــد  حـــ تــقـــد
إلـــــهــــــامه عـن طـــــريـق تــــــعـــــامــــــله مـع هـــــذا
االســتـوديــو لــيـخــرج لــنـا فــنــانـ أصــبــحـوا

جنوما فى وقتنا احلاضر .
ــر بــوقت عــصـيب .. واجلــامــعـة ــسـرح  ا
تــخــطط لــهــدم مــبــانــيــهــا لــتــطــويــر احلــرم
اجلامعى.. ويـقترح أنـدى أن ذلك قد يكون
ـساعـدات والدعم حدثـا منـاسـبا لـتقـد ا
من خـالله عن طـــريق االحـــتـــفــال بـه لــيـــتم
الـــتــــبـــرع بـــالـــعــــائـــد لـــلـــمـــســــاعـــدة فى حل
ـسارح الصـغيرة ـشكالت التـى تواجهـها ا ا

فى التمويل .. 
ويختتم أنـدى مقاله بالتعبير عن خوفه من

تساؤالت اجنليزية عن الدعم وهل
ستحقيه فعالً يصل 
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سرحي جريدة كل ا

مثل الذى يعمل معه البد أن يكون لديه قدرة حتمل > يرى صبحى أن ا
واحترام للمواعيد وتقدير للعمل.
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أحمد خميس

> فرقة الشارع و كورال
الصعيد يقدمان فى
التاسعة مساء غد

الثالثاء 1 سبتمبر  بقصر
األمير طاز األمسية

الشعرية الغنائية"كان ياما
كان" أشعار و أداء أحمد
رؤية موسيقية و حداد
أحلان و غناء حازم شاه

وتشارك فى األداء و الغناء
بيانو : الفنانة آية حميدة 
وجى و كونترباص أحمد ا
: أحمد أم   إيقاع: أمير

عزت.

رأة فى الواحات   تفتح ملف ا
ـسرح اءات واحلـركـات على خـشـبة ا يلـتـفت له فى صنـاعـة اإل

بحيث تناسب زوايا الرؤية.
ـسـرحى وقـد جــاء األداء الـتـمــثـيــلى كـأفــضل عـنـاصــر الـعــرض ا
ــان رجـائى فـى دور وداد إذ قـدمت الــشــخـصــيـة وخـاصــة من إ
ـتــحــررة بـطــريــقـة جــيــدة مـلــؤهـا ــتــعـلــمــة وا اخلــاصــة بـالــفــتـاة ا
ـتـوتـرة الـتى تـريـد أن تـخـرج عن اإلحـسـاس الـصـادق واحلـركــة ا

ا تقوم به. التقاليد البالية والتى تؤمن تمامًا 
وكـذا بــدأ عـاصم رأفت فى دور عــربـاوى بــصـورة بـديــعـة أتـاحت
ؤمـنة بطـبيعـة التكوين الـشخصـية الدرامـية الواثـقة من األداء وا
ـان يـنـطق كـلـمـاته فـهـو شـخص مـلـىء بـاحلـيـويـة والـفـراسـة واإل
بـكل قوة وصدق وال يـهمه مع من يتـحدث وتراه يـكشف احلقائق

ويعرى الزيف واخلداع دون خوف.
وكانت بـشرى القـصبى جيـدة هى األخرى فى جتسـيد شخـصية
أم الـسعد الـكفيـفة والتى ال يـهمهـا فى الواحة شـيئاً غـير حتقيق
هم مـاذا تريد هى مصـاحلها ولـتذهب كل األعـراف والديانـات ا
واقف التى أمامها إنها تعرف كيف من الشخصيـات األخرى وا

تسير األمور من حولها.
ـطـروحة أمـا سـميـرة عـبد الـعـزيز فـإنـهـا مؤمـنـة تمـاًمـا بـالقـضـية ا
وتـعـيـد عـلـيـنا تـعـالـيـمـهـا بـصورة مـتـعـددة إمـا بـاحلـزن الـواهن غـير
الـقادر على فعل شىء جتـاه جبروت احلاكم وإمـا بالعديـد الشعبى

القد والذى يركن لألسى ويضحى بذاته فى سبيل اآلخرين.
أمـا حـمـدى أبـو الـعال فى دور الـشـيخ حـابس فـقـد أتـاح جـوا من
ــاءاته شــخــصــيــة الــبـــهــجــة والــكــومــيــديــا وكــشــفت حـــركــاته وإ
ًـا جــديـدا (مــسـعــود) ومـا بــهــا من تـضــلـيـل والـعــرض يـعــد تـقــد
حلـمدى أبو العال إذ نـراه للمـرة األولى فى ذلك اللون الـكوميدى
وأظن أنه اجـتـهـد لـكى تـظـهـر الـشـخصـيـة بـهـذه الـلـيـاقـة وسـرعة
ــغـربى طــيــبًـا لــوال أنه الــتـزم الــبــديـهــة وكـذا جــاء أداء ســعـيــد ا
ــصـــريــة من حــيث الـــفــكــرة الــدارجـــة عن احلالق فى الــقـــريــة ا
الـشارب الـصـغـيـر واجلـلبـاب إيـاه وبـعض احلـركـات وردود الـفعل

. التى ال تخلو من خبث الفالح
أمــا مـحـمـود جــلـيـفـون فــقـد عـكس بــبـسـاطـة جــهل بـعض وجـهـاء
القبائل وتتبـعهم األعمى لرأس القبـيلة. وجاء أداء محمد صالح
ـسـرحـى إال إنه بـعـد فى دور فــؤاد مـرتـبــكًـا فى بــدايـة الـعــرض ا
مـرور الـوقت امـتـلك الـشخـصـيـة بـأدائه النـاعم ومـحـافـظـته على
لـكنة صـوت وحركة تـناسب شخـصية الـدكتور وتـختلف عـن بقية

أفراد ذلك اجملتمع.
أمـا خــلـيل مـرسى الـذى قـام بـشـخـصــيـة الـشـيخ مـسـعـود فـنـجـده
ـثالً رائـعًـا ذا خـبـرة جـيـدة يــعـرف حـدود الـشـخـصـيـة ويـؤديـهـا
ـسرحى بـإتقـان وكنت قـد الحـظت فى اللـيالى األولـى للـعرض ا
إنه يــقــلــد األســـتــاذ الــكــبــيــر أحــمــد تــوفــيـق فى فــيــلم "شىء من
ـوقـف الـذى طـار فــيه عـقــله وأشـرت إلـيه اخلـوف" خــاصـة فى ا
بتلك التفصيـلة فضحك وفى األيام التالية تغيرت النهاية لتالئم
ع مـصطفى الـسيد فى خلـيل مرسى وليس أحـمد توفـيق. وكذا 
ـــقـــنع وحتـــكــمه الـالفت فى حلـــظــات رد دور الـــقــاضـى بــأدائه ا

الفعل.
مثل أحمد الطوخى فى دور الشيخ وال يفوتنا أن نحـيى بقية ا
صـرى فى دور الشيخ بـلحة وأحـمد الشريف فى تـعلب وسامى ا

دور الشيخ صابر ومحمد درويش فى دور اخلادم.

الــقــاعــة واألداء الـــتــمــثــيــلـى واحلــركى كــان يــجـب أن يــقــابل من
اخملـرج بـبـعض احلـكـمـة فـالـعـنـاصـر اجلـمـالـيـة يجـب أن تـتكـامل
لتـتـيح بـعـضـهـا بـعضـا ال أن تـلـغى بـعـضـهـا ومن ثم كـان عـليه أن
وتـيـفـات الـتى أعـاقت يـدافع عن بـقـيـة الـعـناصـر ويـلـغى بـعـض ا
احلـركة واألداء فـقد الحـظـنا جـميـعًا ذلك الـتـخبط أثـناء تـغيـير

ناظر وكذا ضيق مساحة األداء احلركى. ا
وقـد ظـهـرت األزيـاء بـصـورة جـمـيـلـة ومـأخـوذة من نـسـيج الـبـيـئـة
نـطقة اجلـغرافـية وبـدت فيهـا جمـاليات وتعبـر تمـامًا عن هـذه ا
سرحى ولم تكن تلك همة بـالعرض ا التمايز ب الـشخصيات ا
رة األولى للمهـندسة جماالت عـبده فقد جنحت من قبل هى ا
فـى صـنــاعــة أزيـاء عــرض الــبـؤســاء والــذى فــاز بـجــائــزة أفـضل
صرى ـهرجان الـقومى لـلمسـرح ا مـخرج ومـهندس ديـكور فى ا
ويـبدو أن اهتمـام جماالت عبـده قد زاد فى الفتـرة األخيرة وهو
أمــر جنــده بـديــعًـا حــيث الــتـخــصص الــدقـيـق يـســاعـد الــعــمـلــيـة

اإلبداعية على الظهور فى أبهى صورها.
ـواقف الدراميـة بشكل وكـذا جنح يس الضوى فى إبـراز بعض ا
ـتـجاورة عـلى الـنضـوج وإبراز غـنائـى ساعـد العـرض والـتيـمات ا

سرحى. غناة داخل نسيج العرض ا أهمية الكلمة ا
أمـا موسـيـقى عـطيـة مـحمـود فـقد أنـشـأت جـوًا مالئمـا لـطبـيـعة
ـقـدم وقـد اســتـخـدم أكـثــر من تـيـمـة تــلـيق بـاألحـداث ــوضـوع ا ا
ناسب التى تعرض للقـضايا وبطريقة ال تـخرج عن اجلو العام ا

كان. لطبيعة ا
أمـا مـحـمد سـمـيح مـصـمم الدرامـا احلـركـيـة فلم يـعـطه الـعرض
ـسـاحة الـكـافـيـة كى يـحـرك راقصـيه بـالـقـدر الـذى يـسمـح لهم ا
ـــقــدم وبــدت حـــركــاته بــتــقـــد عــنـــصــر فــعـــال داخل احلــدث ا
ـكـان ال تـستـطـيع أن تـعـبر وتصـمـيـمـاته وكأنـهـا مـخـنوقـة داخل ا
عن ذاتـهـا بـالـقـدر الالئق الـلـهم إال مـرتـ فـقط إحـداهـمـا عـنـد
أغـنـيـة يس الضـوى (يـا شـوجـها) واألخـرى بـعـد مـقتل األم إذ أن
ة. ره الثانية ذكرنا بالنائحات فى الدراما القد التكوين فى ا
وعن مـصـطفـى طلـبـة مخـرج الـعـرض أقول لـكم إنه قـدم عـرضًا
طـيبًـا ظلـمته كـثيـرًا تـلك القـاعة ولـكنه جـاهد كى يـخرج الـعرض
ـنــاوشـة والــتـأويل ولــكـنى بــهـذه الــصـورة الــتى أتـاحت اجلــدل وا
أهمس فى أذنه إن كان يريـد أن يقدم عروضًا أخرى على نفس
ـشـاهدين فى كل الـقاعـة بـأن يسـمح لـنفـسه بـأن يجـلس مـكان ا
ـرة كانت شـاهدة الـتى صـنعـهـا هذه ا سـرح فـمسـاحـة ا زوايـا ا
ــشــهـد ــشــاهــد الــذى يــجــلس فى واجــهــة ا ضــد رؤيــته إذ أن ا
ــســرحى ــتــابــعــة الــعـرض ا ــســمــوح له  ــســرحى هــو فــقط ا ا
ـشـهـد ـ ويـسـار ا بـالـشـكل الالئـق أمـا هـؤالء اجلـالـسـون عن 
فـلن يـسـمح لـهم إال بـالـنـذر الـقـلـيل وهـو أمـر كـان يجـب علـيه أن

ــسـرحى (الــغـولــة) والـذى  أســئـلــة كـثــيــرة يـطــرحـهــا الـعــرض ا
ه على قاعة الـغد التى تغيـرت وجهتها وأصـبحت للعروض تقـد
التراثـية والعـرض من تأليف بـهيج إسمـاعيل وإخراج مـصطفى

طلبة.
أول هذه األسئلة يـدور حول مالءمة هذه القـاعة لذلك النوع من
عـروف إنها كانت قاعة للعروض التجريبية سرحى فا اإلنتاج ا
وبالفـعل كانت صـاحلة تمامًـا لهذا الـتوجه من حيـث زوايا الرؤية
وتــكـويـن رؤى إخـراجــيــة غـيــر تــقـلــيــديـة أو مــســتــهـلــكــة حـتى أن
ــعــانى واألشــكــال كــراسى مــشــاهـــديــهــا صــنــعـت لــتالئم تــعـــدد ا
نوط به واالطـروحات أما اآلن فـاالختيـار صعب وعلى اخملـرج ا
الئم الذى تقد عرض مـسرحى جديد هنـاك أن يصنع اجلو ا
ـشــاكل الـتـقــنـيـة يــجـذب به مـتــلـقــيه وأن يـتـغــلب عـلـى كـثـيــر من ا
تـلقى فى جـو العـمل اجلديد وأظن أن والفـنية كـى يدخل ذلك ا
البس سـيكـون عـليه عـامل مهم مهـندس الـديـكور وكـذا مصـمم ا
ــهـمـة غـايـة فى ـكـان فـا ـغــايـر لـطـبـيــعـة ا فى تـهــيـئـة ذلك اجلـو ا

ن يدرك احلقيقة. الصعوبة 
ثـانى هـذه األسـئـلـة يـتـعـلق بـالـتـيـمـة والـبنـاء الـدرامى فـفى الـوقت
رأة تعلقة بدور وأهمية ا شاكل ا الذى كنا نظن فيه أن صـوت ا
فى اجملـتـمع قـد خـفـت علـى اعـتـبار أن دورهـا تـعـاظم فـى الـفـترة
األخـيـرة وأخـذت حـقوقـهـا تـمـامًـا لـلـحـد الـذى جتد فـيه فـى قلب
الــقــاهـرة مـن يـقــول لك بــأن الـرجـل هـو الــذى أصــبح مـنــســيًـا أو
مـهمشـا فى ذلك الوقت وجدنـا كاتبـنا الكـبير يـلتفت بـقوة لنفس
ـرأة ـتـعـلـقـة بـقـضـايـا ا ـوضـوع لـيـعـيـد عـلـيـنـا األسـئــلـة األولـيـة ا ا
مـضـمــنًـا نـصـه بـعض الـقــضـايـا اجملـاورة كــأهـمـيــة دور الـعـلم فى
إعــادة بـنـاء الــنـاس ودور الـعــادات والـتـقــالـيـد فى الــهـيـمــنـة عـلى
اجملــتـمع اجلــديـد واحلـب ومـا يــقـابــله فى اجملــتـمــعـات الــنـائــيـة
ومـدى تأثـيـر رأس القـبيـلة فـى شيـوخهـا واالتفـاق الـضمـنى على
تــهـــمــيش عـــامـــة الــنـــاس والــكـــذب اجملــانـى.. إلخ واضــعًـــا هــذه

وت! التيمات فى نسيج عام يتناول احلياة فى مقابل ا
ولـكـنه علـى مسـتـوى آخـر صـنع نهـايـة مـفـتوحـة لـلـحـدث الدرامى
فـفى حـ حتـكم القـبـيلـة بـرمتـهـا وبـناءً عـلى رأى الـشيخ مـسـعود
ـوت احلـبـيبـ (وداد أو الـغـولـة والـدكـتور فـؤاد) نـراه مـتـعـاطـفًا

وت بطريقة سحرية. معهما أو مخلصهما من ا
ــوضــوع بــرمــته وفـق الــرؤيـة ــكـن تــفــسـيــر ا وعــلى جــانـب آخـر 
ــواقف فـــكل مــا فى األمـــر أن الــشــيخ الـــتــقــلـــيــديــة لألحـــداث وا
ـتعـلمـة وأرادها مـسعـود والـذى كان يـحب وداد الفـتـاة الصـغيـرة ا
لــنــفــسه قــبل أخــيه هــذا الـرجـل الـطــامع طــول الــوقت يــريـد أن
يحـصل على فتاته احملـبوبة على الـرغم من تيقنه بـأنها ال تبادله
أى مـودة بل تـكـرهه ولـكـنه يـريـد أن يـحـصل عـلى كل شىء فـقـد
ــتـلــكــاته وهـو ال يــريــد ألحـد أن ورثت زوجــهـا وآلـت إلـيــهــا كل 
يـشاركه فى أمـوال أخـيه ولو اضـطـرته الظـروف فـسوف يـضحى
بحـيـاة أى إنسـان ويـتهـمه بـأقذر االتـهـامات والـشـهود دائـمًـا ملك
ــيــنه وحــكـمه ســارى عــلى اجلــمـيع ســواء كــان حـكــمًــا عـادالً أو
ـغلق عـلى ذاته والذى حـكمًـا جائـرًا ومن ثم فمـجتـمع الـواحات ا
ـتخـلـفون سـوف يـبـقى كذلك لـفـترة تـسـوده األفكـارا  الـرجـعيـة وا
ـا هى أصوات ا أن األصـوات التـى تنـادى بالتـغيـير إ طـويلـة طا

واهنة وضعيفة وال جتد سندًا حقيقيًا من األهالى.
ويـبدو لى أن ثـمـة عدم تالقى جـمـالى حقـيـقى حدث بـ اخملرج
مـصــطـفى طــلـبــة ومـهـنــدس الـديـكــور  عـمــر عـبـدالــله إذ أن تـلك
الـسـطـوة التى شـاهـدنـاها لـلـديـكور األمـر الـذى جعـله فـوق طـاقة

اخملرج أهمل زوايا
تفرجون  الرؤية فتاه ا

 فى العرض
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 الفنان الشاب سمير عزمى
يشارك حاليا فى البروفات

األخيرة لألمسية
نير" الرمضانية "السراج ا
قرر عرضها نهاية األسبوع ا
سرح اجلارى على خشبة ا
نيل من انتاج العائم با

سرح احلديث من اخراج ا
ياسر صادق وموسيقى

واحلان كر عرفة وديكور
محيى فهمى وشارك سمير
فى العمل بالغناء والتمثيل.
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سرحي جريدة كل ا

> رأى البعض فى هذه التجربة امتداداً للثنائى جنيب الريحانى وبديع خيرى ومن
العروض التى قدماها فى تلك الفترة: اجلوكر أنت حر الهمجى البغبغان

تخاريف.
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رامى البكرى

¢ùFGô©∏d IôgÉ≤dG ìô°ùe á«æ«°ùªN

ـــســـرح كـــعـــروســـة "الـــراقـــصــة" الــتـى قـــدمـــهــا ا
الـشهيـرة صاحـبة أغـنيـة "طار فى الـهواشاشى"
وعــروســـة "شــجـــيع الـــســيـــمـــا" وهم من أبـــطــال
ــدهش" الـلــيــلــة الــكــبــيــرة وعــروســة "أبــولـبــدة ا
و"على لـوز" و "الـشـاطـر حسن" و"حـمـار شـهاب
الـدين" ومحـمد نـور شاب خـريج كلـية احلـقوق
ـعــهـد الـعـالى جــامـعـة الـقــاهـرة الـذى الـتــحق بـا
سـرحيـة قـسم دراما ونـقد يـقول عن للـفنـون ا
ـسـرح الـعـرائس وقـد بدأ مع نفـسه إنه عـاشق 
مـسـرح الــعـرائس بـتــجـربـة مـسـرحــيـة عـروسـتى
سـنة  2004كـمخـرج لـلعـمل وهـو يرى أن مـسرح
الـعـرائـس هـو مـســرح األسـرة كــلـهــا وأن مـسـرح
سـرح الوحـيـد بالـشرق صـرى هـو ا العـرائس ا
األوسط ولذا "فـمـحمـد نـور" له أفـكار مـتـطورة
ـعــطل والــتـابع لـتــفــعـيل جــهــاز الـتــســويق شـبـه ا
ـــديــــر احلـــالى يـــرى أن نـــشـــاط لـــلـــهـــيـــئـــة إن ا
ـــســرح مـــهـــضـــوم بـــالـــتــقـــصـــيـــر فى الـــدعـــايــة ا
ألسبـاب بـيروقـراطيـة وأسـباب نـاجتـة عن عدم
ـكن أن إدراك ألهـمــيـة مـســرح الـعـرائـس ومـا 

يقدمه من قيمة فنية كبيرة.
ويـقـول مـحـمد نـور إنه قـدم دراسـة مـستـفـيـضة
عن الـسـلـبيـات واإليـجابـيـات ومقـتـرحات كـثـيرة
أهــمـــهــا إنــشــاء مـــدرســة فى مــســـرح الــعــرائس
لــتـدريب الــكــوادر الـفــنــيـة الــتى تــتـعــامل مع فن
الــعـــرائس وكــانت هـــذه الــدراســة قــد قـــدمــتــهــا
لـلـدكـتـور : "حسـ الـعـزبى" عـندمـا جـاء مـديرًا
لـلــمـسـرح أحــاول اآلن بـعـد أن أصــبـحت مـديـرًا
ـسرح الـقاهـرة للـعرائس أن أهـتم بكل مـا كنت
قـدمـته "لـلـدكـتور حـسـ الـعـزبى" من االهـتـمام
ـسرح واألخذ بـاختـيار العـروض التى يـقدمـها ا
فى االعـتـبـار أن تـكـون عـروضـاً قـابـلـة لـلـتـجـوال
والــتــنــقل عــلـى مــسـتــوى احملــافــظــات واألمــاكن
احملـرومـة ويضـيف مـحـمـد نـور إنه يـعمـل على
ـسـرح خــلق كـوادر جــديـدة وإضـافــة دم جـديــد 
الــعــرائس من مــصــمــمى الــعــرائس واخملــرجـ

ومهندسى الديكور.

شــهـدت لــيـلــة الــعـاشــر من مـارس  1959مـيالد
مـسـرح الــقـاهـرة لـلــعـرائس عـلى مــسـرح مـعـهـد
وسيقى العربية بالعرض العرائسى "الشاطر ا
حـــــسن" تـــــألـــــيف بـــــيـــــرم الـــــتــــونـــــسـى وإخــــراج
الــرومــانــيــة اخلــبــيــرة فى الــتــحــريـك واإلخـراج
"دورينا تـناسـكو" وعـاونتـها زميـلتـها خـيرة الفن
اريـونيت"  –أى التـشكـيـلى وتصـمـيم "عرائـس ا
الــعـرائس الــقـابـلــة لـلــتـحـريك  –الـفـنــانـة "يـوانـا
سرح كونـستا نـتينـسكو" واخلبـيرتان تـنتمـيان 
"تـسـانـدريـكـا" لـلـعـرائس بـبـوخـارست بـرومـانـيا
وكــانـتــا قـد تــخـلــفـتـا فـى الـقــاهـرة بـاالتــفـاق مع
مــصــلــحــة الــفــنــون بــوزارة "الــثــقــافــة واإلرشــاد
الـــقــــومى" آنــــذاك بـــعــــد اســـتــــئــــذان مـــســــئـــولى
فــــــرقـــــــتــــــهـــــــمــــــا الـــــــرومــــــانـــــــيــــــة أثـــــــنــــــاء زيــــــارة
ــصـر والــتى قــدمت فــرقــة"تــســانـدريــكــا" هــذه 
خاللــهــا عــروضًـا عــلى مــســرح قــصــر عـابــدين
ـدارس بـاحملافـظات ومسـرح اللـيـسيـة وبعض ا
وفى شهر يناير  1960زار الرئيس "جمال عبد

صرية للعرائس. الناصر" الفرقة ا
ـسرحـية "الـشاطر ـها  التى تـكونت أثـناء تـقد
ـعـرض "الزراعى الـصـناعى" - مـكان حـسن" با
ـلـك مـحـمـد دار األوبـرا حـالــيًـا وكـان بـرفــقـته ا
ـغـرب وأعـجب عــبـد الـنـاصـر اخلـامس مـلـك ا
ــا قــدمــته الــفــرقــة فــأصــدر إعــجــابًــا كــبــيــرًا 
تعـليمـاته عـلى الفـور ببنـاء مسـرح دائم مسـتقل
ـوجود حـالـيًـا باألزبـكـية ـبـنى ا لـلـعـرائس وهو ا
ـسـرح الـقـومى بـجـوار مـسـرح الـطـلـيـعـة خـلف ا
كــمــا أصـــدر قــرارًا جــمــهـــوريًــا بــتــعـــيــ جــمــيع
كـافأة شهرية أعـضاء فرقة مسـرح العرائس 
ــتــعــارف عــلـيه "ثالثــون جــنـيــهًــا" وهى ضــعف ا
وقــــتــــذاك واعـــتــــبـــارًا مـن مـــارس  1960أصــــبح
جـميع أعـضـاء فرقـة مـسرح الـقـاهرة لـلـعرائس

موظف بوزارة الثقافة واإلرشاد القومى.
وسم  1961 - 1960قدمت فـرقة مسرح وفى ا
الـــقــــاهـــرة لـــلـــعــــرائس عـــرض الـــعــــرائس "بـــنت
الـــســـلــطـــان" تـــألـــيف بـــيــرم الـــتـــونــسـى وإخــراج
"جـــيــــنى بـــروفـــتـش" وفى مـــوسم 1962 - 1961
شــهــدت الــقــاهــرة مــولــد أول عــرض عـرائــسى
ائة تأليفا وأحلانًا وإخراجًا مصرى مائة فى ا
وهــو الـعـرض الــشـهــيـر "الـلــيـلــة الـكـبــيـرة" الـذى
كــــتـــــبه صـالح جـــــاهــــ ووضـع أحلـــــانه ســـــيــــد
مـكـاوى وأخرجه "صالح الـسـقا" وصـمم ونـفذ
عـرائـسه د. نـاجى شـاكـر وحـقق هـذا الـعـرض
جنـاحًـا مـبـهـرًا وال يـزال يـعـرض عـلى شـاشـات
الــــــتــــــلـــــيــــــفـــــزيــــــون من وقـت آلخـــــر حــــــتى اآلن
واســـتـــطــاعـت به الـــفــرقـــة أن تـــنــتـــزع اجلـــائــزة
الــثـانـيــة فى مـهــرجـان "بـوخــارست الـدولى" من
بـ عـشـرات الـفـرق الـعـريـقـة واخملـضـرمـة فى
ـــــاريـــــونـــــيـت" وتـــــوالت عـــــروض مـــــســـــرح فن "ا
ـا ينجـح" "حمار الـقاهـرة للـعرائس "صـحصح 
شـــهـــاب الــديـن" "قــاهـــر األبـــالـــيس" "حـــكـــايــة
سـقـا" "بــحـر ورجـالـة" " 80يــوم حـول الــعـالم"
ــــــــدهش" "خــــــــرج ولـم يـــــــعـــــــد" "أبـــــــولــــــــبـــــــدة ا
ا يكش" وأخيرًا "األميرة "عروستى" "فركش 
ــــوسـم احلــــالى 2009 - 2008 " فـى ا والــــتـــــنــــ
وليس هذا حصدًا لـكل ما قدمته فرقة مسرح
الـقـاهـرة لـلـعـرائس فـالـعـرض األخـيـر "األمـيرة
" هـو الـعـرض رقم واحـد وسـتون خالل والتـنـ
ــنــصــرمــة والــتى هـى عــمـر اخلــمــســ عـامًــا ا
مـسرح الـعرائس فـقد قـدمت الفـرقة أكـثر من
عـرض فى بعض السـنوات فهل حـققت "فرقة
مـــســـرح الـــقـــاهـــرة لـــلـــعـــرائس "األهـــداف الـــتى
أنـشــأت من أجـلــهـا? وهـل يـتــنـاسب مــا أجنـزته
مع كل تــلك الـســنـوات? اخلـمــسـ ومــا قـدمـته
الـدولة لـهذا الـفـرع من الفـنون من صـرح هائل
سرح وإمكانيات ال بأس بها يتمثل فى مبنـى ا

طوال نصف قرن من الزمان??
... إن مــفـهـوم مـسـرح الـعــرائس فى الـعـالم أنه

ولم يــتــبـق من ســتــ عــرضــاً ونــيف إالّ عــرض
الـليـلة الـكبـيرة الـذى مازال يـنتـظره الـكبـار قبل
الـصـغـار فـإذا تـنـاولـنـا مـضـمـون الـعـرض نـفـسه
بــالـتــحــلـيل فــإنـنــا بـدايــة نـرجـع ذلك إلى الـنص
ــكـتـوب أوالً والـذى تـنــاول فـيه صالح جـاهـ ا
ـصرى الـشـكل اخلـاص جـدًا لـلـواقع الـشـعـبـى ا
ـــــــعــــــروفــــــة ـــــــألــــــوفــــــة وا ــــــاط ا مـن خـالل األ
للـشـخصـية الـشعـبـية وسـلوكـياتـهـا وتعـاملـها مع
ـــنـــاســـبـــات واقـــعـــهـــا فـى األفـــراح واألحـــزان وا
اخملتـلفة من مـوالد وأفـراح وظهـور وغير ذلك
فــالـــنــبع الــذى نــهـل مــنه جــاهـــ نــبع غــزيــر ال
يــنــضب نـــاهــيــنــا عـــمــا يــحــويه مـن مــصــداقــيــة
وإقــنـاع وقــد نــضـيـف إلى نص صالح جــاهـ
مـوسـيــقى وأحلـان ســيـد مــكـاوى الـتـى تـتـأسس
ـوسيقية عـلى التطريب واإلهتـمام بالزخارف ا
ـــصــرى الـــتى تـــشــكـل نــســـيج الـــفن الـــشـــعـــبى ا
ويضاف أيضًـا اإلخراج الواعى لصالح السقا
ـشـاركـ فى ـكـنـنـا أن نـضـيف حـمـاس كل ا و
عـرض "الـلـيـلـة الـكـبـيـرة" لـتـقـد عـمل مـصـرى
ــائــة دون االعــتـمــاد عــلى الــعــنــصـر مــائــة فى ا
ـسيـطرة على األجنـبى وكانت تـلك هى الروح ا
األداء اجلــمـــاعى لــلـــمــصـــريــ فـى كل جــوانب
رشدين الـعمل آنذاك ويذكـرنا ذلك بسيـطرة ا
ــصــريــ عــلى إدارة ــهــنــدســ ا ـالحــ وا وا
"شـــركـــة قــنـــاة الـــســـويس" بـــعـــد طــرد األجـــانب
ـصري لن يسـتطيعوا الـذين ادعّوا وقتها أن ا
الــتــخـلـى عن اخلــبـرة األجــنــبــيــة ويـضــاف إلى
بقاء الـعمل حيًـا حتى اآلن احتفـاظ التلـيفزيون
ه من وقت آلخر وهو ما لم صرى به وتـقد ا
يـفــعـله مع أى عــمل عــرائـسى آخــر وهـنــا يـأتى
دور اإلعالم فـى مــــســـــاعــــدة هـــــذا الــــفـن عــــلى
الـبــقــاء والــنــهــوض والــتــطــور فــفى مــقــابـلــة مع
ــســرح ــديــر احلــالى  األســتــاذ "مــحــمــد نــور" ا
الـــعــرائـس أخــبـــرنـــا فـــيـــهـــا أن جــمـــيع شـــرائط
التوثيق ألعمـال مسرح العرائس والتى قام بها

التليفزيون قد فقدت من أرشيفه!!
أمـا وقد جرّنا احلـديث عن "محمـد نور" مدير
مـسـرح الــعـرائس حـالـيًـا فـلــديـنـا حـديـثًـا وحـوار
ـســرح الـذى يــجـلس أجــرى مـعه فى مــكـتــبه بــا
ـاريــونـيت أبــطـال الــعـروض فـيه بــ عـرائـس ا

مسرحً للصغـار والكبار معًا فالطفل ال يذهب
إلـيه مـنـفـردًا ولــكن بـصـحـبــة ذويه فـيـالـهـا من
مـناسـبـة وفـرصـة لتـحـقـيق أهـداف كثـيـرة تـبدأ
بـاإلمتـاع وال تـنـتـهى عـنـد التـسـلـيـة واإلضـحاك
كن واإلبهار إذ حتتوى عـلى قيم فنية كثيرة 
إضـافـتـهـا قـد تــكـون هى األسـاسى الـتى تـقـدم
بـســبــبــهــا الــعــروض الــعــرائــســيـة فــفـى أوروبـا
وروســيـــا وبــعـض دول الــشــرق قَـــدمَتَ عــروض
ــاريــونـيـت" أعـمــاالً أدبــيــة وروائع مــســرحــيـة "ا
ـلك لـيـر" و"حــلم لـيـلـة لــولـيم شـكــسـبـيـر مـثـل "ا
صـــيف" كـــمـــا قـــدمـت أيـــضًـــا أعـــمـــاالً كـــثـــيـــرة
"لبريخت" و "موليـير" وروايات لكبار الكتاب كـ
"الــبـؤســاء" لـفـيــكـتـور هــوجـو كـمــا قـدمت فـرق
ــوتـسـارت ــيـة  الـعــرائس أيــضًـا األوبـرات الــعـا
ــثـال جنــد أن الــعـمل وفــيـردى. وعــلى ســبــيل ا
ــســرحـى الــشــهــيـــر "د. فــاوست" قـــد قــدمــته ا
معظم فرق العرائس فى أوربا بإعدادت ورؤى
مختلفة وال يـزال يعتبر عرضًا أساسيًا فى كل

مهرجانات العالم للعرائس.
إنـنا ال نـستـطـيع أن ننـكـر على مـسـرح القـاهرة
لــلـــعـــرائس جنــاح الـــكــثـــيــر مـن الــعـــروض الــتى
قدمـها خالل خـمسـ عـامًا كـما أنـنا أيـضًا ال
نهـمل مـحاوالته لـتـقد عـروض اعـتبـرت لدى
ــثـابــة خــطـوات ـراقــبــ لــنـشــاطه  الـنــقــاد وا
ـسرح عرائس واعٍ وواعد وذلك جـريئة تـتطلع 
حــــ قــــدّم فى مــــوسم  1974 - 1973الــــــعــــــمل
الــعــرائـــسى "الــنص نـص" و"مــعــجـــزة الــعــصــر"
لــــيـــوسـف إدريس كـــمــــا قـــدم فـى مـــوسم -  75
 1976الـعــرض الـعـرائـسى  80يـوم حـول الـعـالم
ية إالّ أن هذه احملاوالت لم من الروايات الـعا
تـسـتـمـر وعـاد مـسـرح الـعـرائس يـقـدم عـروضًا
تــقل فى مـضــمـونــهـا عــمـا ســبق وقــدمه واهـتم
القائـمون عليه بـتطوير الـشكل وتقنـيات العمل
على حسـاب القيمـة الفنـية واألدبية ويـخلطون
فى عـروض كـثـيرة بـ مـسـرح الـطـفل ومـسرح
ـــــاريـــــونــــــيت ومـــــســـــرح الـــــعـــــرائـس ومـــــســـــرح ا
ــوبت شــو" لـوا يــبــحــثـون عن ــاسـكــات" و "ا "ا
عـروض ذات مـضـمون وشـكل مـغـايـر لـلـحدوته
السطـحيـة التى تخـاطب الطفل والـطفل فقط
بــأســـلــوب إفــعل وال تــفــعل أو إتــفــرج يــا سالم

 الليلة
الكبيرة
أول عرض
عرائس
مصرى
مائة فى

ائة  ا
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سرحي جريدة كل ا

> اخملرج شريف عبد
اللطيف"رئيس قطاع الفنون
الشعبية واالستعراضية
"والعاملون بالقطاع أرسلوا
اضى ببرقية شكر األسبوع ا
للفنان فاروق حسنى"وزير
الثقافة"بعد موافقته على
الئحة االجور اخلاصة
اجلديدة للفنان واإلداري
ختلف فرق العامل 
القطاع إضافة إلى موافقته
على الالئحة اخلاصة بأجور
التصميم واإلخراج لفنانى
الفنون الشعبية

سرحي محمد صبحى بالقائد العسكرى أو الدكتاتور الذى > يصنف بعض ا
يعمل بدقة متناهية يراها البعض مبالغاً فيها.
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سـرح الـتونـسى بـندوة بـدأت احتـفـاالت مئـويـة ا
أولية عقدت فى افـتتاح مهرجان قابس الدولى
الــصـــيــفى فى احلــادى عــشـــر من شــهــر يــولــيه 
ــثل وزارة 2009 نــظــمـــهــا الــهـــادى الــعـــامــرى 
الـثـقــافـة بـالــتـعـاون مع رئــاسـة الـواليـة وجــمـعـيـة
ـــــهــــرجـــــان وأدارهــــا أمـــــ اجلــــرادى مـــــديــــر ا
ـسـرحى الـكـبـيـر ـهـرجـان وقـدم لـهـا الـكـاتب ا ا
ـــدنـى وشـــارك فــــيـــهـــا مـن تـــونس عـــز الــــدين ا
ــسـرحــيــون جــمـيل اجلــودى وكــمـال الــفــنـانــون ا

العاللى ومن مصر كاتب هذه السطور.
ـئـوية مـئويـتـان أخريـان لعب وقد واكـبت هذه ا
سرح فيهما دورا أساسيا فى االحتفال بهما: ا
األولى لــــشـــاعـــر تــــونس األشــــهـــر أبـــو الــــقـــاسم
الـــشــابى الــذى ولـــد ســنــة  1909وتــوفى ســـنــة
 1934وهـو أحـد أفـراد اجلـيل األدبى والـفـكرى
الـــــــذى نـــــــاضـل فـى ســـــــبـــــــيـل حتـــــــريـــــــر تــــــــونس
واسـتقاللها خالل العـشرينات والـثالثينيات من
الــقـرن الـعـشـرين مــثل رفـيـقـة الـشــاعـر الـكـبـيـر
مـصطفى خريف والـكاتب الزجال الـكبير على
الـدعاجى اجملايل له والـصديق احلمـيم حملمود
بـيـرم الـتـونـسى. وقـد تـرك أبـو الـقـاسم الـشـابى
لـتـونس واألمـة الـعـربـيـة قـصـائـد عـبـر فـيـهـا عن
حتــرر اإلنــســان الــعــربـى وعن طــمــوحه وآمــاله.
وقـد أضـاف الـتـونـسـيـون إلى نـشـيـدهم الـوطنى

بيت ألبى القاسم الشابى هما:
إذا الـــــشــــعب يــــومـــــا أراد احلــــيــــاة.. فال بــــد أن

يستجيب القدر
وال بد لليل أن ينجلى.. وال بد للقيد أن ينكسر
وقــد انــعــقــدت نــدوات ومــلــتــقــيـات شــعــريــة فى
ستوي احمللى والدولى نظمتها جلنة "جائزة ا
أبــو الــقــاسـم الــشــابى" كــمــا قــدمت مــســرحــيــة
حول حياة الشاعـر وأعماله الشعرية دشن بها
مــــهــــرجـــــان قــــرطــــاج الـــــدولى الــــصـــــيــــفى  –لن
نستـطيع احلـديث عنـها لـعدم مـشاهـدتنـا لها –
فــقــد كــان ذلك قـــبل وصــولــنــا إلى أرض تــونس

اخلضراء.
ئـوية الثانية خـصّت شاعر العامـية التونسية وا
الـــزجـــال عــلـى الــدعـــاجى والـــذى أشـــرنــا إلـــيه
كــــمـــجــــايل لـــلــــشـــابى ورفــــيق درب كـــفــــاح بـــيـــرم
التـونـسى وخاصـة فى األبـواب الـصحـفـية ذات
ـــشــتــركــة فـى كل من جــريــدتـــيــهــمــا الـــعــنــاوين ا
"الـسـرور" لــلـدعـاجى و"الــشـبـابى" لــبـيـرم. وقـد
ـئـويـته فى عـرض مـسـرحى جتـسّـد االحـتـفـال 
كـبير بـعنوان "مـنافيـستـو السرور" عن فـكرة عز
ـدنى ورجـاء فـرحـات واستـشـارة أدبـية الدين ا
لألســتــاذ اجلــامــعى الــكــبــيــر الــدكــتــور/ تــوفــيق
بـكـمـار وتصـور وإخـراج تـوفـيق اجلـبـالى.. أحد

كبار اخملرج فى تونس.
ـشـاهـدته قـد  هـذا الــعـرض الـذى حـظـيت 
به افتتاح مهـرجان احلمامات الدولى الصيفى
ورأيت كـيف تـنــاول رحـلـة الـدعــاجى وانـتـقـاداته
الــســـاخــرة مــشــيـــرا إلى بــعض مـــا يــتــمــاس مع
ـعـاش فـيـمـا خـصص جـزءاً كـبـيـراً عن الـواقع ا
ــرأة وقـد حــرص اخملــرج عــلى إثـراء قـضــايــا ا
الـشكل الـفـنى بتـنوع مـفـرداته البـصـرية واتـساع
مــسـاحــة الــسـيــنـوغــرافـيــا واســتـخــدام الـرقص
احلـديـث وإن كـان خــارج الــسـيــاق االجــتــمـاعى
للعرض وليس نـابعا منه. وللحق فإننى لم أفهم
ــفـردات فـى الـلــهــجــة الـتــونــســيـة الـكــثــيــر من ا
األمر الـذى يجـعلـنـا متـحفـظ فى إبـداء الرأى
حــول مــدى الــعــمـق الــذى حــفل به الــعــرض فى
ـا يــدفـعــنــا إلى ذكـر الــطـابع تــقــد رسـالــته 
العـام الذى قوبل به الـعرض من قِـبَلْ الصـحافة

الـتـونـسـيـة واخملـتصـ فـاتـسم بـانـتـقـاده لـزيادة
التبـسيط وضعف الـتعريف بـشخصـيته وأعمال
احملـتــفى به وخــاصــة لألجــيـال الــتى ال تــعـرف
ـهم. ولـكن عـلى اجلـانب اآلخر هذا الـشـاعـر ا
كـــتب اخملــرج فى "بـــامــفــلت الـــعــرض" قــائالً "..
ـدرسـية الـضـيـقة إلى ولـنـخرجه من الـفـروض ا
ـا يــكـون فى ـســرحـيــة الـرحــبــة" ور الـســاحــة ا
ذلك الـقـول داللــة عـلى أن أولـويـة اخملـرج كـانت

سرحى. للعرض ا
ــســرح الـــتــونـــسى بــواليــة وحــول نـــدوة مــئــويـــة ا
دنى بإطاللة عن قابس فقد قدمـها األستاذ ا
النشـأة األولى للمـسرح التـونسى ومتـحدثًا عن
ــصــريـة الــزائــرة فى هـذه ــهم لــلـفــرق ا الــدور ا
الــــبــــدايـــة خـالل الـــســــنــــوات األولى من الــــقـــرن
الـعشـرين ومشـاركة أعـضائـها فى اإلرهـاصات
ــســرحـيــة الـعــربـيــة فى تــونس كـمــا أشـار إلى ا
الرواد الـتونـسـي وخـاصة فى حـركـة التـأليف
ا يحدث من تهميش للنص سرحى مقارنا  ا

سرحى. ا
سرحى جميل اجلودى على فيما عرج الفنان ا
ـــــســــــرح الـــــتـــــونـــــسـى وأهم احملـــــطـــــات تـــــاريخ ا

سرحية. والتحوالت فى اجتاهاته ا
ويــجــدر بـــنــا اإلشـــارة إلى كــتـــابــ مــهـــمــ عن
ـسـرح الـتـونـسى األول لـلـدكـتـور مـحـمد تـاريخ ا
ــعـروف ــســرحى ا عــبـازة  –الـبــاحث والــنــاقـد ا
والــكـاتب عــلى صـفـحــات "مـســرحـنـا"  –بـعــنـوان
ـسـرحى بـتـونس من الـنـشأة إلى "تـطـور الفـعل ا
الـتـأسـيس" من جـزئـ مـركـز الـنـشـر اجلـامعى

ودار سحر للنشر.
ـــديــوفى والــكــتـــاب الــثـــانى لـــلــدكــتـــور مــحـــمــد ا
ــعـروف بــعــنـوان ــســرحى ا الــبـاحث والــنــاقـد ا
ـسرح الـعربى اجلـديد.. فـيد فى ا "اخملـتصـر ا

ــســرح فـى تــونس" من مـــطــبــوعـــات مــهــرجــان ا
سرح العربى األول لعام .2009 ا

وقد قدمـنا حتيـة موجزة لـلمسرح الـتونسى فى
ـــاذج مــــئـــويــــته األولـى من خالل اإلشــــارة إلى 
عـــلــقـت فى وجـــدانــنـــا مـن بــعـض مــشـــاهـــداتـــنــا
لــلـــعــروض الــتــونـــســيــة فى مـــصــر أو فى تــونس
ــــصـــرى وهى: عــــرض "واقــــدســــاه" لــــلـــمــــؤلـف ا
ــنــصف يــســـرى اجلــنــدى واخملــرج الــتـــونــسى ا
ــسـرح الــســوسى وعــرض "فــامــيــلــيــا" لــفــرقــة ا
اجلـديــد من إخــراج فـاضل اجلــعـايــبى وأخـرى
فى تـــونس مــثل عـــرض "مــراد الـــثــالث" تـــألــيف
احلــــبـــيب بـــولــــعـــراس وإخـــراج مــــحـــمـــد إدريس
ـسـرح الـوطـنى بـتـونس وكـيـف أن هذه لـفـرقـة ا
الـنـمـاذج تمـثل بـعض االجتـاهـات األسـاسـية فى
سرحى ـشهـد ا ـسرح التـونسى حـيث تمـيز ا ا
بـــالــــعـــصـــريـــة واإليـــقـــاع اجلــــيـــد واجلـــمـــالـــيـــات

سرحية اخلالصة. ا
فـضالً عن تسـاؤلنا حـول عقـد مقـارنة بـبدايات
ـــــســــرح فـى تــــونـس مــــثـل; مــــكـــــانــــة الـــــتــــعــــاون ا
شترك مع القاهرة وواقع االحتفاء سرحى ا ا
به فى كال الـبلـدين والـسـؤال عن اخلـصـوصـية
ـســرح الـتـونــسى وأخـيـرًا مــكـانـة الــعـربـيــة فى ا
ـسـرحى اآلن بـعـد أن أعـتـمـدت معـظم الـنص ا
الــعـروض عـلـى نـصـوص اخملــرجـ أو الــتـألـيف

اجلماعى.
وفـى لـفـتـه طـيــبـة حـرص مــنـظــمـو هــذه الـنـدوة
ـــســـرحى ســـمـــيـــر عـــلى تـــكـــر اسم الــــفـــنـــان ا
ـعـروف ـســرحى ا ــؤلف ا ــمـثل وا الــعـيـادى.. ا
والــــذى رحـل مــــنـــــذ شـــــهــــور. فـــــهـــــو ابن قـــــريــــة
ـطـويـة" الـتــابـعـة حملـافــظـة قـابس. وقـد أشـار "ا
ـدنى فى كلـمتـه إلى مكـانة الـفنـان الراحل فى ا
ـسـرحـيــة الـتـونـسـيـة كـمـا عـرج كـمـال احلـركـة ا

ـسـرحـية من الـعالوى عـلى خـصـوصـيـة كتـابـته ا
سـرحـية وضـوع وأعـطى للـغـة ا حـيث البـنـاء وا
اهـتماما خاصـا فى أعماله "عطشـان يا صبايا"
و "صــخب الــصــمت" و"زمن الــزخــارف" وكــذلك
ـــســرحى يـــقـــتــلـــون األمل" كـــمـــا أرسل الـــنــاقـــد ا
ـصـرى عـبـد الـغـنى داوود  –والـذى تـقـاسم مع ا
الــعـيــادى جـائــزة أبــو الـقــاسم الـشــابى لــلـتــألـيف
ـــســـرحى  –أرسل حتـــيـــة بـــعـــنــوان" فـى رحــاب ا
ابـتـســامـة سـمـيـر الـعـيــادى" عـبـر فـيـهـا عن دفء
مــشـــاعــره حـــيـــال الــفـــنـــان الــراحـل وعن ذكــرى
طــيــبــة جـــمــعــتــهــمــا يـــوم اســتالم اجلــائــزة وعن

سرحية. تقدير بالغ ألعماله ا
وقــد قــدم مـركــز الــفـنــون الــدرامــيـة بــصــفـاقص
عـرض "عـطـشـان يــا صـبـايـا" من تــألـيف سـمـيـر
الـعيادى عن حياة وأعـمال بيرم الـتونسى ورحلة
مـــعـــانــاته فـى الــقـــاهـــرة وتـــونس وبـــاريس.. بــ

النفى والتمرد.
وإن اتـــسم الـــعـــرض بــــبـــعض الـــتـــشـــويش وعـــدم
الــوضــوح وبــعض االســتــعــراضــات اخلــالـيــة من
ـعــنى فــإنه تــمــيــز بــحـمــاس وقــدرة بــالــغـة من ا
ـمثالت على الـتمثـيل والغناء ـمثل وا شباب ا
ـمـكن أن يـكون أفـضل لـو التـزم بـهذا وكان من ا

النص احملكم واجليد.
ـــــوجـــــز الـــــســــابـق عــــدة ولـــــعـــــلــــنـــــا نالحـظ من ا
مالحظات مـهمـة أولها يـشير إلى أن االحـتفال
ـسـرحـيـة األسـاس لـكل مـئــويـة كـان بـالـعــروض ا
الـكـبـيرة بـتـكـلـيف من وزارة الـثقـافـة وثـانى هذه
سرحى الحظات تتمثل فى احتالل العرض ا ا
هـرجـانات الـدولـية مـكان الـصـدارة فى افتـتـاح ا
الــصـيــفـيــة لــيس فى تـلـك الـتى حتــدثـنــا عـنــهـا
ـهــرجـانـات تــقـريـبــا وهـو تـقــلـيـد ــا فى كل ا وإ
كان متبعـا فيما سبق وأوشك على التالشى فى
ـاضــيـة وأعـيـد إحـيـاؤه فى الـسـنــوات الـقـلـيـلـة ا

هذا العام وتشير األمور إلى استمراره.
ن وعى ن أرسـوها و فتـحـية لـهـذه الرسـالـة و
بــهـا وعــمل عـلى دعــمـهــا فى تـونس الــشـقــيـقـة

وفى كل بالدنا العربية.

تونس: أحمد إسماعيل

سرحى احتل مكان الصدارة العرض ا
هرجانات الدولية  فى افتتاح ا
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سرحي جريدة كل ا

> فى عام 1980 كون صبحى فرقة «ستوديو 80» مع صديقه لين الرملى
سرحى مولد ثنائى شاب دارس للمسرح ومتمرد ولديه رغبة ليشهد الوسط ا

فى إثبات الذات.
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نتج أحمد االبيارى > ا
قرر استئناف تقد

مسرحية "مرسى عايز
كرسى" للنجم أحمد بدير
على مسرح الريحانى

بوسط القاهرة خالل عيد
يشارك فى الفطر القادم
طرب سرحية ا بطولة ا
الشعبى شعبان عبد

الرحيم واالخراج خلالد
جالل وديكور حازم شبل.
يذكر أن أحمد اإلبيارى
انتهى مؤخرا من حتديث
دنى أنظمة الدفاع ا

سرح واألمن الصناعى با
ليكون صاحلا للعمل دون

أى معوقات.

á«Mô°ùe áHÉàc ´hô°ûe ÖMÉ°U ÉfCG
سرحنا: السيد حافظ يتحدث 

سرحية? > بداية كيف تنظر إلى جتربتك ا
- بــعـــد أربــعــ عـــامــاً من امـــتــهـــانى لــلـــمــســرح
أســتــطــيع الــقــول أنــنى لــسـت كــاتــبــاً مــســرحــيـاً
فقط بل صـاحب مشروع كـتابـة مسرحـية فلى
مــائـة وعــشــر مــسـرحــيــات مـنــهــا ثـمــان وســتـون
مــسـرحــيــة جتــريــبـيــة وســتــة عــشـرة مــســرحــيـة
لـألطــــفـــــال وســـــبع مـــــســــرحـــــيـــــات كــــومـــــيـــــديــــة
شروع ومـسرحـيتـان مصـريتان ومـازلت أحلـم 
ــســرح مــســرح مــدرسى واســتـــكــمــال مــشــروع ا
حض سرح  ـصرى. لقـد بدأت رحلتـى مع ا ا
الــصـدفــة لــكـنــهــا حتـولت بــعــد ذلك إلى حــيـاة
ـــســـرح من ديـــكـــور فـــأنـــا أعـــلم كـل تـــفـــاصـــيل ا
وإخــراج وتـمـثــيل وإضـاءة... إضــافـة لــرصـيـدى
من الـكـتـابـات الـنـقـديـة والـدراسـات بـاخـتـصـار

أنا رجل مسرح أو مسرحجى كما يقولون!
ـسـرحيـة الـتـجريـبـية هل > تـقـنيـات الـكـتابـة ا

مازالت متمسكة بالقواعد األرسطية?
- أرسطو مازال عموداً فقرياً ليس فى الكتابة
فــقط ولــكن فى بـــنــاء الــفــكــر اإلنــســانى نــفــسه
ذلك أن اجلـــديـــد ال يـــخـــتـــلـق من الـــعـــدم لـــكـــنه
يـخرج من الـقد أمـا بـالنـسبـة لـلتـجريب فـقد
صـرى عام 68 حتديـداً بعد سـرح ا بـدأ فى ا
ــة ــة يـــونــيـــو الــتـى اقــتــرنـت فــيـــهــا الـــهــز هــز
ـة الـفـكـرية والـثـقـافـيـة وكان العـسـكـريـة بـالهـز
لزامـاً كمـا قال لـويس عوض: «أن يـرحل اجليل
الذى هـزم ليتـولى اجليل الـذى بعـده» لكن هذا
لم يحدث ومـازال جيل الـستيـنيات يـجلس على
مــقـــاعـــد إدارة الــثـــقــافـــة وكل جـــوانب حـــيــاتـــنــا

ة بيننا! هزومون يحملون الهز ومازال ا
نا? > لكن جيل الستينيات رحل عن عا

- من رحلـوا تركوا بـصمـاتهم عـلى اجليل الذى
جــاء بــعــدهم وأخــذ مــواقــعــهم خــصــوصــاً جــيل
! ن ليسوا بستيني وال سبعيني همش  ا

? > ما رأيك فى ورش الكتابة السائدة حالياً
- هـنـاك حـالــة عـنت فى الـفـكـر الـقـومى حـالـيـاً
ـتــوالـيــة حـتى مـرجــعـهــا لــلـضــغـوط والــهـزائـم ا
ة بفعل السالم انتصـار أكتوبر 73 حتول لهـز
ونــتـيــجـة لــكل ذلك أصـبح لــديـنــا كـتــابـات أشـبه
ـسرح وشـعـر أشبه بـالكـتـابات ومـسـرح أشبه بـا
بــالــشـعــر وقــصــة أشــبه بــالـقــصــة حــتى وجــدنـا
أنـفــســنـا أمــام أعــمــال درامـيــة أشــبه بـالــبــاجنـو
الـــفـــنـى حتـــقق لـــصـــنـــاعــــهـــا مـــكـــاسب طـــائـــلـــة
ـشاهدون خصوصاً جيل الشباب ويتعاطاها ا
وسم جملرد الـتسـليـة أو التغـييـب وبعد انـتهـاء ا
تـــلـــقى فى اخملـــازن وبــالـــتـــالى أصـــبـــحت ذاكــرة

األمة مشوشة.
وورش الــكـتــابــة الــسـائــدة حــالـيــاً لــيـست كــتــابـة

حـقيـقيـة هـناك تـيار فـنى يتـبنـاها مـثلـما يـوجد
من يتبـنى التـعبـير عن العـشوائـيات لكـنه يفـتقد
أبسط قـواعد الـفن الواقـعى وال يزيـد عن كونه
حــالـة فــكـريـة مــتـرهــلـة تــمـثل هــيـســتـريــا الـواقع

السائدة!
> مــعـنى ذلك أنك ضــد أسـلـوب الــتـعــبـيـر عن

العشوائيات السائد حالياً?
ن يـكتبون عن العشوائيات - أنصح الفنان 
بـقـراءة الــتـاريخ ذلـك أن إيـطـالــيـا بــعـد احلـرب
ـيـة الـثـانـيـة شـهـدت ظـهـور سـيـنـمـا جـديـدة الــعـا
تــواجه الــفـســاد األخـالقى الــذى اســتـشــرى من
ــة ولـــكن شــتـــان بــ مــا جــراء احلــرب والـــهــز
قدمـته السـينـما اإليـطالـية ومـا نقـدمه نحن من
شــتـــائم وعــدم وجــود بـــنــائــيــة ســـواء فى الــعــمل
الـــفـــنـى أو شـــخـــصــــيـــاتـه حـــتى تــــخـــال أن هـــذه

الشخصيات غير حقيقية.
دافع عن هذا التيار يدفعون بإقبال > لكن ا
الـنــاس عـلى أعـمـالــهم وتـفـســيـرهم أن الـنـاس

جتد فى هذه األعمال قضاياها احلقيقية?
ـمـكن أن تـنـجح هـذه األعـمـال وجتـتـذب - من ا
ـن فـــــــقــــــــدوا وعـــــــيــــــــهم مـن تـالحق ـاليـــــــ  ا
مـتطـلـبـاتـهم أمـام مـحدوديـة مـواردهم لـكـنـها لن
تعـيش طويالً ذلك أن مـزبلة الـتاريخ مـثل جهنم
تتسع لـلكثـير! واأل البد أن يعـود إليهـا وعيها
حـتى لـو افـتقـدته لـعـدة سـنـوات وفى ذلك فـأنا
ـــقـــولــة مـــحـــمـــد عـــبــده أن وعـى األمــة مـــؤمن 
ينهض كل مائة عـام بزعامة وقيادات ومفكرين
ومـثـقــفـ وفى الـنــهـايـة فـهـذا لــيس حـال مـصـر
وحدهـا الوطـن العـربى كلـه يعـانى نـفس مرحـلة
الــــهـــبــــوط لـــقـــد كــــنت فى مــــهـــرجـــان الــــكـــويت

سـرحى فـراعـنى مـا رأيـته هـنـاك من عروض ا
ال حتــمل أى جـديــد بل مــجـرد ســرقـات أدبــيـة
جيل يسرق نصوصاً من جيل آخر وال أدرى ما
الــــســــبب فـى ذلك نــــحن نــــواجـه الـــكــــثــــيــــر من
ـــســرحــيــون عـن انــتــقــاء األزمــات فـــهل عــجــز ا

قضية واحدة من بينها.
> يـشــهـد الـوطـن الـعـربى ســنـويـاً انــعـقـاد 18

مهرجانا مسرحيا فهل ترى لها مردوداً?
ـهـرجـانات ـائة مـن حضـور هـذه ا - تـسـعـون بـا
ـسرحـيـ والتى تـقضى هم نـفس الوجـوه من ا
لـــيــــالـــيـــهـــا فى غـــرف الــــفـــنـــادق وكـــازيـــنـــوهـــات
الـعواصم الـعـربـية والـسـكـر والعـربـدة والـنمـيـمة
ولــــيـس من أجـل حــــوار حــــول أى إبــــداع أقــــول
ذلك مـن واقع إدارتى لــلــنـــدوة الــثــقــافــيــة بــعــدة
مــــهـــــرجــــانـــــات عــــربـــــيــــة حـــــيث كـــــنت أتـــــســــول
ـســرحـيـ الـعـرب حلــضـور الـنـدوة بــيـنـمـا هم ا
نـــــائــــمــــون فـى غــــرفـــــهم من جـــــراء ســــهـــــراتــــهم
ـسرحـيـون العـرب فـاسدون وسـكرهم حـقـيقـة ا
-! ولـألسف اجلـــــيل الـــــقــــادم ال يـــــحــــمـل نــــبـــــيــــاً
ـسـرح كـان احلــراك الـذى أحـدثـته الــثـورة فى ا
خلـــدمــة الــثـــورة وأنــا مــعـه ألن كل ثــورة أفــرزت
كـتــابـهــا ومـخــرجـيــهـا ومــسـرحــيـيــهـا... حــقـيــقـة
ـصــرى ولـد مــشـوهـاً لــكـنى مـع بـقـائه ـســرح ا ا
ألنه أفـــــــضـل من ال شـىء ثـم إن  مــــــصـــــــر هى
ــسـرح الــعـربى والبـد أن صــاحـبـة الــريـادة فى ا
تـتـحمـل مسـئـولـيـاتـهـا شـاءت أم أبت مـا تـقدمه
مـصر فى ليلـة واحدة فى مسرح الـهواة يساوى
عـدد الــعــروض الـتـى تـقــدم فى الــوطن الــعـربى
كـــله عـــلى مــدار عـــام كــامـل وهــذا لـــيس كالمى
لــكـــنه بــحث قـــام به أســتــاذ فـــلــســطـــيــنى وقــدم

إحصائيات تثبت ذلك.
> لـكـن قـضـيــة الـريـادة تــلك لم تـعــد مـوجـودة

حالياً?
- دائــمـــاً مـــا أقــول لألخـــوة الـــعــرب خـــصـــوصــاً
ـغـاربـة أنه قـد يكـون لـديـهم فـرقة مـتـمـيزة عن ا
ـــصــريــة ولـــكن كم عــرضـــا تــقــدمه كل الــفــرق ا
سـنـويـاً وفى الـنـهـايـة فـالفـن فى الـوطن الـعربى
كـله مـتـدهـور وكـلـنـا فى انـتـظـار الـنـبـى الـذى قد
يـكـون مـذهـبـاً مـســرحـيـاً أو فـكـراً جـديـداً نـحن
اآلن فى مـسـرح مــقـاومـة الــتـفـاهـة ومــا يـسـمى
ـــســـرح اجلـــمـــاعى أو الـــكـــتـــابـــة اجلـــمـــاعـــيــة بـــا
سـرح احلركى... كـله قبض الـريح لن يتـبقى وا
مـنه شىء دائـمـا مـا يــتـبـقى هـو الـنص وأعـمـال

البولشوى انتهت ولم يبق منها شىء.
سرح فهل > هـناك من يضع أمالً على نـوادى ا
ترى أنها مكان مناسب لظهور النبى اجلديد?
ـــســـرح رافــد من الـــروافـــد أو بــقـــعــة - نــوادى ا
ــــشــــكــــلـــــة هى من ضــــوء وسط الـــــظالم لــــكـن ا
ـلك ـسـئـول عن من ومن يــوجه من? نـحن ال  ا
اسـتـراتـيـجــيـة ثـقـافـيـة وذلك فى الـوطن الـعـربى
كله وذلك من واقع جتربة شخصية حيث كنت
نظـمة العربيـة للتربية مقرراً للجـنة الثقافـية با
والــثـقــافــة والـعــلــوم كـان ذلـك فى الـثــمــانـيــنــيـات
وقــتــهــا أرسـلـت لــكل الــدول الـعــربــيــة لــتــوافــيــنـا
باسـتـراتـيـجـياتـهـا الـثـقـافيـة فـلم تـرسل لـنـا دولة
واحـــــدة بــــاســــتــــثــــنــــاء تــــونـس وأشك أن تــــكــــون
اسـتــراتــيـجــيــتـهــا مــوجـودة حــتى اآلن وبــالــتـالى
فـالثـقافـة العـربيـة تـسيـر بشـكل عشـوائى أعود
إلى النـوادى ألقـول أنه رافـد البـد من تـشـجـيعه
ــيـزانـيــته الـبـســيـطـة والــوقـوف مـعـه واالرتـقـاء 
التى ال تـتـعدى األلف جـنـيه لـلعـرض لـتصل إلى
خمـسة آالف جنـيه إذ ال يعـقل أن تنـتج عرضاً
بــألـف جــنــيه فى بـــلــد يــدفع فــيـه لــعــمــرو ديــاب

مليون جنيه فى ليلة واحدة.
ـيزانـية > لكن هـنـاك مبـررات قـوية القـتصـار ا

على ألف جنيه فقط?
- الفـقراء يـصـنعـون إبـداعاً بـعض الـشىء ولكن
لـو استـمـر الـفـقـر سـيـتـحـول إلى حـالـة جـنـونـية.
ــواجــهــة مع الــفــقـر ـثــقف إلى ا حــ يــتــحــول ا
الـشديد يـصبح أشد خـطورة من اإلرهاب ألنه
ـان الشـديد سيـؤدى به إلى إلى اإلحلـاد أو اإل
بفسـاد اجملتـمع وبالتـالى البد من وجود حـكماء
مـثـقـفـ فـى اجملـلس األعـلى لـلـثـقـافـة ألنـنـا فى
ـثــقف الـذى أزمــات حـقــيـقــيـة أخــطـرهــا أزمـة ا

يشعر بأنه ليس له قيمة.
> ما أفضل أوقات الكتابة بالنسبة لك?

- أنا الـكتابـة... ال أستـطيع أن أعـزل نفسى عن
الكـتـابة ألنـى متـوحـد معـهـا أقوم بـالـكتـابـة يومـيًا
ــر يــوم دون حــتـى عــلى اإلنـــتــرنت وال أقـــبل أن 
كتابـة ألن الكتابـة بالنسـبة لى جزء من الفـاعلية
احلـقـيقـيـة وأنا أقـوم بـطبـاعة كـتـبى علـى نفـقتى
ـقـريـزى كـان اخلـاصــة وال أرى عـيـبـاً فى ذلك فـا
يـنـسخ كـتـبه عـلى نـفـقـته ويـذهب لـلـشـام من أجل
إلـقـاء مـحاضـرات لـيـتقـاضى أجـرهـا الذى يـعـينه
عـلى نفـقـات احليـاة بـينـمـا احلكـام فى قـصورهم
يـنــعـمـون بــرغـد الـعــيش وفى الـنــهـايـة مــاتت ابـنـة
ــقــريـزى حــ لم يــجــد مـا يــعــاجلـهــا به وعــبـد ا
ـوضــوعـيـة الـرحـمـن اجلـبـرتـى حـ أصـر عــلى ا
فى كـتــابـة الـتــاريخ ورفض إمالءات مـحــمـد عـلى
قام األخير بذبح ابنه أمامه وأنا أعتبر أن هناك
اتــصــاال روحـــانــيـــا بــيــنـى وبــ والــدّى اجلـــبــرتى
ـقـريـزى واحلـمـد لـله فـأنـا أكـثـر الـكـتـاب حـظـًا وا
اجـسـتيـر والدكـتـوراة وذلك بشـهادة فى أبحـاث ا

د. فوزى فهمى.

السـيد حافظ كاتب مسرحى غزير اإلنتاج
ـائـة مــسـرحـيـة فـضالً كـتب مـا يـزيــد عـلى ا
عـن أعمـاله اإلذاعيـة والـتلـيفـزيـونيـة وقد
اجـتـذبـته الـصـحــافـة فـتـولى حتـريـر بـعض
ــصـر والــعــالم الــعــربى إال أن ــطــبــوعــات  ا
ــســرحــيــة ذلك لـم يــبــعــده عـن الــكــتــابـــة ا
ـسـرح الـذى يـصف عــشـقه األبـدى وال عن ا
بدايـته معه بالصدفة الـتى تطورت لتصبح

حياة كاملة.
السـيـد حـافظ يتـحـدث فى هـذا احلوار عن
ـــهــرجـــانـــات الــعـــربـــيــة ــصـــرى وا ـــســـرح ا ا
ـسرحـية اجلـديدة ويـفتح الـنار والظـواهر ا

على اجلميع.

 أرسطو
مازال العمود
الفقرى فى
بناء الفكر
اإلنسانى

حوار: محمد عبد القادر

سرحي جريدة كل ا

> ينظم اجمللس األعلى
لآلثار برئاسة د. زاهى
حواس برنامجا رمضانيا
بارك خالل شهر رمضان ا
حتت عنوان "رمضان زمان"
صرى تحف ا بحديقتى ا
بالتحرير وقصر محمد
نيل ويشهد على با
البرنامج عقد مجموعة من
الندوات واللقاءات الثقافية
شاركة مجموعة من
الشخصيات العامة مثل
فكر والداعية اإلسالمى ا
د. محمد سليم العوا
والكاتب عباس الطرابيلى
والفنان نور الشريف. 
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د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

البس  وإســتــخــدمت ومــتــنـوعــة لــلــمــنــاظــر وا
اإلضـاءة  فى الـعرض بـطـريـقـة أصبـحت مـعـها
قــــادرة عـــلـى إظـــهـــار الــــتـــأثــــيـــرات اخلــــارجـــيـــة
لــلـــظــواهــر الـــطــبـــيــعــيـــة  ثم تــطـــور األمــر إلى
الــتــعــبـــيــر عن الــتــأثــيــرات الـــنــفــســيــة الــفــرديــة

االجتماعية . 
ـسـرحـيــة الـواقـعـيـة الـدور ـمــثل فى ا  ويـلـعب ا
ــــســـــرحى  الـــــرئـــــيس فى تـــــقـــــد الــــعـــــرض ا
باعـتباره الـعنـصر األكثـر وضوحا وحيـوية على
سـرح  لدرجـة أنه يقـوم بدورمهم فى خشـبة ا
تــأكـيـد الــعـنـاصـر الــسـيـنــوغـرافـيــة  فـهـو الـذى
ــنـــحــهــا دالالتــهـــا الــواقــعــيـــة  إلى جــانب أنه
ــؤلـف ورؤيــة الـــذى يــضـــطـــلع بـــنـــقل كـــلـــمـــات ا
ــــتـــفــــرجــــ  حــــيث يــــصــــنع من اخملــــرج إلى ا
عـمـلــهـمـا شــحـنـة وجـدانــيـة سـحــريـة تـأخـذ لب
ـشاهـد وجتعـله مشدودا ومعـلق األنفاس إلى ا
حـيث يريد من حتقـيق للتـأمل واحلس العميق
وقـد  تـطـبـيق الـواقـعـيـة فى اإلخـراج و األداء
ـتـــــــــــــمــــــــــــــثــــــــــــــيــــــــــــــلـى مـن خــالل مـــــــــــــنــــــــــــــهـج الـــــــــــــ
الـــذى بـــحـث فى جتـــســـيـــد ســـتــــانـــسالفـــســــكى
احلـقــيـقـة بـشـكل تـوخى فـيه نـوعـا من الــصـدق
الـفنى ومـن خالل تدريـبات عـديـدة يحـول هذه
الحظـات إلى حيـاة مسـرحيـة  وقد صاحب ا
هـــذا األســلـــوب اإلخــراجى مـــرحــلــة مـن تــطــور
ــمـــثل عــنـــده  تــنـــهض عـــلى الــتـــقــمص عــمـل ا
ـمــثل أن واإلنــدمــاج  والــذى طــلب فــيـهــا مـن ا
يجعل الشخصية حتل محله  وذلك من خالل
مجمـوعة من التـدريبات النـفسيـة واجلسدية 
ولــقــد كــان غــرضه من ذلـك هـو اإلقــتــراب من
ستمدة أساسا احلقـيقة الواقعيـة للشخصيـة ا
من الــــــواقع  وهــــــو مـــــا دفـــــعـه إلى مــــــحـــــاولـــــة
اإلسـتفـادة من العلـوم احلديـثة  خـاصة الـعلوم
اإلنـــســـانــيـــة  من أجل الـــوصـــول لـــشــكـل أمــثل
وأعـمق لتصويراإلنـسان من الناحـية اخلارجية
 وفى مـرحـلة تـالـيـة من مـراحل تطـور نـظـريته
فى التمثـيل حتول من تصوير الواقع اخلارجى
للمـكان وللشـخصيات إلى الـواقعية الـداخلية 
ـمــثل أن يـهـتـم بـنـوعٍ من الـتى طـلـب فـيـهــا من ا
الصـدق الداخـلى  الذى يـعد بـالنـسبة لـلمـمثل
ــثــابــة تـفــســيــر حلــيـاة وســلــوكــيــات وعـواطف
كان الذى تدور فيه األحداث الشخصيـة فى ا
 بـاإلضافة إلى بـاقى عناصـر العرض األخرى
 لــقــد كــان ســتــانــسالفــســكى يــؤول الــواقــعــيــة
ــثـــلــة لــلـــفــرديــة االنـــســانـــيــة عــلى بـــوصــفــهـــا 
ى  أى أنـهـا فى مـقـدورهـا دمج ـســتـوى الـعـا ا
مــدلـوالت وإشــارات دالــة عــلى طــبـقــة الــفـرد 
وعــلى وضـعه االجـتـمـاعـى والـتـاريـخى  وكـانت
ــفـهــوم الـواقــعـيــة هى الــتى قـادته تــلك الــرؤيـة 
ـمثـل أن يلـتـقط من الـواقع الى أن يـطلـب من ا
مـايعينه عـلى خلق االنطبـاع بهذا الواقع  ومن
ـــمــثـل بــالـــواقــعـــيـــة طــلب أجل أن يــتـــسم أداء ا
ـثــلــيه أن يــؤمــنــوا بـكل ســتــانــسالفــسـكـى من 
ـسـرح  وبأفـعـالـهم  ولكى شـيئ عـلى خشـبـة ا
ثل أن يـعطى مـصداقـيـة ألفكـاره  البد لـكل 
يـــدرس كـــيف يـــتـــصـــرف الــــنـــاس فى حـــيـــاتـــهم
الــــيــــومــــيــــة  مــــســــتــــخــــدمــــا فى ذلك صــــوته 
ــــاءاتـه  وإليــــقــــاع حــــركــــاته  وإنــــفــــعــــاالته وإ
ــكــنه من إظــهــار هـذه الــداخــلــيــة  بـأســلــوب 
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ـمـثل نـفسه ـذهب الـواقـعى وجـد ا مع ظـهـور ا
مـدفــوعـا نـحــو حتــدٍ جــديـد يــخص حــرفــيـته 
وبالـرغم من أنه يـبدو لـلوهـلة األولى أن األداء
الـتمـثـيـلى الـواقعى سـيـحـقق بـبسـاطـة فـكرة أن
الواقعية ماهى إال نوعاً من التمثيل أو التعبير
ـمـثل ـوضـوعى لـلـواقع اإلجـتـمـاعى  إال أن ا ا
عبر أساسا بالفطرة  وبـخبراته اإلجتماعية ا
 وجـد ضــرورة فى أن يـتــعــلم من جـديــد كـيف
يـحول تـلك الـفـطرة  وهـذه اخلـبـرة إلى تقـنـية
ـظــاهــر الـواقــعــيـة إلى يـســتــطـيـع بـهــا حتــويل ا
عمل فـنى يعبـرعن الواقع  فـالواقعـية فرضت
ــســتــمــرة الحــظــة الــدقــيــقــة وا ــمــثل ا عــلى ا
ــواقف اإلجـتــمـاعــيـة لــلــنـاس وعــواطـفــهم فى ا
اخملـــتــلـــفــة وقـــد ظــهـــرت الـــواقــعـــيــة كـــمــذهب
مسرحى فى أواخر القرن التاسع عشر حيث
قـامت لـتـناهض الـقـيـود التى فـرضـتـها الـنـظرة
الـرومانـسيـة  وأسـاليـبـها الـتى تـسعى إلضـفاء
ــطــروح  ومن ــوضــوع ا طــابع ســحـــرى عــلى ا
جانبٍِ آخر  جاءت الواقعية كانعكاس للحركة
العلـميـة التى إنتـشرت فى أنحـاء أوروبا  ولذا
فــــــهـى حتـــــاول مــــــحـــــاكــــــاة الــــــواقع واإلنــــــســـــان
وتــصــويــرهــمــا بــحــيــاديــة  تــقــتــرب من الــرؤى
الـعـلــمـيــة احلـديـثــة  فـهــنـاك تـشــابه كـبــيـر بـ
نــظـــرة رجل الــعــلم ونــظـــرة الــواقــعى فــالــرجل
الـواقـعى يـرى كـمـا يـرى رجل الـعـلـم أن الـنـظام
ــا اآللى اليـــقـــتـــصـــر عــلـى الـــكـــون وحـــده  وإ
ا اإلنسان أيضا هو نظام آلى  وشخصيته إ
هـى نـتـيـجـة حـتــمـيـة لـعـوامل الــوراثـة والـبـيـئـة 
كــمــا أن جــســمه هــو مــركب نــفــسى جــســدى 
وســـلـــوكه لـــيس نـــتــيـــجـــة أخالق أو إرادة حــرة
ـا هـو نـتـيـجـة عـمـلـيـات كـيـمـاويـة وجـسـمـية وإ
لــيس له عـــلــيــهــا مـن ســلــطـــان  وإنــطالقــا من
ـــســرح الــواقــعـــيــون كــتــابــة ذلك حــاول كــتــاب ا
مـسـرحـيـات تـوازى فى أثـرها احلـيـاة نـفـسـها 
ولــذا فــالــكــاتب الـــواقــعى يــقــلل من الــعــنــاصــر
الـفـنـيـة اخلـاصـة بـالـبنـاء الـدرامـى الـتـقـلـيدى 
وبدال من إهتمامه باحلبـكة  وتعقيداتها فهو
يـركـز عـلـى عـمـلـيـة الـتـصــويـر الـدقـيق لـلـواقع 
وضوع ـسرحى الـواقعى يـزعم أن ا فالـكاتب ا
ــكن أن يـتـجـلى فى ـسـرحـيـة  األســاسى فى ا
شاهد الهادئـة  والتى تخلو من الفعل  كما ا
كـن أن توجـد فى مـشـاهـد الـصـراع واجلدل
ـلفتـة للنـظر وللـواقعـية سحـرها اخلاص فى ا
هـا للـصورالـطبـيعيـة وللـعادات والـتقـاليد تقـد
ــســرحــيـة ــمــارســات اإلجــتــمـاعــيــة  وفـى ا وا
كـان حتديد الواقعـية جنـد أنه من الصعـوبة 
ــســرحــيــة ذروتــهــا ــشــهــد الـــذى تــبــلغ فــيـه ا ا
ــشــاهــد والــفــصــول وبــالــتــالى تــأتى نــهــايــات ا
سرحية فى صراع هادئة  وكأن شخـصيات ا
ـسرحـية الـواقعـية من ا تـتكـون ا لم ينـته  وإ
شـاهد احلية الـتى تصور حياة مـجموعة من ا
جــمــاعـــة من الــنــاس يـــجــمــعـــهم مــوقف درامى
ـسـرحى الـواقـعى يـريـد ـؤلف ا مـعــ  وكـأن ا
ـتــفـرجـ لــلـمـوضـوع أن يـبـقى عــلى إجنـذاب ا
ــســرح  ُــجــســد عــلى خــشــبــة ا اإلجــتــمــاعـى ا
سـرحية الـواقعـية أقل فى وكـذلك فإن نـهايـة ا
أثـــرهــا مـن ذلك األثـــر الـــعــنـــيـف الــذى حتـــدثه
ـسرحيـة الكالسـيكـية أو الرومـانسـية  حيث ا
ــسـرحـيــة الـواقــعـيــة ذلك الـصـراع الجنـد فى ا
الـذى كــان يـحـتــدم بـ آلـهــة وضـحـايــا لـهـا من

ـــوضــــوعى لـــلـــواقـع اإلجـــتـــمـــاعـى عـــلى كـــافـــة ا
مسـتوياته  فقد جـاء تصويرالبيـئة اإلجتماعية
الـــتى تـــدور فـــيـــهــا األحـــداث دقـــيـــقــا وذلك من
سـرحيـة بالـتفـصيل فى ـناظـر ا خالل وصف ا
بــدايـة كل مــشــهـد  األمــر الــذى يــحـفــز فــنـانى
ــنــاظـر ــســرحى (اخملــرج ومــصــمم ا الــعــرض ا
مثلون)  إلى العمل فى سبيل صياغة صورة وا
حــــيــــة لــــلــــواقع  وذلـك من خالل إهــــتــــمــــامــــهم
بالـتفـاصيـل الدقـيقـة  وبالـتبـعيـة فإن االهـتمام
ــنــاظـر الــواقـعــيـة عــلى هــذا الـنــحـو بــاحلـوار وا
ـسرحى إلى إسـتخـدام مفردات يقـود العرض ا
واقـعية فى جمـيع عناصر الـعرض  وهو األمر
الــــذى يــــتـــأكــــد من خـالل احلـــالــــة الــــنـــفــــســــيـــة
ـمثل  الـواضـحـة لـلـشـخصـيـة الـتى يـجـسـدهـا ا
ـكـان الذى يـوجد به فى مالبسـه  وفى شكل ا
 ويــتـــحـــرك داخـــله وبـــهـــذا تـــســـعى الـــعـــنـــاصــر
رئـية إلـى محاولـة التـوحد مع السـينـوغرافـية ا
ـــنـــظّـــر الـــروسى احلـــقـــيـــقى ويــــعـــد اخملـــرج وا
سـتانـسالفسـكى هو رائـد الواقـعية فـى العرض
سرحى احلديث حـيث بدأ عمله سائراً على ا
خُـطى الــطـبــيـعــيـ فى مــحـاولــة مـنه اإلهــتـمـام
طـابقة اخلـارجية لـلواقع الـتاريخى  بـتحقـيق ا
من خـالل دراسـات عــديــدة لــلـديــكــور واألزيـاء
واستـخدامه لألكـسسوارات احلـقيـقية  إال أنه
ـطـابـقـة لم تـعـد كـونـهـا رأى بـعـد ذلك أن هـذه ا
مــجــرد مــحــاكــاة مــســرحــيــة لــلــواقع  ومن ثم 
ــادى حـــاول فــيـــمـــا بـــعـــد الــبـــحث عـن الــواقـع ا
ـلـمـوس لألحـداث والـشـخـصـيـات  مـعـتـمدا? ا
فى ذلـك دراســـــة تـــــاريخ اجلـــــنـس الـــــبـــــشــــرى 
والـواقع الـنفـسى لإلنـسان    ومن هـنـا حتولت
ـسـرحى الـعـنـاصــر الـسـيـنـوغـرافـيــة فى عـمـله ا
من مــجــرد جتــســيــد الــواقــعـيــة اخلــارجــيــة إلى
مـحــاولــة تــصــويـر الــواقــعــيــة الـداخــلــيــة  وكـان
ــســرحــيـة " احلــضــيض " الــتى كــتــبــهـا عــرضه 
ــــثـــابـــة مـــواطـــنـه الـــروسى مــــكـــســـيـم جـــوركى 
الـنموذج الـذى حقق ستانـسالفسكى من خالله
تــلك الــواقــعــيــة الــداخــلــيــة الــتى تــصــور الــواقع
الـنـفـسى لإلنـسـان  حـيث جـاءت سـيـنـوعـرافـيا
ـسـرحى عنـده مـعتـمـدة على جتـسـيد الـعرض ا
ــنــاظــر بــدالً من رســمــهــا كــمــا كــان األمــر فى ا
ـــا أدى الى إبــتـــكــار مـــواد جــديــدة الـــســابق  

ــآسى الـيــونــانـيــة  كــمـا الـبــشــر الـعــظــام فى ا
الجند  تلك الـصور البـطوليـة والسحـرية التى
تـتــسم بـهـا الــرومـانـســيـة فـفى أغــلب األحـيـان
ـســرحـيـة الــواقـعــيـة شـخــصـيــاتـهـا من تـتـخــذ ا
ـتـوسـطة الـبسـطـاء الـذين يـنـتـمـون للـطـبـقـات ا
ــهــمــشـــ  الــذين حــكم عــلــيــهم والــدنــيــا  وا
ـواجهة عوامل إجتـماعية تشـعرهم بعجزهم
وفــشـلــهم فى حتـقــيق اإلنــسـجــام مع واقـعــهـا 
ويـعــد هـذا مـلــمـحــا هـامـا  تـتـسم به الــواقـعـيـة
وضـوعاتـها وشـخصـياتـها  ووصـفهـا الدائم
ألخالق وعـادات جمـيع الطـبقـات االجتـماعـية
  كـمـا أن نـوعـيــة الـشـخـصــيـات الـدرامـيـة فى
ـا تـتـسم به ـسـرحـيـة الواقـعـيـة أكـثر تـعـقـيدا  ا
من نـوازع مـتـنـاقـضـة  فـغـالـبا مـايـقـوم الكـاتب
الــواقـــعى بــاعــتــبــارهـــذه الــشــخــصــيــات ولــيــدة
صـراع اليــنـتـهى وهــو األمـر الـذى يــدفـعه الى
الـــبـــحث والـــتـــقـــصى الـــدقـــيـــقـــ لـــلـــمـــظـــاهـــر
اخلــارجــيـة لــلــشـخــصــيـات الــتى يــصــورهـا فى
ــــســـرحـى  مـــعــــتـــمـــدا فى ذلك عــــلى عـــمــــله ا
ستمرة للعالم من حوله  وكذلك مالحظاته ا
عـلى قدراته اخلـالقة فى تـصويـره وتـفسـيره 
وهــو مـايـتــجـلى فى الــنـهـايــة من خالل احلـوار
الـدائــر بـ الـشـخـصـيـات  ذلك احلـوار الـذى
يـكـون فى أغلب األحـيـان عـلى هـيئـة تـداعـيات
وحتــلـيالت وإســتـطـرادات  وعــنـاصــر بالغـيـة
مـخـتــلـفــة  وفى الـوقت الــذى يـأخــذ فـيه هـذا
جــــدلــــيــــا إال أنـه يــــتــــشـــــابه فى احلـــــوارشــــكال 
بــســاطـتـه مع لــغــة الــتــخـاطـب الــيـومــيــة  ومن
ـطـروح  الـتى ـوضـوع ا وسـائل الـتـعـبــيـر عن ا
يـغفلها احلـوارمعظم األحيان  وتـنقلها وسائل
ــنــحـون ــمـثــلــون الـذين  الـعــرض اخملــتـلــفــة ا
ـؤلف حـياة تـبدو كـمـا لو أنـهـا واقعـية سـطور ا
ــتـــفـــرجــ  ـــســـرح  وأمـــام ا عـــلى خـــشـــبــة ا
ـسـرحـيــة واقـعـيـة عـنـدمـا وبـشـكلٍ عــام تـكـون ا
ـتفرج تكون صـادرة عن فكرة إنـسانيـة تدعو ا
إلـى اخلــــيـــــر واإلعــــتـــــدال فى حـــــيــــاتـه  ولــــذا
فــالــكـتــاب الــواقــعــيــون غــالــبـا  مــا يــتــعــرضـون
ـــشـــكــــلـــة من مـــشــــاكل احلـــيـــاة الــــيـــومـــيـــة أو
يــصـــورون وضــعــا من األوضـــاع اإلجــتــمـــاعــيــة
الـعـامة الـتى يـشـتـرك فـيه الـسواد األعـظم من
ــا كـانت الــواقـعــيـة تـهــتم بــالـتـمــثـيل الــنـاس  و

مثل هو الالعب الرئيسى  ا
سرحى فى تقد العرض ا

ثال ومخرجا فى أغلب األوقات > جنح الثنائى لين الرملى كاتبًا ومحمد صبحى 
سرحيات فى هذه الفترة. فى تقد مجموعة من أجنح ا

ؤلف نحون سطور ا مثلون  ا
حياة تبدو واقعية على اخلشبة
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سرحي جريدة كل ا

ية وهى > بسبب شخصية هاملت كتب اسم محمد صبحى فى أشهر موسوعة عا
وسوعة البريطانية حيث قيل عنه إنه فنان مصرى قدم شخصية هاملت الشكسبيرية ا

يز ومن منظور عصرى جديد. بأسلوب 

> بعد جناح عرضها االول
تعرض مسرحية  األطفال
" لفرقة أبناء "وردة ياسم
سرحية9 صالح حامد ا

مساء  يوميا على مسرح قصر
سرحية تأليف ثقافة الفيوم ا
د. عامر على عامر دراماتورج
عمرو حسان استعراضات
محمود ماندول وإخراج
محمد بطاوى وتمثيل سارة
عادل فى دور ياسم محمود
عبد التواب فى دور فردة تابع
األمير  إسالم بشبيشى فى دور
السلطان سهير ابراهيم فى
دور عطيات جهاد توفيق فى
دور سندريال  سيد عبد الله
سيد فى دور لولو  أميرة

رضوان عبد الغنى فى دور نونو.
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ــــيـــزانــــيــــات اخملــــصـــصــــة لــــلــــمالبس ا
والــدعــايــة فــتـــغــلب هــذا اجلــيل عــلى
ـــبـــادرات حـــلـــول فـــرديـــة تـــارة ذلـك 
البس أو اسـتـخدام مالبس بـتأجـيـر ا

مثل أنفسهم.. ا
مـهمـة أخرى فى غـايـة اخلطـورة تردد
صــداهــا فـى جــنــبــات هـــذه احلــلــقــات
ـسـرحيـة من وهى حتـريك الـعـروض ا
أمــاكــنــهــا بــالـرغـم من بــدائــيـة وســائل
ـواصالت وعــدم وجـود اسـتــضـافـات ا

للفرق أو مكافآت..
هـــذا اجلــيل كــان لــدى الــكـــثــيــر مــنــهم
ـــان حــــقـــيــــقى بـــدور الــــثـــقــــافـــة فى إ
توعية الـناس والترفيه عنهم وبالتالى

تنمية اجملتمع..
لـقد عـاصر الـرجل تـاريخ السـامر من
بـدايـته 71 وحـتى هـدمه فى 92 لـذا
أطــلـــقــنـــا عــلـــيه الـــســامـــرى الرتـــبــاطه
ـــســـرح الـــشـــعـــبـى وبـــفـــكــرة بـــفـــكـــرة ا
مــسـرح الــســامــر وكــذا عــمــله الــدائم
طــوال مـسـيـرته عـلى تـطـويـر مـفـردات
سرح الشعـبى ليصبح كائنًا متحركًا ا
وطـيـعًـا فى طـرق تشـكـيـله وكـذا طرق

وصوله إلى الناس.
"لـقد كـرس الـرجل جتـاربـه علـى مدى
أربـعــ عـامًــا في مــحـاولــة لـلــقـاء بـ
ــــوروث الـــــشـــــعــــبـى (بــــ الـــــدرامـــــا وا

عـنـاصـر الـدرامـا والـفـرجـة الـشـعـبـية)
لـــذا فـــقـــد جـــمع بـــ تـــقـــد عــروض
درامـيــة شـعــبـيــة وعـروض فــولـكــلـوريـة
ــــــســــــرحــــــة وأخـــــرج 58  عــــــرضًــــــا
مــســـرحـــيًــا مـــنــذ اشـــتـــغــالـه بــاحلـــركــة
ـــســرحــيــة عــام 68 وحـــتى حلــظــتــنــا ا
احلــاضـــرة تـــتـــمــركـــز هـــذه الـــعــروض
حـــــول جتــــارب تـــــوظـــــيف الـــــعــــنـــــاصــــر
ـــســـرحـــيــة الـــشــعـــبـــيـــة فى األعـــمـــال ا
ستلـهمة من السيـر واحلكايات لذا ا
فـقد استـحق بجـداره أن يفوز بـجائزة

الدولة للتفوق هذا العام .
ـقـطع األخـيـر فى حـيـثـيات ورد هـذا ا
مـنح عـبـد الــرحـمن الـشـافـعى بـجـائـزة
الـتـفوق  2009 والـتى تـمـنـحـها وزارة

صرية. الثقافة ا
نتابع مسرحجية في

األسبوع القادم عبر مسيرة
رجل مسرح جديد 

 طوال مسيرته كان واعيا
 بدور الفن فى تنمية 
حركة الوعى اجلماهيرى

فى عــــــام 1992م  هـــــــدم مــــــســــــرح
الـسامـر ولم تقم له قـائمـة حتى اآلن
كانت آخر الـعروض التى قـدمت عليه
عـرض "سلـطان زمـانه" لعـبد الـرحمن
سـرح تـشـتتت الـشـافعـى وبعـد هـدم ا
فرقته وانقسمت إلى فرقت أوالهما
الـــفـــرقـــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة الـــتى أنـــتـــجت
عـرضًا واحدًا هـو احتفـالية "لـيلة بنى
هالل" الــتـى أخـرجــهــا الــشــافـعـى عـام
ــســرح 1994 م والــتـى قــدمت عـــلى ا
احلـديث بــطـولــة حـمــدى غـيث خــلـيل
... وشـاركت فى مـرسى فـؤاد أحـمـد
ــسـرح الـعـربى األول وبـرغم مـلـتـقى ا
وجـود كيـان هـذه الفـرقـة على األوراق
إال أن وجـودهـا الـفعـلى غـيـر مـتـحقق
أما الـفـرقة األخـرى الـتى ظهـرت بـعد
ــركـزيـة هـدم الــسـامــر فـهـى الـفــرقـة ا
والــتى مـازالت تـمـارس نــشـاطـهـا حـتى

اآلن رغم عدم انتظامه..
كـانت هـنـاك جتـارب أخـرى لـلـشـافـعى
فى الـــــطـــــريـق هى "سـت احلـــــسن 92
لــســـوزان عـــطـــيه مـــحــمـــود اجلـــنــدى
96 " رضـــا اجلــمـــال أحالم يـــاســـمــ
آلثــار احلــكــيم أحـــمــد عــبــد الــوارث
نعم "السـنيورة" 99 من بطـولة عبد ا
.. مــــدبـــــولى أحــــمـــــد عــــبــــد الــــوارث
واحـــتــفــالـــيــة مــوكـب الــنــور 99 والــتى
ـنـاسـبـة مـرور 14 قـدمت بـالـعـريـش 
صـر ثم قـرناً عـلى الـفـتح اإلسالمـى 
كـانت جتــربـة اخلالبـيص 2002 عـلى
مــســرح الــهـــنــاجــر من بـــطــولــة عــايــدة
فــــهــــمى زين نــــصــــار وأعـــيــــد عـــرض

"ست احلسن" عام 2007.
وطــــوال مـــســــيــــرته والــــرجل يــــعى دور
الـــــفـن فـى تـــــنــــــمـــــيـــــة حــــــركـــــة الــــــوعى
اجلماهـيرى ويحاول أن يـقدم جتربة
مـــســرحــيـــة تــتــمـــاشى وهــمـــوم الــنــاس
وتــلـتــقى مــعــهم ومع ذوقــهم من أقـرب
الـطرق وبـاإلضـافـة إلى كل ذلك فـهو
يـنتـمى إلى جيـل من اخملرجـ حمـلوا
عـلـى عـاتـقــهم عــدّة مـهـام لــعل أهــمـهـا
مـهــمـة تــكـويـن فـرق األقــالـيـم وتـعــلـيم
ــــــســــــرح ودوره فى الــــــهــــــواة مــــــعــــــنـى ا
اجملـــــــتـــــــمع وأهـــــــدافـه اجلـــــــمـــــــالـــــــيــــــة
فــالــظـــروف وقــتــهــا كـــانت حتــتــاج إلى
رجل مـسرح مـلم بأشـياء كـثيـرة وليس
مــجــرد مـــخــرج مــســرحـى فــقط لــقــد
تـــعـــلم الـــرجل عـــلـى أيـــدى مـــجـــمـــوعــة
ــعــلـمــ ولـذا مــهـمــة من اخملــرجـ ا
فقـد انتـقلت إلـيه كثـيرًا من خـبراتهم
وحاول جاهدًا نقلها إلى الواقع. ومن
ـــهـــام األخــرى الـــتـــغــلـب عــلـى ضــعف ا
مـــــيـــــزانـــــيـــــات اإلنـــــتــــاج فـــــقـــــد كـــــانت
مـيـزانـيـات إنتـاج الـعـروض تـخلـو مـنـها

(12) iôeÉ°ùdG

سرحي جريدة كل ا

> د. حس اجلندى"رئيس
ركز القومى للمسرح" ا
أعلن عن بدء  تنفيذ
مشروع جديد لتوثيق
صرى بشكل سرح ا ا
متطور بعد االنتهاء من
ركز من مواد حتويل تراث ا
فيلمية ومسموعة إلى
"نظام الديجيتال" وقال
ركز سوف اجلندى إن ا
يلعب دورا فعاال فى حركة
صرى خالل سرح ا ا
قبلة وسوف يكثف الفترة ا
ساهمة مع من أنشطته وا
ؤسسات مختلف ا
الثقافية فى برامج فنية 

> فى عام 1968 بدأ محمد صبحى العمل فى أدوار صغيرة ككومبارس فى عدة
هندس حسن شاهير مثل صالح منصور فؤاد ا مسرحيات أمام عدد من الفنان ا
ليجى. يوسف محمد عوض محمود ا
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ماذا يعنى لك مسرح الطفل?

مــســرح الــطـــفل هــو كل حــيـــاتى فــرغم جتــاربى
الـعـديـدة إال أنـنى ال أجـد نـفـسى إال فى مـسـرح
ــعــهـد أنــنى الــطــفل وأذكــر حــ تــخــرجت فى ا
قــــمت  –بــــإخــــتــــيـــارى  –بــــتــــقــــد أوراقى إلى
ـكان الـذى كان ـسرح الـقومى لـألطفـال وهو ا ا
يـــهـــرب مـــنه اجلـــمـــيع ولـــكـن ألنى أعـــشق تـــلك
الـنـوعــيـة من الــعـروض تــقـدمت ألقــدم عـروضـا
تـنضح بـالنقـاء والطـهر بـعيدًا عـن الزيف وحتى
اآلن مازلت أقـدم أعمـالى لطالئع مـركز شـباب
الــــســــاحل ورغم أن هــــذا الــــعــــمل مــــجــــانى وال
أتـقـاضى عـلـيه أى أجـر إال أن حـبى لـلـطفـل هو
ما دفعنى خلوض هـذه التجارب التى استطعت
ـراكز األولى عـلى مـسـتوى من خاللهـا حـصـد ا
اجلمـهوريـة لعـدة سنـوات فأنـا أتعـامل معـها من

منطلق الهواية ال االحتراف.
كـن لك أن حتقـق التـوازن بـ ثـنـائـية كـيف 

الهواية واالحتراف?
بصـراحـة أنـا أتعـامل مع الـوسط كـله كـهاو وفى
رأى أن هــذا هـــو مـــا يـــجـــعل الـــفـــنـــان يـــســـتـــمــر
ويتـقدم فـالهـاوى دائمًـا يـضع نصب عـينـيه حبه
ـادى أما ا يـقـدم أوالً دون النـظـر إلى الـعائـد ا
من يـتعامل مع مهـنته حتى وإن كـانت بعيدة عن
بـدأ الـوظيـفـة وتفـضـيل العـائـد أوالً فلن الـفن 
يــصل إلى أى شـىء وســيــظل قــابــعًــا فى مــكــانه
ـتعة حـتى وإن حقق جنـاحًا فـيكـون خالـيًا من ا
أيــضًــا فى مــجــال االحــتــراف أنــا أتــعــامـل كــهـاو
ــا أقــدم من فن وآخــر مـا أنــظــر إلـيه وكـمــحب 
ـادى ولـعل هـذا مـا جـعـلنـى أتوقف هـو الـعـائـد ا
ســـبـع ســـنـــوات عن اإلخـــراج ألنـــنى لـم أصــادف
الـــنص اجلـــيـــد الـــذى يـــســــتـــنـــفـــز بـــداخـــلى روح
ادة لقدمت عمالً اإلبداع وإن كنت أبحث عن ا

كل عام كما يفعل البعض.
سرحى? وكـيف تختار إذن كيـف تختار نـصك ا
شخـصيـاتك وباقى الـعنـاصر الـتى تنـتج عمالً

ناجحًا?
كــمــا قــلت أنـــا ال أســعى وراء الــنص لــكى أقــدم
عمالً ولـكـنى أنتـظـر حـتى أصادف عـمالً جـيدًا
يثير بداخلى شـيئًا ما وعندها أبدأ فى التعامل
مع الـــــنص لـــــذلك لـن جتـــــد فى جتـــــاربى عـــــلى
مــســـتـــوى االحـــتـــراف ســـوى ثالثـــة أعـــمـــال هى
(لــقـاء فى الـفــضـاء) وهـذا الــنص رشـحه لى د.
محـمد أبو اخلـير وقدمـت أيضًا (مـغامرات فى
أعـمـاق الـبـحـار) والـذى كـان مقـررًا عـلى طالب
الـــصف اخلـــامس االبـــتــدائـى واســتـــمـــر عــرضه
ـدة الــقـانــونـيـة خـمس ســنـوات حــتى اسـتــنـفــد ا
لـــعـــرضه وأخـــيـــرًا قـــدمـت (أســـعـــد ســـعـــيـــد فى
الـــــعــــالم) بــــعــــد ذلـك تــــأتى مــــرحــــلــــة اخــــتــــيــــار
كن أن الشخـصيات فـعند قـراءتى للشـخوص 
أرشح فــنــانًــا بــعـــيــنه وأشــعــر بـــأنه الــقــادر عــلى

تقد هذه الشخصية دون غيره.
 وهـــــــكـــــــذا هـــــــو احلـــــــال فـى اخـــــــتـــــــيـــــــار بـــــــاقى
الـشـخـصـيات وأحـيـانـا يكـون الـطـمـوح فى جنوم
بـعيـنهم ولـكن مع االعتـذارات ننـتهى إلى الـفنان
الــذى يــخــدم الــشـــخــصــيــة وعن بــاقى عــنــاصــر
البس وغـيرهـا فأنـا أفضل الـعمل كـالديـكور وا

الــتــعـامل مـع من سـبـق لى الـتــعــامل مـعــهم ألنــنـا
نـكون كـالـفـريق الواحـد يـتنـاغم فى إطـار فـكرى
واحد وأحـيانـا يـكون االخـتيـار حـسب التـفرغ أو
وفــقًـــا لـالمــكـــانـــيـــات أو أعـــتـــمــد عـــلـى تــرشـــيح

البعض أحيانًا.
يـقول الـبعض أن فن الـولـوج إلى عالم الـطفل

هو أصعب أنواع الفنون? ما تعليقك?
بـالـطـبع فـمــهـنـة طـبـيب األطـفـال أصـعب بـكـثـيـر
مـن مـهــنـة طــبـيب يــشــخص حـال الــكـبــار كـذلك
اإلخــراج فـــمن الــســهل أن أقــدم عـــمالً لــلــكــبــار
ولكـن إخراج عـرض لألطـفـال صـعب جـدًا فـأنا
أقــدم عـرضًــا لــطـفل ال يــســتـطــيع أن يــعــبـر عن
نـــفـــسه ومـن هـــنـــا ال بـــد لى كـــمـــخـــرج أن أكـــون
دارسًـــا لــســـيــكـــولــوجـــيــة الـــطــفل وعـــلم الـــنــفس
الـتربـوى ألعـرف تـوجهـات الـطفـل على مـسـتوى
ـوجــهــة إلـيه الــغــنـاء واالســتــعـراض والــرســالــة ا
عـمــومًـا وحــ أرى الـســعـادة عــلى وجه الــطـفل
أعــرف أنى جنــحت فــيــمــا أردت الـوصــول إلــيه
ألن الطفل صادق جدًا وال يستطيع أن ينافق.
سـرح من منـظور الـطفل هنـاك رأى يقـول أن ا

هـو فـرجـة ومــتـعـة فـقط أمـا الــفـائـدة فـتـتـرك
للكبار? فهل تتفق أم تختلف مع هذا الرأى?
ال أتــفق مع هــذا الـرأى فــمــســرح الـطــفل يــقـدم
ـتـعــة والـفـائـدة فــإذا قـدمـنــا لـلـطـفل الـفـرجــة وا
معلومة بشـكل مبسط دون مباشرة فقد جنحنا
ــــــعـــــــنى أن الـــــــطــــــفـل ال يــــــحـب مـن يــــــوجـه له
الـنصـيـحـة بـشكل مـبـاشـر فـهو يـهـرب دائـمًا من
ا أقـدم له قصة طـفل فى مثل عمره الـنصح إ
وأجعـله يـرى طفالً مـا يـقوم بـعمـل طبـيب وأخر
يـقــوم بـعـمل مــعـاكس وفى الــنـهـايـة يــرى الـطـفل
وقف وبـالتالى يسـتطيع تـقو سلوكة نتيجـة ا
وأذكـر هـنـا أيضًـا عـرض (مـغـامـرات فى أعـماق
الــبـحـار) فــهـو عـرض يــسـتـفــيـد مـنـه الـطـفل فى
ـنـهـج وإذا شـاهد مـنـهـجه دراسـته ألنـه مـقـرر با
فى عــرض مـسـرحى فـلـن يـنـسـاه وبــالـتـالى هـذا
يـــفـــيـــده فى امـــتـــحـــانـــاته مـــثالً وبـــهـــذا تـــتــحـــقق
ـســرح رســالـة ــتــعــة والـفــائــدة ألن ا الــفــرجـة وا
جيدة ومفـيدة شريطـة أن ننتقـى الكلمـة الطيبة

التى نقولها للمتلقى.
سرحيـة إلى من توجه الرسالة? فى أعـمالك ا

للصغار فقط? أم للصغار والكبار?
ـسـرح وأنـا أرفع شـعـار أن مـنـذ بـدأت عـمـلـى بـا
مــا أقــدمه هـــو مــســرح لـألســرة ولــيس لـــلــطــفل
ـفرده فالطـفل قد يأتى للـمسرح ومعه أسرته
وهم من الــكـبــار فـهل أقــدم مـتـعــة لـهــذا الـطـفل
وأتــغـاضـى عن وجـود هــؤالء الــكــبـار بــالــطـبع ال
فوجـود الكـبار مـهم جـدًا ألنهم يـكمـلون الـنقص
ـوجـود فى الـعـرض فـالـطـفل قـد يـصـعب عـليه ا
تـفـسـيـر مـفـرده قـد أرى أنـا أنـهـا تـصل بـسـهـولة
وفى أثــنــاء الــعــرض يــحـدث الــعــكس هــنــا يــجـد
الطـفل بجـواره الشـخص الكـبيـر الذى يـستـطيع

أن يفسر له ما استعصى عليه.
سرح يحرر الطفل من قيود يقول البعض أن ا
ـنـحه فـرصـة احلـصول الـتـعـلم الـتـقـليـديـة و
ــعــرفـة دون خــوف فــمــا الــدروس الـتى عــلى ا

حتاول أن تلقنها للطفل فى أعمالك?
ألـقــنه مـا يـحـتــاجه فى حـيـاتـه وفى سـلـوكه وأنـا
ـناهج وأرى أن ـسـرحـة ا ـتـحمـسـ  من أشـد ا
ــســـرح الــطــفل هــذه هـى الــرســالــة األســـاســيــة 
درسى لـلطـفل بشكل نـهج ا عـنى أن أوصل ا
مسرحى وأيضًا هنـاك عروض ترفيهية تمتلىء
ــتـــعــة والــضــحـك وال مــانع من أن بــالــفـــرجــة وا
تكـون فيـها مـعلـومة تـفيـد الطـفل كالـتأكـيد على
ـــذاكـــرة واحلــفـــاظ عـــلى أهــمـــيـــة الـــنـــظـــافـــة وا
الــصالة وأهــمــيــة الــتـعــلم واالبــتــكــار واالخــتـراع
وهى أشـــيـــاء تـــقــوم عـــلـــيـــهـــا مــقـــومـــات احلـــيــاة
ستقبل وال بد أن بأكملها ألن هـذا الطفل هو ا

ينشأ على أسس وقيم طيبة.
ــســرح ــهـــرجــانــات الــتـى تــقــام  هـل أضــافت ا

الطفل شيئًا للمسرح وللطفل?
لم أشــاهــد مــهـــرجــانــات لــلــطــفـل مــا رأيــته هــو
ـغـرب لـلـعـديـد من الدول مـلـتـقى مـسـرحى فى ا
تــشـارك بــعــروض مــخــتـلــفــة ورغم أنــهــا فــرصـة
جيـدة للـتالقى والتـعـرف على ثـقافـات الشـعوب
ـــعـــنى األخـــرى إال أنـــهـــا ال تـــعـــد مـــهـــرجـــانًـــا بـــا
سابـقة ومن ـعروف فـهى تفـتقـد إلى أشكـال ا ا
هــنـــا أطــالب بــإقــامــة مـــهــرجــان عــربى أو دولى
ـسـرح وتـمنح تـكـون فـيه جلـنة مـتـخـصصـة فى ا
جـوائـز لـلـفـائـزين مثـلـمـا يـحـدث فى مـهـرجـانات

السينما.
وما هو واقع مسرح الطفل فى مصر اآلن?

ــســرح الــطــفل بــصــراحــة أنـا أتــمــنـى أن يــكـون 
ـسـرح إمـكـانـات أكـبـر وأحـدث وأكـثـر تـوسـعًـا فـا
ــكـان الـذى يـعـبـر عن الـقــومى لألطـفـال يـعـنى ا
ـا ثـقـافــة الـبـلــد ويـعـبــر عن رؤيـتـهــا ومـفـهــومـهـا 
يـــدور حـــولـــهــــا ورغم أن د. أشـــرف زكـى تـــبـــنى
جتهـيز مـسرح مـتـروبول واعـاد إليه احلـياة بـعد
عـــشــــرين ســـنـــة مـن الـــتـــوقف إال أنــــنـــا نـــطـــالب
ــزيــد فــالــفــنــان بــطــبـــعه طــمــاع ولــكــنه طــمع بــا
مـــشــــروع فـــهـــنـــاك اهـــتـــمـــام بـــالـــطـــفـل عـــلى كل
ـــســتـــويـــات فى الـــقـــراءة والـــكـــتـــاب والــبـــرامج ا
واألفالم الــتــسـجــيــلــيــة فــلــمــاذا ال يــكــون هــنـاك

سرح أيضًا. اهتمام بالطفل على مستوى ا

الهامى سمير

سرحية عهد العالى للفنون ا تخرج فى ا
وراح يــجــرب مـوهــبــته فى مــجــاالت عـدة
مـــجــردًا إيـــاهــا مـن الــســـعى وراء الــشـــهــرة
الــــرخــــيــــصــــة فــــتــــنــــوعت أعــــمــــالـه بـــ
مــســلـسـالت وأفالم ســيـنــمــائــيــة وعـروض
مسـرحـية لـلـكبـار والـصغـار ولكـن دائمًـا ما
كـان الـطفـل ومـسرحـه هـو شغـلـه الشـاغل

يـنسج من براءته خيوط إبداعه ويراهن
عـلى صـدقه فى الـبـحث عن حـلـول أفضل
ســـعـــيًــا وراء مـــســـرح جـــاد يـــدفع عـــجـــلــة
ــــــــســــــــرحـى فـى مــــــــصـــــــــر إلى احلــــــــراك ا
األمـــام.اخملـــرج حـــسن يـــوسف رصـــد لـــنـــا
ـسـرحـية الـعالمـات الـفـارقة فـى حـيـاته ا

فى هذا احلوار:

اخملرج حسن يوسف:

ناهج سرحة ا تحمس   أنا من أكثر ا
وأراها رسالة مسرح الطفل األساسية

 حكايات للشباب حتى ال يناموا

إبراهيم احلسينى
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✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سـرح العائم الصـغير عرضـاً مسرحيـاً بعنوان ا
ــنـيــر» يـحـمل رؤيــة مـغــايـرة لــلـتـاريخ «الــسـراج ا

اإلسالمى كما ينبغى أن يقدم للعالم.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂ ✂✂

سرحي جريدة كل ا

> بعد ذلك قدم محمد صبحى شخصية هاملت بطريقة عصرية عندما أصبح
مشهوراً وقدمها من خالل القطاع اخلاص.
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> البيت الفنى للمسرح انتهى
مؤخرا من تصوير ثالثة
أعمال من إنتاج فرق مسرح
صرى الدولة  للتلفزيون ا
هى مسرحية يا دنيا يا
سرح حرامى لفرقة ا

الكوميدى تأليف متولى
حامد وإخراج هشام عطوة
صرى ومها وبطولة ماجد ا
أحمد وانتصار والسلطان
احلائر حملمد رياض وحنان
مطاوع تأليف توفيق احلكيم
وليلة الرؤية للشاعر شريف
السيد واخملرج حسام الدين
صالح بطولة حسن يوسف
وجمال اسماعيل وعفاف

شعيب ونادية رشاد.

zOó©dG πeÉc{ ¿É°†eQ ≈a ≈æØdG â«ÑdG ìQÉ°ùe
.. ومقهى ثقافى احتفالية «ليلة الرؤية» وتراث صالح جاه

إضــافــة إلى الــعــروض الــتـى يــنــتــجــهــا يــشـارك
البيت الفـنى للمسـرح - بحسب أشرف زكى -
فى الـــعــديـــد من الــبـــرامج الـــرمــضـــانــيـــة الــتى
تـقـيـمـهــا وتـنـظـمـهـا الــهـيـئـات اخملـتـلــفـة الـتـابـعـة
لـوزارة الــثـقـافـة ومــنـهـا بـرنــامج الـهـيـئــة الـعـامـة

لقصور الثقافة.
للمرة األولى ينـظم البيت الفنى للمسرح مقهى
ـسرح العـائم يقدم لرواده ثـقافياً فى حـديقة ا
الــــعـــديـــد من الـــفـــقـــرات واألنـــشـــطـــة الـــفـــنـــيـــة
والثقافية وعـروضاً احتفالية لـلكبار والصغار
قهى اخملـتلـفة بالـتعاون ويـتم تنـظيم فعـاليـات ا
ركز وسـيقى وا ـركز القـومى للمـسرح وا مع ا

القومى لثقافة الطفل.
وبـالتـوازى مع بـرنامج الـبيـت الفـنى الرمـضانى
تـتـواصل أعــمـال تـطـويـر وحتـديث دور الـعـرض
ــسـرحى الـتـابـعــة لـلـبـيت الـفــنى لالنـتـهـاء من ا
ــا يـــنــاسـب اشــتـــراطــات الـــدفــاع جتــديـــدهـــا 
ـدنى لتـكون جـاهزة السـتقـبال اجلـمهـور بعد ا

إجازة عيد الفطر مباشرة.
ـدى وكـشـف زكى عن «اسـتـراتــيـجـيـة» طــويـلـة ا
لــلـبـيت الـفـنـى تـتـضـمن إنـتــاج عـروض لـلـمـوسم
الـــشــتـــوى وأخـــرى لــلـــمـــنــافـــســة فـى مــهـــرجــان
الـقاهـرة الـدولى للـمـسرح الـتجـريـبى فى إطار
هـــدف حـــدده زكى بـــأن تـــظـل أضـــواء مـــســارح

البيت الفنى مضاءة طوال العام.

لـلـمـرة األولى فـى تاريـخه يـواصـل البـيـت الفـنى
لــلــمـســرح تــقـد عــروض من إنــتـاجـه بـامــتـداد

ليالى شهر رمضان بالكامل.
د. أشــرف زكى رئــيس الــبـيت الــفــنى لــلـمــسـرح
ـسـرحـنا إن «رمـضـان» هـذا العـام سـيـكون قـال 
مـخــتـلــفــاً وكل مـســارح الــبـيت الــفــنى سـتــضـاء
خشباتها بالفعاليات اخملتلفة طوال أيام الشهر

. الكر
وأضـاف: لن نـكــتـفى هـذا الـعـام بـاالحـتـفـالـيـات
ـســرحـيـة ذات الــطـابع الــديـنى بل تــقـدم فـرق ا
الـبـيت الـفـنى اخملـتـلـفـة أعـمـاالً مـتـنـوعة حتـمل
تـوقـيـعـات أجـيـال مـخـتـلـفـة من كـتـاب ومخـرجى
صرى وتـتفاوت مذاقاتـها ب الدينى سرح ا ا

والشعبى.
وكـشف زكـى عن مالمح الــبـرنــامج الــرمــضـانى
لـلبيت الفـنى مشيـراً إلى أن شباب مـسرح الغد
يقـدمون على خشـبته عمالً اسـتعراضيـا غنائيا
مـسـتـوحى من الـتـراث الـشـعـرى الـثـرى لـلـراحل
صـالح جاهـ من إخـراج دعـاء طـعـيمـة بـيـنـما
يـقدم اخملرج حـسن سعـد من جيل اخملـضرم
عرضـاً بعـنوان «الـلعب مع الـسادة» مـأخوذاً عن

«عنترة» للكاتب الكبير يسرى اجلندى.
الـنــجم حــسن يــوسف يـقـف لـلــمــرة األولى عـلى
خــــشـــبـــة مــــســـرح الـــسالم بــــطال الحـــتــــفـــالـــيـــة
مسرحية رمضانـية بعنوان «ليلـة الرؤية» كتبتها
الــشـاعــرة شــريــفــة الــسـيــد وأخــرجــهــا حــسـام
الــدين صالح مــســتــلــهــمـاً األجــواء الــطــقــســيـة
ـصــرى مـنـذ ـرتــبـطــة بـرمـضــان فى الـشــارع ا ا

عـهد الـفـاطـمـيـ ويـشـارك فى بـطـولـة الـعمل
النجوم جمال إسماعيل وعفاف شعيب.

ويـــقـــدم اخملـــرج يـــاســـر صـــادق عـــلـى خـــشـــبــة

حسن يوسف أشرف زكى

 أشرف زكى: نشارك فى برامج هيئات وزارة الثقافة
وافتتاح مسرحى الطليعة واحلديث بعد العيد

 محمد جمال الدين 
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يــــبـــــحث اخملـــــرج عــــاصـم رأفت عن مـــــكــــان أثـــــرى لــــعــــرض
مـســرحــيــته اجلـديــدة «أوديب وشــفــيـقــة» من إنــتـاج الــفــرقـة
ـوسم ه خالل ا ـقـرر تـقــد الـقــومـيـة لــلـعـروض الــتـراثـيــة وا

الشتوى القادم.
ـــســرحـــيـــة تــألـــيف أحـــمـــد األبــلـج أشــعـــار ســـامح الـــعــلى ا
موسيقى وأحلان عالء غـنيم استعراضـات هانى أبو جعفر
ديـكور فـادى فوكـيه بطولـة ناهـد رشدى مـحمـد الدسوقى
مــصـطـفى طـلـبــة وائل أبـو الـسـعـود شــريف صـبـحى عـادل
رأفـت رفــيق نــورهــان ســمــيـــر مــصــطــفى الــســيــد أحــمــد

طاهر.
دعاء حسأحمد األبلج
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نتج أحمد دنى يعـيد ا بعد استكمـال شروط الدفاع ا
ـسـرحـى الـغـنــائى الـكــومـيـدى اإلبـيــارى تـقــد عـمـلـه ا
«مـرسى عـايـز كـرسى» وذلك ابـتـداء من أول أيـام عـيد

الفطر.
ريهـام سعيد بـطلة العـرض اعتذرت عن عدم  اسـتكمال

دورها فى العرض وتقوم به بدًال منها ر سعيد.
الــعــرض بـطــولــة أحـمــد بــديــر وشـعــبــان عـبــد الــرحـيم

وعماد رشاد ونورا وعالء مرسى ور سعيد.
أحلـــان ومــوســيـــقى هــيـــثم اخلــمـــيــسى أشـــعــار إسالم
خــلـيل اسـتـعــراضـات ضـيـاء ومـحــمـد ديـكـورات حـازم
شـبل مالبس وأزيـاء نعـيـمـة عجـمى ومن إخـراج خـالد

جالل. أحمد بدير

فادية فوكيه

سرحى فى دورته اخلامسة مهرجان الدراما ا
شاركة.. وفادى فوكيه مديراً توسيع قاعدة ا

سـرحى الذى يـقام سنـوياً على مـسرح النـيل التابع إدارة مـهرجان الـدراما ا
لـلـمـركـز الكـاثـولـيـكى تـتفـاوض حـالـيـاً مع صـنـدوق التـنـمـيـة الـثقـافـيـة بـهدف

تدعيم جوائز دورته اخلامسة والتى يتواصل االستعداد لها حالياً.
ـهـرجـان قال لـ«مـسـرحـنـا» إن الـسـيـنـوغـراف فادى مـيـشـيل مـاهـر مـسـئـول ا

فوكيه وافق بشكل مبدئى على ترشيحه مديراً للمهرجان.
سرح اجلامعى هـرجان بحيث يستـوعب عروضاً من ا وأضاف:  تطوير ا
ـهـرجـان ألول مرة ـسـتـقـلـة ويقـدم ا والـعمـالى إضـافـة إلى عـروض الـفرق ا

نشرة يومية تصاحب نشاطاته األخرى.
ـقبل لـتبدأ أعـمال جلان ـشاركة أواخـر نوفمـبر ا هـرجان طلـبات ا يـتلـقى ا
ـشـاهدة خالل ديـسمـبـر لتـصعـيد 14 عـرضاً عـلى األكثـر إلى منـافسات ا

هرجان اخلتامية فى أواخر فبراير من العام اجلديد. ا
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ـــــركـــــز عــــــلى مــــــســـــرح الـــــنــــــيل بــــــا
الــكـاثـولـيـكى لــلـسـيـنـمــا تـقـدم فـرقـة
سـرحيـة الغـنائـية كـنيـسـة مارمـينـا ا
واالســتــعـراضــيــة بــشـبــرا مــنــتـصف
سـرحى سـبـتـمـبـر الـقـادم الـعـرض ا
الـــغــنـــائى «االثـــنــ واحـــد» بــطـــولــة
بــــســــنت نــــائل وكــــريــــســــتـــ بــــاسم
ودانـــيــال ســـمـــيـــر ويـــوسف عـــاطف
ومن ديكورات جوزيف نسيم تأليف
ومـــوســيــقى وإخــراج أســـامــة فــهــيم

وذلك ضمن خـطة االحتـفال بـختام
الـنـشـاط الـثـقـافـى والـفـنى لـلـمـوسم

الصيفى.
وجه لألطفال تدور فـكرة العرض ا
حـول أنه ال فــرق بـ ولـد وبـنت بل
االثــــــنــــــان واحـــــد فـى إطــــــار درامى

غنائى استعراضى شيق.
معـظم  أبطال الـعرض من األطفال
الـــــذيـن ال تـــــتـــــعـــــدى أعـــــمـــــارهم 8

سنوات.

سرحي جريدة كل ا

> بيت ثقافة أجا
بالدقهلية شهد
اضى  عقد األسبوع ا
ناقشة ندوة خاصة 
ديوان رباعيات للشاعر
أشرف عزمى وشارك
فى مناقشة الديوان
الشاعر والناقد عبد
الناصر اجلوهرى
وأداره الشاعر محمد
متولى مسلم بحضور
كوكبة من أدباء
الدقهلية والغربية
وأعضاء جماعتى
إضافة وآفاق.

تفرد فى األداء ألول مرة عندما قام بأداء شخصية > كان ظهور موهبة محمد صبحى الفنية وأسلوبه ا
سرحية. هاملت فى امتحان البكالوريوس على ساللم معهد الفنون ا
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الكتاب: احلرباية دراما من ثالثة فصول
الكاتب: أحمد حسن أحمد

الناشر: دار الناشر للنشر والتوزيع

احلرباية «دراما شرق أوسطية»

 مهدى محمد مهدى

عـلـى مـســتــوى آخـر أن تــضــعـنــا عــلى أعـتــاب عــالم من الــرمـوز
ا تـمثله ومن هـنا نسـتطيع أن بـحيث تبـدو الشخـصيات أكـبر 
نـنظر إلـى شخصـية "الـعجوز  –احلربايـة" والتى تـمثل فى أحد
جتــلــيـاتــهــا إســرائــيل أو احلــركــة الـصــهــيــونــيــة ذاتـهــا وكــيــفــيـة
ـارســتـهـا أللـعـابــهـا الـدمـويـة والــلـعب عـلى تـنــاقـضـات شـعـوب
نطقة لهدمـها واستغاللها.. ومن هنا أيـضًا نستطيع أن ننظر ا
ـنصورى ـنصورى" وا إلى شخـصية "غـريب" وإلى رمزيـة "بيت ا

ثله شوكت وغيره من الشخصيات. نفسه مع ما 
كـذلـك كـان احلــوار جــسـرًا بــ الــواقع والــرمـز يــتــأرجح دائــمًـا
بــيــنــهـمــا فى رهــافــة مــحـســوبــة وإلى جــانب ذلك فــإن الــكـاتب
أحمـد حسن أحمد له مـقدرة ملحوظـة على تضفـير الغناء فى
الدرامـا ويبدو أنه كان شـاعرًا سابقًـا استطاع تـوظيف موهبته

سرح. الشعرية فى ا
ــقـاطع ــســرحــيـة درامــا من ثالثــة فــصــول تـتــخــلــلـهــا بــعض ا ا

قطع الذى يقول فيه: الغنائية الشعرية ومنها هذا ا
يـا مــايّــا فــيــنك.. حــضن الــشــوارع بـرده زاعـق والـكـالب عـمــاّله
وا تنهش جوا أسوار الـبدن شدينى يا أمَّا واجندينى م العذاب 
الـسنـ من عـمرى وبـأرخص ثـمن تـاهت إيديـا عن إيـديكى فى
ـنــام.  عـنـقــود مـزهـر فـوق الــزحـام لـكـنـى لـسه بـالــتـقـيــكى فى ا
ـآذن خـايف تـعـود جـبـ الـبـدر سـاكن ومـعـطـره كل الـكـنـائس وا

كان وأبقى دفعت حساب شقايا مقدمًا. وألقاكى غايبه ع ا

ال شـك أن ظـهــور دار نـشــر جـديــدة من شـأنه أن يــثـرى احلــيـاة
الـثـقــافـيـة واألدبــيـة ويـلــبى حـاجـات قـرائــيـة مـخــتـلـفــة كـمـا يـلى
حــاجــات أخــرى لــدى الـكــاتـب من حــيث يــتــيح له فــرصًــا أوسع
للوصول إلى النـاس خاصة إذا كانت هذه الدار تقوم بنشر كل

األنواع األدبية.
وهــذا ســبب إضــافى لــفــرصــتــنــا بــدور مــســرحــيــة "احلــربــايــة"
ـسرحى أحـمد حـسن أحـمد عن دار "الـناشـر" للـنشر للـمؤلف ا
والـتــوزيع. وهـو الـكــتـاب األول الـذى تــصـدره الـدار فى ســلـسـلـة
ــوضــوعــة داخل ــســرح الـــعــربى" كــمــا فـــهــمــنــا من اإلشـــارة ا "ا

الكتاب وهى ال شك خطوة طيبة نشكر عليها الدار.
أمّا الـفـرصة احلـقـيقـيـة فهى بـتـلك البـشـرى التى حـمـلتـهـا إليـنا
ــســرحــيــة فــهى تــنــبىء بــقـوة عـن مــولـد مــؤلف مــســرحى من ا
ـــتــلك ألدواته بـــشــكل جــيـــد له قــدرة عــلى الــعــيــار الـــثــقــيل 
اإلمـسـاك بــتالبـيب الـقـارىء من خالل مــا يـقـدمه له من حـبـكـة
درامية متصلة احلـلقات واخليوط ينسجها الكاتب بوعى يقظ
مـنـتـبه لــتـفـاصـيـله وكـيـفــيـة تـنـمـيـتـهـا وتــطـويـرهـا بـحـيث ال تـأتى
تـفـصـيـلـة واحـدة مـقـحـمـة عـلى الـدرامـا الـتى تـتـوالـد وتـنـمـو من
ًـا مــثــيـرًا تــفـتح نــافــذة عـلى واقع احلــيـاة داخــلــهـا مــشـكــلـة عــا
الــسـيـاسـيـة واالجـتــمـاعـيـة فى مـصــر فـيـمـا بـعـد اخلــمـسـيـنـيـات
ـاضى تـقـريـبًــا فى جـدل هـذا الـواقع مع وحــتى نـهـايـة الـقــرن ا
ـتــغـيـرات كـالــثـورة واالنـفـتــاح وزيـارة الـسـادات إلى الـكــثـيـر من ا
الـــقـــدس والـــعالقـــة بـــالـــعـــدو اإلســـرائـــيـــلى.. وكـــمـــا تـــســتـــطـــيع
شخـصـيـاته أن تـضـعنـا فى واقع مـصـرى ال شك فـيه تـسـتـطيع
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تأليف: د. نهاد صليحة
سرح عبر احلدود الكتاب: ا
الكاتبة: د. نهاد صليحة

الناشر: مكتبة األسرة 

ــســرحى بــأنه بـــدأت احلــديث عن الــكـــاتــبــة بــتــعــريـــفــهــا لــلــعـــرض ا
ـرئـيـة والــسـمـعـيـة الـتـى تـتـآلف وتـتـراسل "مـجـمـوعـة من الــعالمـات ا
ستمر وتشتبـك وتتصارع لتـولد داللة كلـية مركبـة فى إطار جدلهـا ا
ـتـفـاعل" ومن هـذا الـتــعـريف تـنـطـلق الـكـاتـبـة ـشـاهـد الــيـقظ ا مع ا

سموعة داخل هذا العرض. رئية وا لتفسر العالمات ا
وتـعود مـرة أخرى إلى بـغداد لـتتنـاول العـرض الذى قـدم سنة 1990
وهــو (مــطــر.. يـامــة) تــألــيف عــواطف نــعــيم وإخــراج عــزيــز جــنـون
وحتت عنوان (فنون اجلـنون.. ب القاهرة وتونس) تناولت عدد من
ـهـرجان قـرطـاج كـمـا أفـردت جـزءًا من حـديـثـها الـعـروض الـعـربـيـة 
عن الشكل التنظـيمى واإلدارى للمهرجان ورأيهـا فيه وهذا ما فعلته
سـرحية باألردن وهو أيضًـا فى مقالتـها عن مهرجان "أيـام عمان" ا

ما كررته مع عروض مهرجان قرطاج سنة .1995
ـرايـا الـكـاشفـة حتـدثت عن عـرض (طـقوس وحتت عـنـوان طـقوس ا
اإلشـارات والـتــحـوالت) لـسـعـد الـلـه ونـوس الـذى أخـرجـته الــلـبـنـانـيـة
ـديــنـة سـنـة  1997والـذى اعــتـبـرته نـضــال األشـقـر لــفـرقـة مــسـرح ا

سرح كما يجب أن يكون. ؤلفة هو ا ا
وكان آخـر حـديثـهـا فى اجلـزء اخلاص بـالـتـجارب األوربـيـة لتـتـحدث
ـــســــرحـــيــــات الـــتى شــــاركت فى فـى أول ثالث جتــــارب عن بـــعـض ا
مـهـرجـان الــقـاهـرة الـتـجـريـبى وتـنــاقش الـزوبـعـة الـتى أثـارهـا عـرض
النرويج (هيروشيما صبى) بسبب ما رآه البعض من احتواء العرض

على الكثير من اإلباحية.
وبـعـدهـا حتـدثـنـا عن جتـربـة مـسـرح طفـل فى سـويسـرا ثم عـن أيام
ـعرض إكـسـبو. بـإسـبانـيا  1992والـعروض الـتى األنـدلس الـعـربيـة 

شاركت فيه ومنها (كاليجوال) لنور الشريف.
ومن أوسكـار وايـلـد تتـحـدث عـما أثـاره من ثـراء وتـنوع وتـعـقـيد وعن
عـرض (أهمـية أن تـكون إرنـست) لـفرقة سـنشـرى البـريطـانيـة والتى

تناولت أفكار وايلد بطريقة مغايرة.
ــقــالـ األول عـن عـروض وأنــهت دكــتــورة نــهـاد صــلــيــحــة كــتـابــهــا 
سرحى. بإيطاليا  ?1996والثانى عن مهرجان مهرجان دايونيسيا ا
سرحى اإليطالى أيضا سنة  2001وبهذا تنتهى من وضع إنتياترو ا
. سرحي هرجانات ب يدى ا سرحية وا كم هائل من التجارب ا

ـسـرحـيـة الـكـبـيـرة د. نـهـاد صـلـيـحـة عـبر تـواصل الـنـاقـدة والبـاحـثـة ا
ـسـرحـية فى مـشـوارها الـطـويل رصـد وحتلـيل الـكـثيـر من الـتـجارب ا
ـسرحى وقارئه كـمًا رائعًا مصر والـعالم كله لـتضع ب يـدى التاريخ ا

تنوعة. سرحية ا من التجارب واإلبداعات ا
وفـى تـصديـرهـا لـهـذا الـكـتـاب تـؤكـد أنه جـزء مـكـمل لـكـتـابـهـا السـابق
(ومـضـات مسـرحـية) الـذى تـنـاولت فيه مـجـمـوعة كـبـيرة ومـنـوعة من
سـرحـيـة فى الـفـتـرة من آواخـر الثـمـانـيـنـيـات إلى آواخر اإلبـداعـات ا
ـسـرح عـبـر احلـدود) وفى نـفس الـفـتـرة الـتـسـعـيـنـيـات ولــكـنـهـا فى (ا
الـزمنـية حتـملـنا إلى قـضاءات مـسرحـية أخـرى عربـية وأجـنبـية وهى
صر الـتى ارتطبت ؤلـفة امـتدادًا طبـيعيًـا  الفـضاءات التى تـعتبـرها ا
جغـرافيًا وثقافـيًا بالوطن العربى وأفـريقيا وأوربا فـكانت مصر دائمًا
هى حلقة الوصل ب الـشرق والغرب والشمال واجلنوب لتشكل عبر
ـتعـاقـبة مـزيـجًا ثـقـافيًـا فـريدًا شـديد الـتـماسك والـتـجانس األزمنـة ا

ذهل. رغم ثرائه العميق وتنوعه ا
ويـعـتبـر هـذا الـكـتـاب اسـتـكـمـاالً لـسـجل وعى كـاتـبـته لـيـشـكل مـنـطـقة
ـسرحى والسيرة الـذاتية وهو ما تـمارسه فى كثير تمـاس ب النقد ا
ـسـرح بـ الـنص والـعـرض) وكـذلك كـتـاب من كـتـبـهـا األخـرى مـثل (ا

(شكسبيريات).
ـقالة الـسريعـة والدراسة سـرح عبر احلـدود) يتنـوع ما ب ا كـتاب (ا
ـؤلـفـة إلى جـزئ ـتـأنـية الـعـمـيـقـة أمـا بنـاء الـكـتـاب فـقـد قسـمـته ا ا
األول حتت عــنـوان (جتــارب عـربــيـة) يــضم تـسع جتــارب واحـتــفـاالت
مـسـرحيـة واجلـزء الثـانى حتت عـنوان (جتـارب أوربـية) ويـضم ثـمانى

جتارب مسرحية من دول أوربية مختلفة.
سرحـية الـعربيـة تنـاولت فى التـجربة فى اجلزء اخلـاص بالـتجـارب ا
األولى وبـشـكـل سـريع عـروض مـهـرجــان بـغـداد لـلـمــسـرح الـعـربى فى
الــفـتــرة من  10إلى  20فــبــرايــر ســنــة  1988مــؤكـدة مـن خالل هـذه
ـسـرح الـعـراقى أن الـنـضج هـو انـتـمـاء وتـفرد الـعـروض عـلى إدراك ا
تــواصل وتــطـور وأن تــأكــيــد الـهــويــة الــعـربــيــة ال يـعــنى االنــغالق ومن
الـعـراق انتـقـلت إلى الـكويت لـتـرصـد فى الفـتـرة من مـارس إلى أبريل
ـسـرحى األول جملـلس الـتــعـاون اخلـلـيـجى ـهـرجــان ا  1988عـروض ا
وكـان الـنقـد الـسيـاسى واالجـتـماعى هـو الـسـمة الـغـالبـة عـلى عروض
ـهرجان. وفى التجـربة الثـالثة تـفرد بحـثًا مطـوالً عن جتربة اخملرج ا
جـواد األسـدى فى عـرض (رقـصـة الـعلـم) العـرض الـفـلـسـطـيـنى الذى

محمود احللوانى
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سرحي جريدة كل ا

تلك ماكينة لعرض األفالم فكان يشاهد من خاللها العديد > كان والد محمد صبحى 
من أفالم البالية الراقصة.
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حتت رعاية الفنان فاروق
حسنى وزير الثقافة افتتح
اللواء سمير فرج رئيس
دينة اجمللس األعلى 
األقصر و د. أحمد مجاهد
رئيس الهيئة العامة
لقصور الثقافة و د. أحمد
الطيب رئيس جامعة
األزهر ليالى احملروسة
الثقافية التي ينظمها
إقليم وسط وجنوب
الصعيد الثقافى برئاسة
طلعت مهران بساحة
سيدى أبو احلجاج
األقصرى.

 ÜÉ°üàZ’Gh ô¡≤dG ÉeGQOƒfƒe .. RôN øe √ƒLh
إنّه اســتـخــدم  تــقـنــيــات الـســيــنـمــا فى الــعـرض
سرحى إلى جانب توظيف اجلوقة واألغانى ا
ــصــاحــبــة لــلــحــدث الــدرامى فـى إطــار إغــنـاء ا
ـــركـــبـــة الـــتى الــــرؤيـــة الـــبـــصـــريـــة والـــصــــورة ا
ونـودرامى الـقـائم كـلـياً يـحـتـاجـها بـنـيـة الـعمـل ا

مثل الواحد. على أداء ا
«وجـوه من خرز» تـألـيف ياسـر دريـباتى ونـضال

. أحمد بطولة الدكتورة خديجة غا
وتـقوم  مـسرحيـة  وجوه من خـرز حالـيا بـجولة
ـــدن الـــســـوريــة فى  عـــدد من احملـــافـــظـــات و ا
تــــشــــمـل طــــرطـــــوس وحــــمص وحـــــمــــاة إدلب
ّ ومــصـيــاف ومـحـردة والــسـقـيــلـبـيــة بـعـد أن 
ـــونـــودرامـــا عـــرضـــهـــا ســـابـــقـــاً فى مـــهـــرجـــان ا
ــــســـرحـى الـــرابـع فى الـالذقـــيــــة و مــــهــــرجـــان ا

الشباب فى دمشق.

ــركـــز الــثــقـــافى الـــعــربى فى عـــلى مــســـرح ا
مــديــنــة جــبـــلــة الــســوريــة عــرضت االســبــوع
ـــاضى مـــســـرحــيـــة وجـــوه من خـــرز والـــتى ا
ـرأة فى مـخـتـلف تـتـنـاول فـكـرة  اغـتـصـاب ا
أوجـــــهه وآثـــــاره الــــنـــــفـــــســـــيــــة واجلـــــســـــديــــة

واالجتماعية.
 العـرض صور االضـطهـاد الذى تـتعرض له
ــغــتـصــبــة فى الــبـيــئــة الـشــرقــيـة من ـرأة ا ا
جــراء الــنــظـرة اجملــتــمــعــيـة الــقــاصــرة لــهـذا
األمـر ومـا تـولـده لـديالـضـحـيـة من مـشـاعر
سـلــبـيـة  فــيـهـا الــعـنف والــقـسـوة والــضـيـاع
واالضـطـراب والـغـربـة والـشـعـور بـالـدونـيـة
االجـتـمـاعـيـة وصـوالً إلى االنـهـيـار الـنفـسى

الكامل 
 مخـرج العـمل الـفنـان ياسـر الـدريبـاتى قال

 العرض صّور
االضطهاد
الذى تتعرض
رأة له ا
الشرقية
غتصبة  ا

 ¿ƒeó≤j ¿ƒ«bGôYh ¿ƒ«fOQCG ∫ÉØWCG
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بـالـتــعـاون مع إحـدى اجلــمـعـيـات األهــلـيـة أقـامـت مـنـظـمــة الـتـعـاون الــدولى الـيـابــانـيـة لـتــنـمـيـة
ـشـاركـة أطـفـال أردنـيــ وعـراقـيـ من مـديـنـة الـرصـيـفـة عـروضـا مـسـرحـيـة اجملـتـمـعـات  و

درامية على مسرح كلية الهندسة التكنولوجية بجامعة البلقاء التطبيقية
فوضية السامية تأتى  الـعروض ضمن مشروع الرعاية النفـسية واألجتماعية والذى تـموله ا
تحـدة لشؤون الالجئـ والهيـئة اليـابانيـة.و تقد ثالث مـسرحيـات األولى بعنوان لأل ا
ــرأة و أهـمـيـة دورهـا فى اجملــتـمع  والـثـانـيــة بـعـنـوان(طـيـور (نـسـاء وقـيــود) وتـنـاولت حـقـوق ا
اجلنة) وحتدثت عن األطفال الـذين حرموا من أهاليهم سواء من خالل إهمال األهل لهم أو
من خالل مــوت أحــد األبـويـن أو كالهــمـا  والــثــالــثــة بـعــنــوان(احلــنــ إلى الــسالم) وتــنـاولت

موضوع السالم و حاجة اجملتمعات بشكل عام إلى السالم .
ـشـاريـع فى الـهـيـئـة الـيـابـانـيـة   ونـائب  حـضـر احلـفل الـسـفـيــرالـيـابـانى فى عـمـان  ومـديـر ا
ـثل عن وزارة الـثـقـافـة اضــافـة جـمـهـور عـريض من رئـيـس جـامـعـة الـبـلـقــاء الـتـطـبـيـقـيــة   و

مدينة الرصيفة .

 ألول مرة.. عرضان مغربيان
هرجان «مسرحيد »   

ـغـرب األولى " ـمــثل الـواحـد فــرقـتــ من ا ــسـرحـيــات ا اسـتـضــاف  مـهــرجـان" مـســرحـيـد" 
األفق" التى تقدم مسـرحية إنسان والثـانية فرقة مسـرح الناس التى تقدم مـسرحية مذكرات
غربى إدريس أكال الذى يقول : اإلنسان ليس أبله.. مسرحية إنسان  تألـيف وتمثيل الفنان ا
اسمـا أو مهنة.. ليس لونـا أو وزنا.. اإلنسان وجود روح.. ال شىء يعبـر عنا أكثر من وجودنا
سالك.. وبقى اإلنسان.. معا كأجزاء متصلة تنتمى إلى حقيقة واحدة.. تعددت الوجهات وا
أمــا مــســرحــيــة مــذكــرات أبــله فــهى مــأخــوذة عن قــصــة الــكــاتب الــروسى نــيــقــوالى جــوجـول
غـربى الطيب الصديقى سرحى ا مذكرات مجنـون وقد قام بإعدادهـا للمسرح وإخراجـها ا

غرب والعالم العربى  سرحي فى ا والذى يعتبر أحد أشهر ا
صلحة الشبيبة والرياضة وأسس غربى التابعة  . بدأ الصديقى نشاطه فى فرقة التمثيل ا
سـرح العـمالى بـالـدار البـيضـاء وبعـد عدة غـربى للـشغـل بـ ا عام  1957بطـلب من االحتـاد ا
ـعمـورة بـالـرباط عـاد لالسـتـقرار بـالـدار البـيـضـاء فانـشـأ عام 1963 مـسـاهـمات فى فـرقـة ا
ـدير ومنذ سرح الـبلدى الـذى كان يشغل فـيه منصب ا فرقـة حتمل اسمه ثم أسس فـرقة ا
 1974أصـبـحت الــفـرقـة حتـمـل اسم  مـسـرح الـنــاس وهـو االسم الـذى مـا زالـت حتـمـله حـتى

سرح اجلوال.  اليوم وتقدم عروضها فى إطار ا
غربى  محمد زهير وهو مدير فرقة الرباط الفنى.[ سرحية الفنان ا يلعب بطولة ا
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ى الـــتى ـــســـرح الــعـــا ضـــمن ســـلـــســلـــة ا
يـــصــدرهـــا اجملـــلس الـــوطـــنى لـــلـــثـــقـــافــة
بـــالــــكـــويت  صــــدرت طـــبـــعـــة ثــــانـــيـــة من
مــسـرحــيــة (اصــطــيـاد الــشــمس) لــبــيــتـر
شـافـر تـرجـمـة الـدكتـورة هـدى عـبـيـشة
ومــراجــعــة الــدكـــتــور مــحــمــد إســمــاعــيل

وافى. ا
ـسرحـيـة فى مـقدمـتـها تـقـول مـترجـمـة ا
ـؤلف هـو كــاتب مـسـرحى إجنـلـيـزى إن ا
معاصـر من مواليـد مدينـة ليفـربول عام
 1926وتخـرج فى كـليـة تـرنيـتى بـجامـعة
كـامـبــردج. ولـقـد رحل إلى أمــريـكـا سـنـة
ـــا عـــاد إلى إجنـــلــتـــرا عـــمل مع  1951و
دار نــشــر لــلــمـــوســيــقى لــقــسم الــدعــايــة
واإلعالن فيـها. وفى عام  1958ظـهرت
له مسـرحيـة (تـمرين لألصـابع اخلمس)

. واستمر عرضها سنت
ـــؤلف ــــتـــرجـــمــــة إن رؤيـــة ا وتـــضـــيف  ا
لـإلنــــســـــان هى أقـــــرب إلـى رؤيــــة كـــــاتب
الكوميديا مـنها إلى التراجيديا وكتابات
شــــــــافـــــــر هـى مـن ضـــــــمـن مـــــــا يـــــــعـــــــرف

(بــالـــكـــومــيـــديـــا الــســـوداء). ومـــســرحـــيــة
"اصـــطــــيــــاد الــــشــــمس" هى مــــســــرحــــيـــة
تـــاريــخـــيـــة ولـــيـــست اجـــتـــمـــاعــيـــة أو هى
مـسـرح مـلـحـمى وقـد اسـتـعـمل إمـكـانات
ــوســـيــقـى والــرقص والـــغـــنــاء وأســـلــوبه ا
ـســرحى غـنـى بـالـصــور الـشــعـريــة غـيـر ا

ألوفة. ا
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لك عبدالله الثانى  عرضت على مسرح مـركز ا
ــديـنــة الـزرقــاء  األردنـيــة مـســرحـيـة الـثــقـافى  
نافـذة إلى اجلانب اآلخـر  وذلك ضمن فـعالـيات

سرحى الثامن . مهرجان صيف الزرقاء ا
ـسـرحــيـة الـتى ألـفـهــا وأخـرجـهـا أحـمـد تــتـنـاول ا
ـرأة ــسـاواة بــ الــرجـل وا الــعــلــيــمــات قــضــيــة ا
ــرأة الــتى تــمــثل وتــنــادى بــإعــطــاء احلــريــة إلى ا
حــيـث تـــطـــرح مـــســألـــة الـــقـــتل نـــصف اجملـــتـــمـع 
ـتفـشيـة فى مـجتـمـعات الـشرق بـداعى الشـرف ا

من خـالل قــصـــة فـــتـــاة قــرويـــة يـــجـــتــذبـــهـــا أحــد
الــشــبــان ويــقـــعــان فى هــوى بـــعــضــهــمــا   إال أن
أهــالى الــقــريــة يــنـــســجــون حــولــهــمــا احلــكــايــات
واألقاويل التى أغـلبها مـختلـقة وغير صـحيحة 
ـا يــدفع الـوالــد إلى قـتل ابــنـته لــلـحــفـاظ عـلى

سمعة العائلة.
ــســرحــيــة بــطــولــة  فــاديــا أبـو غــوش وعــيــسى  ا
وسـيـقى لؤى اجلراح وأحـمـد العـليـمـات ووضع ا

دويكات وصمم الديكور عبد الله الزيود
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ـنـون" السـخيـلـوس من إعـداد وإخـراج  إيلى عـرضت الـفـرقة الـلـبـنـانيـة مـسـرحـية "اجـا
حلــود فى جــوار كــنـيــســة سـيــدة عــمـشــيت عــقب عــودتـهــا من قــبـرص وتــمــثـيــلــهـا لــبــنـان

ى الثالث عشر للدراما اإلغريقية. هرجان العا واشتراكها فى ا
سـرحـية عـلى فـكرة الـعدالـة الـعائـليـة الـتى سبـقت فـكرة عـدالة الـدولـة احلاكـمة وتركـز ا
ـؤسـسـات والــقـانـون. وقـد اعـتــمـد اخملـرج حـبـكــة تـمـزج  األجـواء اإلغـريــقـيـة بـاألجـواء وا
ـتـوسـطـية عـمـومـا واللـبـنـانـية خـصـوصـا مـعتـمـدا عـلى اآلالت الـشرقـيـة من بـزق ورباب ا
ــسـجــلــة (الـكــورس) وعــلى األلـوان ونــاى وقـانــون وصــنـوج وعــلى األصــوات اخلــارجـيــة ا

واإليقاع والتمثيل باجلسد واحلركة.
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سرحي جريدة كل ا

> لم يكن محمد صبحى يرى نفسه إال راقص باليه حتى أنه لم يفكر فى احتراف
وسيقى والباليه يسحره. التمثيل فى صباه فقد كان عالم ا

> اخملرج أحمد السيد يقوم
حاليا بإجراء بروفات

سرحى "حلم ليلة العرض ا
صيف" للكاتب وليم

شكسبير وانتاج فرقة مسرح
الشباب وبطولة مجموعة
من الوجوه الشابة من
عهد خريجى وطالب ا

العالى للفنون
قرر عرضها سرحيةومن ا ا
وسم الشتوى القادم خالل ا
فى إطار خطة طموحة

يتبناها اخملرج هشام عطوة
مدير مسرح الشباب .
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أحمد زيدان

أســبــاب ويـضــيف مــصـطــفى مــا هـو احلل
اذا كـان اجلـميع يـعـلم أن االجتـاه هـو إلـغاء
ـــســـرح فـــمـــاذا ســـنــفـــعل ? فـــكــرة نـــوادى ا
سـرحي ويرجع مـصطفى بـغرابة غـياب ا

بــسـوهــاج إلى قـلـة الــدعـايــة لـلـمــهـرجـان !!
أمـــا مـــلـــحـــوظـــته الـــنـــهـــائـــيـــة الـــتـى أوردهــا
ـســرح بـإقـلـيم بـرسـالــته تـعـبـيــرا عن حـال ا
وسـط وجـــنــوب الـــصـــعـــيـــد فـــهى كـــمـــا أتت
بـالـرسـالة : إقـلـيم وسط وجـنـوب الـصـعـيد
الـثقـافى يقـع مقـره فى محـافظـة أسيوط 
وهى احملـافـظـة الــوحـيـدة فى هـذا اإلقـلـيم
الـتى ال يوجـد بـها مـسرح وال فـرقـة قومـية
وال حـتـى نـوادى مــسـرح مــنـذ عــدة سـنـوات

وال نعرف السبب فى ذلك .  

مـــحـــمــد مـــســـعـــد : الـــنـــوادى حتـــتـــاج خلـــطــة
ـثـلـة فى ـسـرح  ـعـالـم من إدارة ا واضـحـة ا
مــديـرهـا عـصـام الــسـيـد الـنـوادى بــالـصـعـيـد
سـرحيـ وقيامـهم بدورهم حتـتاج لـتكـاتف ا

حتى تشعر بهم العاصمة .
مــــصــــطــــفى ابــــراهــــيم: مــــقــــر إقــــلــــيم وسط
وجــنــوب الـصــعـيــد الــثـقــافى  فى مــحـافــظـة
لـيس بها مـسرح وال فرقة قـومية وال عرض
نوادى يـتيم مـنذ سنـوات واالجتاه هـو إلغاء

النوادى !!
نـــقــاش ســـاخن عــلـى مــجـــمــوعـــة مــســـرحــنــا
ـــــســــرح الـــــبـــــريـــــديــــة بـــــخـــــصـــــوص نـــــوادى ا
بالـصعيـد بدأت برسـالة مصطـفى إبراهيم
ـــاضى ثـم رد عـــلـــيـــهــــا الـــنـــاقـــد األســـبــــوع ا
ـهـرجـان مـحـمـد مـسـعـد مــحـلال لـتـجـربـته 
الـــنــوادى بـــإقــلــيـم وسط وجــنـــوب الــصـــعــيــد
الـثــقـافى مــحـاوال فى رســالـته رصــد تـراجع

دينتهم . قام  هرجان ا عن ا
ــسـرحى أمــا مـصــطــفى إبــراهــيم اخملــرج ا
ـوضــوع يــحــاول أن يــشــرح مـا الــذى أثــار ا
حـــدث ويــدفع عـن نــفـــسه وعن مــســـرحــيى
سـوهــاج بـقـوله أنت ال تــسـتـطــيع أن تـفـعل
ــــكـن أن تــــكـــــتب ــــفـــــردك فـال  كل شـىء 
ـفـردك وتــتـابع وتـصــدر وتـنـشــر كل شىء 
البـــد أن يـــكـــون هــنـــاك مـــجـــمــوعـــة كـــامـــلــة
مـتـكامـلـة تـرغب فى هـذا الـعـمل الـتـطوعى
ولكن اجلـميع ال يـريد وهـناك عـدة أسباب
سـرحي لذلك وأنـا ال ألومـهم فقـد رأى ا

فى سـوهاج من قـبلى الـكـثيـر والكـثيـر وهو
ــســانـدة مــا جــعــلــهم يــعــدلــون عـن فــكــرة ا
وأرجع مــصـطــفى ضــعف الــعـروض إلى أن
ـــســـرحــيـــ تـــراجــعـــوا عن تـــقــد أغـــلب ا
ــسـرح والــبــعض دفـعه عــروضــهم بـنــوادى ا
لــــعــــدم تــــقـــد عــــرضـه أيــــضــــا دون إبـــداء

سرح بـصفة عامة مـستوى النـوادى وانتاج ا
وربـــطه بــعــدة أمـــور مــنــهــا تـــوصــيــات جلــنــة
ـسـرح الـعام الـتـحـكيم فـى مهـرجـان نـوادى ا
ــاضى والــتى يــرى مـســعـد أنــهــا تـوصــيـات ا
أثــارت حـــالــة من الــتــشــاؤم حـــول مــســتــقــبل
ــــســـرح كــــذلك اعــــتــــبـــار الــــنـــوادى نــــوادى ا
طـريقا إلعتـماد اخملرج وف الـنهاية قال
مـــســعـــد أن فــكـــرة مــنـــاقــشـــة الئــحـــة نــوادى
ـسرح _والـتى وزعت من قـبل شـاذلى فرح ا
مــديــر الــنـوادى  _حتــتــاج إلى دعم مـن قـبل
ــهـتــمـ بــتـلك احلــركـة خــاصـة ـبــدعـ وا ا
ـــــشــــروع الـالئــــحـــــة ثــــغـــــرات عــــديــــدة وأن 
ومـثـالب حتـتاج لـلـمـنـاقـشـة و دورنـا هو دعم
ذلك التوجه اجلـيد لإلدارة عبر تقو ذلك
ـشـروع والــدفـاع عن مـكــتـسـبـاتــنـا وتـخـطى ا
الـســلــبـيــات وأنـهـى رسـالــته بــأن مـســرحـيى
سـوهـاج فى أغـلـبـهم سـجـلـوا غـيـابـا واضـحـا
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ــركـــزيــة لالحتــادات الــطالبــيــة بــالــعــجــوزة – ــقــر اإلدارة ا
محـافظـة اجليـزة وقد حـضر الـدورة سبـعة عـشر دارساً من
ـمـلـكة ـثـلـون مـخـتـلف مـنـاطق ا ـمـلـكـة الـعربـيـة الـسـعـوديـة  ا
ويـشكلون مزيجـاً من اخلبرات التربويـة التى تعمل فى مجال
ـدرسى . الـطـريف أن أعـضـاء اإلشـراف الـتـربـوى لـلـمـسـرح ا
ن فيهم منشىء اجملموعة. تلك اجملموعة بلغوا  6أعضاء 
ــسـرح ــا كــان ذلك يــعــنـى مــدى االهــتــمــام بــا مــســرحــنــا : ر
ــا ـــنــا الــعــربى والــذى يــحــتــاج ر ــدرسى بــعــا الــتــربــوى أو ا
لـــنـــظـــرة تــــأمل حـــول أهــــدافه وآلـــيـــات الــــعـــمل بـه فى بـــعض
مـدارسنـا وإن صح التـعـبيـر فى بعـض مديـريات الـتـعلـيم التى
ـسـرحى ونــضـال أسـاتــذته لـعـمل يـعـلــو بـهـا صــوت الـتـوجــيه ا

حصص تربية مسرحية .
ن يـريـد االشـتـراك أو له اهـتـمام وهـذا هـو رابط اجملـموعـة 

درسى  سرح ا با
www.facebook.com/ 

group.php?gid=135823204051" 

ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسعـوديـة وحتـت رعـاية الـتـربـيـة والـتـعـلـيم بـا
وإشـراف وزارة الـتـربـيـة والـتـعـليـم بجـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـية
ـوافق  17مـن شــعــبـان ?1430 يــوم الــســبت  2009/8/8ا
ـدة ثـمـانـيـة أيـام ـوافق  8/16 واسـتـمـرت حـتى يـوم األحـد ا

مــجـــمــوعـــة جــديـــدة عــلى الـــفــيس بـــوك خــصـــصت لـــلــكــوادر
ـسـرحـيـة وفى مـعـلـومـاتـهـا األسـاسـية الـتـربـويـة فى الـفـنـون ا
يــقــول مــحــمــد أحــمــد مــصــطــفى مــنــشىء اجملــمــوعــة : يــعــد
ـسرح من األنـشطـة الثـقافـية الـتى لهـا دور هام فى الـعمـلية ا
ـا يـسـاعـد فـيه عـلـى تـنـمـيـة مـهـارات اإللـقـاء الـتـربـويـة نـظــرا 
ـــشـــاركـــة هـــذا إلـى جـــانب الـــقـــيم والـــقـــدرة عـــلى احلـــوار وا
ــسـرح من ــعـرفــيــة األخـرى الــتى يـســتــمـدهــا الـطــالب من ا ا
ــضــامــ الـثــقــافــيــة الــتى يــطــرحــهـا الــنص الــدرامى خالل ا
ه الذى يـنسـجه  كـما أن لـلـمسـرح دوراً هامـاً فى تـنمـية وعـا
ـهــارات الــتى يـجب أن مـهــارة االبــتـكــار والـتى تــعــد من أهم ا
يـكـتـسـبـهـا الـطـالب أثـنـاء دراسـته. األمـر الـذى يـتطـلـب إعداد
سـرح الـتربـوى وذلك لـتحـقيق كـوادر متـخصـصـة فى مجـال ا
نشـود ونظراً للـطبيعـة النوعـية التى ينـتمى لها ذلك هـدفه ا
ـسرح سـرحى والـذى يخـتلـف بطـبيـعـة احلال عن ا الـقطـاع ا
سرح الـتربوى فى بـشكـله الفنى الـبحت األمر الـذى يجـعل ا
احــتـيــاج لــنـوع خــاص من الــكــوادر جتـمع بــ اجلــانب الــفـنى
والــتـربـوى. أمـا آخـر أخـبــار اجملـمـوعـة فـهى مـتــابـعـة بـالـصـور
ـســرحــيــة والــتى أقــيـمـت حتت رعــايـة وزارة لــدورة الــفــنــون ا
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ـسرحـنا عـلى اإلنتـرنت وهى نشـر أعداد اجلـريدة بـامتداد   pdfوذلك خـطوة جـديدة 
لـلـمـتابـعـ الـذين يـريـدون االحـتـفـاظ بإصـدارات اجلـريـدة أو مـتـابـعـة أعـدادها األولى
ونسخة الـ   pdf تتيح للمتصفح أن يرى نسخة طبق األصل للطبعة الورقية للجريدة
مــسـرحـنـا : خـبــر انـتـظـرنــاه طـويال وعـقــبـال صـدور نـســخـة بى دى إف أسـبـوعــيـة تـتـبع
ن يريد اقتناء اجلريدة حتى العدد صدور النسخة الورقيـة . وهذا هو موقع اجلريدة 

وقع  84وأخبرونا إن حدثت أى مشاكل فى االتصال با
"http://www.masrahna.gov.eg/ 
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> عندما كان محمد صبحى طفال كان يعيش مع أسرته فى منطقة أرض
شريف بالقرب من شارع محمد على والذى كان يطلق عليه شارع الفن.

> كان منزل أسرته يقع أمام دارين للسينما هما سينما الكرنك وسينما بارادى
الصيفى وكانت هذه فرصة جيدة للطفل ليتابع جميع األفالم التى تعرض
بهما.
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اإلعالمى. وقـد حصل أحمـد من قبل علـى عدة جوائز
مـنــهـا جــائـزة أحـسـن صـوت فى مــسـابـقــة أقـيــمت عـلى

مــســتـــوى اجلــمــهــوريـــة عــلى مـــســرح الــبـــالــون. كــمــا 
ـه بـشـهـادات تــقـديـر من وزارة الــتـربـيـة والــتـعـلـيم تـكـر
ومــحــافظ الــقــاهــرة. أحــمــد سـجّـل بــصـوتـه أغــنـيــة من
كـلـمات فـتحى خـطاب وتـلـحيـنه ويريـد أن يـستـمع إليـها
ــنـتــجــ فــيــكــتــشف مــوهــبـتـه ويـقــدمه. لـم تـأت أحــد ا
مـوهــبـة أحـمــد مـجـدى مـن فـراغ فـوالــده يـكـتب الــشـعـر

وأخيه األكبر يكتب ويلحن.

ـــكــنـك عــزيــزى الـــقــارىء أن تـــغض الـــطــرف مـــؤقــتًــا
وتــفــوّت لــنـــا هــذه الــســـطــور الــتى ســـتــجــدهـــا هــنــا فى
ــشــاويــر".. وبــدورنــا ســنــعــتـرف لـك بــأن مـا صـفــحــة "ا
ـكــنك اعــتــبــاره "فــركـة سـوف تــقــرأه لــيس مــشــوارًا.. 
كـعب" غـيـر أنـهــا فـركـة كـعب تـفــرح الـقـلب.. ونـحن فى
حـاجة ألن نـفرح وال فرحـة تعـدل عنـدنا رؤيـة البراعم
وهى تـتفـتّح واألطفـال وهم يحـصدون اجلـوائز عـلى ما
يـبـذلـون من جـهـد.. وهـذا هـو الـطـفل أحـمـد مـجدى أو
"مــيــشــو" كــمــا يــدلــله أصــدقــاؤه وأفــراد عــائــلــتـه يــفـوز
ركز األول تـمثيل فى مـهرجان األطـفال الذى بجائـزة ا
أقيم مؤخرا على خـشبة مسرح جاردن سيتى عن دوره
فى مسرحية "إمبـراطور البلى" التى ألفّها عبده الزراع

وأخرجها يوسف أبو زيد. 
أحـمد بدأ تفتـحه مبكرا حـيث كان يشارك فى حفالت
ــدرســيـــة كــمــطــرب مــســرح الـــتــلــيــفـــزيــون واحلــفـالت ا
تلك صـوتا جمـيالً جعله مـطلبـا أساسيا صغـير. فهـو 
.. ــــقـــامــــة داخل مــــحــــافـــظــــتـــ فـى كل االحــــتـــفــــاالت ا
وبـاإلضـافـة إلى الـغـنـاء يـجـيـد أحـمـد الـعـزف علـى عدد
ـثالً فى من اآلالت كـمـا يــجـيـد الـتــمـثـيل وقــد شـارك 
ناسبات التمثيلية فشارك فى عرض "إحنا عدد من ا
أغـلى نـاس" مع اخملـرج عادل نـور الـدين الـذى قدم فى
مـركـز شـبــاب اجلـزيـرة كـمـا يــتم االسـتـعـانــة به لـلـقـيـام
ـسـلـسالت بـتـمــثـيل مـشــاهـد صـغـيــرة فى الـعـديـد مـن ا
واألفالم والـبرامج الـتى يتم إنـتاجـها فى مـدينـة اإلنتاج
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نورهان عبد اللهدعاء حس

إبـراهــيم عـبــد الـسالم حــاصل عـلى بــكـالــوريـوس الــتـجـارة إضــافـة إلى
عـهـد الـعـالى لـلـسـيـنمـا بـدأ مـشـواره الـتـمـثـيلى عـمـله دراسـات حرة فـى ا
ـســرحـيـة ومن بـ ـجـرد الـتــحـاقه بـاجلـامــعـة وانـخـراطه فـى فـرقـهـا ا

ـسـرح اجلـامعى: ـسـرحى فى ا األعـمـال الـتى قـدمهـا فى بـواكـيـر عمـله ا
"الـفتى مـهـران لعـبد الـرحمن الـشـرقاوى لـعبـة النـهايـة لـصمـويل بيـكيت
واإلخـراج لـيــوسف احلـسـيـنى الـذى أشـركـه فى أكـثـر من عـرض له مـثل
"عـلـى جــنـاح الــتــبــريــزى وتــابــعه قــفــة" أللــفــريــد فــرج وعـرض الــعــرائس
لـصالح عـبـد الـسـيـد. كــذلك شـارك فى "أزمـة شـرف" تـألـيف لـيـلى عـبـد

نشاوى. الباسط وإخراج عبد العزيز ا
حــصّل إبــراهــيم عــبــد الــسالم خالل مــشــواره الــتــمــثـيــلـى  عـلـى خــبـرات
ـمـارسـة اإلخـراج فـاقـتـحم اجملـال بـعـدة عـروض مـسـرحـيـة كـثـيـرة أهـلـته 
هي: "مـكـان مع اخلـنـازيـر" تـأليـف فوجـارد و"مـنـ أجـيب نـاس" لـنـجيب
" لــعـــزت عــبــد ســرور "إيـــزيس" لــتـــوفــيق احلـــكــيم "أوبـــريت الـــشــحــاتـــ
الوهاب حـلم يوسف لـبهيـج إسماعـيل "مجـلس العدل" لـتوفـيق احلكيم
"بـابا زعـيم سـياسـى" لسـعـد الديـن وهبه و"الـزيـر سالـم" و"شمس الـنـهار"
لك" واألخيرة لسعد الله ونوس "رواد الفضاء" تأليف هند لك هو ا و"ا

مختار.
ويخـتار إبراهيم أن يذهب بخـبراته الفنية إلى مـجال الدراما اإلخراجية
رحـوم" لفـايز ويشـارك فيـها مـخرجًـا لـلمـسلـسالت اإلخراجـية ومـنهـا "ا
حالوة "وال فى األحـالم" لـنـاديـة فـهـمى "عـالـم شـهـرزاد" تـألـيف مـجـدى
ــعـــالى زايــد وأمــيــنــة رزق "فــراولـه" تــألــيف مــحــمــد اجلالد والــبــطــولــة 
سـلـيــمـان والـبـطـولـة لـيــاسـمـ عـبـد الـعـزيــز وصالح عـبـد الـله ومـؤخـرًا:
"رايـات الـنــصـر" تـألــيف عـبـد احلــمـيـد الــهـواري والـتــمـثـيل ألشــرف عـبـد
الــــغـــفــــور شــــارك إبـــراهــــيم كــــمـــمــــثل ومــــخــــرج مـــســــرحى فـى عـــدد من
هرجـانات وحـصل علي الـكثـير من اجلـوائز حـيث شارك فى مـهرجان ا
اجلـامـعـات وحـصل عـلى اجلـائـزة األولى عن عـرض "مـنـ أجـيب ناس".

محمود احللوانى
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رغم مــرور كل هــذه الــســنــوات الــطــويــلــة عــلى مــحــمــد
ـسـرح فــإن أحالمه لم تـنـته بــعـد وتـتـجـدد الـصـفــتى بـا
ــدرسى وبـــيــوت الـــثــقـــافــة ــســـرح ا دائــمـــا فى كل مـن ا
اللذين يعتبرهما من أهم الروافد التى أخرجت الكثير

من فنانى مصر.
دينة شب القناطر سنة ومحمد الصفتى الـذى ولد 
رحلة االبتدائية سرح فى ا ارسة ا  1961 بدأ 
رحـلت اإلعـدادية والثـانوية ثم ثم توالت أعـماله فى ا
ـسرح فى كـلـيـة اآلداب بجـامـعـة بنـهـا ويـعتـبـر مـرحلـة ا
ـراحل فى حــيـاته الـتى تــعـلم فـيـهـا اجلـامــعى من أهم ا
سـرحى علـى يد مـجمـوعة من الـكثـير وتـشكـل وعيـده ا

اخملـــرجـــ الـــذين تـــأثـــر بـــهم ومـــنـــهم عـــاطـف نـــعـــمــان
والسيد الباجورى والكاتب البنهاوى الكبير سمير ندا.
وبعد حصوله على لـيسانس اآلداب قسم لغة عربية
ســنــة  1986يــتم تــعــيــيــنه مــدرسًــا لــلــمــســرح بـإدارة
شـبـ الــقـنــاطـر الـتــعـلــيـمـيــة ومن وقـتــهـا وحـتى اآلن
أخــرج مــا يـقــرب من مــائــة عــرض مــســرحى مــا بـ

مـسـرحـة مـنـاهج ونـصــوص مـسـرح مـعـروفـة بـجـانب
سـرحيـة لكلـية التـربية إخـراجه لعدد من الـعروض ا
ـــهـــمــ مـــثل ـــؤلـــفــ ا بـــجـــامــعـــة بـــنـــهــا لـــعـــدد من ا
ــاغــوط مــيــخــائــيل رومــان ونــبــيل بــدران ومــحــمــد ا
ــدرسى يـجب أن يـكـون ـسـرح ا ويـرى الـصـفــتى أن ا
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ـدرسـة وخارجـهـا ويـخاطب له كـيـان حقـيـقى داخل ا
وزير الـتربـية والـتعـلـيم من خالل مسـرحتًـا بأنه (أى
درسى سرح ا لك خطـة لتطوير هذا ا الصفتى) 
نح الفرصـة لتنفيـذها أو حتى عرضها ويـتمنى أن 
عــلى ســيــادتـه ويــقــول الــصــفــتى أنـه قــام بــتــســجــيل
ــسـاعـدة ـســرحـة  ــواد دراسـيــة  ثــمـانـى سـاعـات 
الـــطالب أنـــفــســـهم وهـى تــوفـــر الـــكـــثــيـــر من الـــوقت

واد الدراسية. واجلهد على الطالب فى فهم ا

هالـة حمـدى.. إسكـندرانـية أصـيلـة تقـول "أيّوه يـا جدعـان" وتدلّع الـفعل كـما يـفعل
ـثـلــو ونـلـعـبـو ونـروحـو أى إسـكـنـدرانى حـتى ولــو لم يـخـرج من الـبـيــضـة فـتـقـول: "
ونـقبـضـو" كـما أنـهـا ال تقـبض راتـبـها مـثـلـنا بـاجلـنيه.. هـى تقـبض بـ "اجلـنى" الذى
دى الشـبه بينه وبـ اجلنيه الـذى نعرفه جمـيعا بل يـكاد يكون يدهشنـا جميـعا 
هو.. بل هو بالفعل غير أنه فى اإلسكـندرية يخضع لقاعدة التدليل الذى يخضع
إلــيـهـا الــفـعل وأسـمــاء األشـخـاص وعــلى الـرغم من كـل ذلك الـهـوى اإلســكـنـدرانى
فـقد قـررت هـالـة مـغـادرة مديـنـتـهـا إلى الـقاهـرة سـعـيـا وراء الـنجـاح والـشـهـرة على
دارس سـرح وبفن التـمثيل مـنذ التـحاقهـا با خشـبات أبى الفـنون. تعـلقت هالـة با
ـدرسى. هـالــة حـمــدى تـنـتــمى إلى فـصــيـلـة ـســرح ا ومـارسـته مـن خالل أنـشـطــة ا
ـسألة جـميـلة من الـبشر هى فWيـلة األقزام تـلك الفصـيلة الـتى تثـبت دائمًا أن ا
لـيـست بالـطـول وضخـامة األجـسـام ولكن بـاجلهـد واإلصـرار والعـرق وهو األسلـحة
الـتى اعـتـمـدت علـيـهـا هـالـة فى مـشـوارهـا الـفـنى. كـانت الـبـدايـة حـ أسـنـد إلـيـها
اخملرج مـصـطـفى الـصغـيـر دورا فى مـسـرحيـة "سـونـيا" وبـعـد ذلك عـمـلت مع عدد
مـن اخملــرجـــ مــثل مـــحــمـــود أبــو جـــلــيـــلــة "رحـــمه الـــله" فى عـــرض "عــبـــد الــقــوى
الــفـــهــلـــوى". ومع عـــزة لــبـــيب فى عـــرض "عــالم أقـــزام" كــمـــا شــاركـت فى "األقــزام
ن الـنمر وإخراج محمد شـوقى و "السلطان احلائر" والسـاحرة العجوز" تأليف أ
إخـراج عـاصم جناتى كـمـا شاركت مع الـنـجم نور الـشـريف فى مسـرحـية "األمـيرة
ـسـرح إلى الـشـاشة الـصـغـيـرة فـشاركت والـصـعلـوك". جتـاوز طـمـوح هـاله حمـدى ا
ـسـلـسالت مـنـهـا "قـمـر  14وكـالـة عـطـيـة" كـمـا وقـفت أمـام كـامـيـرات فى عـدد من ا
السـينما فى عدد من األفالم الروائيـة القصيرة باإلضافـة إلى فيلم "حمادة يلعب"
مع الـنـجم أحـمـد رزق كـذلك شـاركت هـالة فـى عدد مـن الكـلـيـبـات كـمـوديل مـنـها
طرب محمد عبد مثل أغـنية "السبت" ألحمد الـعيسوى وكليب الزم عريس "مـع ا
هـرجانـات آخرهـا مهرجـان الطـفل الذى اللـه. شاركت هـالة حـمدى فى عـدد من ا
أقـيم مـؤخـرًا عـلى خـشـبة مـسـرح قـصـر الـطـفل بـجـاردن سـيـتى كـمـا حصـلت عـلى

الكثير من اجلوائز وشهادات التقدير من مهرجانات مختلفة.
هالة ال تسعى وراء الشهرة أو النجومية ويكفيها فقط أن تكون محبوبة ومعروفة.

اخليول وفرق الفنون الشعبية تستعرض
مهارتها فى افتتاح قصر مطروح

الثقـافية لـلهيـئة وخالل عدة سـنوات تمـكنا
فى الـــهــيـــئــة  –بـــتــوفـــيق مـن الــله ســـبـــحــانه
وتـعـالى  –من تـطـويـر وحتــديث الـعـديـد من
واقع وافتتاحـها يكفى أن أذكـر منها على ا
ـــثـــال ال احلـــصـــر: قــــصـــر ثـــقـــافـــة ســـبـــيـل ا
ـــنــصــورة وقــصــر ســوهــاج وقــصـــر ثــقــافــة ا
ثــقـافــة دمــيـاط وقــصـر ثــقـافــة بــنى سـويف
وقــد انــتــهـــيــنــا من حتــديـث وتــطــويــر قــصــر
ثقافة السويس وفى انتظار موعد افتتاحه
والــعــمل فى قــصــور ثــقــافــة أســيــوط وبــنــهـا

وشب الكوم جار على قدم وساق.
وهــا نــحن الــيــوم مــعــكم فى مــديــنــة مــرسى
مـــطــروح لـــنـــفــتـــتح قــصـــركم الـــذى اســتـــعــاد
ـواصـلة عـافـيـته من جـديـد وأصـبح مـؤهـالً 
ـهـمة ـنـطـقـة ا رسـالـته الـتـنـويـريـة فى هـذه ا

ذات الطبيعة الساحرة من أرض الوطن.
إن قــــصــــر ثــــقـــافــــة مــــرسى مــــطــــروح الـــذى
أنــــشىء عــــام  1972وظل عــــلى مــــدى 37
عاما يستـقبل رواده من أبنـاء مطروح ويتيح
لـهم الــكـثـيــر من الـفــرص لـتـنــمـيـة مــواهـبـهم
وتـعــظــيم قــدراتــهم اإلبـداعــيــة فى مــجـاالت
وسـيـقى والـفن الـتشـكـيلى األدب والغـنـاء وا
ــعــارف وغــيــرهــا ويــزودهم بـــالــكــثــيــر من ا
واخلـبـرات فى كـثـيـر من اجملـاالت الـثـقـافـية
والــفـنــيــة األخـرى هــا هـو ذا يــقف أمــامـكم
صـرحــا شـامـخـا مـن صـروح الـهـيــئـة الـعـامـة
لـقصور الـثقـافة مـنتـظرا مـنكم ومن أبـنائكم
وبــنــاتــكم أن تــعـمــروه بــانــشـطــتــكم احلــيــويـة

وتزينوه بإبداعاتكم اجلميلة.
أهــنـــئــكـم جــمـــيــعًـــا بــهـــذا الــصـــرح الــثـــقــافى
ـــنـــيـف واســـمـــحـــوا لى أن أهـــنىء ســـيـــادة ا
احملـافظ تـهـنـئـة خـاصـة بـهـذا احلـدث الـذى
كان يـقع فى بـؤرة اهتـمامـه منـذ قدومه إلى
هــــذه احملـــافــــظـــة ألنه رجـل يـــعـــرف قــــيـــمـــة
ــثـــقــفــ وهـــو من احملـــافــظــ الــثـــقــافـــة وا
الــقـالئل الــذين ال يـــألــون جــهـــدا فى ســبــيل
دعم وتـشــجـيع األنـشــطـة الـثــقـافـيــة بـكل مـا

حتتاجه ماديًا ومعنويًا.
وأعــــــقـب ذلك تــــــبــــــادل الــــــدروع بـــــ كـل من
احملــــافظ ود. أحـــمــــد مـــجــــاهـــد واخـــتــــتـــمت
الفعـاليات بفـقرات فنـية قدمـتها فـرقة قصر
طروح وفرقة الغربية لآلالت ثقافة الطفل 
الـشـعــبـيـة وفـرقـة الـبـحـيـرة لــلـفـنـون الـشـعـبـيـة

وختاًما فرقة مطروح للفنون الشعبية.
جدير بـالذكـر أن القصـر يتكـون من مبـني
ـلحق سـرح ومـبـنى األنشـطـة" بـاإلضافـة  "ا
إداري لــفـــرع ثــقــافــة مــطـــروح ويــضم مــبــنى
ـــســـرح قـــاعـــة مـــغـــطــاة مـــكـــيـــفـــة مـــركـــزيــا ا
ومـجـهـزة بـأفـضل تـقـنـيـات فـنـيـة من أجـهـزة
ـسرح وآالت الـصـوت واإلضـاءة وميـكـانـزم ا
الــعـرض الــســيــنــمـائـي ويـتـم تـزويــد الــقــصـر
بـالــكــامل بــأجــهـزة إنــذار احلــريق واإلطــفـاء
التلقائى كمـا يضم القصر استراحة للفرق
الــفــنــيــة تــشــتــمل عــلى  15غــرفــة فــنــدقــيـة
مـجــهــزة السـتــقـبــال الـفــرق الــفـنــيـة الــزائـرة
ـديـنة لـلـمحـافـظـة والـتى تـقـدم عـروضـهـا بـا
إضافة إلى الكافيتريا ومخزن عام للفرع.

> الباحث هشام
عبدالعزيز يعد معجماً

للعامية يتضمن ما أجنزه
من جمع ميدانى إضافة
تعددة التى عاجم ا إلى ا
قام بتحقيقها  سبق أن
قام هشام عبدالعزيز
نتخب بتحقيق كتاب ا
فيما وافق  لغة أهل مصر
من لغة العرب مع زميله
الكاتب والباحث عادل

العدوى.

د. مجاهد: حادث بنى سويف نقطة
واقع انطالق لتحديث وتأم جميع ا

استقبلت الضيوف معلنة عن فرحتها

حتت رعـــايــة الـــفــنـــان فــاروق حــســـنى وزيــر
الـثـقـافـة افــتـتح الـلـواء مـحــمـد سـعـد خـلـيل
محافظ مرسى مـطروح ود. أحمـد مجاهد
رئـيس الهيـئة الـعامـة لقصـور الثـقافـة قصر
ثـقـافـة مـطـروح الــتـابع إلقـلـيم وسط وغـرب
الـدلـتـا الثـقـافى بـرئـاسـة إجالل هـاشم بـعد
جتـديـده وتـطويـره بـتـكـلـفة إجـمـالـيـة قـدرها
ثــــمـــانــــيــــة ماليــــ ونـــصـف مـــلــــيــــون جـــنــــيه
وبـــحــــضـــور الـــعـــديـــد من قـــيـــادات الـــهـــيـــئـــة
واحملــــــافــــــظــــــة ولــــــفــــــيـف من اإلعـالمــــــيـــــ

. والصحفي
وقـائع االفـتـتــاح بـدأت بـاسـتــقـبـال احلـضـور
بـــديــفــيـــلــيــة تـــضــمن اســتـــعــراضًــا لـــلــخــيــول
وعــروضًــا فــنــيــة لــفــرق الــبــحــيــرة والــتــنــورة
والـغـربـيـة لـلـفـنـون واآلالت الـشـعـبـيـة وفـرقة
أطـــفــــال قـــصــــر ثــــقـــافــــة مـــرسى مــــطـــروح
وأعــقـب ذلك تـــقــد فـــقـــرة فــنـــيـــة لــفـــرقــة
مـــطـــروح لــلـــفـــنــون الـــشـــعــبـــيـــة "احلــجـــالــة"
وشارك كل من محـافظ مطـروح ود. أحمد
مـــجـــاهـــد فى إزاحـــة الــســـتـــار عن الـــلـــوحــة

التذكارية للقصر.
بــعــد ذلك قــامــا بــافــتــتــاح مــعــرض "مــراسم
سيـوة" الذى شارك فيه  13فنـانا ثم تفقدا
ــــلــــحق بــــقــــاعـــة عــــرض الــــفــــنـــون ــــرسم ا ا
كتبة التشكيلية بـالقصر كما قاما بجولة با
الـعــامـة بــعــد الـتــطـويــر والــتى تـضم 7934
كــتـابًـا لــلـكـبــار حـيث ألـقت إحــدى شـاعـرات
مــطـروح قــصــيـدة عــبـرت فــيــهـا عن ســعـادة
ـديـنــة ومـثـقـفــيـهـا بـافـتــتـاح الـقـصـر أهـالى ا

بعد تطويره.
كـما استـعرض كل مـن محافـظ مطروح ود.
ـعلـومات أحـمد مـجـاهد قـاعة تـكـنولـوجيـا ا
الـتـى أضـيــفت لــلــقـصــر مــؤخــرا وتـضم 12
جـهـاز كـمـبــيـوتـر. ثم تـفـقــدا قـاعـتى الـفـنـون
الــشـــعـــبــيـــة ونــادى األدب إلـى جــانب قـــاعــة
ـــرأة واخلـــيـــمــة الـــبـــدويـــة ومـــعــرض نـــادى ا
ـســرح الـشـتــوى اجملـهـز احلـرف الـبــيـئــيـة وا
كــقـاعــة لــلــعـرض الــســيــنــمـائـى والـتـى تـصل
ســـعــــته إلى  580مـــقـــعــــدًا وعـــقب تــــفـــقـــد
القصر الـقى اللواء أركان حرب سعد خليل
مـحــافظ مــطـروح كــلـمــة بـدأهــا بــالـتــرحـيب
بـضيف احملـافـظة د. أحـمـد مجـاهـد رئيس
الـهـيـئـة العـامـة لـقـصـور الـثقـافـة مـثـنـيـا على
اجلـهد الـذى يبـذله لـنشـر الثـقافـة فى ربوع
مــصــر من أقــصــاهــا إلـى أقــصــاهـا دون أن
ـــنـــاطق احلــدوديـــة والـــنــائـــيـــة الــتى يــغـــفل ا
تـتـعطـش للـتـواصل مع الـفـنون والـثـقـافة فى
الـــوطـن األم وأشـــار احملـــافظ إلى ضـــرورة
االهتـمـام بتـطـوير مـنـاهج العـمل فى تـقد
الـــثـــقــــافـــة والـــفـــنـــون إلى جـــانب االهـــتـــمـــام
ـــــواقع مـــــشــــيـــــرا إلى ضــــرورة بــــتـــــطـــــويــــر ا
ــكــنــهـا االلــتــفــات لــتــشــكـيـل جلـان نــوعــيــة 
الــنــهـوض بــآلــيـات الــعــمل الـثــقــافى والــفـنى
الـــذى يـــعـــد مـــددا لـــتـــشــــكـــيل الـــوعى ودعم
االنـــتـــمـــاء واالرتــــبـــاط بـــالـــوطـن كـــمـــا مـــنح
احملــافظ مــكــافــأة قــدرهـا  25 ألف جــنــيه
ـشـاركـة فى حـفل ـنـظـمى احلـفل والـفـرق ا

االفتتاح.
وفى بـــدايـــة كــــلـــمـــته نـــقـل د. مـــجـــاهـــد إلى

ــنــشـآت اجلــمـاهــيـريــة بــكل وسـائل سـيــمـا ا
ـهــنـيــة وفى مـقـدمــتـهـا الــسالمـة والـصــحـة ا

أجهزة اإلطفاء التلقائى للحريق.
ا هـو جديـر بالذكـر أن كثـيراً من مواقع و
الـهــيـئـة الــعـامــة لـقـصــور الـثــقـافـة وبــخـاصـة
ـواقع الـرئـيـسـيـة الـتى أنـشـئت خالل فـتـرة ا
الــســتــيـــنــيــات أو الــســبــعــيـــنــيــات من الــقــرن

اضى قد أصبحت فى حالة يرثى لها. ا
ــواقع قـد اضـطـلــعت خالل عـقـود إن هـذه ا
من الـزمن بدورهـا الثـقافى عـلى أكمل وجه
ــيـزانــيـات رغم قـلــة اإلمــكـانــيـات وضــعف ا
ــبـالــغــة أن أقــول إن هـذه ولــيس من قــبــيل ا
ــــعـــامـل الكــــتــــشـــاف ــــواقع كــــانت أشــــبـه  ا
ــــواهب فى مــــخــــتــــلـف مــــجـــاالت ورعــــايــــة ا
اإلبداع الثقافى والفنى كما أشاعت مناخا
رائــعـا من االسـتــنـارة بـ جــمـاهـيــر الـشـعب
ـصـرى عـلى اخـتالف بــيـئـاتـهـا وشـرائـحـهـا ا
االجتـماعـية وقد كـان من ثمـرة ذلك اتساع
ـواطـنـ وزيـادة دائـرة الـوعـى بـ أجـيـال ا
الــطـــلب عــلـى اخلــدمــة الـــثــقـــافــيـــة وارتــفــاع
ـــطـــالــبـــة بـــالـــتـــوسع فـى إنـــشــاء األصـــوات ا
مــواقع ثــقـافــيــة جــديــدة من قــصــور وبــيـوت
ـة ـواقع الــقـد ومــكـتــبـات وإعـادة تــأهـيـل ا

لتواصل أداء رسالتها الثقافية.
وقـد اتـخــذت وزارة الـثـقـافـة من حـادث بـنى
سـويـف نـقـطـة انــطالق لـوضع خــطـة طـمـوح
ـواقع تـعــيـد من خـاللـهــا تـأهــيل كــثـيــر من ا

احلضور حتيـات الفنان فـاروق حسنى وزير
ـشـاركة فى افـتـتاح الثـقـافة الـذى كـان يود ا
هــذا الـصــرح بـعـد تــطـويــره وحـال دون ذلك
زيارته لـلصـ فى اجلولة الـنهائـية لإلعداد
النــتــخـابــات الــيـونــســكـو الــتى يــتـرشـح فـيــهـا

باسم مصر.
وأعــقب ذلك حتـــيــتــان من الـــدكــتــور أحــمــد
ـنــاسـبـة مـجـاهــد ألهـالى مــطـروح أولـهــمـا 
ـــعـــظم وثـــانــيـــهـــمــا حـــلــول شـــهـــر رمــضـــان ا

ناسبة العيد القومى للمحافظة.
ـثل الـعـربى "رب وأشـار د. مـجـاهــد بـقـوله ا
ضـارة نـافـعـة" ولـكن ذلك ال يـكـون صـحـيـحًا
إال إذا  اســتــيــعــاب آثـــار الــضــرر مع بــذل
أقــــــــصى اجلــــــــهــــــــد مـن أجل تــــــــوخـى عـــــــدم
الــتــعــرض له مـرة أخــرى ولــقــد كــان حـريق
بــــنى ســــويف ضــــارة.. ال بل كـــان مــــأســـاة..
مــأسـاة بـكـل مـا فى هــذه الـكـلــمـة من مــعـنى
ـــأســـاة رغم فـــداحـــتـــهـــا وشـــدة لـــكـن هـــذه ا
وطأتـها عـلى نفـوسنا جـميـعا قد نـبهـتنا إلى
مـوضــوعــ خــطـيــرين جــدا كــنـا فـى الـواقع
غـــافــلــ عـــنــهـــمــا لــيس فـى هــيــئـــة قــصــور
ـــا فى مــخــتــلف أجــهــزة الــثــقــافــة فــقط وإ
ومــؤسـســات الــدولــة مع تــفــاوت مــســتــويـات
اإلغـــــفــــال من جــــهــــة إلـى أخــــرى: أولــــهــــمــــا
ضرورة االهـتمـام بـعمل صـيـانة دوريـة لـلنـية
ـنـشـآت وثـانـيـهـما األسـاسـيـة فى مـخـتـلف ا
ـنـشآت وال ضـرورة االهتـمـام بتـزويـد هذه ا

د. مجاهد واللواء سعد خليل
خالل االفتتاح
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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

31 من  أغسطس2009 

ثل ومؤلف ومخرج مسرحى وهو من مواليد القاهرة 3 مارس > محمد صبحى 
1948 واسمه محمد محمود محمد صبحى.
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مخرج قدم كل
لك من ما 
إمكانيات فى
«أرض ال تنبت
الزهور» صـ14

 هل انتهى اللقاء ب
وروث الشعبى.. الدراما وا
السامرى يتحدث فى أخر

حلقاته صـ27

الغولة محاولة
 فى التجريب تفتح
رأة فى ملف ا
الواحات صـ9

 جورج أبيض وتشجيع
صرية أبناء األسر ا
على احتراف فن
التمثيل صـ31

سرحى يحتل  العرض ا
سرح الصدارة فى احتفال ا

ئويته صـ8 التونسى 

 مسرحنا تتجول فى األردن ولبنان
غرب لتعاين وسوريا والكويت وا

سرحية هناك صـ4 احلياة ا

صورة الغالف

 من سيرة وحياة
الفنان

 محمد صبحى

مختارات العدد 

 ركود 
ومعاناة فى

االستوديهات ..
حصار األزمة
تد إلى الية  ا
سرح صـ24 ا

Pirosmani, Niko
(Georgian,

1862- 1918)

لوحات العدد

إحــــســـاس عــــظـــيـم بـــالــــشـــرف
ـاثــله إحــسـاس والــفـخــر .. ال 
آخـر عـنـدمـا جتـلس في حـضرة
مـــــفــــــكــــــر وكــــــاتب فــــــريــــــد في
شخـصيته وفـكره .. وهي فرصة
قلـما ينالـها اآلخرون .. هذا أقل
مـا تـشـعـر بـه وجتـده في عـيـني
ــــراسـل الـــصــــحــــفي الــــشـــاب " ا
كــريـــســتــيــان بــوريــفــوي " وهــو
ــــفـــــكــــر يــــجـــــلس بــــ يـــــدي ا
ــســرحى " والــشــاعــر والــكــاتب ا
وويـل ســـونـــيـــكـــا " .. لـــيس هـــذا
فـــقط ولـــكـــنه يـــحــاوره .. ورغم
صـــــغـــــر ســـــنه إال أن مـــــظـــــاهــــر
احلــكــمـة والــنــبــوغ بــدت عـلــيه
عـنـدمـا تـرك سـونـيـكـا يـتـحدث
بــــحــــريــــة وتــــدخـل بــــعــــبـــارات

مقتضبة في مرات قليلة .
 اســـتــــمع إلـى ســـونــــيـــكــــا  حـــ
يتقـطر باحلـكمة والـشعر والفن
اقرأ صـ22 -23

أوبريت
شهرزاد..
 اختيار صعب
وتناغم ب نص
بيرم وأحلان
سيد درويش

صـ12

 هاملتهن .. طقس
درامى ورؤية
جريئة تؤكد
القدرة

على التحكم 
فى االنفعاالت
واألداء الصوتى

صـ10

سرحي جريدة كل ا

سرحية قسم التمثيل واإلخراج بتقدير امتياز عهد العالى للفنون ا > تخرج فى ا
مع مرتبة الشرف عام 1971.
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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

 حـــكـــايــــة الـــشـــاطـــر حـــسن
لــــــفــــــؤاد حـــــداد ومــــــتــــــولى

عبداللطيف

 مبروك عليهم كلهم
 نص مسرحى للكاتب 
د. هشام السالمونى

 د. كـمال يـونس يكتب
عن عرض هاملتهن 

د. سيـد اإلمـام يـقدم
ؤتمر شـهادته حول ا

العلمى للمسرح

بـاللغة العـربية على أثر تشـجيع سعد زغلول له
ورعــايــته لــنــشــاطه. والــواقع أيــضــا يــنــطـق بـأن
ـســرح فى ذلك الـوقت كــان مـقـصـورا حــضـور ا
عــلى الــطــبــقــة الــبــورجــوازيــة الــتـى اعــتـادت أن
سـرحية التى تقـدمها الفرق حتـضر العروض ا
الــزائــرة بــلـــغــات أجــنــبـــيــة.. وكــان الــتـــعــلــيم فى
ـــدارس يــتـم بـــالــلـــغـــة اإلجنـــلـــيـــزيـــة وهى لـــغــة ا
ـــســـيــــطـــر عـــلى الــــبالد فى ذلك ـــســــتـــعـــمـــر ا ا
.. وعــنــدمــا بـــدأ الــتــيــار الـــقــومى يــأخــذ احلـــ
ــعــارف الــعــمــومــيــة إلى مــداه واجتــهت وزارة ا
ــنــاهج كــان من الـــطــبــيــعى أن يــتــجه تــعـــريب ا
ـــضـى فى االجتـــاه نــفـــسه جـــورج أبـــيض إلى ا
عـــلـى أنه يـــتـــضـح من حـــديـث كـــان قـــد أدلى به
األستـاذ جورج أبيض إلـى جريدة فـرنسيـة سنة
 1910بعد تخرجه فى كونسرفاتوار باريس أن
فـنانـنا كـان يتـجه إلى التـمثيل بـاللـغة الـفرنـسية
مضطرا حـيث كان يداعبه األمل دائما فى أن
ثل فـيها بالـلغة الـعربية يـستطـيع إنشاء فـرقة 

التى هى لغة البالد!
الـواقـع أن األسـتـاذ جــورج أبـيض قــد ألف عـدة
فــرق مـسـرحـيـة وكـان يـتــولى إدارتـهـا بـنـفـسه..
سرح القومى من سنة كما أسندت إليه إدارة ا
 1951إلـى ســـــــــنــــــــة  ..1953هـــــــــذا فـــــــــضـالً عن
ـــــدرسى وفى ـــــســـــرح ا االســــتـــــعـــــانـــــة به فى ا
ـسـرحـيـة.. ـعـهـد الـعـالـى لـلـفـنـون ا الـتــدريس بـا
ولكن من الواضح أن الفنـان الكبير كان شغوفا
كل الـشـغف بـعـمـله كـمـمـثل ولم يـكن يـجـد مـتـعة
أو مــيالً أو مـوهـبــة طـبـيـعــيـة تـقـوده إلـى الـتـعـلق
ـــمـــارســـة أى عـــمل أخـــر وتــــعـــلـــقه بـــتـــدريس
ـثـابة الـتـمثـيل فى أخـريـات حـيـاته لم يـكن إال 
ـمارسـة الـفعـلـية لـهـذا الفن بـعد عـزاء له عن ا
ـــســرح أن تـــقـــاعــد ولـم يــعـــد يـــعـــتــلـى خـــشــبـــة ا

مضطرا بحكم السن وظروفه الصحية.
لــقــد كــان جــورج أبــيض مــوهــبــة فــذة فى أدائه
لـــلــتــراجــيـــديــا وكــان عـــلى عــكس مـــا يــتــصــوره
الــكـثـيـرون طـبــيـعـيـا فى أدائـه فـصـوته لم يـكن
يـــعــلـــو ويــتـــخــذ ســـمــات األداء الـــتــراجـــيــدى ذى
الــرنـات اجملــلـجــلـة إال حــيـنــمـا يــتـطــور احلـدث
الــدرامى إلى مــســتــوى يــتــطـلـب هــذا الـنــوع من
ــوقف األداء أمــا فـى احلــاالت الـــتى لم يـــكن ا
يـــتــطــلب ذلـك فــقــد كــان أداؤه عـــاديــا جــدا إلى
درجــــة مـــثــــلـى.. وهـــذا واضـح من خالل أدواره
الـــتى لــــعـــبـــهــــا فى مـــســــرحـــيـــات مــــثل: (لـــويس
احلـــــادى عـــــشـــــر) و(أوديـب مـــــلـــــكـــــا) و (األب

هرج). ليبونار) و(دموع ا
إن حــيـــاة األســتــاذ جـــورج أبــيض الـــفــنــيـــة تــعــد
ـثابـة أوديـسـة طويـلـة. فـرض علـيه أحـيـانا أن
ـــســرح ولـــكن يُـــجــمـــد نـــشـــاطه ويـــبـــتـــعــد عـن ا
مــلـحـمــة حـيـاته الــفـنـيــة حـافـلــة ورائـعـة بــالـعـمل
اإليـــجــابى واإلنـــتـــاج الـــبــنـــاء.. وال شك أن اسم
(جـورج أبيض) سـيظل عـلمـا يـحفـظه لنـا تاريخ

سرح. ا
ـســرحــيـة ــعــهـد الــعــالى لــلـفــنــون ا وقـد أطــلق ا
اسمه عـلى إحدى قـاعاته الكـبيرة كـما أقام له
تمـثاال نصـفيـا وأعتقـد أن تمثـال الفـنان الكـبير
سـيظل قـائمـا فى ميدان مـسرحـنا الـعربى على

مدى األجيال.

وقـد كان لـعودة الـفنـان جـورج أبيض من الـبعـثة
واشـتـغـاله بالـتـمـثيل أثـره فى تـشـجيع الـكـثـيرين
ـــــصــــريـــــة عــــلـى احــــتــــراف من أبـــــنــــاء األســــر ا

التمثيل.
نـعود إلى بـعثـة الفـنان جـورج أبيض إلى فـرنسا
لـنــتـبـ بـعض تـفـاصـيــلـهـا ومـدى تـأثـر أسـاتـذته
. لقد حـاول جورج أبيض أن يـلتحق الفـرنسيـ
ـــجـــرد ـــســـرحـى  بـــكـــونــــســـرفــــاتـــوار بـــاريـس ا
رة األولى وتـعزو وصولـه.. لكـنه لم يقـبل فى ا
الـســيـدة سـعـاد أبــيض عـدم قــبـوله هـذا إلى أن
متحن فى تـلك السنة لم يكن مقتنعًا األستاذ ا
بــصــوته وهـذا يــدهش الــكـثــيــر من الـنــقـاد ألن
صوت الـفنـان جورج أبـيض فى نظـرهم لم تكن
تـشـوبه شـائـبـة وقـد احـتـفظ به نـقـيـا وعـريـضا
وصــافـيـا حــتى آخـر أيــام حـيـاته بــعـد أن تـوقف
سـرح.. وأغـلب الظن عـند عـن اعتالء خـشبـة ا
ـرأة األولى هــؤالء الـنــقـاد أن عــدم قــبـولـه فى ا
يرجع إلى لـكنـة خفـيفـة تعـترى نـطقه الـفرنسى
وهـذا شىء طـبيـعى حـتى بـالـنـسـبة لـلـفـرنـسـي
أنـفــســهم الـذيـن يـحــتـاجــون عـنــد قــدومـهم من
األقـالــيم الــفـرنــســيـة إلى قــضــاء عـام بــبـاريس
يـــتــدربـــون خاللـه عــلى اإللـــقـــاء الــســـلــيـم وعــلى
ـسـابـقـة دخول ـشـاهـد الـتى سـيـتـقـدمـون بـهـا  ا
الــكـونــسـرفـاتــوار.. فـجـورج أبــيض كـان بــحـاجـة
فــعـالً إلى أن يــقــضى هــذه الـــســنــة فى الــبــيــئــة
الـفـرنـسـيــة الـبـاريـسـيـة ويـعــد نـفـسه لاللـتـحـاق
ــعــهــد فى الــعــام الــتــالـى.. وقــد رأى الــفــنـان بــا
جـورج أبـيض بعـد الـتحـاقه بـالكـونـسرفـاتوار أن
يـتـتـلـمـذ أيـضـا علـى يد الـتـراجـيـديـان الـفـرنسى
شهور فى ذلك احل (سيلفان).. فأتصل به ا
وتـتـلمـذ على يـديه من خالل دروس خـصوصـية
كان يـتلقاهـا عنده فى األتـيليه الـذى كان يديره
.. وقـد كان فـنانا بـحكم تـكوينه مـثل إلعـداد ا
الـعــضــوى ومـوهــبـته مــهــيئ لـلــتــراجـيــديـا فــكـان

تأثره بـ (سيلفان) أمرا طبيعيا.
والـــواقـع أن من يـــتـــتـــبع ســـيـــرة األســـتـــاذ جــورج
أبــيض بـعـد عـودته من فــرنـسـا يـجـد أنه مـارس
الــتـمــثـيل عــلى مــسـتــوى االحـتــراف أوال بـالــلـغـة
الــفــرنــسـيــة ثـم انـتــقـل بـعــد ذلـك إلى الــتــمـثــيل

كـان هــنـاك  –فـى عـدد سـابق  –مـقــال يـتــحـدث
عن الــراحـــلــة الــفـــنــانــة فـــاطــمـــة رشــدى وكــيف
تبناها  اخملرج عزيز عيد وفى هذا العدد أود
احلديـث عن الفـنان الـراحل جورج أبـيض: لكن

? سرحي اذا الراحلون من الفنان ا
ـسـرحى وكذلك اإلخـراج على ـمثل ا ألن فى ا
وجـه اخلــصــوص لــيس كــالــرسم أو الــنــحت أو
ـكن أن يبـقى فى متـناول أيـدينا الـشعـر مثالً 
ـنـا.. بـيـنـما ال بـعـد رحـيل الـفـنـان نـفـسه مـن عـا
ــســرحى أو اخملــرج ســوى ــمــثل ا يــبــقـى بــعــد ا
مــــجــــرد اســـمـه أو قـــصــــة حـــيــــاته إذا كــــان فى
حـيـاتـه وفـنه مـا يـجـعل اسـمه وسـيـرته جـديـرين
بـالــبـقـاء.. وفى رأيى كــمـا هـو فـى رأى الـنـقـاد
إن جــورج أبــيض فـنــان عــظـيم ورائــد مــسـرحى
كــبــيــر يــنــبــغى أن يــظل اســمه عــلــمــا بــاقـيــا فى
ـوذجـا ـســرحـيــة وأن تـظل ســيـرتـه  حـيــاتـنــا ا
ـتـعـاقـبـة بـعده عـظـيـمـا للـنـضـال أمـام األجـيـال ا

سرح. من فنانى ا
ـراحل األولـى من حـيــاة جـورج أبـيـض كـمـا إن ا
نـستدل علـيها من كتـاب: (جورج أبيض) البنته
السيدة سعاد أبيض تتلخص فى أنه كان يجيد
فن إلــقـاء الــشـعــر وهــو طـالب يــعــيش مع والـده
الذى كان صـاحب فندق فى بيروت... وأنه قد
مـارس فن الـتــمـثـيل فى مـدرســته عـلى مـسـتـوى
ـا جـعل الـكـثـيرين الـهـوايـة وكان أداؤه المـعًـا 

ضى فى هذا الطريق. يشجعونه على ا
وبعـد حصـوله على شـهادة الـبكـالوريـا (الثـانوية
الــعـامــة) بــعـد وفــاة أبــيه واشــتـغــاله لــفــتـرة من
الــزمن فى شــركـة الــســكـة احلــديـد الــفــرنـســيـة
بــلـبـنـان اسـتـقـال من وظــيـفـته.. وظـلت تـداعـبه
أحالم الــسـفــر إلى مــصـر إلى أن ســافــر فـعالً
إلى اإلسـكندرية والتـحق بوظيفـة ناظر محطة

سيدى جابر.
وظل فى الــــوقت نـــفــــسه مـــتـــمــــســـكـــا بــــهـــوايـــته
للـمسرح فكـان يشتـرك بالتـمثيل فى احلفالت
الــتى كــانـت تــقــيـمــهــا مــدرســة "ســانت كــاتــرين"
ـنـطـقـة الــشـاطـبى والـتى تـغــيـر اسـمـهـا فـيـمـا

بعد إلى "سان مارك".
استطاع جورج أبيض بعد ذلك من خالل عمله
ــارســته لــهـــوايــته أن يــقــنع كــنــاظــر مــحـــطــة و
ـسـرح اخلــديـو بـإيـفــاده فى بـعـثـة لــدراسـة فن ا

بباريس.
لــكن قــبـل أن نــتـابـع فــتــرة دراسـة جــورج أبــيض
ببـاريس يحسن أن نـتوقف حلظـة لنتـعرف على

موقف أسرته من اجتاهه إلى التمثيل.
الــواضح أن والــدة الــفــنــان جــورج أبــيض كــانت
ســـيـــدة مـــتـــشـــددة جـــدا كـــمــــا تـــشـــيـــر إلى ذلك
حفيدتها السيدة سعاد أبيض فى كتابها.. وقد
نـــشـب خالف حـــاد بـــ الـــفــنـــان جـــورج أبـــيض
وخــاله فى اإلســكــنــدريــة بــنـاء عــلـى رسـالــة من
والـدة الـفـنـان لـشـقيـقـهـا.. وفى رأيى أن مـوقف
األســرة فى ذلك الــوقت كــان مـوقــفــا طــبـيــعــيـا
فـالـتقـالـيـد الـسـائـدة فى ذلك احلـ كـانت ترى
االشـتغال بالفن شـيئا مهيـنا.. وكان ذلك يشمل
ـوسيقى ـسرح وا الـفن التـشكيـلى كمـا يشمل ا
وتدريجيا مع تـطور اجملتمع تغيرت النظرة إلى
االشـــتـــغــال بـــالــفـن وبــاألخص بـــعـــد أن وجــهت
الــدولـة اهـتـمـامــهـا لـرعـايـة الــفـنـون واالعـتـراف
ــبــعــوثــ لــلـتــخــصص فى بــأهــمــيــتــهـا وإيــفــاد ا

دراستها. 
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يليق بشخص محترم أن يفعل ما فعله صديقى?
ثم يدعىّ صـديقى أننى وصفت د. أحمد سخسوخ
بـأنه أهـبل وعــبـيط ووصـفت مـدحت يـوسف بـأنه
عـربـجى ومـتربـى فى الزرائب.. وهـو مـا لم يـحدث
إال فى خيـاله ويبدو أنه يـريد أن يـلصق بهـما هذه
وضع الذى ذكرت فيه الصفـات وإال فليدلنا على ا

هذه الشتائم.. أحتداه أن يثبت ذلك.
لم يحـدث يـا صديـقى.. وما أكـتـبه واضح وصريح
اذا تربص.. وال أدرى  لكـنك تقرأه بـع الكـاره وا
أو لــعــلـنى أدرى لــكـنـى ال أريـد إحــراجك..  وأقـول
لك إنــنى لــو جلــأت إلى الــقــضــاء حلـصــلت عــلى
.. لـكــنى لن أفــعل وهــذا هـو حـكـم بـســجــنك فــوراً

الفارق بينى وبينك.
أرجـــوك عــد إلى رشــدك واســأل نـــفــسك: هل أنت
راض عـنهـا? وهل كنت صـادقـاً وأميـناً فـيمـا نقـلته
عـــنى? وهـل كــنت نـــبـــيالً فى خـــصــومـــتك? راجع
نفـسك وابحث عن اتهـامات أخرى صـادقة.. وأكيد
ستجـد فأنا لست إلهـاً ولى أخطائى التى امتلك
شـجـاعة االعـتـراف بـها ولـعل أبـرزهـا أنـنى مازلت
اعـتبـرك صـديقـاً وزميالً عـزيزاً حـتى لو لم تـتحل
وضـوعـيـة فى إدارة خـصـومـتك التى ال بـالـنـبل وا
أعــرف ســبــبــا لـــهــا أو لــعــلــنـى أعــرف وأتــرفع عن

إحراجك!!

يعنى - سـيعتذر عن يـومياته التى أحتـفنا بها فى
ـارسـته لــلـ..» ثم يـقـتـطع اجلـريــدة عن كـيـفـيــة 
جــزءاً من مـــقــال كــتــبــته عـن مــعــانــاتى فى أحــد
ـغرب وهـو: «سـاعة كـاملـة يا ـسـرح با مـهرجـانات ا
مــحــتــرم وأنــا أتــلــصص من فــتــحــة صــغــيــرة فى
كـان ألنـقض على الـسـتارة حـتى أتـأكد من خـلـو ا

الصابونة».
واحلق أن هــذا اجلــزء ورد فى مــقــال لى فــعالً فى
الـعـدد 46 من مـسـرحـنـا ولــكن لـيس فى الـسـيـاق
الـبـذىء الذى حـاول صـديقى أن يـضعـه فيه فـقد
ــغــرب وضــعــونـا فى كــنت أحتــدث عن أنــهم فى ا
مـركز لـلشـبـاب وكانت احلـمامـات مشـتركـة وبدون
أبـواب بل مـجرد سـتـارة موضـوعة عـلى كل حـمام
وعـندمـا كـنت اسـتـحم أفـلـتت الـصـابـونـة من يدى
إلى الــصـالــة اخلـارجــيـة فــانـتــظـرت حــتى تـخــلـو
الـصـالة من الـرواد ثم انـقـضـضت على الـصـابـونة
ألنه ال يــصـح أن أخــرج عـــاريـــاً أمــام الـــنــاس وإال
اتــهــمــنى صــديـقـى بـاتــهــامــات أخــرى.. وقــد كـان
الـكالم عـمومـاً فى سيـاق ساخـر عمـا القيـناه من
ـهرجان لـكنه بقـدرة قادر حتول معانـاة فى هذا ا
ـارسـتى إلى اتــهـام لى بـأنـنـى أكـتب عن كـيـفــيـة 

لعادة سيئة.
هـكـذا انـتـزع صـديـقى احملـتـرم الـكالم من سـيـاقه
مـعـتـمـداً علـى أن أحـدا لم يـقـرأ مـقالـى ومـصوراً
لـلـقـار أنـنى شـخـص مـنـفـلت وقـلـيل األدب.. هل

سرحى. نظن أن فيه إثراءً لواقعنا ا
باح إلى الشتائم لكن أن يتحول األمر من النقد ا
ا لـيس فينا فهذا هو والتجـريح واالدعاء علينا 

رض بعينه وقانا الله ووقاكم شره. ا
فـإن يـخــتـلف الـصـديق والـزمــيل احملـتـرم مـحـمـد
الـروبى مع األسـلـوب الـذى نـكـتب به ويـسـخـر منه
فـهـذا حـقه وأن يـنـتـقـد صـديـقـنـا الـعـزيـز جـريدة
مسرحـنا بـعنف ويوجه لـها من الـشتائم مـا يشاء
ـسـئــولـ ورجـال األمـن عـلى رئـيس ويـســتـعــدى ا
حتريـرها ويقود - مع آخرين مـنهم أصدقاء أعزاء
واحلمد لـله - حمـلة توقـيعات لـعزله من مـنصبه
فـهو حـر مـا دام ذلك يـريح نـفـسيـته ويـشـعـره بأنه

دعو يسرى حسان. حقق انتصاراً على ا
على أن إدارة اخلصـومة - كمـا تعلـمنا - تـستوجب
ـوضـوعـيـة وأن نـكـون أمـناء أن نـتـحـلى بـالـنـبل وا
فــيـمـا نــطـرحه وال نــدعى عـلى اخلــصم مـا لـيس

فيه.
لــقــد كــتب صــديـقـى احملـتــرم مــقــاالً فى الــعـدد
ـــاضـى من جــــريــــدة «الـــكــــرامــــة» حتت عــــنـــوان ا
«مـسـرحـنـا إلى أيـن?» أظن أنه لم يـلـتـزم فـيه بـأى
من الشـروط الواجب توافرها فى إدارة اخلصومة
وراح يــقــتــطع كالمــاً مـن ســيــاقه لــيــوجه لى من
خالله اتهـامات بـاطلـة ويـدلل على أنـنى شخص

ال أتمتع بأى ذوق أو أدب فى كتاباتى.
خذ عـندك مثالً قـوله: «وتصورت أنه - يـقصدنى

مـبـدئـيــاً اعـتـذر لـلــقـار الـكـر عن الــكـتـابـة فى
مـوضـوع قد يـبـدو شـخـصـيـاً لـكنه فـى واقع األمر
س مستقبل هذه ليس شـخصياً وال حاجة ألنـه 

اجلريدة بشكل مباشر.
لـقد سـاء البـعض أن تـصـدر هيـئـة قصـور الـثقـافة
ـــســـرح فى تـــاريخ أول جـــريـــدة أســـبـــوعـــيـــة عـن ا
الـصـحـافـة الـعـربـيـة وسـاءهم أكـثـر أن تـثـبت هـذه
اجلـريــدة أقـدامــهـا وتـتــوالى جنــاحـاتـهــا من عـدد
ــسـرحــيـ آلخــر بـفــضل مــجـمــوعـة من شــبـاب ا
والصحـفي الذين أخلصوا فى عملهم والتصقوا
سرحى سواء فى مصر أو الوطن العربى بالواقع ا
أو دول الــعـــالم اخملـــتــلـــفـــة وتــابـــعـــوا الــظـــواهــر
ـسـرحـيـة أيـنـمـا كــانت مـحـلـلـ لـهـا بـكل صـدق ا
ومـوضـوعـية وعـاكـسـ إليـجابـيـاتـهـا وسلـبـيـاتـها
وطـارحــ فى كــتــابــاتــهم مــا يـرونـه سـبــيالً إلى
ـشهد الثقافى سرح وعودته إلى صدارة ا تعـافى ا
بـالتـأكيـد لم نـتوقع أن يـحـتفى بـنـا اجلمـيع فأى
ـبــذول فــيه البــد من عــمل مــهــمــا كــان اجلــهــد ا
أخــطــاء يــقع فــيــهــا والبـــد لــكل مــحب أن يــنــبه
رات القادمة القائم عليه حتى يتجنبوها فى ا
خاصة أننا أعلنّا منذ البداية أن كل عدد بالنسبة

لنا هو «مجرد بروفة» لعدد قادم أفضل.
وجـه إليـنـا واستـعـنـا به على رحبـنـا إذن بـالنـقـد ا
تـطويـر أنـفـسـنـا لـتـلـبـيـة حـاجـة الـقـراء ومـنـحـنا
الفـرصة لـكل التـيارات لـيحدث ذلـك اجلدل الذى

اخلصومة غير الشريفة
 ال تليق بالنبالء

á©∏≤dG ≈µëe ≈a â≤∏£fG ..á«aÉ≤ãdG ¿É°†eQ ≈dÉ«d

UMŠd‡‡‡‡‡
31Iô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’G من  أغسطس 2009 العدد112

أمسيـة شعرية أدارهـا عزت إبراهيم
وشــــارك فــــيـــــهــــا الــــشـــــعــــراء إيــــهــــاب
الـبشبـيشى أمل عـامر نزار مـحمد
أشـــرف يــوسـف ســـالم الـــشـــهــبـــانى
طـــارق مـــراد مــصـــطـــفى جـــوهــر مع
فقرات غنائية للفنان عهدى شاكر.
وتــتـــضـــمن الـــلــيـــالى تـــقـــد عــروض
لـلــفــرقـة الــقــومـيــة لــقـصــور الــثـقــافـة
لــلـمــوسـيـقـى الـعــربـيـة «مــنـتــخب فـرق
الــهـيــئـة» مـن إخـراج عــبـد الــله ســعـد
وإعـــداد الــــفـــنــــان أحـــمــــد إبــــراهـــيم
وعــروض لــروايـــة الــســيــرة الـــهاللــيــة
ــثال لـلـوجه يـقــدمـهـا عــزت قـرشى 
الــقــبــلـى مع فــرقــة عـــز الــدين نــصــر
ـثالً الــدين وأحــمـد ســيــد حــواس 

للوجه البحرى.
أيـضــا تـتــضـمـن الـلــيـالـى الـعــديـد من
الــورش الـفــنــيـة واحملــاضــرات لـكــبـار
ــــفـــــكــــريـن ومــــعـــــرضــــاً الـــــكــــتـــــاب وا
إلصــدارات هــيـئــة قــصــور الـثــقــافــيـة
وهـــيــــئـــة الـــكــــتـــاب واجملـــلـس األعـــلى
لــــلـــثــــقــــافــــة ودار الـــكــــتـب والـــوثــــائق
الــقــومــيــة واجملــلس األعــلى لــآلثــار
وصنـدوق التـنمـية الـثقـافيـة واجمللس
األعــــــلـى لــــــلـــــــشــــــئــــــون اإلسـالمــــــيــــــة
باإلضـافـة إلى احلارة الـشـعبـيـة التى
تضم خيـمة مرسى مطروح وعروض
األراجــــوز وخــــيـــال الــــظل وصــــنـــدوق
الـدنيـا وغـيـرها من األنـشـطـة الفـنـية
والــثــقــافــيــة الــتى حتــتــشــد بــهــا هــذه

الليالى.

ثالثة جمال محـملة بالطبول الكبيرة
«التـمبـانة» ومـجمـوعة مـزمار فـرقتى
الـــــنـــــيـل وشـــــبـــــرا اخلـــــيـــــمـــــة لــــآلالت
الــشـــعــبــيـــة ومــجــمـــوعــة الــتـــحــطــيب
لــفــرقــة ســوهــاج لــلـفــنــون الــشــعــبــيـة
وفـرقــة الـشـرقــيـة لـلـفــنـون الـشــعـبـيـة
وفــرقـة الــطـور الــتــلـقــائــيـة.. كل ذلك
امـتــزج مــعــا فى حـفـل افـتــتــاح لــيـالى
رمضـان الثقـافية الـتى تنظـمها هـيئة
ــحـــكى الــقـــلــعــة قــصــور الـــثــقــافـــة 
لـــيـــشـــكل بـــانـــورامــا فـــنـــيـــة مـــصـــريــة
خـالـصـة كــانت فى اسـتـقــبـال الـفـنـان
فاروق حسنى وزير الثقافة اخلميس
ــاضى لــيــعــلن بــدايــة هــذه الــلــيــالى ا
الـــتى تـــســتـــمـــر حــتى 10 ســبـــتـــمـــبــر
الــــــقــــــادم حتـت إشــــــراف د. أحــــــمـــــد

مجاهد رئيس الهيئة.
لـم يــــــقــــــتــــــصـــــــر األمــــــر عــــــلـى حــــــفل
االســـتــقـــبــال بل تـــعـــداه إلى أنــشـــطــة
ثـقافـية وفـنيـة عديـدة شهـدتهـا اللـيلة
األولى وتـشـهـد مــثـلـهـا بـاقى الـلـيـالى
حــــيث قـــــدمت فــــرقــــة الـــــســــبــــاعــــيــــة
لإلنـــــشــــاد الــــديــــنى مـــــجــــمــــوعــــة من
األغـانى الـديـنـية عـلى مـسـرح سـارية
اجلـــبـل و عـــرض فـــيـــلــــمى «عـــمـــو
ـــفـــاجئ» ــــوز ا جـــمــــال الـــزبـــال» و«ا
بــيــنــمـــا قــدمت فــرقــة هـــتــاف لــلــصم
والـــبــــكم «غــــزل احملـــلــــة» عـــروضــــهـــا
الـــــفــــــنـــــيـــــة عـــــلـى مـــــســـــرح الــــــطـــــفل
واستـضـافت واحة الـشـعراء الـشـاعر
الــكـــبــيـــر ســيـــد حــجـــاب الــذى أحـــيــا
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