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لـلـمـلك رمـسـيس.. دعك من أن الـتـمـثـال ال
ت لـلمـلك رمسـيس بصـلة وال يشـبه حتى
شكلة فى خـروجه علينا بهذا أحـد أقاربه.. ا
الـشــكل الــذى قـلب مــعى - فى احلــقـيــقـة -
كـــومـــيـــديـــا.. لــــو لم يـــخـــرج مـــا كـــان شىء
لـيحـدث.. كانت األمـور ستـسيـر بشـكل عادى
.. ثم أن ونـعود إلى بـيـوتنـا آمـن مـطـمئـن
ساحة حـجم الديكور أصالً لم يكن منـاسباً 
اخلـشـبـة.. كــان ضـخـمـاً بـشــكل غـيـر مـبـرر..
ـجـرد موتـيـفات ـمكن االكـتـفاء  وكـان من ا
بـــســيـــطــة تـــفى بـــالــغـــرض بــدالً مـن شــغل
مـســاحـات كــبـيــرة عـلى اخلــشـبــة خـاصـة أن
لـديــنــا اســتـعــراضــات كــانت فى حــاجـة إلى
الـتنـفس بدالً من هذه الـقطع الـكبـيرة التى
كـادت تــشـفط كـل األوكـسـجــ فى الــسـاحـة
ـكـان لـوال وجــود شـجـرة مـزروعــة أصال فى ا
اسـتغـلـها الـفـوى بـشكل جـيـد وعوضـتـنا عن
نــقص األوكــسـجــ الــذى كــاد يــتـســبب فى

إغماءات كثيرة لوال ستر ربنا!!

لـيــخــرج لـنــا فى الــنـهــائى عــرض مــسـرحى
غنائى اقترب كثيراً من حدود اجلودة.

شـيــئـان فــقط أزعـجــانى فى هــذا الـعـرض..
قـولـة الـتى أصـر علـيـهـا حسن األول فـكـرة ا
الـوزير فى «الـفينـال».. موضـتهـا انتهت.. ثم
أنـها تدعنا أمام خيار واحد لتلقى العرض..
أن نـترك األمـر مـفتـوحاً لـتـتعـدد مـستـويات
ـقـولة الـتـلـقى فـهذا أفـضل بـالـتـأكـيـد من ا
والـــصــرخــة.. فى الــســتـــيــنــيــات كــان األمــر
مـقبـوالً ومطـلـوباً.. اآلن تـغيـرت الدنـيا ومن

عليها.
الـــشـىء الـــثــــانى هــــو تـــلـك االســـتــــجـــابـــة
ـيـكـانيـكـيـة من مـهـنـدس الـديـكـور إبـراهيم ا
الــفـــوى جملــريـــات الــعـــرض.. الــرجـل لــيس
مـسـتـجداً ولـديه خـبـرة طـويـلـة فى تـصـميم
الـــديـــكـــور.. مـــكــتـــوب عـــلـى الـــبــامـــفـــلـــيت
«سـيــنـوغــرافـيــا إبــراهـيم الــفـوى» وهــذا أمـر
ــهم فى أمــر االسـتــجــابـة شـرحـه يـطــول.. ا
ـيـكـانـيـكـيـة.. أن نــشـاهـد أغـنـيـة تـسـتـدعى ا
ـلك رمـسـيس.. وعـلى الـفـور يـخـرج عـلـيـنا ا
ــفــروض أنه ــمــثــلــون حــامــلــ تــمــثــاالً ا ا

الـنوعية من الـعروض التى تكـاد تختفى من
مـسـرحـنا.. وقـد كـان اخملـرج مـوفـقاً أن وضع
ـنجم «شعـر العامـية» فلدى يـديه على هذا ا
شـعراء العاميـة والكبار منـهم بصفة خاصة
ــســـرح الــغــنــائى عــلى ــكن أن يــعــ ا مـــا 
ـرة األولى اسـتــعـادة عــافـيــته: نــعم لـيــست ا
الـتى نــشـاهـد فــيـهـا عــروضـاً مـســرحـيـة عن
مـجموعة قـصائد لشـاعر أو اثن أو ثالثة..
فـقد فعـلها كـثيرون من قـبل وال زالوا.. دعاء
طـعيمة تـقدم هى األخرى «سـكتم بكتم» عن
.. أشـعار الـقطب الكـبيـر أيضـاً صالح جاه
زيد.. وفى شعر العامية زيد وا لكننا نريد ا

صرى لو تعلمون. دواء للمسرح ا
الـعرض الذى أخـرجه حسن الوزير جنح فى
تــقــد عــدة أصــوات غــنــائــيــة مــحــتــرمـة..
مـنـتـصـر األكـرت آسـر عـلى فـريـدة مـحـمـد
أمـ نور وهو مـا يعـد إضافة فـعليـة وواعية
لـلوزيـر كـذلك األحلـان التى وضـعـها أحـمد
ـــــــــوجى خـــــــــلـف والـــــــــراحـل حـــــــــســـــــــ ا
واالسـتعـراضات الـتى صـممـهـا عصـام منـير
كل ذلك  تـضـفــيـره مـعـاً بـحــرفـيـة عـالـيـة

ـســرح عــرضـاً جـمــيل أن تــســتــضـيـف إدارة ا
مـســرحــيـاً خالل أيــام رمــضـان عــلى مــسـرح
سرح البسيط يجب أن يستغل مـنف.. هذا ا
ة بـشكل دائـم طوال الـعام.. كل الـشـهور كـر
ولـيس رمضـان وحده.. لـيس شرطـاً أن يقدم
ـاذا ال يستضيف عـروضاً من إنتاج الـهيئة.. 
الـفرق احلرة وفرق اجلامعات وغيرها لتكون
ـاذا أيضا ال ? و ـسرحـي مـنف ساحـة لكل ا
تـــســـتــــغل هـــذه الـــســــاحـــة إلقـــامـــة نـــدوات
ا يكون سرح? ر ومـلتقيات تناقش قـضايا ا

ذلك فى أجندة اإلدارة البرتقالية?!
تـشــكـر اإلدارة عــلى كل حـال.. وتــشـكــر عـلى
إتـاحـة هذه الـفـرصة لـلـمـخرج حـسن الـوزير
ـولد» من إنتـاج الشئون لـيقدم لنـا «عروسة ا
الــفـنــيـة بــالـهــيـئـة بــرئـاســة د. عـبــدالـوهـاب
نعم عـبد القادر عـبداحملسن وتـأليف عبـد ا
ــسـرح فى الــشـعـر ويـعــيـد اكـتــشـاف طــاقـة ا
مـعتـمـداً عـلى أشعـار قـطب الـعامـيـة الكـبـير
فـؤاد حـداد وكـذلك الـشـاعـرين مـحـمـد جـاد
الـرب وحامـد احلنـاوى مضـفراً إيـاها لـيقدم
.. تـلك لـنــا هـذا الـعــرض الـغــنـائى الــرصـ
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االنـــتـــخــابـــات الـــتى ســـتـــجـــرى يــوم 17
الشهر اجلارى.

وعـلى الـرغم من وجـود عـدة مـرشـح
أقـــــويــــــاء أمــــــام فـــــاروق حــــــســـــنـى فـــــإن
رشح األوفر ؤشرات تشير إلى أنه ا ا
حظـاً وإن كـان الوزيـر نـفـسه قد اعـتـبر
ـعـركـة شـرسـة وقـويـة لـلـغـايـة وأكد أن ا
ـا تـكون مـتسـاوية مع فـرص النـجاح ر
فــرص عـــدم الــنــجــاح نـــظــراً لــضــغــوط
اجلـــمــاعـــات الــيــهـــوديــة وبـــعض الــدول
لـلـحــيـلـولـة دون وصــول مـرشح مـصـرى
ـنــصب الـدولى وعـربى ومــسـلـم لـهــذا ا

الرفيع.
وتعد مـعركـة االنتخـابات التى سـتجرى
يـوم 17 الــشــهـر احلــالى هـى األشـرس
من نــوعــهـــا لــيس فــقط فـــيــمــا يــخص
ـا أيـضا فـيـما مـنـظـمة الـيـونـسكـو وإ
ـتحـدة الثالثة يخص مـنظـمات األ ا
عـــشـــرة فـــلـم يـــحـــدث فـى تـــاريخ هـــذه
ـنـظـمــات تـنـظـيـم مـثل هـذه احلـمالت ا
ـــرشــحـــ لــهــا الــعــدائـــيــة ضـــد أحــد ا
مـثلمـا يحـدث فى معـركة الـيونـسكو مع

فاروق حسنى.
ـعـروف أن االنـتـخـابـات إذا لم حتـسم ا
من اجلــــولـــة األولى فـــســـوف تـــســـتـــمـــر
خـمسـة أيام يـتقـرر بعدهـا من سيـتولى

أمر اليونسكو بدءاً من يناير القادم.
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من األفكار التى تتضمنها الكلمة.
وكـــان الـــوزيـــر قــد غـــادر الـــقــاهـــرة إلى
ــاضـى لــعــقــد بـــاريس اخلــمــيـس قــبل ا
لـــقـــاءات مـع مـــنـــدوبى دول الـــعـــالم فى
ـهتـم الـيونـسكـو وعـدد من الوزراء وا
ـنـظــمـة الـدولــيـة وذلك حلـشـد بـشــأن ا
التـأيـيـد الـدولى الالزم خلـوض مـعـركة

يـــلـــقى فـــاروق حــســـنى وزيـــر الـــثـــقـــافــة
ــصــرى والــعــربى واإلفــريــقى ــرشح ا ا
ـنـصب مـديـر عام مـنـظـمـة اليـونـسـكو
كـــلـــمـــة غـــداً «الــــثالثـــاء» أمـــام اجملـــلس
الـــتـــنـــفــيـــذى لـــلــمـــنـــظــمـــة الـــدولـــيــة فى
نظمة فى قر ا اجتماعه الذى يـعقد 

العاصمة الفرنسية باريس.
يـــــســــــتــــــعــــــرض الــــــوزيــــــر فى كــــــلــــــمــــــته
االســتـراتــيــجـيــة الـتى ســيــتـبــنـاهــا حـال
ـنـصب الــدولى الـرفــيع ويـركـز فـوزه بــا
نظمة فـيها على خطـته لتطوير عـمل ا
الــدولــيــة ودفــعــهــا خـطــوات إلـى األمـام
وإعادة الـبـريق إليـهـا من خالل أحداث
ثقافـية كبـرى يعتـزم إقامتـها عن طريق
انـتـقـال الـقـارات ثـقـافـيـاً وتـراثـيـاً وفـنـياً
إلى بـعــضـهــا الــبـعض وإنــشـاء صــنـدوق
يـتم تمـويـله من عائـدات هـذه األنشـطة

الثقافية.
كمـا يركـز الـوزير فى كـلـمته عـلى فـكرة
ـــــدارس اجلـــــوالــــة الـــــتـى تـــــذهب إلى ا
األمـــاكن الــنـــائــيــة واحملـــرومــة وكــذلك
ــرأة ــرأة مـــؤكــداً أن تـــعــلـــيم ا تـــعــلـــيم ا
يـكـسـبـنـا مـدرسـة فى كل عـائـلـة كـذلك
يــركـز عـلـى إجـراء دراسـات عن الــفـقـر
وكيـفـية حتـديه واخـتيـار أكفـأ الـقرائح
ـوجــودة عـلى الــبـســيـطــة لـتـعــمل عـلى ا
نظمة وغيرها تنشيط وإنعـاش هذه ا

 فاروق حسنى
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احملـاولة لـبعث الـفن العـربى. كان مـوضوع
ـــعـــلـن عـــنـــهـــا (هـــارون الـــرشـــيـــد الـــروايـــة ا
وجـعـفـر).. وقـيل إنهـا مـكـتـوبة بـبـيـان عربى
رفــيع تـــتــخـــلـــلــهـــا أشــعـــار تــنـــشــد إنـــشــادا.
امتـطيـنـا للـخيـول وسرنـا تتـقدمـنا مـشاعل
ــتــوهـــجــة واخــتــرقـــنــا زقــاقــا الــســنـــديــان ا
ضـيــقــا وهـبــطـنــا درجـا مــنــحـدرا (يــصـعب
عــلى اخلـيـل اجـتــيــازه) وبـلــغـنــا بــيـتــا تــعـمه
الــفـوضى وهـو يـغص بـجـمع حـاشـد كـانـوا
ـــا أدخــــلـــنـــا إلـى قـــاعـــة فى هــــرج ومـــرج و
االســــتـــقـــبــــال وجـــدنـــا ثـالثـــة من الــــعـــلـــمـــاء
ـفــتـيـان والــقـاضى. وكـانت الـوقــورين هم ا
الـورود مـنـثـورة فى أرجـاء الـقـاعـة واألنـوار
تـــتـــوهج فـى كل نـــاحـــيـــة فـــتــــوالت عـــلـــيـــنـــا
عـــــبـــــارات الــــتـــــرحـــــيب ثـم أديـــــرت أكــــواب

القرفة الساخنة.
ــســرح فــقـد أقــيم أمــام الــبــيت وكـان أمـا ا
ثـال الذى نـحرص عـلي حتقـيقه فى عـلى ا
قـاعـاتنـا الـتـمثـيـلـيـة. باب فى الـوسط تـعـلوه
كـوتــان وعــلى جــانـب مـنـه نــافـذتــان كــانت
"الـكواليس" فى آخـر الفنـاء وبالقـرب منها
ــنـصــة فــقـد تــقع األبـواب اجلــانــبــيـة أمــا ا
أقـــــيــــمـت في الـــــصــــدر وجـــــلس الـــــنــــظــــارة
أمـــامــهـــا ونـــشــرت فـــوق الــقـــائــمـــة ظل من

أشرعة السفن.
كــــــان هـــــؤالء قــــــد شــــــاهـــــدوا فـى أوربـــــا أن
سرح له أنوار أمـامية وتقوم فى مقدمته ا
(كـوشـة) لـلـمـلـقن فـتـوهـمـوا أنـهـا من لـوازم
ــســرح الـضــروريــة فــألـصــقــوهــا حـيث ال ا
حــاجــة إلـيــهـا. وعــلى ذلك وضــعــوا كـراسى
جلــلــوس اخلــلــيــفــة ووزيــره ومــرايــا كــبــيـرة
ــا شـــاهــدوه عــلى لـــلــســيـــدات (مــتــأثـــرين 
ـســارح األوربـيــة). أمـا األزيـاء فــقـد كـانت ا
تبدو على األقـل مطابقة للتاريخ أما أدوار
الـنـســاء فـقـد قــام بـهــا شـبـان مــرد جنـحـوا
مثل ا لم يكن ب ا تماما فى تنكرهم. و
نــــســـــاء لـم تــــقـع عــــيـــــنى عـــــلى امـــــرأة بــــ
ـطـلة فـتـوحة ا احلـضـور وال فى النـوافـذ ا

على احلديقة!..
ومـثلت ب الـفصل الـثانى والثـالث هزلية
قـصـيرة يـدور مـوضـوعـهـا عـلى زوج خـانته
ـوضــوع خــطــيــرا جـدا زوجــته. وقــد كــان ا
ــفـتى الــسـابق الــذى تـابع وقـد أقــر بـذلك ا
تـطـور احلــوادث بـاهــتـمـام زائــد ولم يـتـورع
عن أن يـكــشف ألحـد الـطـرفـ عن خـطط
الـطـرف اآلخــر. واحلـقـيــقـة أنه زج بــنـفـسه
فـى احلـــــوادث وكــــــأنه كــــــان يـــــقــــــوم بـــــدور
(اجلـوقة) رائيًـا أو مجـندا. وقد تـنبه الزوج
أخــيـرا عــنــدمـا رأى من الــنــافـذة اجلــانـبــيـة
ـفـتى من الـسـيـدة وعـشـيــقـهـا بـيـنــمـا كـان ا
عـلى كــرسـيه يــنـتـقــد بـشـدة إجــرام الـزوجـة
وبالهــة الــزوج. وقــد قـــابل اجلــمــهــور هــذه
ا سـاعد احلمـلة بـعاصـفـة من الضـحك 
عـلـى جنـاح هـذه الهـزلـيـة جنـاحـا يـغـرى فى
ـــــمـــــثـل الـــــذى لم ـــــقـــــام األول إلى هـــــذا ا ا

ؤلف فى مسرحيته. يدخله ا
وقـد حفظ لنـا الدكـتور محـمد يوسف جنم
ـــــســـــرح الــــعـــــربى - هـــــذه الــــوثـــــائـق فى: "ا

دراسات ونصوص - مارون النقاش).
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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
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

14من  سبتمبر 2009 

> ولدت مارى سليم حبيب نصرالله فى إحدى ضواحى العاصمة السورية دمشق
فى   11فبراير 1905 وقد جاءت معها أسرتها إلى  القاهرة وسكنت حى شبرا
وبدأت تتفتح موهبتها الفنية فى عمر مبكر.

14من  سبتمبر 2009  العدد 114
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 العدد 114

 تتابع اللوحات
مع األحلان

البديعة والغناء
جعل من

ولد» «عروسة ا
عرضا رائعاً

صـ12

لك لير وواقعة  ا
تقسيم التاج
لكى صـ9 ا

هل يكون
 «االختيار» 
مع احللم أم من
الواقع صــ11

 محمود األلفى ..
ح طارده 
ضابط البوليس

لينتصر عليه صـ27

 اخملرج محمد
فوزى: الفرق

ستقلة لم تأخذ ا
حقها صـ6

سرح  أدوار متعددة لعبها ا
عاصرة.. السورى فى الثقافة ا
عنها يكتب جوان جان صـ26

صورة الغالف

 من سيرة وحياة
الفنانة الكبيرة
مارى منيب

مختارات العدد 

 حمام رومانى يلقى
بالظالل على
شكالت التى ا
تواجه احلرية

كمسألة حياة صـ13

جملموعة من
صري الفنان ا

لوحات العدد

اخملرج محمد
مرسى: لن
ينصلح حال
سرح إال إذا ا
تصالح النقاد مع
اجلمهور

صـ7

 رسائل ونصائح ال
منطقية 
فى مواجهة

األقزام والساحرة
العجوز  

امبراطور البلى
صـ15

سرحي جريدة كل ا

صرية باإلسكندرية  > كان والدها مضارباً فى البورصة وبالتحديد فى البورصة ا
 . تلكه وضارب مرة أخرى إال أنه خسر أيضاً وقد خسر أمواله وباع كل ما 
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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

 اخملرج عاصم رأفت:
تخصص   اخملرج ا
فاحت «محل بقالة»

 اخملرج شريف شلقامى: 
نريد شراكة ب البيت

ستقلة   الفنى والفرق ا

 عبدالغنى داود يكتب
 عن مصير النص ب الكتابة
سرحى واجلمهور والفضاء ا

 عرض عروسة 
تنوعة ولد والطرق ا ا

الستلهامها

فوتوغرافيا العروض

مدحت صبرى
 عادل صبرى

تـشـخـيص روايــتى بـدون إشـارات تـدل عـلى
مــــــــا يـــــــنــــــــبــــــــغى عــــــــمــــــــله فــــــــاألحــــــــسن أال

يشخصها!..".
وفى عـام 1849 قـدم روايــته الـثـانــيـة: "أبـو
ـغــفل.. أو هـارون الـرشــيـد" وكـان احلــسن ا
شـاهدين السائح اإلجنليزي داود من ب ا
أركــوهـــارت مـــؤلف كـــتــاب: "لـــبـــنـــان - جــبل
ســوريــا - تـاريخ ومــذكـرات" الــذي قـال: "..
سرح. إن وبعـد انتـهاء اجملـلس ذهبـنا إلـي ا
الـروايـة الــتى افـتــتح بـهـا أول مــسـرح عـربى
قـــد وضــــعـــهـــا ابـن أحـــد أعـــضــــاء اجملـــلس
وقـامت بتـمـثـيلـهـا عائـلـته وهى عـديدة فى
بـيـتـهم الـقـائم فى الـضـواحي وهم مـوارنـة
يـنـتسـبـون إلى مـارون فـمن عـجـيب االتـفاق
أن جنـــــد اسم عـــــائـــــلـــــة فـــــرجـــــيل فـى هــــذا

قـــدم مــــارون الـــنــــقـــاش (1817 - 1855)
أول مـسرحـية عـربـية سـنة 1847 . وألقى
قبل بدء "البخيل" خطبة يوضح بها هدفه.
جــــاء بــــهـــــا: ".. وهــــا أنــــا مــــتــــقــــدم دونــــكم
الم لــهـؤالء مــحـتــمال فــداء عـنــكم إمــكـان ا
ــــعـــتــــبــــريـن أصــــحـــاب اإلدراك األســــيــــاد ا
ـعـرفـة الـفـائـقـة واألذهـان ــوقـرين ذوى ا ا
تـميزين الفـريدة الـرائقـة الذين هم عـ ا
بـهــذا الــعــصــر وتـاج األلــبــا والــنـجــبــا بــهـذا
القطر ومـبرزا لهم "مرسحـا" أدبيا وذهبا
إفـرجنـيـا مــسـبـوكـا عـربـيــا عـلى أنـني عـنـد
مـــــرورى بــــاألقـــــطـــــار األوربــــيـــــة وســــلـــــوكى
بـاألمـصـار األفــرجنـيـة قـد عـانـيت عـنـدهم
نافع التى من شأنها فيما بـ الوسايط وا
تهذيب الطبـائع "مرسح" يلعبـون بها ألعاباً
غـريـبــة ويـقـصــون فـيـهـا قــصـصـا عــجـيـبـة
فيـرى بهـذه احلكـايات الـتي يشـيرون إلـيها
والـروايـات الـتى يـتـشـكـلـون بـهـا ويـعـتـمدون
عـــلــــيـــهــــا من ظــــاهـــرهــــا مـــجــــازاً ومـــزاحـــاً

وباطنها حقيقة وصالحاً.
ـــــراسح" وقــــال فـى مــــوضـع آخــــر بـــــهــــذه "ا
تــنـكــشف عــيــوب الـبــشــر فـيــعــتــبـر الــنــبـيه
ويــكــون مــنـــهــا عــلى حـــذر. وعــدا اكــتــســاب
الــنـــاس مــنــهـــا الــتـــأديب ورشــفـــهم رضــاب
الـــنـــصـــائح والــــتـــمـــدن والـــتـــهــــذيب فـــإنـــهم
بــالـوقـت ذاته يـتــعــلـمــون ألــفـاظــا فــصـيــحـة
ويـغتـنـمون مـعـان رجيـحـة إذ من طبـعـها أن
تـكون مـؤلفـة من كالم منـظم ووزن محكم
ثم يتـنغمـون بالـرياضة اجلـسدية واسـتماع
ــوســـيــقـــيــة ويـــتــعـــلــمــون إن أرادوا اآلالت ا
مقـامات األحلـان وفن الـغنـا بـ النـدمان
ويـــربـــحـــون مــــعـــرفـــة اإلشـــارات الــــفـــعـــالـــة
وإظـــهـــار األمـــارات الــعـــمـــالـــة. ويــتـــمـــتـــعــون
ـطـربـة ـعــجـبـة واإلشـارات ا بـالـنـظـارات ا
ــفـرجـة ــضـحــكـة ا ويـتــلـذذون بــالـفــصـول ا
ــبــهــجــة ثـم يــتــفــقــهــون ــســـرة ا والــوقــائع ا
ــــدنــــيـــة ــــيــــة واحلـــوادث ا بــــاألمــــور الـــعــــا
ويـــخــرجـــون فى عـــلم الـــســـلــوك ومـــنـــادمــة
ـــلــوك وبـــالــنـــتـــيــجـــة فــهى جـــنــة أرضـــيــة ا
وحـافــلــة سـنــيـة. فــأرجـوكـم أن تـضــعـوا لــهـا

وتسمعوا وهذا ضرب منها فتمتعوا..".
وورد عن الـــــرائــــد الــــكـــــبــــيـــــر قــــوله: ".. إن
طـالوة الــروايـــة ورونــقـــهــا وبـــديع جـــمــالـــهــا
يـتـعلق ثـلـثة بـحـسن الـتألـيف وثـلـثة بـبـراعة
ـشخـص والـثلث األخيـر باحملل الالئق ا
الئــمـة ويــقـول فى وبــالـطــواقم والـكــسـوة ا
شأن اإلشارات الزائـدة فى عملية التمثيل:
"أمـا أنـا فـال اسـتـحـسن هـذه اإلشـارات بل
ـؤلـفـ ـا أنـا عـلى رأى مـولـيـيـر أشـهـر ا إ
بــهــذا الـــفن الــذى قــال: "إن من ال يــحــسن

روايته الثانية كانت
غفل أبواحلسن ا

وشاهدها سائح إجنليزى

سارح تنكشف  على ا
 عيوب البشر فيعتبر النبيه
 ويكون منها على حذر
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 محمد محمود عبدالرازق

ــسـرحــيـة قــدمت فــرقـة الــســامـر ا
ـولـد" الـعــرض الـغـنـائى "عــروسـة ا
ـكـشـوفة فى عـلى مـنـصـة الـعـرض ا
ســاحــة مــنف والــعـرض مـن إخـراج
ــوهــوب حــسن الــوزيــر وقــد قــام ا
ـــ وصــاغ الــنص الــذى بـــتــولــيف ا
اعــــتـــمــــد فــــيه عــــلى أربع عــــشـــرة
قصـيدة شعريـة لثالثة شعراء هم:
فـؤاد حداد مـحمـد جـاد الرب ابن
عـروس.. والـصائـغ الـذى قام بـلـحم
الـــــنــــــســـــيـج الـــــشـــــعــــــرى واخـــــتـــــار
مـــقــــطـــوعـــاتـه وولف غـــزلــــهـــا هـــو
ـنـعم عـبـد ـوهـوب عـبـد ا الـكـاتب ا
ــادى ورسم الــقــادر وصــاغ اإلطــار ا
ــشــهـد الــبــصــرى الــســيــنــوجـراف ا
إبــراهــيـم الـفــو وصــمـم الــرقــصـات
عـصــام مــنـيــر وأبـدع األحلــان الـتى
أضــفت عــلى الـــعــرض بــهــاءً كل من
ـــوهــوب الــقـــديــر أحـــمـــد خــلف وا

وجى.. اقرأ صـ12 حسن ا

 مارون النقاش
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رغم أن الـفــنــان أحـمــد مــخـتــار خــاض جتـربــة الــسـيــنــمـا مع
مـخرج كبار أمـثال يوسف شاه يـوسف مرزوق محمد
خــان إضــافــة إلى احــتــرافه الــتــقــد الــتــلــيــفــزيــونى إال أنه
سـرح بـيـته بعـد أن قـدم ما يـقـرب من ثالث مـازال يـعتـبـر ا
ــسـرحـيـات جتــربـة مـسـرحــيـة كـمــمـثل بـخالف الــعـديـد من ا

التى قدمها كمخرج.
يــلـعـب مـخــتــار الـذى يــؤدى دور «الــقـنــصل» الــشـيـخ الـضــريـر
ــتــهن حتــفــيظ الــقــرآن الــكــر لألطــفــال وتــمــضى الــذى 
حـيـاته رتـيـبـة فى ظل رعـايـة أخـته لـهـا وإحـاطـتـهـا بـتـفاصـيل
أيـــامـه حـــتى تــــدخل زيـــنـب حـــيـــاتـه فـــيـــتـــحــــرران ســـويـــا من
قيـودهـمـا. يقـوم مـختـار: كـان لدخـول زيـنب فى حـياة الـقـنصل

أثر عظيم على حياته مثلما كان له نفس األثر على حياتها هى أيضا.
ويـضـيف مـخـتـار الـرؤيـة الـتى يـقـدمـهـا اخملـرج عـادل حـسـان بـجـمـعه بـ شـاعـريـة بن
ولوية كل ذلك فى جلون والشـعر احملفـوظ والطقـوس الصوفيـة التى تسـتع فـيها بـا
تـمـاسـة ال تـسـتـطـيع أن تـفـصل فـيـهـا ب ـسـرح جملـمـوعـة من الـدوائـر ا إطـار يـحـول ا

الغناء والتمثيل.

جتـربـة خـاصـة ذات أجـواء طـقـسـيـة مـن إنـتـاج مـسـرح الـشـبـاب يـقـود اخملـرج «عـادل حـسان»
وسم الشتوى. بروفاتها حالياً استعداداً لعرضها فى ا

ؤلف حـسان اخـتار أشهـر نصوص الـطاهر بن جـلون «ليـلة الـقدر» وعمل عـليهـا طويالً مع ا
حــا حـافظ لـتـخــرج من حتت فـكـرهــمـا وقـد بـات اسـمــهـا «اجلـبل».. وتـطــعـمت بـرقـصـات

ولوية فى محاولة طموحة لإلمساك بجوهر فكرة بن جلون. ا
مـسرحنا شـاركت صناع «اجلبل» وأبـطاله واحدة من لـيالى البروفـات الشاقة فكـانت السطور

التالية.

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

سرح كانت صامتة ال تتكلم  ولم > تقول مارى منيب :  إن أول يوم لها على ا
تستطع التمثيل وكانت بداياتها فى فرقة فوزى منيب وكانت منشدة! وبعدها

ثالت الفرقة.  أصبحت ضمن 

ساعدتها وكان من ب زبائن األم أسرة > مرضت األم واضطرت مارى وأليس 
جبران نعوم مدير فرقة الريحانى والذى اقترح على األم أن تعمل الفتاتان فى
الفرقة لكن األم رفضت بشدة  لكنها وافقت حتت ضغط احلاجة. 
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يــة إضـافــة إلى مـشــاركـته الــتـمــثـيــلـيـة ـســرحـ ا
فقـد قام أيـضًا بتـصمـيم االستـعراضات وهى
ــهــمـة ــارس فــيــهــا هــذه ا ــرة األولى الــتى  ا
ــؤشـــرات إلى أنه جنح أيـــضًــا كـــمــا يـــر ا وتـــشــ
ـثالً وشـاعرًا ومـؤلـفًا لـلـمسـرح.. يـعنى جنح 
من اآلخر سبع صنايع.. بس البخت زى الفل

مش ضايع.

بـــدأ مـــحـــمــــد عـــوض مـــشـــواره الـــفـــنى كـــاتـــبًـــا
لألشـــعــار حـــيث كـــان قـــد اكـــتـــشف مـــوهــبـــته
الـشـعـريـة مـبـكـرًا وجـربـهـا بـالـتـالى ووثق فـيـها
ومن ثم فــقـد ســارع دون تــردد بـقــبــول عـرض
ـسـرحـيـة "حـسن قـرن الـغول" كـتـابـة األشـعـار 
ولم يــخب ظـن من اخــتـاره لــكــتــابــة أشــعــارهـا
ا ـسرحية وجنحت األشعار  حيث جنحت ا
شجـعه على خـوض التـجربـة ثانـية ولـكن هذه
ــرة كــان أكــثــر جــرأة وتــوســعًــا حــيث اقــتــحم ا
ـسـرحى إضـافــة إلى كـتـابـة مــجـال الـتـألـيـف ا

ـــــســــرحـى "مــــ األشـــــعــــار وقـــــد فــــاز نـــــصه ا
ـســابــقـة ــركـز األول فـى ا الــســبب" بــجـائــزة ا

التى نظمتها إدارة محافظة أسيوط.
ـا كــمــمــثـل فــقــد شــارك مــحــمــد عــوض فى أمـَّ
عـدد من الـعـروض مــنـهـا "لـعب عــيـال" تـألـيف
ـر" تألـيف صـبرى نعـيم األسـيوطى "الـزمن ا
يـــسى وإخـــراج خـــالـــد أبــو ضـــيـف "حــوش عـــ
" قـراقوش" إخـراج خالـد أبو ضـيف "اجملان
إخـــراج أحـــمـــد إســـمـــاعـــيـل "ومع خـــالـــد أبـــو
ضــيف" قــدم أيــضًــا "عــرس كــلــيب" وفـى هـذه

..≈ëàa ó«°ùdG
á°SƒÑ°ùH øHG 

..ìÉàØdG óÑY ¢Shôëe

مروة سعيدمحمود احللوانى

ـسرح منذ ارس السـيد فتـحى التمـثيل على خـشبة ا
أكـثر من خـمـسـة عشـر عـاما قـدم خاللـهـا عددا كـبـيرا
ـهــرجـانـات من الـعــروض كـمــا شـارك فى الـكــثـيــر من ا

وحصل على عدد من اجلوائز.
ثل عن فـقـد حصل "مـثالً يعـنى" عـلى جائـزة أحـسن 
دوره فـى عــــرض "رحالت ابـن بــــســــبـــــوســــة"  فى أحــــد
سـرحية من تأليف مهـرجانات الثـقافة اجلماهـيرية وا
السيد حـافظ كما حصل على نفس اجلائزة عن دوره
ـثل فى عــرض "درب األحالم" وعــلى جــائــزة أحـسـن 
ــــلـــيـم بـــأربــــعــــة" وكل هـــذه ثــــان عن دوره فـى عـــرض "ا
اجلـــوائـــز حـــصـل عـــلـــيـــهـــا من مــــهـــرجـــانـــات الـــثـــقـــافـــة
اجلمـاهيـرية الـتى إقامـتهـا شيـئا مـهمـا للـغايـة معـتبرا
ــتــنــفس الــوحــيــد والــشــرعى لــفــنـانـى األقـالــيم إيــاهـا ا
ونـافـذتهم احلـقـيـقيـة الـتى يـطلـون مـنـها عـلى اجلـمـهور
والنقـاد وحتدث الـتواصل الفـكرى بيـنهم وب حـلقات
ــســـرح األخــرى ولــذلك يـــتــمــنى الـــســيــد أن يــشــارك ا
ـهـرجــانـات كــمـا يــتـمـنى أن بـعــروض كـثــيـرة فى هــذه ا
ـهـرجــانـات حـمالت إعـالمـيـة مــكـثـفـة تـصـاحب هــذه ا
حـــتى تـــوضع فى دائـــرة الـــضـــوء. كــمـــا يـــتـــمـــنى إقـــامــة
ــهـــرجــانـــات الـــكــبـــيــرة ـــوازة ا مــهـــرجــانـــات صـــغــيـــرة 
لتستوعب نوعية أخرى من العروض قد ال يتاح لها أن

. تصل إلى القاهري

أمانى السيد أحمد
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بدأ مـحمد عبد العـظيم التمثيل فى مـسرحيات للطفل
ـســرحـيــة مع الـراحل طـه عـبـد قــدمـتــهـا فــرقـة مـلــوى ا
هرج واألسد مهمة اجلابر حيث شارك فى عروض (ا

صعبة جدا البئر كليلة ودمنة حتى عام .1995
ثم شـارك محمد بـعد ذلك فى عرض (اجلرن يـا بهية
وخبرينى حلـقة نار) أيضا مع اخملرج الراحل طه عبد
اجلـابــر و"اسـتـغــمـايـة" إخــراج خـالـد أبــو بـكـر ثم "رجل
فى الــقـلــعـة" إخــراج إسـمــاعـيل مــخـتــار اشـتــهـر مــحـمـد
عــــظــــيـــــمــــة. بــــاألداء اجلــــاد وأداء أدوار الــــشــــر نــــظــــرا
لضخـامته اجلـسدية الـتى يسـتغلـها اخملـرج حينـما يراه
كـــذلـك قـــدم مــــحـــمــــد مع رأفت مــــيـــخــــائـــيـل عـــددا من

عروض فـرقة مـلوى ومـديـريات الـشبـاب والريـاضة فى
الــفــتــرة من  2007 – 2000مــنــهــا (اصــحى يــا نــا

الــصـــفـــقــة الـــواغش الــزوبـــعــة) لـــذلك تـــنــوعت أدواره
حسب طبيعة الـعرض واختيار اخملرج وهو يفضل لعب
ــركـبــة ويـجــيـد تـقــمـصــهـا بــشـكل يــبـهـر الــشـخــصـيـات ا
اجلمهور واللجان الفنية معا. تألق محمد عبد العظيم
ــــهـــــرجــــان فـى عــــرض (إيـــــزادورا) الـــــذى شــــارك فـى ا
التجريبى عام  1994كما حـصل على (مركز أول) فى
عـروض قـدمهـا مع الـشـبـاب والـريـاضـة شـعـبة الـطالئع
ومـــنــهـــا (الــســـبـــنــســـة الــبـــئــر اجملـــهـــول) إخــراج رأفت
مـيخائيل شارك "عـظيمة" فى عـدد من عروض الفرقة

êGôNEGh ∞«dCÉJh π«ãªJ 

أشرف عتريس
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الـقوميـة منـها (طـقوس الـرحيل) إخـراج أسامة طه فى
ــسـرح  2007 كــمـا شــارك أيـضًــا فى عــروض نـوادى ا
ـمـر) إخـراج جـمال ومـنـهـا (اجلـعـان عـلم أغـنـيـة عـلى ا
مـحروس. كذلك شـارك فى عدد من البـرامج الدرامية
الــتى تـنـتـجـهــا الـقـنـاة الـسـابــعـة مـثل (احلل إيه فـوازيـر
الـرواد جــذور األرض) لم يــجــرؤ عـلـى تـقــد مــشـروع
إخراجى ألنه يعتقد أن التـمثيل موهبته احلقيقية التى
يـجــيـدهــا تـمـامــا فـهــو يـتـمــيـز فى لــعب الـتــشـخــصـيـات

اخملتلفة دون خوض مغامرة اإلخراج.

ــرحـلـة ــمـثل واخملــرج مـحــروس عـبــد الـفــتـاح مـشــواره الـفــنى مـتــفـرجــا من بـعــيـد فى ا بـدأ ا
مـثل عـلى اخلشـبة وحركـاتهم فيـتمـنى أن يفعـل مثلـهم وهو ما اإلعـدادية جتـذبه كلمـات ا
ـسـرح وانضم قـرره وأقـدم عـلـيه فى مـرحـلـته الـثـانويـة حـيث قـدم نـفـسه إلى مـشـرف فـريق ا
ـثـالً ويـشــارك فى عــدد من الــعــروض مع اخملــرج عــبــد الــواحـد بــالــفــعل لــلــفــريق لــيـصــبـح 
السعيد يـذكر منها عـرض "الفيل يا ملك الزمـان" ويقدم مع اخملرج سيـد على السيد عرض

"أمير احلق".
ـؤسسة الـعمالـية فيسـتعيـنون به فى عروضـهم فيشارك يلـفت تمثـيله أنظار بـعض مخرجى ا
مع اخملــرج سـامـى الـعــشــمــاوى فى عــرض "احملــقق" ويــقــدم عــددًا من الــعـروض األخــرى مع

مخرج آخرين.
ويــنـتـقل مــحـروس عـبـد الــفـتـاح نـقــلـة أخـرى حـيــنـمـا يـبــدأ فى الـتـعــرف عـلى مـسـرح الــثـقـافـة
اجلماهيرية وينضم إلى فرقة قصر ثقافة شبرا اخليمة وتتوالى مشاركاته.. فيقدم "كممثل
عــددا من الــعـروض مــنـهــا "لــعب عـيــال" مع اخملــرج صالح مــحـمــود "صــبـاحــيـة مــبــاركـة" مع
" مع مـحـمـد اخلـولى كـمـا شـارك فى عـرض آخر اخملـرج طه عـبـد اجلـابـر "ملـك الشـحـاتـ
من إخـراج الـراحل مـؤمن عـبده قـطع مـحـروس مـشـوارا تـمـثـيـليـا مـعـتـبـرا أكـسـبه الـكـثـير من
ــمـارســة اإلخـراج مع مــا كـان يــحـمــله داخـله من رغــبـة فى أن يــصـبح اخلـبــرات الـتى أهــلـته 
مخـرجـا له رؤيـة خـاصة.. لـذا فـقـد عمـل أوالً كمـخـرج مـنفـذ مع عـدد من اخملـرجـ قبل أن
تـكامـلة ومـراكز ارس مـهمـة اإلخراج مـنفـردا أوالً مع فرق الـشبـاب والريـاضة واألنـشطـة ا
الـفـنـون ثم مع فـرق الـثـقـافـة اجلـمـاهيـريـة وقـد بـدأ مـحـروس مـشـواره اإلخـراجى عام 1990
وشـارك بعـروضه فى عـدة مهـرجانـات كمـا كان يـجـمع ب الـتألـيف واإلخراج ومن الـعروض
الـتى قـام بـإخـراجـهـا وتـألـيـفــهـا مـثالً "مـدد يـا وطن" وحـصل عــنـهـا عـلى جـائـزة من مـهـرجـان
احتــاد الـــعــمــال ثم "كــله بــيــضــحك عــلـى كــله" بــعــد ذلك  اعــتــمــاده كــمــخــرج فى الــثــقــافــة

اجلماهيرية بعرض "قلب الكون" من تأليف أشرف عتريس.
أخـرج محـروس عـبـد الفـتـاح عـرض لـلـطـفل هـما: "حـكـايـة األميـرة شـهـباء" مع فـرقـة قـصر
ثـقــافـة كــفـر تــصـفــا من تـألــيف يس الــضـوى و"أرض األحالم" تــألـيـف وائل أبـو طــالب وهـو
ـركـز الـثـانى "أحـسن عـرض وأحــسن إخـراج" فى مـهـرجـان الـطـفل الـعـرض الـفـائـز بـجـائــزة ا

الذى أقيم مؤخرا على خشبة قصر الطفل بجاردن سيتى .

سرحى عاصم > اخملرج ا
جناتى سافر هذا األسبوع
إلى أمريكا للحاق بزوجته

الفنانة أمانى يوسف
ية بعوثة من أكاد ا
الفنون للحصول على

درجة الدكتوراة.
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ـسرحيـة وعمل كمـدرس مساعد بـالقسم ـعهد الـفنون ا تخـرج حا حافظ من قـسم النقـد والدراما 
ـسـرحيـة األولى اخـتـار حافظ أن ذاته إال أنه اخـتار الـكـتابـة الـروائـية مـجـاال لإلبـداع.. وفى جتربـته ا
يــقــوم بــإعــداد روايــة فــكــان نص «اجلــبل» عن روايــة «لــيــلــة الــقــدر» لـلــكــاتب

التونسى الطاهر بن جلون.
: حـ قـرأت الـرواية أسـرتـنى تـمـامـا الشتـبـاكـهـا مع هم شـخصى يقـول حـا
ـهـا فى قـاعـة الـغـورى ولكن هـو كـيـفـيـة الـتـعـامل مع الـتراث فـكـرت فى تـقـد
التجربة لم تكتمل وبـعد فترة فاحتنى عادل حسان فى تقد عمل له ملمح
تـراثـى فـعــاد إلى ذهــنـى مـشــروع إعــداد هــذه الــروايــة وحــ جـلــست ألكــتب
ـسـرحى لم أعـاود قـراءة الـروايـة مـكـتـفـيـا بـالـقـراءة األولى وتـعـامـلت الـنـص ا
سرحى معـها كتكئة ولم أقم بإعـدادها بالشكل التقـليدى بل أضفت للنص ا

اقتباسات من ابن عربى وألف ليلة وليلة.
ويـضـيف: مـسرحـة الـروايـة لـيست عـمالً جـديـداً فـهنـاك روايـة «عـودة الروح»
مثال لتوفيق احلكيم التى  حتويـلها ألعمال مسرحية وسينمائية وفى رأيى
سـرح خصـوصا ح تـمتاز بـحس الصـورة وتغلب أن الرواية أكـثر شـموال من ا

فيها النزعة الدرامية عن التقريرية.
تد لساعت ويؤكـد حا أن تكثيفه للنص القتناعه بـأن اجلمهور ال يحتمل مشاهدة عـمال مسرحيا 

دون أن يكون مبهرا وبالتالى فهو ال يريد اجملازفة.

حا حافظ

أحمد مختار: احلب غير حياة القنصل..
سرح لـ«دوائر متماسة»  واخملرج حول ا

أحمد مختار
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رغم حداثـة سـنه قدم رامى رمـزى ما يـزيد
عن ثالثــ عـــمالً مــســـرحــيــاً فى الـــثــقــافــة
اجلــمــاهــيـــريــة ومــســرح اجلـــامــعــة والــفــرق

احلرة.
ومن خـالل عــــرض اجلـــــبـل يــــخـــــوض رامى
جتربته األولى فى
مـــــســـــرح الـــــدولــــة
يــــــــجـــــــــســـــــــد رامى
دورى الـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــم
واحلــاوى والـــثــانى
ثابة شاهد على
الــــعـــــصــــر جــــرابه
مــــــــلـىء بــــــــاألدوات
واحلـــــــــــكــــــــــــايـــــــــــات

رتبطة بها. ا
يـــــــقـــــــول رامـى عن
الدور: تـصور أن الـشخـصـيتـ تلـتقـيان فى
ـــشـــكــلـــة اســتـــعــاض الــعـــرض وحال لـــهــذه ا
اخملرج بالصوت بديالً عن شخصية العم.
ال يخفى رامى سعـادته بالعرض والطقوس
ـشـاركة الـصـوفـيـة داخـله قـائال: هـذه هى ا
األولى لى فـى عـــــرض كـــــهـــــذا حـــــيث تـــــظل
اإليـقـاعـات طــوال الـعـرض أحـيـانــا تـتـسـيـد
الـعرض وأحيانا أخـرى تعود للـخلفية وذلك
يفرض بال شك طريـقه فى األداء التمثيلى
مـختـلفـة عن التـقلـيدى ورأيى أن الـعرض ال

ولوية والراوى. ه دون ا كن تقد

 رامى رمزى
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 نيرم كمال

ان الصيرفى: كسرت احلاجز النفسى إ

ان الصيرفى إ

ـا يقارب اخلمس سـنوات اكتفى ان الـصيرفى عن التـمثيل  توقف إ
خاللها بـاإلخراج حتى عـرض عليه اخملـرج عادل حسـان جتسيد دور
ـتعـلـقة بـتـهيـبه من الـعمل مع األب فقـام بـتنـحـية هـواجسـه الداخـليـة ا
اخملـرجـ الشـبـاب ألنهم من إيـقـاع مخـتلـف على حـد قـوله وافتـقاده

تعة التمثيل منذ زمن طويل.
ـان الصـيرفى الـذى يلـعب دور األب الذى يـقع فريـسة لـفكرة يقول إ
افـتقـاد إجنـاب الولـد لـذا أشـاع عن ابنـته زيـنب حلـظـة ميالدهـا أنـها
ولـد وألبـسهـا لبـس األوالد وحلق لـها شـعرهـا كـجزء من الـزيف الذى

يحكم كل سلوكياته.
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ولوية الـعاشق للـتراث واإلنشاد عامر الـتونى فنـان ا
الــــــــــصـــــــــــوفـى وضــع أحلــــــــــان
الــعـــرض وشــارك فى غـــنــائه
وعن الـــــتـــــجــــربـــــة يــــقـــــول: فن
ـولـويـة أحد أشـكـال اإلنـشاد ا
الـــصــــوفى يـــســــتـــخـــدم اآلالت
ـــوســيــقــيــة وهــو مــبــنى عــلى ا
فـكــرة دوران الــدراويـش حـول
مـركـز تـشبـهـاً بـفـكـرة الـطواف
الــــــصـــــوفى ال يــــــقـــــوم بــــــعـــــمل
بروفـات عـلى الطـقس وهـذا هو
مـــا حـــافــــظت عـــلـــيـه فى الـــعـــرض حــــتى ال يـــتـــحـــول

الطقس إلى استعراض.

سرح ثلة مسرح أعشق ا أنا أصالً 
وأعـــتـــبــره عـــمـــلى األســـاسى حـــتى لــو
عـــمـــلت فـى الـــفـــيـــديـــو هـــكـــذا بـــدأت
نــــيـــرمــــ كـــمـــال حــــديـــثــــهـــا مــــشـــيـــرة
لــســعــادتــهــا بـالــعــرض وبــكــاتــبـه حـا

قـــــــــائــــــــلــــــــة:
ـــؤلف هـــو ا
األصــل فـى
الـتـشـخيص
ألنـه وحـــــده
القـادر على
تــــــفـــــجــــــيـــــر
أحـــــاســــيس
مثل وهى ا
الــــــــصـــــــفـــــــة
الــــــــــــــــــــــــــــــتـــى
تـــتــوافـــر فى حـــا حـــافظ رغم كـــونه

مؤلفا شابا.
نـــــيــــرمـــــ الـــــتى جتـــــســــد فـى عــــرض
«اجلـبل» شـخــصـيـة شــقـيـقـة الــقـنـصل
الـتى ربته صغيـراً واحتضـنته وأعطته
كل شـىء ووصل حـــــبـــــهـــــا لـه لـــــدرجــــة
الــغــيــرة عـــلــيه والــقــســـوة عــلى كل من
حتاول أن تـأخـذه منـها تـصف دورها
بـأنه يـعـالج مـسـألـة إنـسـانـيـة مـجـسدة
بـــشـــكـل جـــمـــيـل وحـــوار واضح يـــؤدى
تلقى. عنى فى سالسة تقربه من ا ا
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ـمثـلة اجملـتهدة أمـل عبد الـله دور زينب تـلعب ا
التى وأد أبـوها أنـوثتـها مـنذ والدتـها إذ ألـبسـها
ثـوب الــذكــور وأشــاع أنه
أجنب ولداً وقتل القابلة
ـة لـطـمس مـعـالم اجلـر
وعــــــاشت زيـــــنـب كـــــولـــــد

حتى مات والدها.
ال تــــــــــخـــــــــفـى أمـل مـــــــــدى
سـعادتهـا بالدور وتـخوفها
منه فى نفس الوقت فهى
تـؤدى دور الـولـد فى جـزء
ــســرحــيــة ودور الــبــنت من ا
فى جـزء آخـر لــكـنـهــا مـطـمـئــنـة ألن اخملـرج راعى

تعلقة بالدورين. كافة التفصيالت ا

أمل عبدالله عامر التونى
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سرحي جريدة كل ا

> أصدرت الهيئة العامة
لقصور الثقافة من
خالل سلسلة ذاكرة
الكتابة كتاب «حياة
يل محمد» للكاتب إ
دورمنغم وترجمة عادل
زعيتر والكتاب يعد أهم
الكتب التى تلقى الضوء
على شخصية النبى
صلى الله عليه وسلم
ودوره العظيم فى إرساء
مباد أساسية فى حياة
البشرية.

> توفى والدها وهى فى الثانية عشرة من عمرها فاضطرت للعمل فى مالهى روض
سرح مع فرقة فؤاد اجلزايرلى . الفرج كراقصة  ثم انتقلت بعد ذلك للعمل فى ا
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 هدفها إحياء وتطوير

سرح الفلسطينى  ا

12 طالبا يبدأون الدراسة أول أكتوبر القادم 

. وقـالت: " كـانت هـناك مـنـافـسـة كـبـيـرة بـ الـطالب  والـتـزمـنا
ـي ـسـؤولـيـة واجلـديـة فى الـتـعـامل مع األكـاد بـأعـلى درجـات ا
الذين حتملوا مسؤولية كبيرة وبذلوا جهوداً مضاعفة لتحضيرنا

تلكها". هارات البسيطة التى  لالمتحانات وصقل ا
وشـجــعت الـطــالـبــة هـمــار الـشــبـاب الــفـلــسـطــيـنى عــلى االلــتـحـاق
ـيــة واصـفــة تـأسـيــسـهــا ب" اخلـطـوة الــكـبــيـرة واحلـدث بــاألكـاد
الـهـام عـلى مـسـتـوى الـوطن" مـؤكـدة أن افـتـتـاح الفـصل الـدراسى

األول سيزيد إقبال الطالب على التسجيل فيها.
ـيـة سـيـسـاهم فى إعـادة إحـياء وأكـدت هـمار أن تـأسـيس األكـاد
ـسـرح الــفـلــسـطــيـنى مــضـيـفــة:" انـتــظـرونــا بـعـد ثالث وتــطـويــر ا
ــثـــلــ ــيـــة) لــتـــشــاهـــدوا  ســـنــوات (مـــدة الــدراســـة فى األكـــاد
ومـخــرجــ مــسـرحــيــ عــلى مــسـتــوى عــال من الــعـلـم والـثــقــافـة

واخلبرة والتطور."
ـقـبل االفـتـتـاح الـرسـمى لـلــفـصل الـدراسى سـيـتم  أول /أكـتـوبـر ا
انية على رأسها رئيس بحضور شخصيات رسمـية فلسطينية وأ

الوزراء الفلسطينى د. سالم فياض.
وكـان مـسرح وسـينـماتك الـقـصبـة برام الـله وقّع اتـفاقـية تـأسيس
ــيـــة لــلـــدرامـــا فى فــلـــســـطــ بـــالــشـــراكــة مـع جــامـــعــة أول أكـــاد

انية . فولكواجن األ

ـي من جـامعـة فولـكوانغ بعـد عدة ورش مـكثـفة وبـحضـور أكاد
نـبثـقة عن ـية لـلـدراما فى فـلسـطـ ا ـانـية  أنـهت أول أكاد األ
مــسـرح وســيـنــمــاتك الــقـصــبــة بـرام الــله اخــتـيــار طالب الــفـصل
الــدراسى األول  اخـتــيـار  12طــالـبــا وطـالــبـة لــيـشــكـلــوا الـنـواة
سرحية واألدائية فى األولى ألضخم مشروع فى مجال الـفنون ا
األراضى الـفلسطينيـة . وينحدر الطالب من منـاطق مختلفة من

الضفة الغربية والقدس واجلليل.
واجـتـاز االمتـحانـات الـنهـائـية الـطالب: ريتـا رمـضان  فـراس أبو
صــبـاح  يـاسـمـ هــمـار  مـؤيـد عـودة  مــاردونـا جـنـازرة  مـؤيـد
انى صمد  ريتا حورانى  أمـجد النتشة  أميرة حبش  رامى ا

 حن سالمة وصهيب البرغوثى.
كان  25 طالبـا وطالبة شـاركوا فى ورشات عـمل تأهيلـية سبقت
سرح أمام االمتحانات العملـية التى أداها الطالب على خشبة ا
ــســرح فى جــامــعــة فــولــكــواجن جلــنــة تــشــكــلت من رئــيـس قــسم ا
ــانـيـة فـى مـجـال ــيـة األ الــبـروفــيـســور يـوهـانـس كالوس واألكـاد
ـانى أدوالـو ادبيـسى "تـيو" ى األ ـسرح يـانـا نـيكالوس واألكـاد ا
ـيـة الــدرامـا الــفـلـســطـيــنـيــة إبـراهـيم وذلك بـحــضـور مــديـر أكــاد

زين ومدير عام مسرح وسينماتك القصبة جورج إبراهيم. ا
وعـــبــرت الـــطـــالــبـــة يــاســـمــ هـــمـــار عن ســعـــادتـــهــا الجـــتــيـــازهــا
ية االمتحانات واختيـارها لاللتحاق بأول فوج من طالب األكاد
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يـواصـل الـفــنــانــان األردنــيــان  زهــيــر الــنـوبــانـى وأمل الــدبـاس
سـرحى الغنـائى "لسعات" تألـيف تامر تقد اسـتعراضـهما ا
بـشتـو وسـينـاريـو وحوار مـحـمـد صبـيح ووفـاء أبو بـكـر ورؤية

إخراجية جماعية.وذلك فى اطار الليالى الرمضانية 
 الــعـرض عـبــارة عن لـوحــات مـسـتــوحـاة من طـقــوس رقـصـات
وروث الـشعبى ـتعارف عـليهـا فى ا الـصوفيـ والدراويش ا
الـــديــنى وان لـم يــخل مـن قــفـــشــات كـــومــيـــديــة جـــذابــة حــول
ــواطن الـــعــربى مـــعــاشــيـــا وســيــاســـيــا واقــتـــصــاديــا أزمـــات ا
واجتـمـاعيـا وثـقافـيـا ويتـعـرض العـمل  لـشخـوص مـثل رئيس

. الوزراء والوزراء والنواب والصحفي
وقال زهـير النوبانى حـول مشاركته مع زميلـته الدباس للمرة
الثانـية فى عروض رمـضانيـة إن مرد ذلك يعـود إلى النجاح
فى جتربـتهـما األولى فى رمـضان الـسابق وتـقديـر اجلمـهور
وبـنـاء عـلى مـعـطـيات الـعـروض حـيث وصـلت نـسـبـة احلـضور
ــقـدمــة آنــذاك وفـعال إلـى أعـلى الــنــسب من بــ الـعــروض ا
هذا مـا تـلـمسـنـاه وخصـوصـا فى كـثافـة الـعروض من مـخـتلف
الــشــرائح االجـــتــمــاعــيــة. وأضــاف: ونــأمل فى هــذا الــعــام أن
نقدم عـرضا يـرضى جمهـورنا لـنسـهم فى حركة الـتغـيير إلى
ــســرحى يــعـرض عــيــوب مــجــتـمــعه من األفــضل وذلك ألن ا
بــاب أن هـــذا يــجـىء ضــمـن رســالـــة الــفـــنـــان اإلنــســـانـــيــة فى
مـحـاولـته رسم الـبـسـمــة والـضـحـكـة عـلى مـواطـنـيـنـا وحتـقـيق
ـسـرحـية مـبـدأ اإلمـتـاع واإلقنـاع. وحـول نـقل هـذه الـتجـربـة ا
ـمـكن حتـقيق ذلك إلى أمـاكن أخـرى وطيـلـة الـعام قـال: من ا
دنى ـعنـية من مـؤسسـات اجملتـمع ا وأنا أتـمنى من اجلـهات ا

 طرح القضايا االجتماعية
من خالل وسيط الكوميديا
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ـسـتـشـفى ــاضى بـا ـســرحى مـحـمـد سـعـيـد عــفـيـفى احلـيـاة األسـبـوع ا فـارق  الـفـنـان ا

رض . العسكرى بالرباط بعد معاناة طويلة مع ا
عمورة التابعة لوزارة الشباب والرياضة ثال  بفرقة ا سرح   بدأ عفيفى رحلته مع ا
ستـلهمة من ـهمة خـصوصا تـلك ا سـرحية ا ـغربيـة ولعب بطـولة عدد من األعـمال ا ا

نصوص كالسيكية مثل هاملت كما كانت له مشاركات خارج بالده.
وفى عـام  1978 أســنـدت إلـيـه شـركـة مــنـاجم الــفـحم بــجـرادة مـهــمـة تـكــوين وتـدريب
فرقـة مـسرحـية تـابعـة لهـا وتوج نـشـاطه معـها بـتقـد مسـرحـية (فـولبـون) على مـسرح
مـحـمد اخلـامس من إخـراجه  و اقتـبـاس عبـدالـله شقـرون عن الـكاتب اإلجنـلـيزى (بن
ـكـفوفـ فى مـسـرحيـاته  كـما جـانسـون). وكـان  الفـنـان الراحـل أول من منح أدوارا 

شغل منصب  أستاذ للمسرح بالدار البيضاء ومديرا للمسرح البلدى باجلديدة.

 ìô°ùŸ ¿É°VôY.. º∏°ùŸGh è«YO
ô£bh âjƒµdG ≈a ÖYôdG

عــلى مـســرح الـنــادى األهـلى بــالـعـاصــمـة الــقـطــريـة الــدوحـة تـعــرض مـســرحـيــة "فـنـدق
بارك.  الرعب" أول أيام عيد الفطر ا

ـسـلم تـنـتـمى كـما يـكـشف اسـمـهـا إلى مـسرح ـسـرحـيـة الـتى كتـبـهـا ويـخـرجـها عـادل ا ا
سلم وقدم من خالله أكثر من جتربة.  الرعب وهو اللون الذى ابتكره وبرع فيه ا

سرحـية سامى الـعلى ودعيج خـليـفة الصـباح الذى أشـرف على ترتـيبات كـتب أشعـار ا
ـسـلم أيـضـا فى كــتـابـة أشـعـارمـسـرحـيـة "اإلنس عـرضـهـا فى الـدوحـة. دعــيج شـارك  ا

واجلن" التى تعرض فى الكويت بالتزامن مع "فندق الرعب". 
سرحية بطولة عبدالرحمن العقل وجمال الردهان وباسمة حمادة وأحمد ايراج. ا

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

سرحي جريدة كل ا

سرحية سرح ألول مرة وهى فى الرابعة عشرة من عمرها وكان اسم ا > وقفت على ا
رة 14 والغريب أنها كانت تغنى فقد كانت بدايتها الفنية مطربة وكانت القضية 

. األغنية تقول : يا خونا بردان يا أهل الشفقة جعان

ؤلف > حصل الناقد وا
سرحى عالء عبد ا
العزيز على منحة

للدكتوراة من إجنلترا
وعاد إلى مصر فى إجازة

سريعة أمضاها ب
القاهرة واإلسكندرية.
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راحت هـباء بجـرة قلم وبدل سـبعة عروض من
 29عــرض إســكــنــدريــة لــهـا عــرضــ بس ودى
كــارثه - اســكــنـدريـه من غــيــر نــوادى وده امـره
غــــريـب جـــدا وانــــا وغــــيــــرى إســـكــــنــــدرانــــيـــة -
مـــــعــــتـــــرضـــــ عـــــلى الـــــقـــــرار ده- ألنه يـــــخص
إســكـــنــدريـــة مش الــتـــذوق وبس- ومش عــارف
لــيه عـــاوزين تــقـــســمـــوا إســكــنـــدريــة وتـــرجــعــوا
صلحة م مش تفرقونا تانى بتخـلصو علينا 
فـاهم ليه كـاره أننـا أجمـعنـا ليه خـايف من
صوتـنا الـعالى عـاوزين إسـكنـدرية تـنهـار ماهى
دنى مـنـهارة حـنالقـيـها مـنـكم وال من الـدفـاع ا
الـلى قـافل مـسارحـنـا وجـاي تـلـعـبو فى مـقـالة
كـاتبـهـا أجمع فـيـها الـنـاس واعمل مـهـرجان إيه
ـهـرجـان ال ده بــعـيـنـكم عـاوزين تــقـفـلـوا كــمـان ا
حــانــعــمل مــهــرجــان الـتــذوق رغم أنــفــكم ورغم
أنف احلـاقـدين ومسـتـغـلـ الفـرص نـحن كـيان
واحـد اسـمه إسـكـنـدريـة - يـارب تـفـهـموا يـعـنى
ـسـرح -وأخيـرا - مش إيه إسـكـنـدريـة  يـعـنى ا
ـدعـم -أصل كـله مـســامـيـر عـاوزين الــرغـيف ا
كـــان مــعــكـم - أحــمــد راسـم أنــا اســمـى أحــمــد
راسم إسـكنـدريـة يـارب تفـهـمـو وده تلـيـفونى--
 0124828808 ومـش بـخـاف ومــلـيش مـصــلـحـة
وال سبوبة وكل سنة وأنتم طيب أكيد رمضان

كر .

"http:// ــــــــــســــــــــرحى جـــــــــــــروب الــــــــــتــــــــــــــذوق ا
www.facebook.com/

 "profile.php?id=551837649أحـــــــمـــــــد راسم
September 7 at 2:57am Reply 

أرجـو مــنـكم أيـهـا الــسـادة أن تـعـرفــو مـجـمـوعـة
سـرحى مـعـلـومـات أهـمـهـا أن جـروب الـتـذوق ا
ـســرحــيــ فـى مـصــر والــعــالم مــخــتص بــكـل ا
العـربى وكنت تـكلـمت منـذ فترة أن من حق أى
سرح من شخص أن يستـغل اجلروب لصالح ا
دعــايه أو أخــبـار أو مــقــاالت وتـلــفــونى مــوجـود
لالسـتفـسار - وأن اجلـروب ليس تـابع للـثقـافة
اجلـماهيريـة ألنه جروب حر وارجعـو لرسالتى
الــســابــقــة كـــنت قــد نــشــرت عن عــرض حــفــلــة
لـلـمـجـانـ ودعـوت النـاس لـلـعـرض - والـعرض
إنـــــتــــاج مـــــســــتـــــقل  وأن اجلـــــروب أنــــا مـــــديــــره
ن فـوزى ومـجـمـوعـة عـمل نـشرف واألسـتـاذ أ
عليه وأن كل كـلمة اكتـبها هنـا أنا مسئـول عنها
مسؤلـية كامـلة وفى أوقات كـثيرة يـحدث بعض
األخطـاء ونتراجع ونـعتـذر وهذا ليس عـيبا --
ـسـئـول الـوحـيـد وكل - أنـا وأقـولـهـا ثـانـيــا أنـا ا
األخــــبــــار تــــنــــشـــــر عن لــــســــانـى ســــواء أخــــبــــار
صحـيـحه أو خـاطـئه ولـيس لى رئـيس أو مـدير
يـوجهنى بل وكيـلى هو الله سبـحانه وتعالى وال
ــــشى مـــعــــايـــا أســــالـــيب أخـــاف مـن أحـــد وال 
ــارس هـذا الــتــهـديــد الــرخـيــصــة ولـيــعــلم من 

وهذا لـيس مـوضـوعـنـا كالمى عن وجـود جلـنة
نـقاد مثـقفة ده طـبيعـى وجلنة حتـكيم محـترمة
ده حقـيقـى داخل مهـرجـان التـذوق ليـس معـناه
أنـنى غيـر مـقتـنع بلـجـان الثـقـافة ألن فى مـنهم
نــاس عـلى عــلم وثــقــافـة وحتــديــدا جلـنــة نــقـاد
مــهــرجـان احملــلـة بــالـعــكس أنــا شـايف أن نــقـاد
احملــلــة نـاس مــحــتــرمــة وعــلى رأســهم األســتـاذ
محـمد الروبى - وبالش نـلعب بـألفـاظ لصالح
خـبـر وأن نـتـيــجـة الـتـحـكـيم مش عـجـبـانى مش
عــشـان عـروض الـتـذوق بـس ال ده سـوء تـقـديـر
لـعـروض إسـكـنـدريـة بدلـيل أن فـيه عـروض من
إسكـندريـة  قتـلهـا وقلت قـبل كده إسـكنـدرية

األســلـــوب أنــنى عــلى اســـتــعــداد حملــاربــة وزيــر
الــثــقــافــة إذا أخـطــأ ألنى مــلــيش مــصــلــحـة زى
الـــبــعـض ألنى مش غـــاوى الـــســـبــوبـــة وال األكل
احلــرام  وال نــســتــغل الــكالم ونــقــلــبه حلــســاب
الـبــعض عـشـان نـكـسب بـونت صـحـافـة ألن دى
ـــهـــمـــة - أن حــدوث مش صـــحـــافـــة احلـــاجــة ا
خـطــأ بــدون قــصـد وهــو - أن كــريــشن جـروب
مشارك فى مهرجـان التذوق مش عشان خطأ
يستغل للـدعاية ألن فعال كريشن مش مشاركة
ــهــرجــان بس مــشـاركــة فى أعــمــال فــنــيـة فى ا
أخرى مـنهم مـسلـسل سيـصور قـريبـا وأنهـا لها
كـيــان قــانــونى وفــنى وســتـبــدأ عــمــلـهــا قــريــبـا-
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عــروضـا كــمـا أســمـاه هــو  عـروض خملــرجـ شــبـاب بــدون قـهـر
إدارى فى الــنـهــايـة بــعـد رحــلـة الـهــجـوم اجملــانى واالسـتــعـراضى
أنـهى الرجل رسالـته جملمـوعة التـذوق التى ال عالقـة لها بـقصر
ـشهـد بـجـمل حنـجـوريـة قويـة مـنهـا "عـايـزين تفـرقـونا التـذوق 
لـيـه ? داحـنــا مـا صـدقــنـا بــقـيــنـا واحــد لـيه خــايـفــ من صــوتـنـا
ـهـرجـان رغم أنف احلـاقـدين " وال أعرف الـعـالى ?  وهـنعـمل ا
ـثـل قـد ويـبـدو أنه انـدمج ونـسى عن من ن يـتـحـدث لـكـنه 
يـتـحـدث ألنه وضـعـنى هـكـذا فى مـوضع رجل الـسـلـطـة أو األمن
أو الـلجنة أو أمنـا الغولة لكن أحب أن أطـمئنه أننى ال أمثل أى
دور مـن هـؤالء ولــو حــتى عــلى ســبــيل أكل الــعـيـش عـلـى عـكس
قـابل  وحاول أن يـعلـمنـا أن ما ـهم ا ثـلون أى أدوار ا البـعض 
أرسـله كــان خـطـابــا يـعـبــر عن رأيه الـشـخــصى وال أعـرف كـيف
يـعـبـر عن رأيه الـشخـصى ضـمن إعالن عن مـهـرجان يـتـبع جـهة
رسمـيـة ? فقـد كـان احلديـث بالـرسـالة بـاعـتبـاره مـصدر اخلـبر
ــعـرفــة فالن وتــعـتــبـر الــذى لم يــعـلـن أنه مـنــقــول عن فالن أو 
هذه الـرسائل فى الـعرف الـصحـفى بيـانا إعالمـيا عن مـهرجان
يــقــيــمه قــصــر الــتـذوق وكـل مــا فــعـلـه كــاتب هــذه الــســطــور هـو
الحـظــات عـلــيه سـواء بــالـتــشـجـيع أو عــرضه مع كـتــابـة بــعض ا
مراجعة لبعض اجلمل التى تعبر عن رأى شخصى داخل البيان
اإلعالمى وهـنـا كـان عـلـيه الـتـفـرقـة بـ أحـمـد راسم الـشـخص
ؤسسة التى يقوم بـالدعاية لها على موقع يحمل اسمها وب ا
ــهــرجـان اإلقــلــيــمى داخـل الــبــيـان فال يــحق الــتــعــرض لــلــجــان ا
ــهـــرجــان أتـى ردا عــلى عـــدم اخــتـــيــار جلـــنــة اإلعالمى وكـــأن ا
هرجان أى عرض من الـتذوق مثال وال يحق له كشخص يعلن ا
عن نشـاط مؤسسة رسمية أن يـنتقد جهة تعـمل بنفس منظومة
ـؤسـسـة داخل بـيـان عام يـفـتـرض أنه مـصـدره وأرجو فى تـلك ا
ـا ـوقع الـذى ر الــنـهـايـة أن يـعـلـن قـصـر الـتـذوق عن عالقــتـة بـا
يــحـمل شــعــاره أيـضــا وهل من حـق أى شـخص اســتــخـدام اسم
الــتـذوق كـمـجــمـوعـة عـلـى الـفـيس بـوك مـع احـتـمـال الــربط بـيـنه
ـا بــســبب تـواجــده وإشــرافه عــلى بـعض وبــ قــصـر الــتــذوق ر
ـهـام هنـاك وبـسـبب أن أغلب مـا يـنشـر خـاص بالـتـذوق أرجو ا
أن أكـون وفـيت ألحـمـد راسم بحق الـرد ومـنـحـته لنـفـسى أيـضا
دون تــطــاول أو انــفــعــال واعــده بــنــشــره عــلى الــفــيس بــوك ومن

خالل مجموعة التذوق التى ال تمثل قصر التذوق.

اســتــغالل ولــلــحق فــهــمت مــا ارتــبك من حــديــثـه بـصــعــوبـه بـأن
ـهـرجان ويـكفى الـتـراجع هنـا لكن كـريـيشن لـيس لهـا عالقـة با
باشـر للجـملة هو أن عـنى ا ما كـان بالرسـالة األولى يفـهم من ا
ــثال فى جـمـال كــريـيـشـن جـروب سـوف تــعـاون قـصــر الـتـذوق 
ـــهــرجــان وكـــان من حــقـى أن أتــســاءل عن يــاقــوت فى إقـــامــة ا
ـهرجان شرعيـة وجودهـا وأنبه خلـطورة إلـصاق اسمـها بـنفس ا
ــشــكـلــة الــتى اســتــدعت حتـقــيــقــات ال أعـرف الــذى حــدثت به ا
صلحة العامة ا يضر با إالما انتهت وإن كنت أرجو أال تنـتهى 
والـتى هى بـالتـأكـيـد مصـلـحة الـفـنـان جمـال يـاقوت أيـضـا وكان
عـلـيه أن يــعـتــذر ويـسـوق لــنـا مــبـررا مـنــطـقــيـا إلقـرانـه لـهـا به أو
قاهى يفوز به ليصمت ال أن يسوق حـديثا مرسال كأحاديث ا
األعـلى صوتـا واألقوى حنـجرة واألكـثر تـطاوال فـمن السهل أن
نـتهـم اآلخر ونـلـقى عـلـيه تـبـعـات أخـطـائـنـا ولكـن من الـصعب أن
نراجع أنـفسنا لـنكتـشف مقدار مسـاهمتنـا فيما وصـلنا إليه من
نتـائج ال تعبر عن أهدافنـا وقدراتنا احلقيقـية فى النهاية فأين
ــاذا وحلـسـاب من ? هـى الـسـبــوبـة الـتى ســوف احـصل عـلــيـهـا و
كالم مــقـاهى ال أكـثـر وطق حــنك فـارغ ال يـحـمـل أدلـة بل يـحـمل
كاتبه مـسئـولية قـانونيـة فتـارة يهاجم اجلـريدة وتـارة يهاجم من
ــوضـــوع يــتــحــدث عـن الــضــمــيـــر والــتــحــكـــيم ويــقــول لم صــاغ ا
أحتدث عن النقاد معـتبرا أن البعض سوف يظن أن النقاد هم
ـدرسـة االبتـدائـيـة مثال احملـكمـون أو سـوف تـمـر على أطـفـال ا
لــيـقـول وهــو يـنـاقـض نـفـسه فـى جـمـلــة واحـدة  ده سـوء تــقـديـر

لــعـروض إســكــنــدريه بــدلــيل أن فــيه عــروض مـن إسـكــنــدريه 
قـتلهـا أى ترصـد واضح للـعروض من قـبل احملكـم أو أحدهم
ة أن ننشر رسالة أرسلها ونعقب عليها وال أعرف ما هى جر
سرح هل مـثال أبدلت فحوى مـا ذكره بالرسالـة حلساب إدارة ا
? الـتى لم يـجف حـبـر الورقـة الـتى عـلقـت بهـا عـلى خـطاب دمج
ـســرح مــرتـبك بــعض الــفـرق بــعــنـوان " خــطــاب ال يـلــيق بــإدارة ا

كارتباك صياغته " ال أعرف أيضا .
صاحب جروب التذوق الذى ال عالقة له بقصر التذوق يشرف

على بعض األعمال الفنية بقصر التذوق !!!!!
ـا سوف يـفـكـر لى ذلك الـشـخص فى سـبـوبة أحتـصل عـلـيـها ر
من نــشـرى رســالـتـه الـتى أرســلـهــا ألعــضـاء مــجـمــوعـة الــتـذوق
ولـنتـأمل كـلمـة التـذوق التى تـتصـدر عـنوان اجملـموعـة التى يـعلن
بـهــا أنـشـطــة وبـرامـج قـصـر الــتـذوق بــشـكل خــاص ويـعــلن بـعض
ـشـتــركـ بـهـا عـن عـروضـهم سـواء تــنـتـمى لــلـتـذوق أو ال مـثل ا
ـهــرجــان الـذى يــقــدم فـيه الــشــبـاب عـروض مــهــرجـان الــتــذوق ا

بـدايـة أنـشـر لـكم رد أحـمد راسـم ألفى بـحق الـرد عـلى مـا نـشر
ـســرحـنـا عـلى الـرغم من أنه قـام بـنـشـره عـلى بـالـعـدد الـسـابق 
رسـالـة ألعـضـاء مـجـموعـة الـتـذوق بـالـفـيس بـوك دون أن يـرسله
ـا ظــنــا مـنه أن اجلــريـدة لـن تـنــشـر ردا يــحـوى من لـلــجـريــدة ر
االنـفعـال والـتطـاول مـا ال يـليق بـاجلـريـدة فقط وال حـتى بـكـاتبه
وإن كان اسـتسـاغه وسوف أنـشـره كامال كـما هـو حتى ال يـكون
هـناك أى لـبس أو حتريف "اسـتغـفر الـله العـظيم " فى كالمه أو
ــاء الـعــكـر فــالـرجل يــقـول إن نــشـر رســالـة أرســلـهـا صــيـد فى ا
سرحى أسلوب ـجموعة التـذوق ا ألكـثر من ثالثة آالف عضو 
ــاذا ويــتـحــدث عن رســالـتـه كـأنــهـا رخــيص واســتـغـالل ال أفـهم 
رســالـة غــرامـيـة ســريـة فــتـشت بــ طـيــات مالبـسـه وأخـرجــتـهـا
ن لم يـقـرأ رسالـة الـرجل ما لـلـعـلن حاولت أن أفـسـر لـنفـسى و
الـذى قصده بـاالستـغالل وكيف اسـتغلت الـرسالـة وكيف حرفت
عن مــعــنــاهـا األصــلى فــهل االســتــغالل واألســالـيب الــرخــيــصـة
تشبه مـا ذكره عن الـلجان فى مـقدمة دعـوته أو بيانه اإلعالمى
" وسـيــشــارك فـيه أفــضل الــعــروض الـتى مــثــلت إسـكــنــدريـة فى
هرجـان اإلقليـمى ولم يتم تـصعيـدها ألسباب ----------- ا
شاهـدة هذه العروض فى -- وإن شالله سـتكون هـناك فرصـة 
ـسـرح واجلـمـهـور لـتـقـول اإلسـكـنـدريـة وسـيـتم دعـوة كل مـحـبى ا
رأيها بـعيدا عن مشـاكل اللجان ومـشاكل الضمـير الغائب ----
------------ ) وهل لـــفت الــــنـــظـــر لـــهـــذه الـــرعـــونـــة وهـــذا
الـتــطـاول ?  _والـذى اليــلــيق بــشـخص يــقــود مـجــمــوعـة فــنــانـ
صــغـار أو يــشــرف عـلى تــنـشــئـتــهم فــنـيــا هل كـان الــتــعـلــيق عـلى
سـلـوك انـفـعـالى ال يـلـيق  _مـحـاولـة لـضـرب احلـركـة الـفـنـيـة فى
اإلســكـنــدريــة ? إن كـانت احلــركــة الـفــنــيـة بــاإلســكـنــدريــة سـوف
ـسئـولة والـتشـيع والتـعصب تـزدهر بـالتـكـريس لردود الـفعل غـير ا
كان سـرحية باإلسكـندرية لتـتحرك  واجلهل فلتـذهب احلركة ا
نطق البلطجة " وأنت سرح إن التـشيع وحتويل الفن  آخر غير ا

معانا وال علينا " لن يؤدى بنا ألى رقى منشود.
بالتعاون مع كرييشن جروب كالكيت تانى مرة

ــا أراد ذلك الــرجل أن يــعـتــذر عــمــا بــدر مـنـه ولـكـن بـدال من ر
ذلك ســعى لــيــتـنــصل من خــطــأ ارتــكــبه فــكـيـف يـكــون مــخــطــئـا
وماهـو اخلـطأ أنه بـسـيط مجـرد مـشاكل بـالصـيـاغة - اسـتـغلـها
ــسـتــغـلــون الـســبــوبـيــون أمـثــال كـومــبــارس اإلعالنـات ومــسـرح ا
الـقطاع اخلـاص مع االعتـذار لهم بـالطـبع ألنه فى النـهاية أكل
ـثقف أن يشـرح لنا مشـكلة الـصياغة عيش  –ثم حاول الرجل ا
أحمد زيدانواخلـطـأ فى مـوضـوع كـريـيـشن جـروب الـذى  استـغاللـه أبشع  على رزق

ــســـرح هــو جــهــد جـــمــاعى ولــيس ــســـاعــدة فى ذلك ألن ا ا
ــنــاسـب فــإنـنــا ســوف نــنــجح ـكــان ا فــرديــاً فــإذا مــا تــوفــر ا
جــمـيـعـا فى نـقـل هـذه الـفـرجـة ولـكن بــشـروط مـسـرحـيـة ألن
ــسـئـول ولـكن نـحن ـواطن وا الــثـقـافـة كـذلك هى مــسـئـولـيـة ا
قابل فإن اجلهات كفنان نقدم ما علينا من تعب وجهد وبا
األخرى عليها أن تضع الفـن والثقافة ضمن أولوياتها ألنهما
واطن حب العطاء واإليجابية. يبنيان اإلنسان وينميان فى ا
وقـالت أمل الـدبـاس: الـعـمل لـوحـات ومـشـاهـد تـطـرح قـضـايـا
ـــواطن األردنى وخـــصـــوصــا مـــتــعـــددة الـــتى يـــعـــانى مـــنــهـــا ا
واطن وتـنـبنى انعـكـاسـات السـيـاسات احلـكـوميـة عـلى هـذا ا
أحــداثـهــا الـكـومــيـديــة الـســاخـرة عــلى بـدايــة ووسط ونــهـايـة
فـضـال عن تـنـاول الـوزراء والــنـواب فى لـســعـات حـول أدائـهم
كـما فى اسـتقـبـال شخـصيـة وزير اخلـارجـية األردنى لـهيالرى

كلينتون وإشكالية النواب والصحافة.
وأضافت: وأقدم شـخوصـا نسائـية مـتعددة ومـتمـايزة كعـاملة
نظـافة فى مـكتب رئـيس الوزراء وزوجـة وشخـصيـة إنسـانية

رض أنفلونزا اخلنازير.  مصابة 
وقال مؤلف النص تامـر بشتو:  فى هذا النص  أعاين احلال
الــذى وصل إلــيه الــشـعـب األردنى فى مــعـانــاته والــتــراكــمـات
الـــتى أدت إلـى إيـــصـــاله إلـى حـــاالت مـــعـــيـــنــــة فى الـــســـلـــوك

وقف.  والتفكير ومن خالل مشاهد تنبنى على كوميديا ا
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حـول فـكـرة الـتــوحـيـد مـنـذ
عـــــــهـــــــد "إخـــــــنـــــــاتــــــون"أول
ـــوحــديـن مــروراً بـــالـــنــبى ا
إبـراهــيم ورابـعـة الــعـدويـة
وصــــــــوالً إلـى الــــــــعــــــــصـــــــر
احلـــديـث.. يـــقــــود اخملـــرج
مــحــمـــد جــمــال ورشــة من
أطــــفــــال الــــســــيـــدة زيــــنب
يــقـدم فى نـهــايـتـهــا عـرضـاً
مــســرحــيـــاً بــعــنــوان " عــ
" عـلى قـصـر ثـقـافة الـيـقـ

سوزان مبارك.
الـعــرض درامــاتـورج أحــمــد زيـدان مــوســيـقـى شـيــمـاء
حـمــدى سـيـنــوغـرافـيــا جـوزيف نــسـيم اسـتــعـراضـات

عتز بالله محيى. ا
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سرحي جريدة كل ا

> عملت ضمن  فرقة على الكسار ثم مع فرقة أم عطا الله كما شاركت فى عدد
سرحيات مع فرقة بشارة واكيم ومحمد بيومى ثم أخيرا فرقة مسرح رمسيس. من ا

> يقيم إتيليه القاهرة
مساء غد أمسية شعرية
لالحتفاء بشعر العامية
صرية يشارك فيها ا
مجموعة من الشعراء
منهم: خالد محمود

سالم الشهبانى محمود
احللوانى مسعود

شومان وسوف ينشد كل
شاعر أحدث قصائده.
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ـسـرحى وحتت عــنـوان أم كـلـثـوم الـسـاقــيـة ا
تـــعــود مـن جــديـــد يـــقــدم مـــســـرح الــســـاقـــيــة
للـعرائس بـالتـعاون مع شـركة صـوت القـاهرة
ـــرئــيــات عـــرضــاً لــلـــعــرائس لـــلــصــوتـــيــات وا
ألغانى أمل حيـاتى وسلوا قـلبى وثورة الشك
كـمـا يـقـدم مــسـرح الـسـاقـيـة لـلـعـرائس أيـضـاً

مشاهد من روائع القرن العشرين. 

احلـــــكـــــمـــــة يــــعـــــرض اخملـــــرج جـــــورج فــــوزى
مـسـرحـيـة الـبـوفـيه تـألـيف عـلى سـالم ومـونو
درامـــا "هـــتـــمــــوت لـــوحـــدك" تــــألـــيف شـــادى
الدالى وإخراج جـورج فوزى كما تقدم فرقة
ـواطن مـهـرى تـألـيف ـسـرحـيــة روايـة ا كـيـو ا
ولــــيـــد يـــوسـف وإخـــراج أحـــمــــد ســـيف وهـــو
الــعــرض الــذى ســبق ونــال جــائــزة مــهــرجــان

إبتـداء من مـنـتـصف سـبـتـمـبـر اجلـارى وحتى
نعم نهـايته تـعرض على مـسرح سـاقيـة عبـدا
ــكـان لــفـرقـة الـصــاوى مـســرحـيــات " نـفس ا
ـــســرحـــيــة تـــألــيف مـــحــسـن يــوسف جــذور ا
وإخــــراج شــــريف شــــلــــقـــامـى تـــقــــدم فــــرقـــة
ـاريونت تـأليف حازم ـاريونت عـرض ثورة ا ا
مـصـطـفى وإخـراج مـنيـر يـوسـف علـى قـاعة

محمد جمال الدين
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يـبـدأ اخملرج عـادل درويش بـروفـات عرضه
ــســـرحى اجلــديـــد "رحــلــة خـــارج الــســور" ا
للمؤلف رشاد رشدى عقب العيد استعداداً
سرحى لـلمشـاركة فى مهـرجان الشـركات ا
فى دورته اجلـديـدة الـعـرض إنـتـاج الـشـركـة
يرى دوح ا الشرقية للدخان وهو بطولة 
ومـحـمــد أمـ ومـجــدى سـعـد وكــرم أحـمـد
وإبــراهـيم كــامل وعــبــد الـنــبى فــؤاد وســكـر
شـريف وأمـيــرة كـامل ورشـا أشـرف وسـهـام
متـولى استـعـرضات خـالد شـلبى وديـكورات
مــحــمــد سـعــد ومــوســيــقى وأحلــان مــجـدى
عـــبــــدالــــرازق ومن أشــــعـــار وإخــــراج عـــادل
ه عــلـى مــســرح درويش وســوف يـــتم تــقـــد
فــيــصل نــدا أوائل ديــســمــبــر الــقـادم ضــمن
نطقة فـعاليات تـصفية مهـرجان الشركـات 

القاهرة الكبرى هذا العام.
 عادل درويش

فى إطــــار االحـــتــــفــــاالت بـــبــــدء الــــعـــام الــــدراسى
اجلديد تقـدم مدارس الصـديق للتـعليم األساسى
بـإدارة الـعـمــرانـيـة الـتـعـلـيـمـيـة  أوائل أكـتـوبـر عـلى
ــــــســـــرحـى الـــــغــــــنـــــائى مــــــســـــرحــــــهـــــا الــــــعـــــرض ا
االستعـراضى"مصر لم تنم" تأليف محمد صالح
أشــعــار جــمــال قــرنى مــوســيــقى وأحلــان شــيــمــاء
أحـمـد سـيـنـوغـرافـيـا جـوزيف نـسـيم اسـتـعـرضـات
مصطفـى حجاج إعداد وإخراج كرم أحمد بطولة
هـالــة نـاجى وســهـام رضــوان وجنالء عــلى وهـدى
هــشــام ولــيــلى عــاطف وســامـى نـبــيـل ومـصــطــفى

سالم ومحمود طلبة .
العرض مسـتوحى من قصة كفاح شعب مصر ضد
ـدرسـة أيـضـاً خـوض مـسـابـقة الـهـكـسـوس وتـنـوى ا
ـنـاهج بـنـفس الـعـرض أعـيـاد الـطـفـولـة ومـسـرحـة ا
فى إطـار خــطـة تــهـدف إلى تـعــظـيم دور األنــشـطـة

المح الشخصية للطلبة. سرحية فى تكوين ا ا
 كرم أحمد 
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بــحـضـور الـدكـتــور أحـمـد مـجـاهــد رئـيس الـهـيــئـة الـعـامـة
ــســرحى الـغــنـائـى الـشــعـبى لــقـصــور الــثـقــافـة الــعـرض ا
كشوفة ولد" على قاعة منف ا لفرقة السـامر "عروسة ا
ـنعم عبدالـقادر إخراج حسن الـوزير بطولة تـأليف عبدا
هـمـام تــمـام ومـحـمــد حـجـاج وكـرم أحــمـد وعـادل مـاضى
ومـحــمــد إبــراهــيم وعــبــد الــعـزيــز هــجــر ومــحــمـد مــديح
ـنـشد الـشـيخ ومـحـمـد أمـ وآسـر عـلى ونـورا وفـريـدة وا
مـــنــتـــصــر األكـــرت أشــعـــار مــحـــمــد جـــاد الــرب وحـــامــد
احلــنـــاوى وفــؤاد حـــداد مــوســـقى وأحلـــان أحــمـــد خــلف
ـــــوجـى ســــيـــــنـــــوغــــرافـــــيــــا إبـــــراهـــــيم الـــــفــــوى وحـــــسن ا

واستعراضات عصام منير.
ــسـرح الــغــنـائى ـســرحــنـاإن إحــيــاء ا حـسـن الـوزيــر قــال 
ــســرح مــرتــكــزاً ــصــرى كــان حـــلم يــراوده مــنــذ عــشق ا ا
ـصرى مـؤمناً فيـذلك على الـعمق احلضـارى والتـاريخى ا
بــأن هــذا الـــعــمق لـم يــزل قـــادراً عــلى مـــخــاطــبـــة الــواقع

عاصر. ا

سرحي جريدة كل ا

> أصدر اجمللس األعلى
للثقافة من خالل سلسلة
الكتاب األول كتابًا
للباحثة والفنانة
التشكيلية إيناس الهندى
بعنوان «بيكار معزوفة
الكلمات» وقد ناقشه احتاد
كتاب مصر ضمن
برنامجه الذى أعده فى
محكى القلعة خالل شهر
رمضان.

دة خمسة أشهر مع على الكسار ثم تصادقت كل من دولت أبيض > عملت الفتاتان 
ومارى منيب وعرضت دولت أبيض عليها العمل مع أم عطا الله مقابل عشرة
جنيهات فى الشهر لها وألختها.
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لـلراعى لم تكن قـد نشرت من قبل بل يـحتوى على مـسرحية
"األراجــوز" كـــتـــبــهـــا الـــراعى عـــام ١٩٧٠ وهى - كــمـــا يـــذكــر
د.عـــمـــر دواره - اجلــزء الـــثــالـث من مـــشــروع كـــتــبـه الــراعى
سرح الـتليـفزيون الـذى أنتج بالـفعل العـمل الـسابق وهى
عـبـارة عن "مـقـامـة" و "بابـيـة" خلـيـال الـظل قـام بـبـطـولـتـهـما
محمود يس وأشـرف عبد الغفـور وقد بذل د. دواره مجهودًا
رائـعًا حـتى  نشـر هذا الـنص الذى يـعـتبـره نصًـا مهـمًا ألنه
ـعلـومـات التـاريـخيـة اجلـافة "درس بـليغ فى كـيـفيـة صـياغـة ا
فى قـالب درامى جـذاب تتـجـلى فـيه مـوهبـة ومـهـارة د. على
ـسـرحــيـة وإحــسـاسه بــفن الـفــرجـة هـذا الــراعى وخـبـراتـه ا
ـتفرد وتكـامله مع اجلزئـ السابق إضـافة إلى موضوعه ا

سرح العربى. فى سرد تاريخ ا
الــشــخــصــيـــة احملــوريــة فى الــنص هى األراجــوز إضــافــة إلى
الكثير من الـشخصيات األخرى مثل "بنت البلد الزوجة زوبة
أذون الداية العـفريت أبو سمرة الشـحاذ الفقى البواب ا
مثل البشرى "شوقى" الذى يقوم بدور الراوى ا - احلوار - وا
كــمــا يــقـول د. عــمــرو دواره - يــتــسم بــالـرشــاقــة وخــفــة الـظل
واإليجـاز والتـعبـير اجلـيد عن الـشخـصيـات الدرامـية اخملـتلـفة
فى مواقفـها الـكوميـدية التى اقـتبس "بـعضهـا" د. على الراعى
ـر (مـشـاهــد األراجـوز" وأعـاد صـيـاغـتــهـا ضـمن مـعـمـاره من 
الـدرامى. كـما يـحـمل اخلـطاب الـدرامى لـهـذا الـنص - حسب
د. عــمــرو دواره - الــكــثــيــر من الــقــيم األخالقــيــة ويــدعــو إلى
ضرورة الـتـمسك بـالـعادات والـتـقالـيـد والدفـاع عن احلق كـما

يقدم رؤية عصرية لتطور فن األراجوز.

عــرفــنــا د. عــلـى الــراعى نــاقــدًا أدبــيًــا أصــيالً عــلــمًــا وسط
أعالم وقـامـات ثــقـافـيـة مـرتـفـعـة ومــنـارات حـقـيـقـيـة أضـاءت
حقبة الستيـنيات بعطاءاتها الرفـيعة فى نقد الشعر والرواية
سـرح ولقد كان - والـقصة والفـنون األخرى وعـلى رأسها ا
ـنــظــرين له أيــضًــا وقـد ــســرح وا رحـمـه الـلـه - من عـشــاق ا
جتــلى هــذا فى بـــعض كــتــبه الـــتى خــصــصــهـــا لــلــحــديث عن
ـسـرح وهمـومى" وكـذا "فـنون ـسـرحى مثـل "همـوم ا الشـأن ا
الكـوميديـا من خيال الـظل إلى جنيب الريـحانى والكـوميديا
ــيــلـودرامــا: مــســرح الـدم والــدمــوع وهى الــكـتب ــرجتـلــة وا ا
الثالثـة التى صـدرت مؤخـرًا ضمن إصـدارات مكـتبـة األسرة

حتت عنوان: "مسرح الشعب"
ه لــكــتــاب أحـد أضالع كــمــا عــدّه د. عـمــرو دواره فى تــقــد
مــثــلث الـرواد الــذين حــاولـوا (فى الــســتـيــنـيــات) الــبـحث عن
جـذور عــربـيــة أو شـعــبـيــة لـلــمـســرح بـعــيـدًا عن ذلك الــقـالب
سـتـورد وهم يـوسف إدريس وتـوفـيق احلـكـيم وعلى الـغـربى ا
الراعى حـيث تنـبه د. الراعى (كـما يـذكر دواره) مـبكـرًا لهذه
الـقــضـيــة مـعــتـبــرًا الـبــحث عن هــويـة قـضــيـة مــحـوريــة تـمس
ـــصــرى والـــعــربـى فــدعـى إلى ضــرورة الـــبــنـــيـــان الــثـــقـــافى ا
االهــتــمــام بــالــتــراث الــشــعــبى والــعــربـى كــوســيــلــة لــصــيــاغـة
مسـرحـنا حـيث ال خالص له وال بـقاء إال بـاإلصـرار على أن
يـكـون نابـعًـا من تـراثنـا قـوالً وفـعالً موظـفًـا لـلفـنـون الـشعـبـية
اخملـــتــلـــفــة مـــثل: "األراجــوز وخـــيــال الـــظل واحملـــبــظـــاتــيــة
ــقـامــات" والــكـتــاب الــذى بـ أيــديــنـا الــيــوم يُـعــدّ إضــافـة وا
حـقيـقـيـة بل مـفـاجأة لـلـقـار حيـث ال يحـتـوى دراسـة أخرى

> الكتاب: األراجوز
ؤلف د. على الراعى > ا

> الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة
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رجع فى فن الدراما الكتاب: ا
ؤلف: جون لينارد  –مارى لوكهارست ا
: محمد رفعت يونس ترجمة وتقد
شروع الناشر: اجمللس األعلى للثقافة "ا

القومى للترجمة"

ـعرفة يـكاد يكون ـسرحى لكل راغب فى ا مـرشد فى الفن ا
شامالً جـامعًا يـقدم وعـدًا للقـارىء بأن يـحظى بـقسط وافر
ـعلـومات ـسـرحيـة فى صفـحات قـيـمة غـزيرة ا عـرفة ا من ا
فـى لـغـة واضــحـة ال تــمـثل عــقـبـة فى الــتـلــقى إضـافــة هـامـة
ومــرجع غــنى لــلــقــارىء بــالـعــربــيــة رغم أنـه مـوجـه بــاألسـاس

لدارسى الدراما باللغة اإلجنليزية.
غـيـر أنـه يـتـطـلب من الـقــارىء لـيـتم اسـتـيــعـابه لـهـذه الـغـزارة
ـسرح والدراما سـبقة عن ا ـعرفة ا التى يـلقاها شـيئًا من ا
وكـــذلك شـىء من الـــصـــبـــر والـــشـــغف فى مـــواجـــهـــة ""562
علومـات منها " "140صفحـة على هيـئة ملحق صفحـة من ا
أو مـسـرد لـلــمـصـطــلـحـات الـفــنـيـة الــكـتـاب مـقــسم إلى سـتـة
) يـــبـــدأ مـن الـــنص وتـــدويـــنـه وتـــنـــســـيـــقه فـــصالً أبــواب ( 32
وحتــريـره وكـيـف يـؤثـر ذلـك عـلى تــعـاطى الــقـارىء (والـدارس
ـفــارقـات الـتى ـشــكالت وا ـتـرجـم واخملـرج) مع الــنص وا وا
قـد تنـشـأ مـن اختـالف الـطـبـعات لـلـنـص الواحـد خـاصـة مع
ة ويعرض فى ذلك لـ "هاملت  –شكـسبير" النصـوص القد
كنـموذج فـيما يـخص تفسـيرات بـعض اجلمل وكذلك ورود أو
سـرحيـة ويعـطى نـصائح هـامة حملـاولة جتـاهل اإلرشـادات ا
ـسـرحى قـراءة سـلـيـمة تـطـبـيـقًـا بـشكـل جزئى قراءة الـنص ا
على (هـنـرى الرابع  –شـكسـبيـر) و (هيـدا جابـلر  –إبسن) و

(فى انتظار جودو  –بيكيت).
ــهــا يــعــرض الــكــتــاب كــذلك لــنــشــأة األنــواع الــدرامــيــة قــد
ـسـرحـيـة الـسـارتـريـة وحـديـثـهـا (الــتـراجـيـديـا الـكـومـيـديــا ا
ـيلودراما لـحمة الـطقوس مـسرحيـات األسرار األوبرا ا ا
التـراجيـكومـيديـا الكـومـيديـا دى الرتى مسـرحيـات األقنـعة
الــفــارس..إلخ) ويــذكـــر كــذلك تــأثــيــرات الــتـــكــنــولــوجــيــا فى
تـقـنـيات الـصـوت والـضـوء والـتلـيـفـزيـون واإلذاعة والـسـيـنـما

على هذه األنواع وطرق عرضها وتفسيرها.
ـتبـادلـة ب الـعرض ويـؤكد الـكتـاب عـلى العـالقة الـتفـاعـليـة ا
ـسـرحــيـ وكـيف يــؤثـر هـذا الـتــفـاعل فى حتـديـد والــفـراغ ا
ـسـرحى ويعـرض بـالوصف ـادى الـنهـائى لـلعـرض ا الشـكل ا
ــســرحـيــة بــدءا من والــشــرح والــصــور ألشــكــال الــفــراغــات ا
سـارح الكالسيـكية نـصف الدائريـة حتى مسـارح األستوديو ا

احلديثة.
ويـخـصص الـكــتـاب بـابه الـرابع السـتـعــراض (الـقـائـمـون عـلى
ــــمــــثل ــــســــرح!! الــــكــــاتـب اخملــــرج ا ــــســـــرح) أو رجــــال ا ا
ـــصـــمم مـالبس ديـــكـــور.. ـــديـــر األدبـى ا الـــدرامـــاتـــورج ا
ـسـئـولـ عن ـسـرح حــتى ا "وهــيـئـة اإلنـتـاج طـاقـم خـشـبـة ا
ـشـاهـدين فـى دار الـعـرض وكـذا الـنـاقـد اسـتـقــبـال وإراحـة ا
واحملرر والـرقـيب فى عـرض تـاريـخى مـوجـز يـوضح الـتـطور
اخلــاص بـدور كل عــنـصــر من هـذه الــعـنــاصـر كـذلـك يـعـرض
ـقـوالت الـواردة بـهـذا الـشـأن. وقراءة ألهم األفـكـار واآلراء وا
هــذا الـفــصل لــهـو أمــر شـيق ومــحــزن فى آن لـلــمــهـتم بــشـأن
سـرح الـعربـى وهو يـقـارن ب عـالم مـؤسـسى منـظم مـحدد ا

عالم واضح األدوار وب عالم تغلب عليه العشوائية. ا
ويـتـعـرض الـكـتـاب فـى الـبـاب اخلـامس ألهم ثالثـة اجتـاهـات
ـسرح ـلحـمى الـبريـختى ا ـسرح ا سـرح اليـوم (ا أثـرت فى ا
االجـــتـــمـــاعى الـــواقــعـى مــســـرح الـــعـــبث) ومـــا يــواجـه الــنص
ــسـرحى من حتــديـات لـألعـراف الــتـقــلـيــديـة وكــذلك بـدائل ا
سرحى فى اجتـاهات احلداثة وما بـعد احلداثة بعد النص ا

عرفة وبزوغ فنون العرض احلى. تداخل فروع ا
والـبـاب الـسـادس مـوجه بـكـامــله لـدارسى الـدرامـا مـهـتم فى
جـوهـر بـالـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيـة مـن أبـحـاث وامـتـحـانـات ويـقـدم

إرشادات فى هذا الشأن.
ـتعـجل أن يبـدأ فيه الـقراءة دون ـكن للـقارىء ا ـتع  كـتاب 
ــعـلـومـة تـرتــيب من أى بـاب يــشـاء من أجل احلــصـول عـلى ا
ـتــأنـيـة الـتى يــرغب فى احلـصــول عـلــيـهـا لــكن مع الـقــراءة ا
رتـبـة لـتـكـون مـحـصـلـة الـقـراءة أفـضل حـيث يـتم وضع كل ا
ـا قـبـلـها مـعـلـومـة فى سيـاقـهـا الـتـاريـخى وربط كل مـرحلـة 
ــســرح لم يــصل بــعـد ــا بــعــدهـا ونــزداد يــقــيــنًـا بــأن فن ا و
لـلنـهـاية وأنه لم يـستـنـفد طـاقاته بـعد فـمـا وصلـنا إلـيه وما
ب أيـديـنـا لـيس إال مـحـصـلة خـبـراتـنـا ولـيس إال حـلـقة من

حلقات تطوره.

 محمود احللوانى
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هله ـسرحـية مع اخملـرج الراحل مـحمـد منـصور لـكن القدر لـم  بدأ حـياته ا
فـمـا هـو إال عـام ورحل أسـتــاذه فـلـجـأ لـلـورش الـتـدريــبـيـة وانـتـقل إلى الـفـرق
سرحـية وقـدم من خاللها ـستـقلة يـقدم عـروضه من خاللها فـأسس فرقـة ا ا
العديـد من العروض وسافـر للعديد من الـدول األوربية شاهد عـروضها وتبنى
فـكـرهـا اجلــر وتـقـنـيـاتـهــا احلـديـثـة. إنه اخملـرج مــحـمـد فـوزى الـذى شـارك

هرجان القومى للمسرح األخير بعرض "البعيد" الذى حاز إعجاب النقاد. با

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂ ✂✂

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> ماتسميهاش مر
ديوان جديد للشاعر
األقصرى أسامة البنا
يقدم خالله أحدث
إطالالته الشعرية
جدير بالذكر أن أسامة
البنا قد صدر له من
قبل ديواناً بعنوان ال
هنا وال ومسرحية
بعنوان ضل راجل.

> سافرت الفرقة للشام وقد أصبحت مارى فى السادسة عشرة وهناك التقت بفتى
(حليوة ومسمسم) بيقول مونولوجات بتضحك اسمه فوزى منيب فوقعا فى الغرام
وأشهرت إسالمها لتتزوجه وغيرت اسمها إلى أمينة عبد السالم.
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سرحي جريدة كل ا

> استقالت هى وزوجها من فرقة أم عطا الله وأسسا فرقة مسرحية اسمها (الزوج)
واستأجرا مسرح كونكورديان وحققا جناحا ملحوظا وكانت مارى تغنى فى الفرقة وإن

استعانت فيما بعد بصوت مطربة اسمها نرجس شوقى.

> أقام فرع ثقافة األقصر
بالتعاون مع اإلدارة

أثورات العامة ألطلس ا
ورشة للحكى من خالل
برنامج حكايات اجلدود
واجلدات شارك فيها
أطفال األقصر مع
الباحث إليا نسيم

رياض.
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على شـاكلـتـهمـا ومازالت آثـارهمـا باقـية
سرح العربى حتى اآلن. على جسد ا

عــمل األلـفـى فى هـذه الــفـتـرة أيــضًـا فى
سرحية منها مثالً العديد من العروض ا
عـــرض "الـــصـــعـــلـــوكه" وهـــو من تـــألـــيف
الــفــرنـسـى مـارســيل مــطــواه ومن إخـراج
ــثل فــيه الــســيــد راضى وكــان األلــفى 
أمام الـقديـرة سناء جـميل وكان كل لـيلة
ـارس رعـبـة اخلاص من وقـبل الـعرض 

سرح. الوقوف أمام سناء جميل على ا
وهذا ما كان يدفعه للتجويد كل ليلة عن
ـثابـة تدريب يومى األخـرى فكان ذلك 
له عـلى األداء الـكـومــيـدى.. شـجـعه ذلك
عــلـى حتــمل مــســئــولـــيــة بــطــولــة عــرض
"جمـعيـة كل وأشكـر" للـمسـرح الكـوميدى
أيــضًــا وهى من تـــألــيف أنــيس مــنــصــور
وإخراج مـحمود السبـاع والذى كان يعمل

مديرًا للمسرح الكوميدى آنذاك.
وباإلضـافة لـلتـمثـيل ساعـد أيضًـا السـيد
راضى فـى مـــعـــظم أعـــمــــاله بـــالـــقـــطـــاع
اخلاص من مثل: البكاش القرد وملك
الـــهـــيــبـــز أحـــمــد زكـى فى الـــعــديـــد من
عـروضه من مـثل "األميـر الـطـائـر" والتى
كــان يـــقــوم بـــبــطــولـــتــهـــا نــور الـــشــريف
وعـنــدمـا اعـتـذر عـنــهـا قـام األلـفى بـأداء

الدور بدالً منه.

شبـح عدم دخـوله لكـلـية الـبولـيس مازال
يطـارده بـالـرغم من اقـتـراب نهـايـة الـعام
ـســرحـيـة األول له فى مــعـهــد الـفـنــون ا
كان الـفـتى يسـتعـد لالمـتحـانات ويـحاول
إبــــعـــــاد هــــذا الـــــشــــبـح عن رأسـه لــــكن
الــظـــروف لم تــســـاعـــده ومــرض الـــفــتى
بــــاحلــــمى الــــتـى مـــنــــعــــته مـن الــــذهـــاب
للـمعهد وبـالتالى من دخول االمـتحانات
ــشــاهــد الــعــمــلــيــة واخلــاصــة بــتــأديــة ا
الــتـمــثـيـلــيـة كـان ســعـيــد خـطـاب وقــتـهـا
عمـيدًا للمعهد واقترح على نبيل األلفى
عـم الــفـــتى أن تـــذهب جلـــنـــة االخــتـــبــار
نـزله فى الـعـبـاسيـة لـكن نـبـيل األلفى
ـعـهد رفض أستـاذ الـتـمـثيل واإلخـراج بـا
ـــنـــزل ذلـك وقـــرر أن يـــذهب بـــنــــفـــسه 
الــفــتـى ويــأتى به فى ســـيــارته اخلــاصــة
لكى يـؤدى كل مشاهده التمثيلية فى يوم
واحـــد وبـــالـــفـــعـل حـــدث هـــذا بـــعــد أن
حتــــامل الــــفــــتـى عــــلى نــــفــــسه وأدى كل
مشـاهـده بـصعـوبـة بـالغـة ودفـعـة واحدة
لــكن األداء لم يــخـرج كــمــا يــتـمــنــاه لـذا
خرج تـقديره النهـائى بعد ظهور الـنتيجة
بدرجـة مقـبول وهـو العـام الوحـيد الذى
نخفض. حصل فيه على هذا التقدير ا
ـعـهـد بـشــكل طـبـيـعى لم مـرت ســنـوات ا
تكن هناك حوادث كبيرة فى حياة الفتى
سـوى هذا احلـلم اجملـهض بـدخـول كـلـية
البـولـيس كـانت هنـاك غـصة عـالـقة فى
سقف حـلقة لم يستطع أن يـتخلص منها
طــوال األربع ســنــوات الــدراســيــة وحــتى
ـعهد فى عام 1967م بـعد تخرجه فى ا
ـواد بـتــقـديــر عـام جــيـد جــدًا وامـتــيـاز 

التخصص فى التمثيل واإلخراج.
أكــد من هــذه الـغــصـة وزاد مـن وطـأتــهـا
ـواقف الـتى تـعــرض لـهـا مـحـمـود أحــد ا
األلـفى بعـد تـخـرجه بثالثـة أعـوام وكان
قـد الــتــحق وقـتــهــا بــالـعــمل كــمـمــثل فى
ـــؤســـســة ــســـرح الـــكــومـــيـــدى الــتـــابع  ا
ـسـرح كـان يـشتـرى بـعض األشـيـاء من ا
الــسـوبــر مــاركت وإذا به يــفــاجــأ بــزمـيل
قــــــد لـه فى الــــــدراســــــة أصــــــبح اآلن
ضابـطًـا تـهـيجت مـشـاعـر الـفتى ودارت
الـدنــيــا به وتـقــافـزت داخــله فــيـضــانـات
األحـاسيس اخملـتـلفـة وفـرمـته كفى رحى
إحــداهـــمـــا حـــلـــمه اجملـــهـض واألخــرى
حــلـمه اآلخـر الـذى حتــقق وأصـبح عـبـئًـا
قابلة ودّية على نفـسيًا جديدًا لم تكن ا
اإلطالق فـقد تباهى هذا الـزميل ببذلته
وبـالغ فى تباهيه عندما صرخ فى البائع
ـشـتـرواته حلـظتـهـا ترك لـكى يأتى له 
البـائع مـشـتـريـات الفـتى وجـرى مـسـرعًا
لـيــلـبى طـلــبـات الـزمـيـل الـقـد وضـابط
الـبوليس اآلن ووسط ابـتسامـات الفخر
ودّع الـضابط الفتى على وعد لم يتحقق

أبدًا باللقاء.
فى هــذا الـتــوقـيت كــان األلـفى مــرشـحًـا

ستقلة هل هي تلك التى تعمل حتت مظلة هى الفـرق ا
الهـناجر فقط هل فرقتى هذه? هل تعلم أنه حتى اآلن
ـسـتــقـلـة?! ـهــرجـان الــتـجـريــبى ال يـســتـقــبل الـفــرق ا ا
حقـيقة نحن فرق ولكن فى الشـارع وكل ما نريده مكانًا
ثابة بيت لنا. أسمع أن صندوق التنمية يأويـنا ويكون 
الثـقافية بصدد توفـير شيئًا كهـذا وهذا خبر مبشر بال
سـتقـلـة هى من تـبحث وتـغـامر وتـسعى شك. فالـفـرق ا

للجديد.
> وهل تسعى الستقالل رأيها أيضًا?

ــسـرح ـا يــقــرب من عــشــرين عــامًــا فى ا بــعــد عــمـلـى 
أســتــطــيع أن أقــول بــإن رأيى مــســتــقـل ووجــهــة نــظـرى
احلــقــيــقــيـــة هى مــا أقــدمــهــا فـى عــمــلى. إال أنــنى مع
ضــرورة أن يــكــون الــطـرح مــفــيــدًا ومــوضــوعــيًـا ولــيس
للـمـعارضـة فى حـد ذاتهـا ال مـانع إذا مـا رأيت إيجـابـية
أن أبـــرزهـــا. وعـن نـــفـــسى فـــإن مـــنـــطـــقـــة عـــمـــلى هى
اإلنــسـانــيـات الــقـضــايـا االجــتـمــاعـيــة. ومــا يـعــانى مـنه

يًا وليس محليًا فقط. اإلنسان عا
> التمويل األجنبى سؤال ما زال معلقًا على الفرق

ستقلة? ا
نـح وتقدمه التـمويل األجـنبى شـقان األول مـا يسـمى با
ـوجـودة والـثـانى أن يـتـيح لك مـكـانـاً ـراكـز الـثـقـافـيـة ا ا
ســواء لـلــبــروفـات كــمـا يــفــعل سـتــوديــو عـمــاد الـدين أو
ــحـــافـــظــة لـــلـــعـــرض مــثـــلـــمـــا يــفـــعل مـــركـــز اإلبـــداع 
اإلسكـندرية الـذى هو فى رأيى أفضل مكـان يعامل فيه
الفـنان فى مصر. ومديره د. محمود أبو دومة رجل فى
ـركــز فـى عـدة مــنــتــهى الــعــظــمــة لــقــد اســتــضــافــنــا ا
عــروض وفى كل مــرة كـانت اإلقــامــة فى فـنــادق خـمس
جنوم وسـيارة تذهب بـالفـرقة من القـاهرة لإلسكـندرية
وتــبـقى مـعــهم لـتـنـقـالتـهم من الـفــنـدق لـلـمــركـز إضـافـة
ا سـتقلـة من كل أنحاء الـعالم  الستـضافتـهم للفـرق ا

يشكل فرصة طيبة لالحتكاك وتبادل اخلبرات.

تـتـوزع تـخـصـصـاتـهـا عـلى مـسـارح الـدولـة اخملـتلـفـة من
فرقة الغد للحديث للطليعة للقومى..

> رأينا فى عرض (البعيد) استخدامًا مباشرًا للشاشة
وليس لعرض مواد مسجلة?

فريق الـعمل بهذا العرض يتدرب عـلى هذه التقنية منذ
انًا منـا بأن التـقنيـات حسابات عامـ ونصف العـام إ
ثـــوان ذلك ألن الـــعـــرض يــدور مـن الــشـــاشـــة خلـــشـــبــة
ـسـرح ثم يــعـود لـلـشـاشـة وهــكـذا فال بـد أن يـكـون كل ا
حدث فى تـوقـيـته ال يتـأخـر ثـانيـة واحـدة وأود أن أؤكد
ـباشر بالعـرض ليس جديدًا لكن أن استـخدام الفيدو ا

اجلديد هو الطريقة التى قدمته بها.
> استخدامك للتنوره بالعرض كان مقبضًا?

ــوضـــوع ســيـــثــيـــر جــدالً كـــمــا حــدث أعــرف أن هـــذا ا
هـرجـان الـرقص لـكنـنى أريـد أن ألـفت الـنـظر إلى أن
ـفـردات الـشـعبـيـة كـالـكـوب الـزجـاجى تـتـلـون بـالسـائل ا
داخـلــهـا دون أن يــؤثـر ذلك عــلى لـون الــكـوب الــشـفـاف
ا تـرمز وهـذا مـا فعـلـته فقـد اسـتخـدمت الـتنـورة لـيس 
إلـيـه من صـوفـية وزهـد ولـكـن لكـي أرمـز حلركـة الـزمن
الـتي أصــبـحت تــطـحن اإلنــسـان حتــتـهـا ووضــعت عـلى
ــدلــول. وقــام خــيــمــتــهــا عــقــارب لـــلــســاعــة لــتــعــمــيق ا
ـثـلى العـرض وهو بـتـحريـكـها مـحمـد الـشبـراوى أحد 
ـولوية مـع محـمد التـونى وبالـتالى عضـو أيضًـا بفـرقة ا

فقد كان هو أقدر من يقوم بهذا العمل.
ستقلة وإقامة > بعد اعتراف وزارة الثقافة بالفرق ا

مهرجان سنوى لها ترى هل انتهت مشاكلكم?
ستقلة لم تأخذ حقـها لسبب بسيط هو أننا ال الفـرق ا
جند كيانًا ننضم ونعمل من خالله أريد أن أسألك من

سرح? > بداية نحب أن نتعرف على بداياتك مع ا
ـــهــرجــان الــبــدايـــة كــانت عـــام ١٩٩٠ مع أولى دورات ا
التـجـريبى حـيث كـان لى حظ العـمل مع اخملـرج الـكبـير
مـنــصـور وعــمـلت مــعه فى عــرض (الـلــعـبــة) الـذى قـدم
بـاألوبــرا ولألسف فـقـد تـوفى فى الـعـام الـتـالى وذهـبت
أحـــاول أن أتــعـــلم من الـــورش فـــالـــتــحـــقت بـــعــدة ورش
ركز مصـرية وأجنـبيـة وكان اجلزء األكـبر مـنها يـعقـد 
الــهــنـاجــر مع د. هــدى وصــفى وكــان الــهــنـاجــر وقــتــهـا
سـرحيـ الكـبار أمـثال بـيتـر بروك لـقيادة يسـتضـيف ا
الورش ثـم كونت فرقتى وقدمت من خاللـها العديد من
األعـمــال عـلى مــدى ثالثــة عـشــر عـامًــا وهـذا الــعـرض
(الــبـعــيــد) هـو الــثـاني لــنــا خالل هـذا الــعــام قـبــله كـان
عـرض "حــديـقـة احلــيـوان" الــذى طـفــنـا به الــعـديـد من
سـارح وشـارك في مـهرجـان الـرقص كمـا شـارك هذا ا

هرجان. العرض أيضًا بنفس ا
سرح الراقص هو سرح احلركى أو ا > هل ترى أن ا

ستقبل? مسرح ا
ال أعــمل عــلى فــكــرة الـرقص فـى حـد ذاتـه ولـكـن عـلى
فكـرة الدرامـا بتـحـوالتهـا اخملتـلفـة وأحـققـها من خالل
صورة مـتخيلة وفى سبيل ذلك استخدم من األدوات ما
يحـقق لى هـذه الصـورة سواء رقص أو فـنون شـعبـية أو
فيـديـو بورجـيـكتـور أو عـرائس فـفى هذا الـعـرض مثالً
استـخـدمت التـنورة وعـرائس األراجـوز كمـعادل درامى.
سـرح ولـكنه سـتـقبل لـيس لـنـوع بعـيـنه من ا ورأيى أن ا
لــلـتــقــنـيــات واســتـخــدامــهــا فى تـكــوين صــورة لم يــرهـا
شـاهد من قبل وهذا لـيس دعوة ضد الكالسـيكية بل ا
نــحن مع وجــودهــا ووجــود بــاقى األنــواع األخــرى الــتى

ستقبل للتقنيات احلديثة ولسنا  ا
ضد الكالسيكية!

ألداء أحـــد األدوار الــــهـــامــــة فى عـــرض
" الــذى يــخــرجه كــمــال "ثــورة الــفالحـــ
ــسـرح اجلــيـب (الــطــلــيــعـة اآلن) عــيــد 
وكان عمه نبيل األلفى يعمل مديرًا عامًا
ــســرح والـتـى كـان ــؤســســة ا لــلـدرامــا 
يـــرأســهــا آنـــذاك عــبـــد احلــمـــيــد جــودة
السـحـار وقـبل أن يـخـرج الـعـرض لـلـنور
قــوبل األلــفى بـوابل مـن الـشــكـاوى ضـده
سرح وقيل بـسبب إسناد دور مهم له با
وقــتــهــا أن عـمـه نــبـيـل األلــفى هــو الـذى

يساعده فى كل شىء.
لــذا فــقـــد تــرك الـــفــتى الـــعــرض وذهب
لـيــعــمل بــفــرقــة عــادل خــيــرى اخلــاصـة
ـوجودة فى مسرح الريـحانى وبالفعل وا

ــسـرحـيـة وكـان أخــرج لـهـا أول أعـمـاله ا
عـرض "من غـيــر مـواعظ" وكــانت أيـضًـا
من إعــداده عن نص مــولــيــيــر الــشــهــيــر
"دون جـوان" فى نفس الـفـترة  انـتداب
ــعـهــد الــفــنـون األلــفى لــيــعــمل مـعــيــدًا 
ـــســرحـــيــة وعـــمل مـــعـــيــدًا لـ : أحـــمــد ا
الــبـدوى فــتــوح نـشــاطى عــبــد الــرحـيم

الزرقانى كان ذلك عام 1969م.
ًـا بـفـنـون اإللـقاء كـان أحـمـد الـبـدوى عـا
وله درايــة كـبــيـرة بــأسـرار فن الــتـمــثـيل
عـلومته ومعـلم جيـد يستـطيع أن يـصل 
وبـطــرق مـخــتـلــفـة لــتالمـيــذه أمـا فــتـوح
نـشــاطى عـبـد الـرحـيم الـزرقـانى فـكـانـا
ن هم أســتـاذيـن يـنــدر وجــود الـكــثــيـر 

2 سرحجى  سطور من حياة محمود األلفىا

 ح ترك
الفتى
العرض
ليعمل
بفرقة
عادل
خيرى
اخلاصة

 حلم
الضابط
الذى نازعه
لينتصر
عليه حلم
مثل ا

ستقلة لم تأخذ حقها رغم  الفرق ا
مغامرتها وبحثها عن اجلديد

محمد عبد القادر
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سرحي جريدة كل ا

> اخملرج أحمد السيد
يجرى حالياً بروفات
عرضه اجلديد (أحالم)
على مسرح متروبول
سرحية عن رواية ا
(حلم ليلة صيف)
لوليم سكسبير حيث
يقوم أحمد السيد
ها فى شكل بتقد
رحلة عمرية فانتازى و
محدوده من 12إلى
20عاماً.
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> يؤرخ البعض لبدايتها الفنية احلقيقية بداية من عملها فى الثالثينيات كممثلة
مسرحية حينما انضمت إلى فرقة الريحانى عام1937. 

سرحي جريدة كل ا

> ظلت تعمل فى مسرح الريحانى حتى وفاة  جنيب الريحانى فى عام1949
لتحمل على عاتقها مسئولية الفرقة مع بديع خيرى وعادل خيرى.
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> بعد عرض سكتم بكتم
لدعاء طعيمه على قاعة
مسرح الغد قرر اخملرج
محمود األلفى نقل

بروفات عرضه (الشطار)
إلى مسرح متروبول.
تأليف السيد محمد
على وبطولة سامى
مغاورى. وهذه هى

التجربة األولى حملمود
األلفى بعد عودته

سرحى من لإلخراج ا
سرح االنقطاع  عن ا

دة ست سنوات.

ـسـرح بـالـنـظـر إلى ـسـئـولـ عن ا هـنـا أنـاشـد ا
اإلسكندرية أكثر .

صرى.. هل هو سرح ا > احلديث عن واقع ا
حديث عن ازدهار أم إنكسار?

صـرى لن يـنصـلح إال إذا تـصالح ـسـرح ا واقع ا
الـــنــــاقــــد مع اجلــــمــــهــــور وهــــنــــاك الـــعــــديــــد من
اخملـــرجـــ يـــنـــســـاقـــون وراء الـــنـــقـــاد ويـــتـــركـــون
اجلمـهور خـلفـهم والنـاقد يـجلس عـلى مقـعده -
مع كـل احــتــرامى لــلــنــقــاد - لــيـحــاسـب الــعـرض
ـــســـرح لــيـس ورقــة وقـــلم بـــالــورقـــة والـــقـــلم وا
ــســرح روح ونــبض ومــعــظم الــنـقــاد يــفــتــقـدون ا
لـــهــذا الـــنـــبض وهـــنـــاك نـــوعـــيـــة من اخملـــرجــ
يـستـطـيع الـنـقاد أن يـفـرضـوا علـيـهم تـصـوراتهم
واقـــتـــراحــاتـــهم واخملـــرج غـــيـــر الـــواعى يـــصــدق
ويــــنــــســــاق وراء تـــــلك االقــــتـــــراحــــات ألنه عــــاوز
"يـوصل" فـبـالتـالى يـبـتـعـد اجلـمـهـور عن الـعرض
ألنه يـشــعــر فى هــذا الـوقـت بـأن اخملــرج تــخـلى
عـنه وتخلى عـن "الروح" التى تـكلـمنا عـنهـا وهنا
أقــول لـلــمــخـرجــ عــلـيــكم أن تــنــظـروا أوالً إلى
اجلــمـهــور وأن يـعــرف اخملــرج أن هـنــاك نـوعــيـة

تعة. من جمهوره تأتى إليه بحثًا عن ا
سرح مرتبط > هل أنت مع الرأى القائل بإن ا
بواقع البالد ككل إذا انصلح حالها انصلح وإذا

انهارات أنهار?

ـــســـرح ال يــســـتـــطـــيع أن يـــنــفـــصل عن طـــبـــعًــا ا
اجملــــتـــــمع ألنـه مــــرآة لـــــهـــــذا اجملــــتـــــمع واحـــــنــــا
"حضارتـنا فى النـازل فمسـرحنا كـمان بقى فى
الـنازل" لـكن هـناك أمل وأنـا نـفسى عـندى أمل
كـبيـر فى جيـلي وهنـاك كثـير من اخملـرج من
هذا اجليل جيدون منهم سامح بسيونى ودعاء
طـعــيـمــة وعـادل حــسـان وجــمـال يــاقـوت وأدعـو
الـلـه أن يـوفــقـنــا وأن يـكــون لــديـنــا الـقــدرة عـلى

سرح إلى سابق رونقه وتألقه. العودة با
> هناك بعض اخملرج يرفضون العبارة

ان الشعوب فية تناقش سرح بر القائلة بإن ا
القضايا وتطرح فيه الهموم?.. كيف ترد?

"والــله كل واحــد حــر فى رأيه" وأنــا لــست ضـد
هــؤالء اخملــرجــ فــكل مــخــرج له احلق فى أن
ـســرح من وجـهــة الــنـظــر الـتى يــراهـا يـتــنــاول ا
صـحيـحـة وكـلـمـا كـان هنـاك اخـتالف كـلـمـا كان
سـرحـيـة فكل ذلك أفـضل لـلـمـسرح ولـلـحـركـة ا

مخرج له منهجه اخلاص به.
نهج هو األساس.. فما هو > إذا كان اختالف ا

منهج محمد مرسى?
أنـا مـازالت فى مـرحـلـة الـبـحث لـكـنى دائـمًـا مـا
كــنت أرى فـكــرة اإلنـســانــيـة واإلنــسـان حــاضـرة
أمـــــامـى وأحب الــــــبـــــحث فـــــيـــــهـــــا وفـى جـــــوانب
اإلنــــســــان ســــواء كـــان هــــذا اإلنــــســــان يــــنـــتــــمى

جملـتــمـعــنـا أو حـتـى جملـتـمـع غـريب عــنـا ولـذلك
كـثـيـرًا ما رفـضت نـصـوص جـيـدة ألنهـا ال تالئم

هذا االجتاه.
> وجودك فى قصر األمير طاز.. هل أضاف

لك?
بــالـتـأكــيـد فـهـذا مــشـروع جـيـد ولــدى طـمـوحـات
كـثـيـرة جـدًا ولـكـنـني أتـمـنى من إدارة الـصـنـدوق
أن تـدعم النشـاط بشكل أكـثر من ذلك والواقع
أنــــنــــا فى كـل شــــهــــر نــــســــتــــضــــيـف عــــرضًــــا من
الـعــروض بـدون أى شــروط لـيــقــدم فى الـقــصـر
كـان ويـتـماشى ـا أن الـعـرض جيـد ويـلـيق بـا طـا
مع الـظــروف احملـيـطــة ونـفــكـر أيـضًــا فى عـمل
كان كان واسـتخدام ا مـسرح يقوم على فـكرة ا
األثــرى فى عـمل مــسـرحى لـلــمـســاهـمـة فى حل

أزمة دور العرض.
> االشتغال على التراث... هل هو مالئم لواقع

سرح اآلن? ا
ن يتجـهون حالًيا للتراث فح نعم وأنا واحد 
قـدمت "خالـتى صفـية والـدير" وهـو عرض مـعنى
بــاألشــكــال الــتــراثــيــة والــطــقــوس شــعــرت بــأنــنى
اجنــذبت إلـي تــلـك الــنـــوعــيـــة من الــعـــروض وهــو
األمـر الذى دفـعـنى اآلن للـعمـل على روايـة جنيب

محفوظ "قلب الليل" لتكون عملي القادم.
سرح > كيف تنظر إلى الفرق احلرة وفرق ا
ستقل خاصة أن البعض يصفها بأنها ا

أكذوبة?
ـسـتقـلـة ومـازال لـدى فـرقة أنـا عمـلت بـالـفـرق ا
مسـتقـلـة تعـمل ولـكن علـى فتـرات ورغم أن هذه
الـفــرق تـقـدم نــوعـيـة جــيـدة من الـعـروض إال أن
بـها مشـاكل عديـدة أهمهـا الدعم فـمن يسـتطيع
أن يـحـصـل عـلى الـدعـم يـبـتــعـد عن تــلك الـفـرق
بــحـجـة أنه وجــد من يـدعــمه وهـنــاك فـرق عـلى
ـعـبـد) حتصل مـسـتـوى أكـبر مـنـهـا (الورشـة) (ا
عــــلي دعم كـــبـــيــــر جـــدًا ورغم ذلك فــــإنـــتـــاجـــهم
ـسـوا ذلك حـيث ن  ضـعـيف جـدًا وأنــا واحـد 
ـدة عــامـ ونـصف شـاركت فى فــرقـة الــورشـة 

العام وهى عالمة فارقة فى حياتى.
سرحيون اللوم ألنفسهم علي > إذا وجه ا

صرى.. فماذا يقولون? سرح ا ضياع ا
احلقيـقة أن أى مخـرج يقدم عمًال نـاجًحا يـعتقد
بـذلـك بـأنه أصـبح فى قـمـة الـنـضج الـفـنى ويـقف
فـى مــــكـــانـه العــــتــــقــــاده بــــأنه هــــو اخملــــرج األهم
واألقدر فى مصر وهذا بـالطبع خطأ كبير ال بد
من الـــقــراءة والــتــعـــلم ومــتــابـــعــة حــاالت احلــراك
ــســـرحى فى الـــداخل واخلــارج والـــوقــوف عــلى ا
ــســتــخـدمــة فى اخلــارج وأنـا أحــدث الــتـقــنــيـات ا
لــسـت مع الــرأى الــقــائل بــأن وزارة الــثــقــافــة هى

سرح. سئولة وحدها عن انهيار ا ا
> وبرأيك كيف يعود اجلمهور للمسرح?

الـسبب الرئـيسى فى جناح عـرض (قهوة سادة)
أنـه خـاطب اجلـمـهـور رغم أنـه عـرض ال يـعـتـمـد
عـــلـى الــنـــجـــوم ولـــكـن ذكــاء خـــالـــد جـالل دفـــعــة
ـعـادلة خملـاطـبـة اجلـمـهور وعـرف كـيف يـحـقق ا
بـــأن يـــكــــون عـــرضًـــا جـــمــــاهـــيـــريًـــا ويــــحـــمل من
الــفـلــسـفــات مــا يـجــعـله صــاحلًــا لـلــمـشــاركـة فى
ــهــرجــان الــتــجــريــبى واســتــطــاع أن يــعــيــد إلى ا

هندس . األذهان أجواء مسرح مدبولى وا
> مشكلتك األخيرة مع الثقافة اجلماهيرية
هرجان اخلتامى األخير.. بسبب ما حدث با

كيف تقيمها?
احلـقيقة أنـنى أحترم كل من سـبقنى وأرجو من
كل من ســبـقـنـى أن يـحـتــرمـنى مــثـلــمـا احــتـرمـته
وكــنـت أتـــمــنـى من الـــثـــقــافـــة اجلـــمـــاهـــيـــريــة أن
ـــرحــلــة من حــيــاتى تــدفـــعــنى لألمــام فى هــذه ا
لــكى أكـــون فى مـــصــاف اخملـــرجــ األوائل ولم
يـــكن هـــنـــاك داعـى "لــلـــنـــفـــشـــة عـــلى" فـــأنـــا ابن
الــثــقــافــة اجلــمــاهــيـريــة وأيــضًــا كــان عــلــيــهـا أن
تــعــتـــرف بى كــأحـــد أبــنــائـــهــا بـــدالً من أن تــقف

ضدى وحتبطنى.

 إلهامى سمير

كنت أتمنى من الثقافة اجلماهيرية أن تقف
بجانبى بدالً من أن تقف فى طريقى وحتبطنى

سـرحى وال يزال يـشكل جـزءاً هاماً كان الـفن ا
ونافراً من النسـيج الثقافى والفكرى فى سوريا
عاصـرة وهو عبـر تاريخه القـصير نـسبياً فى ا
هــذه الــبالد الــتى عــرفــته فى مــنــتــصـف الــقـرن
الــــتــــاسع عـــــشــــر عــــبــــر جتــــارب كـلٍّ من مــــارون
الـنـقـاش فـى بـيـروت وأحـمـد أبـو خـلـيل الـقـبـانى
فى دمــشق كـان دائـمــاً الـسـبّـاق من بــ الـفـنـون
واآلداب لعـكس صورة اجملـتمع الـذى يحـيا فيه
ـــوت فـــيـه حـــسب مـــقــــتـــضى احلـــال أو الـــذى 

وتبدّل األحوال .
سـرح هو أكـثر الفـنون تـماساً مع وبـاعتبـار أن ا
الــنـاس فــقـد كــان دائـمــاً الـنـاطـق غـيـر الــرسـمى
بـاسـمـهـم نـاقالً آمـالـهـم وآالمـهم مـعــبـراً عـنـهم
وعن تــطــلـعــاتــهم عـبــر أعــمـال أبــدعــهـا فــنــانـون
مسـرحيون قـدموا الغـالى والنـفيس إلعالء راية
ــســرح الــسـورى فــنــجــحــوا أحـيــانــاً وأخــفــقـوا ا
أحـيـانـاً أخــرى لـكـنـهم ظـلـوا دومـاً وحتت تـأثـيـر
كــافـــة الـــظــروف الـــســيـــئــة الـــتى مــرّت عـــلى فن
ـا ـضى  ـســرح فى سـوريـا مــصـمـمـ عــلى ا ا

يعتبرون أنهم خُلِقوا له ومن أجله .
ـسرح فـى سوريـة نبت فى تـربة لم والواقع أن ا
تــعـــتــد إال عـــلى أنـــواع مــحـــددة من الـــتـــلــقى ذى
الــــطــــابع الــــثـــقــــافى إذ كــــانت الــــكــــلـــمــــة األولى
الحم والبطوالت اخلارقة التى تعوّد لقصص ا
عـلــيــهـا الــنــاس لـفــتــرة طـويــلــة من الــزمن والـتى
يـــــرويـــــهـــــا حـــــكـــــواتـى مـــــحـــــتـــــرف فـى فن األداء
ــعـنى واإللــقـاء وهــو مـحــتـرف بـالــطـبع لــيس بـا
تلقى بصدق ى بل بقدرته عـلى إقناع ا األكاد
مـا يـرويه وتُـحـكى قـصص وحـكـايـات عن مـدى
ـسـتــمـعـ الـذين تـأثـيــر إلـقـاء احلـكــواتى عـلى ا
كانـوا فى أعـمهم األغـلب من مـحـدودى التـعـليم
الذين يـكـونون عـادة أكـثر جتـاوباً مـع هذا الـنوع
ــعـتــمــدة بــشـكل من أنــواع الــثـقــافــة الــشـعــبــيــة ا
أســـاسـى عـــلى الــــبـــســــاطـــة من جــــهـــة واإلثـــارة
والــتـشــويق من جــهــة أخـرى وهــمــا الـعــنــصـران
سرح الـسورى فـيمـا بعد اللذان ابـتعـد عنـهمـا ا
ـسـرح اجلـاد األمـر الذى أدى وبـشـكل خـاص ا
إلى عـدم تـكـرار ظـاهــرة االنـدمـاج بـاحلـكـايـة أو
ـــســـرحى والــتـى كــانت ــلـــحــمـــة فى الـــعــرض ا ا
ـــقــاهى الـــتى ال يــطـــيب اجلــلــوس ســـائــدة فى ا
فيـها إال بـوجـود احلكـواتى وكتـابه الـذى يحـتوى

قصصاً ومالحم ال نهاية لها .
من جـهة أخـرى ارتـبطت الـفعـالـية الـثـقافـية فى
تلك الـفـترة -الـنصف الـثـانى من الـقرن الـتاسع
ــــرتــــبط عــــشــــر- بـــالــــعــــديــــد من أنــــواع الــــفن ا
بـالـطقـوس والـعـبـادات حـيث لم يـشكـل الفن أو
األدب فى هـذه احلــالـة هــدفــاً بـحــد ذاتـهــمـا بل
وســيــلــة لــبـــلــوغ هــدف ذى طــابع ديــنى تــعــبّــدى
وهـى بــالــطــبـع نــشــاطـــات فــنــيــة أو أدبـــيــة غــيــر
واعـية لذاتهـا إال فى إطار األهداف العـليا التى
مارِس بلـوغها لكنها تبقى بكل األحوال يريد ا
فــعــالـيــات ذات طــابع ثــقــافى شــكّــلت ومــا تـزال
تـشكل حـتى هـذا الـيوم –وإن بـزخم أقـل- نـوعاً
ـــكـــونــ األســـاســـيــ مـن أنــواع الـــفن واألدب ا

للثقافة .
ـسـرح فى سـوريـا فى الـنصف األول كمـا لـعب ا
مـن الــــــقــــــرن الــــــعــــــشــــــرين دوراً فـى مــــــقــــــاومـــــة
االسـتـعـمـار الـفـرنـسى حـيث  تـقـد عـدد من
ـسـرحـيــات الـتى انـتـقـدت االنـتـداب الـفـرنـسى ا
عـلى سوريـا األمر الذى أدى إلى تـعرض بعض
ـــســـرحـــيـــات إلى الـــفـــنـــانـــ الـــذين أدوا هـــذه ا

االعـتـقـال وبـنـفس الـوقت تـكرسـت فى الـنصف
ـــســـرح األول فى الــــقـــرن الـــعــــشـــريـن ظـــاهــــرة ا
الـشـعـبى الـكـومـيـدى عـلى يـد عـدد مـن الـفـنـان
ـــســـرح بـــنــاء عـــلى الـــهــواة الـــذيـن مــارســـوا فن ا
ـوهــبـة الــفـطــريـة واالجــتـهـاد الــشـخــصى وقـد ا
أسـس هـــــؤالء الـــــفــــــنـــــانــــــون عـــــدداً مـن الـــــفـــــرق
ـسرحـيـة التى جـابت أنـحاء سـوريـا وغالـبـاً ما ا
كـــــانـت عــــروض هـــــذه الـــــفـــــرق تـــــعـــــتــــمـــــد عـــــلى
سرحيات الكوميـدية اخلفيفة التى يكون فيها ا
ســـوء الـــتـــفـــاهم بـــ الـــشـــخـــصـــيـــات هـــو ســـيــد
ــوقف بـاإلضــافـة إلى تـقــد بـعض الــفـقـرات ا
ـونولـوجـات النـاقـدة أما الـغـنائـيـة والـراقصـة وا
ـــــســــرح اجلـــــاد فـــــقــــد كـــــان وجــــوده مـــــحــــدوداً ا
ومـــقـــتــصـــراً عـــلى عـــروض مـــتــفـــرقـــة ال تــشـــكل
ظــاهـــرة بــحــد ذاتــهــا كـــالــظــاهــرة الــتـى شــكــلــهــا

سرح الشعبى. ا
فـى الــــنــــصـف الــــثــــانـى من الـــــقــــرن الــــعـــــشــــرين
سرح وبـالتحـديد فى عـقد السـتيـنيات تـأسس ا
الــــقـــومـى بـــدمــــشق وقــــد شـــكـل تـــأســــيس هـــذا
سرح السورى سرح نقلة نـوعية فى مسيرة ا ا
سرحى وللمرة األولى من فقد حتول النـشاط ا
مــحـاوالت فـرديــة تـفــتـقـد لــلـكـثــيـر من مــقـومـات
جنـاح الـعـمل الـفـنى ذى الـصيـغـة اجلـمـاعـية إلى

دعوم من قبل الدولة صيغة العمل الرسمى ا
ــــســــرح الــــقـــــومى بــــدمــــشق مــــنــــذ وقــــد قــــدم ا
تــــأســــيــــسه وحــــتى الــــيــــوم عـــشــــرات األعــــمـــال
ـسرحـي الـسوري سرحـية لـكبـار الكـتّاب ا ا
سرح القومى والعرب واألجانب وإلى جانب ا
بـدمــشق  تـأسـيس مـسـارح رسـمـيـة فى حـلب
والـالذقـــيـــة وطـــرطــــوس وهى مـــســــارح تـــمـــتـــاز
بوجود هـيكـلية واضـحة ووضع قانـونى ال غبار
عـليه وفى الـسـنوات الـثالث األخـيرة تـأسست
مــســـارح رســمــيــة فى حـــمــاة واحلــســكــة وإدلب
وريـف دمــــشـق وهى مـــــســــارح ال تـــــعــــتـــــمــــد فى
هـــيــكـــلــيـــتــهـــا عــلـى أرض صــلـــبــة من الـــنــاحـــيــة
اإلداريـة والوضع القـانونى لذلك قـد يأتى يوم
يـتم فــيه الــتــراجع عن االعــتـراف بــوجــود فـرق
ــدن خـاصـة وأن لــلـمـســرح الـقــومى فى هـذه ا
ـنـاخ الـثـقـافى احملـيط بـظـروف تـأسـيـس هذه ا
الــفـــرق يــشــوبه الــكـــثــيــر من االرجتــال الــذى ال
تد لـيشمل يقتـصر على اخلـطابات فـقط بل 

كافة مفاصل العمل الثقافى .
ـســرح فى الــعــقـود ــا ال شك فـيـه أن وضع ا
األخيـرة قد تزعـزع بسبـب وجود عوامل كـثيرة
ــذهل فى وسـائل أتى فى مـقــدمـتــهـا الــتــقـدم ا
الـتـواصل والـتـرفـيه والــتـثـقـيف كـمـا أن ابـتـعـاد

عـدد من مـخــرجـيـنـا عن األعــمـال ذات الـطـابع
الــشــعـــبى أدى إلى هـــجــرة اجلــمـــهــور خلـــشــبــة
ـــســـرح وهــــنـــا ال بـــد مـن اإلشـــارة إلى أن كل ا
ــبـــذولـــة فى ســبـــيل تـــطــويـــر الـــعــمل اجلــهـــود ا
ـسرحى فى سوريا هـى جهود شخـصية حتى ا
لــو كــانت هــذه اجلــهــود مــنــضــويــة حتـت جــنـاح
ـضـنـية الـتى ـسـارح إذ أن اجلـهـود ا مـديـريـة ا
سارح اآلن أو التى بذلتها فى تبذلها مديرية ا
ـاضى هى جــهـود شـخـصـيــة بـالـدرجـة األولى ا
مـرتـبـطـة بـوجـود أشـخـاص فى إدارتـهـا يـحـبون
ـسـرح ويـدافـعـون عـنه ويـسـعـون إلى تـطـويـره ا
ــديــريــة ــفــارقــة هــنــا أن أى جنــاح حتــقــقه ا وا
يـجب أن يُـنـسَـب إلى الـعـامـلـ فيـهـا مـن مدراء
وإداريـ وفــنـانـ ومــوظـفـ فـى الـوقت الـذى
ـديــريــة إلحلـاق يــنـبــرى فــيه أنــاس من خــارج ا
هـــذا الــنـــجـــاح فى ســـجـــلــهـم الــشـــخـــصى وهى

سرقة فاضحة جلهود اآلخرين .
ـــســـرح الـــســـورى هــو من جـــمـــلــة مـــا يـــعـــانـــيه ا
ــؤثـرة فى ـؤقــتــة وا مــحـاولــة بــعض األوســاط ا
ــؤسـسـة الــثـقـافـيــة الـسـوريـة الــزج بـأسـمـاء ال ا
ــسـرح ال دراســة وال مـوهــبـة وال عالقـة لــهـا بــا
ــارســة بل وحـــتى وال اطالعــاً فى خــبـــرة وال 
ــســرحى حــيث أمــست صــفــة خــضـم الــعــمل ا
سـرح تطـلَق على كل من يـجيـد أساليب رجل ا
الـتــزلف والـتــمـلق وإحــنـاء الــرأس ولـكن مــهـمـا
طـــال هــذا الـــوضـع الــشـــاذ بـــكل مـــا فى كـــلـــمــة
شــذوذ من مــعــنى فــإن مــســتــقـبـل الــثـقــافــة فى
ـــا هـــو عـــلـــيه اآلن ســـوريـــا ســـيـــكـــون أفـــضل 

بالتأكيد .
ــــســـــرح فى الـــــثــــقـــــافــــة إن احلـــــديث عـن دور ا
ــعــاصـرة يــأخـذ مــنــحـيــ : أولـهــمـا الـســوريـة ا
ــسـرحــيـ مـن إداريـ وفــنـانــ عـلى حـرص ا
سـرح كى يـصل إلى أعلى ـضى قـدماً بـهـذا ا ا
درجــــات اإلبـــــداع وهـــــو أمــــر مـــــلــــمـــــوس عــــلى
ــســرحى وثـانــيـهــمـا مــخـتــلف أصــعـدة الــعـمل ا
ـــســــرح وغـــيـــره مـن الـــفـــنـــون ارتـــبــــاط تـــطـــور ا
ــصــاب ــنـــاخ الــثـــقــافى الـــســائـــد وا واآلداب بــا
بـالـتلـوث الـنـاجم عن وجـود مـسـؤولـ ثـقـافـي
هـمـهم الــوحـيـد تـأمـ مـصـاحلــهم الـشـخـصـيـة
ومــصـــالح أقــربــائــهم وأتـــبــاعــهم وهــذا الــواقع
ســــــيــــــؤدى –إن لم يـــــــكن قــــــد أدى- إلـى شــــــلل
ــا فى ذلك الــفـــعــالــيــة الــفــعـــالــيــة الـــثــقــافــيـــة 
ــســرحــيــة ومن حــسن حــظــنــا فى ســوريـا أن ا
العام  2008كان عام تظـاهرة دمشق عاصمة
الـثقـافـة الـعـربـيـة هذه الـتـظـاهـرة الـتى أعادت
لــلــعــمل الــثـــقــافى فى ســوريــا أبــعــاده الــثالثــة :
احلـضارى واإلنـسانى واألخالقى وتـسود اآلن
قـنـاعـة راسخـة عـنـد مـعظم الـعـامـلـ فى حقل
الــثـقــافــة أن اآللـيــة الـتى أديــرت بــهـا فــعـالــيـات
ــؤهــلـة لــتــقـود هـذه الــتــظـاهــرة هى الــوحــيـدة ا
ـرحلة القادمة . مـسيرة الثقـافة السورية فى ا

لعب دوراً مهماً فى مقاومة االستعمار
الفرنسى .. لكنه اآلن يعانى!

محمد مرسى فى حواره لـ "مسرحنا"

> ما هى أهم احملطات فى حياتك?
الـواقـع أن كل جتـربـة من جتـاربى تـعـلـمت مـنـهـا
الــكــثــيــر وتـركـت لـدى ذكــرى فــقــد كــنت دائــمًـا
أشـعـر أن الله أراد أن أسـيـر على هـذا الـطريق
خطوة تلو األخـرى وفى حياتى كممثل أكثر من
70 عـرضــا وفى حــيــاة مـحــمــد مــرسى اخملـرج
(40) عـرضـا مـنـهـا (احلـالـة ٢٠٠٢) (أعـقل يـا
دكـتور) حـيث قـدمتـهـما فى عـام واحـد بجـامـعة
ركز األول والثانى اإلسكندرية وحـصلت على ا
رغم وجود عـدد من األعمـال الكـبيـرة فى عالم
ـسـابــقـة بــعـدهـا ـســرحى فى تــلك ا اإلخـراج ا
قــدمت مــســرحــيـة بــعــنــوان (لــسه فــاكــر) والـتى
كتبتها وأخرجتها وتعلمت منها كثيرًا جدًا ألنى
واجـــهت فـــيــهــا مـــشــاكـل عــديـــدة أثــنـــاء اإلنــتــاج
وأخـيــرًا قـدمت (لـوزة مــيـرفت) وكــانت مـشـروع
ـسرح وحـصلت عـلى درجة تخـرجى فى قسم ا
امــتـــيــاز أيــضًـــا قــدمت لـــفــرقــة مـــركــز اإلبــداع
ـــــثالً عـــــرض (بــــكـــــره) والـــــذى ضم أربـــــعــــ 
ـثــلــة وهـو عــمل هــام جــدًا في حـيــاتى وعن و
ــســـرحــيـــون واجلــمـــهــور فى طــريـــقه عـــرفــنـى ا
القـاهـرة ثم (دستـور يـا اسـيادنـا) الـذى شاركت
ــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح فى دورته بـه فى ا
ـاضـية وحـصل مـحـمود الـطـوخى عـلى جـائزة ا
أحـــسـن مـــؤلـف ثم كــــانت أهـم هـــذه احملــــطـــات
"خــالــتى صــفـيــة والــديـر" الــذى مــثل مــصـر فى
سـرح التـجـريبى هـرجـان ا ـسـابقـة الـرسمـيـة  ا

وكان وش السعد عليا".
> ما الذى اختلف فى القاهرة عن

اإلسكندرية?
الــواقع أن اإلســكــنـــدريــة مــظــلـــومــة جــدًا ألنــهــا
ـمتـازة وبها واهب ا مـثلـ أصحـاب ا مليـئة بـا
إمـكـانـيـات أيــضًـا جـيـدة لـدرجــة أنـنى فى فـتـرة
ـواهب حــاضـرة الــتــحـضــيـر لــلـنص أجــد تــلك ا
أمـــامـى لــــيس لــــكـــونــــهـم أصـــدقــــائى ولــــكن ألن
موهـبتـهم تـفرض نـفسـهـا على أى مـخرج ورغم
ـــســرحـى مــنـــبــعه أن الــتـــاريخ يــثـــبت أن الـــفن ا
سئـول يتـعمدون تـهميـشها إسـكندريـة إال أن ا
ـسـرح فحـ تـقل وهـذا يـخـلق فـرصـا لـضـيـاع ا
ـشكالت ويـنـحدر الـفن ودعنى الـفرص تـزداد ا

ـــوهــبـــة تـــداعب هــذا حـــ أ اخلــمس ســـنـــوات بــدأت ا
ـسـرح ألول مـرة واسـتـطـاع اخلــيـال الـصـغـيـر فـوقف عــلى ا
يـومـهــا أن يـحــصـد جـائــزة فى الـتـمــثـيل ويــبـدأ احلـلم فى
الــتــكـويـن وفى اإلسـكــنــدريـة تــمــر الـســنــوات حـتـى يـشب
الـفــتى ويــجـد فى مــراكــز الـشــبــاب الـريــاضــيـة مــتــنـفــسـا
لـلـمــوهـبــة الـتى بــدأت فى الـنــمـو حــتى اسـتــطـاع وهـو فى
الـثامـنة عـشرة أن يـقدم أول أعـماله كـمخـرج وينـتقل إلى
اجلـــامــعـــة ويــزداد احلــلـم ثــراءً ويــزداد الـــطــمــوح بـــريــقًــا
وتـمـضى سـنوات أخـرى ويـعـلن "محـمـد مـرسى" عن نـفسه
ركز اإلبداع باإلسكـندرية عرضا بعنوان كمخـرج ويقدم 
ـسرح "خـالتى صـفيـة والـدير" لـيمـثل مصـر فى مـسابـقة ا
الــتـجــريـبـى ويـدفــعه الـنــجـاح إلى أضــواء الـقــاهـرة فــيـتم
تعييـنه فى صندوق التـنمية الـثقافيـة كمسئـول للنشاط

سرحى بقصر األمير طاز. ا

(خالتى صفية والدير)
 كان وش السعد على

جوان
 جان
سوريا
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سرحي جريدة كل ا

> د. رضا غالب أستاذ
سرحى الدراما والنقد ا
سرحية عهد الفنون ا
شاركة فى أعتذر عن ا
اختبار القبول بقسم
الداما بسبب تقدم ابن
شقيقه لالختبارات.

> قدمت أكثر من  مائتى فيلم سينمائى ومن أهم أعمالها: "إال خمسه" "30 يوم
فى السجن" "استنى بختك" كما قدمت أدوارا مهمة  فى عدد من األفالم منها: "
الستات مايعرفوش يكدبوا" " أم رتيبه" " كدبة أبريل و "رسالة من امرأة مجهولة.
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سرحي جريدة كل ا

واقف الدرامية  فقد حملت اسم زوجها األول فوزى منيب > كانت حياتها زاخمة با
بعدما أشهرت إسالمها لكنها ظلت محتفظة باسمها بعد زواجها من محام يدعى

فهمى عبد السالم. 

مثلة الشابة أمل > ا
عبدالله احلاصلة على
ثلة فى جائزة أحسن 
سرح القومى مهرجان ا
األخير انضمت إلى
عرض اجلبل الذى
يخرجه عادل حسان

سرح الشباب.
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د. أحمد مجاهد فى محكى القلعة:

ؤتـمر بخمسة أيـام أما بالنسبـة جمللة الفنون الـتشكيلية انتهاء ا
فـمن قـال أن هــنـاك مـجــلـة صـدرت لــلـفـنــون الـتـشــكـيـلــيـة? الـذى
حـدث أن د. أحــمــد نــوار كــان يــعــرف أنه ســيــتــرك الــهــيـئــة ألنه
ـــعــاش فى  7يــونــيه  2008وقـــد وافق عـــلى إنـــشــاء وصل لــسن ا
مـجـلـة للـفـنـون الـتـشـكيـلـيـة فى ذلك الـوقت وكـون مـجـلس حتـرير
ـاذا لم رغم عــلـمه بــعـدم وجــود مـيــزانـيــة إلصـدارهــا فـالـســؤال 

دة عام ونصف. يصدرها د. نوار فى فترة توليه 
كـمـا أعدنـا مـلـتقى الـفـخـار فى قنـا وجـعـلنـاه فى جـريس أشـمون
ـنـوفـيــة كـمـا أعـدنـا مـراسم سـيــوة وأقـمـنـا أكـثـر من فـوج إلى بـا
جـانب مـعـرض مصـر فى عـيـون مـصريـة الـذى كـان مـتوقـفـا كـما
أخـذنــا مـوافـقــة وزيـر الـثــقـافـة فــاروق حـسـنى عــلى ضم مـراسم

حسن فتحى فى الواحات.
وحول ما أشـار إليه الـكاتب قـاسم مسـعد عـليـوه إلى تغـير ثالثة
رؤسـاء حتـريـر جملـلـة قـطـر الــنـدى فى عـام واحـد ونـيف بـالـرغم
من وجــــود رســــوخ فى بــــعض رؤســــاء حتـــريــــر بــــعض الــــسالسل
األخــرى فـال يــوجـد جتــديــد رؤى كــمــا طــالـب عــلــيــوه بــتــرشــيـد
الــنـفــقــات فى الــهـيــئـة فــرد د. أحــمـد مــجــاهـد إنه فــيــمـا يــتــعـلق
بـتـرشــيـد الــنـفـقــات فـأنــا مـعه ولــكن أقـول بـصــراحـة أن تــرشـيـد
ـكـن أن يأتـى عـلى حـسـاب الـتقـلـيـص من الـنـشاط الـنـفـقات ال 
ألنه معروف إداريـا أن األموال اخملـصصة عـلى بند األنـشطة ال
يجوز حتـويلـها إلى بـنود أخـرى فبنـود األنشـطة البـد أن تصرف
ـاضى كـلـهـا عـلــيـهـا وأضـاف أنه فى احـتـفـالــيـة رمـضـان الـعـام ا
عـنـدما تـوليت رئـاسة الـهـيئـة وفرت ثالثـة ماليـ جنـيه وأعتـقد
اضى يـعـنى قرار مـثل أن تـذهب فرق أنـها كـانت فـارقة الـعـام ا
الفنون الـشعبيـة وغير ذلك إلى اجلهـات التى تطلـبها بشرط أن
ـكـافـآت هـذا وحده تـتحـمـل هذه اجلـهـات نـفـقـات االنـتـقـاالت وا
وفر مليون جنيه فنحن نتحدث عن توفير ثالثة مالي من 22
مـــلــيـــونـــاً وبــالـــتــالى أعـــطـــانــا فـــرصــة أن نـــعــمـل أنــشـــطــة أكـــثــر
اضى ألن نـاسـبة الـقلـعة هـذا العـام مـتكـلفـة أقل من العـام ا وبـا
الـديـكـور الـذى صـمـمه د. صـبـحى الـسـيـد  تـدويـره من ديـكـور
ـاضـى وأقـول إنـنـا وفـرنــا مـلـيـون جـنــيه آخـر هـذا الـعـام الـعـام ا
اليـ نــسـتـطـيع بـهـا إقــامـة أنـشـطـة أخـرى وأضـاف د. وهـذه ا
ـركـزى أخـذوا ـقـر ا ـوظــفـ فى األقـالـيم أو فـى ا مـجـاهـد أن ا
وألول مـــرة هــــذا الــــعـــام ست مــــكـــافــــأت فى الــــعـــام ولــــيس أربع

مكافأت فقط.
وأضاف د. مجاهد أن كل األموال التى نأخذها كمرتبات

ا نقدمه من جهد ولكن نحن نعيش فى جمهورية ستظل أقل 
مصر العربية لذا أحاول دائما االقتراب من عدالة التوزيع فى
ــيــزانـيــة وتــطـرق د. مــجــاهـد إلى مــســألـة ضــوء مـا أخــذه من ا
العمالة الزائدة فى الهيئة فهى ليست مشكلة الهيئة فقط فهذه

مشكلة مزمنة ونحاول حلها بالتدريب.
وأشار د. مجاهد إلى السالسل الصادرة من الهيئة قائال إن
الـسـادة رؤسـاء الـتـحـريـر سـادة أفــاضل ال أسـتـطـيع الـتـدخل فى
عــمـلــهم وأنـا أطــلب من الــسـادة الــكـتــاب من ال يــعـجــبه مـســتـوى
الـسلـسلة ومـا ينـشر بهـا يكـتب لنـا باعتـبارنـا مسئـول ونـحن لنا
ـثـلـون رؤسـاء الـتـحـريـر احلق أن نـفـتح حـوارا مع أسـاتـذة كـبـار 

ونقول لهم رأى الشارع الثقافى. 

اسـتــضــاف إحتــاد كــتــاب مــصــر فى إطــار نـشــاطـه الـثــقــافى فى
ـحـكى الـقـلعـة د. أحـمـد مـجـاهـد رئـيس هـيـئـة قـصور رمـضـان 
الثـقـافـة فى لقـاء امـتد أكـثـر من سـاعتـ حتـدث فيه بـصـراحة
عن كيـفية إدارته لـلهيئـة والعقبـات التى تواجـهه وكيفيـة مواجهة
هذه العقبات جاء هذا الـلقاء فى حضور الكاتب الكبير محمد
سـلــمـاوى رئــيس احتــاد كـتــاب مـصــر وأمــ عـام احتــاد الـكــتـاب
العرب والكاتب الكبير محمد السيد عيد نائب رئيس االحتاد
 والـشاعر حزين عمـر سكرتير عـام االحتاد وأدار اللقاء األديب
قاسـم مسـعـد عـلـيـوة عضـو احتـاد الـكـتـاب كمـا حـضـره أعـضاء
ـثـقــفـ وقـيـادات هــيـئـة قـصــور الـثـقـافـة االحتـاد من الـكــتـاب وا

. والصحفي واإلعالمي
أكد رئيس االحتـاد الكاتب محـمد سلمـاوى فى كلمته أن الـكثير
من احلــضــور ألنـشــطــة مــحـكـى الـقــلــعــة هـذا الــعــام أعــربـوا عن
سعادتهم بـهذا النشـاط مؤكدين أن هيـئة قصور الـثقافة واحتاد
ـاضى من الـنـشاط الـكـتـاب أعادا إلـيـنـا ما كـنـا نـستـمـتع به فى ا
فى مـعرض الكـتاب الـسنوى وأضـاف سلـماوى أن هذا الـنشاط
سـوف يــسـتــمـر عــلى مــدار الـعــام بـعــد الـنــجــاح الـذى حــقـقه فى
ـــاضـى وهـــذا الـــعــــام وأشـــار إلى أن مـــحــــكى الـــقــــلـــعـــة الــــعـــام ا
استـضـافـة د. أحمـد مـجاهـد فى احتـاد الـكتـاب بـاعتـبـاره صانع
ـحـكى الـقلـعـة والذى بـدأ نـشـاطا كـبـيرا هذا الـنـشاط الـكـبـير 
منـذ توليه هـيئة قصـور الثقافـة لنسـتطلع بعض أفـكاره وخططه
ـســتـقــبل وإلى أين تــمــضى قـصــور الـثــقـافــة فـهــنـاك آراء فى ا
كثيـرة تتساءل هل نـحن فى حاجة إلى قصـور الثقافـة كما كانت
ــفــهـوم عــفى عــلـيـه الـدهــر وهـذا فى الـســتــيـنــيــات أم أن هـذا ا
رحلة بالذات ونحن نرى السؤال يصبح أكثـر إحلاحاً فى هذه ا
أن الـثقـافة عـلى وشك أن تبـدأ مرحـلـة جديـدة. وتمـنى سلـماوى
النجاح الكبير لوزيـر الثقافة فاروق حسنى فى معركة اليونسكو
كمـا شـكـر سـلـماوى الـدكـتـور أحـمد مـجـاهـد عـلى تـعـاونه الدائم

مع احتاد الكتاب الذى يشرف بعضويته.
وفى كلـمته قدم د. أحـمد مجاهـد الشكـر للكاتـب الكبيـر محمد
سـلـمـاوى عـلى دعــوته الحتـاد الـكـتـاب والـكـاتـب الـكـبـيـر مـحـمـد
السيد عيد وللشاعر حزين عمر وللكاتب قاسم مسعد عليوه
وأضـــاف د. مــجــاهــد إن مـــا يــشــرف بـه حــقــا هــو كـــونه عــضــوا
عـامال فى احتاد الـكتـاب قـائال: "إننـا فى البـدايـة ننـتمى لـدائرة
الــقـــلم وفـى الــنـــهــايـــة نــعـــود إلى هـــذه الـــدائــرة ومـــا بــ رحـــلــة
الـذهـاب والــعـودة هــبـاء وجـهــد مـنــثـور فى  أمــور إداريـة أغـلــبـهـا
تـبـعـدنـا كـثــيـرا عـمـا نـعـشق ونـهـوى ولـكن كـمـا يـقـولـون فى الـفـقه
ـنــاصب اإلداريـة نـحــمـد الـله أنــهـا لـيـست اإلسالمى مــثل هـذه ا
فــرض عــ أى أنــهــا لــيــست واجــبــة عـلـى كل األدبــاء والــكــتـاب
ـا هـو ـســرح أسـوأ  ولـوال ذلـك ألصـبح حـال األدب والــشـعـر وا
عـلـيه ولـكـنـهـا فـرض كـفـايــة يـسـتـطـيع أحـد  مـنـا أن نـلـقى به فى
ـنــاصب اإلداريـة مـهـمـا كـانت الـنـار ويـتــحـمل وزر وأعـبـاء هـذه ا
فــكل من يـــعــمل فى وظــيــفــة إداريــة فــهـــو خــادم مــطــيع لــكل من
سك بـالريشـة ويقدم إبـداعا فمن لم يدرك سك بالـقلم أو 
أن هــذه  هى الـوظـيـفـة احلـقـيـقـيــة الـتى يـجب أن يـقـوم بـهـا فـلن
ـوظــفـون فى يــجـنى ســوى الـفــشل ألنه بـبــسـاطــة شـديـدة نــحن ا
األرض نـعـود فى الـتأسـيس الـفـكـرى وفى رسم االسـتـراتـيـجـيات

ثـقفـ وعنـدما نـريد أن نـنفـذ هذه الـثقـافيـة للـعمل إلى هـؤالء ا
االسـتــراتـيــجـيـات فــنـعــود إلـيـهم مــرة أخـرى لالســتـعـانــة بـهم فى
تنـفيـذ ما خـططـوه لنا ولـو حتدثـنا عن الـهيـئة فـمشـاكلـها كـثيرة
جدا أوال: مشكلة االمتداد الرأسى نتكلم عن  540موقعاً ثقافياً
فى مـصر نصفهم عـلى األقل سئ جدا وبعد اشـتراطات الدفاع
واقع عاجزاً عن أن دنى واألمن أصبح أكثـر من نصف هذه ا ا
يُـقــدم مـا يـجب أن يـقــدمه من نـشـاط والــهـيـئـة الـعــامـة لـقـصـور
ثقفـ والفنان اخمللص الثـقافة تضم كتائب بهـا كوكبة من ا
الذين يـؤمـنون حـقـا بقـيمـة الـثقـافـة والفن ولـوال هـذا ما نـهضت
وال اسـتمـرت وأضاف أن هـنـاك صراعـاً أو معـركـة لو دخـلنـاها
ــكن نـكـسب فــنـحن اخلـاســرين وهـنــاك مـعـارك لــو دخـلـنــاهـا 
ــواقع الــتى حتــتــاج إلى ــكن نــخــســر وهــذا هــو احلــال فى ا و
ــواقع وتــأمـيــنــهــا بـالــكــامل يــحــتـاج إلى إصالح فــإصالح هــذه ا
يـزانية مـيزانـية كـبيـرة ونحن كـمؤسـسة لـيس لديـنا مـثل هـذه ا
ولـيس لــديـنـا كــدولـة هـذا وبــحـثــنـا عن الـبــديل االسـتــراتـيـجى 
عنى لـيس لدى مشكـلة أن تكون هـناك قرى وجنوع لـيس فيها
مواقع ثقافية أو فيهـا مواقع ثقافية وال تصلح للعمل ليس لدى
ـيـاديـن الـعـامـة مع احملـافــظـ فـعـقـدنـا مـشـكـلــة أن أعـمل فى ا
بـرتوكـول تـعـاون مع اجملـلس الـقـومى لـلـشـبـاب وبـرتـوكـول تـعاون
ـتــكـامـلــة ونـحن نــعـمـل فى مـكــتـبـات مــبـارك وفى مع الــرعـايــة ا
ـدارس ولــكن لــكل الــنــاس أن حتــاسـبــنــا عــلى األداء الــثــقـافى ا
ـها فى أقصى موقع من وتقد اخلـدمة الثقـافية أو عـدم تقد

مواقع مصر.
وأضـاف د. مجـاهـد إنه لـو حتـدثنـا عن اسـتـراتيـجـيـة الـعمل فى
الهـيئة فاحلقيقـة أن االستراتيجية التى  بـها إنشاء الهيئة فى
اخلـمــســيــنــيـات والــســتــيــنــيـات كــانت تــؤثــر فى االجتــاه الــفــكـرى
والثـقافى فـنحن نـتكـلم عن عصـر كان الـتلـيفـزيون فـيه محدوداً
واآلن ال أحـــد يــســتــطـــيع االدعــاء إنه يـــعــمل فى إطــار الـــثــقــافــة
وجـهـة وبالـتـالى دور الثـقـافة اجلـمـاهيـريـة أصبح أعـمق وأكـبر ا
مــواكــبـــة لــوجـــود الــشـــبــاب ولـــلــمــواطـن فى األقــالـــيم وأشــار د.
مـجاهـد لنـوادى األدب فى األقـاليم وأن هـنـاك مشـروعـاً مقـدماً
لتـطويـرها من الـناقد مـحمـد السـيد عيـد يقـوم على االسـتفادة

من اإلنترنت لكى نضمن تواصالً حقيقياً.
أمـا الـفـنــون الـتـشـكـيــلـيـة فـقــد أعـدنـا بـيـنــالى بـورسـعـيــد لـلـفـنـون
ـدة أربع سنـوات ولكـننـا لم نقم مـؤتمر التـشكـيلـية الـذى توقف 
الـفـنـون التـشـكـيلـيـة ولم نـصـدر مجـلـة الـفنـون الـتـشكـيـلـية. وذلك
ألن مؤتمر الـفنون التشـكيلية عـليه مخالفـات مالية تقدر بـ 120
ألف جــنــيه مــا زالـت حــتى اآلن فى الــنــيــابــة فــطــبــاعــة الــكــتــاب
ـؤتـمـر جـاءت بـتـوقـيع من رئـيس الـهـيـئـة الـسـابق بـعد اخلـاص بـا
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سرحيات ـقال سابق حتدثتُ فيه عن ا تكملة 
والعـروض الـتى أثرت لـيـالى مـهرجـان اجلـزائر
الـدولى لـلـمـسـرح عـلى أرض اجلـزائـر الـعـربـيـة
لـتـقى العـلـمى الذى اإلفريـقيـة واإلشـارة إلى ا
جـمع دراســات مُـوثـقـة وبـحـوث رصـيـنـة قـدّمـهـا
علماء ومسرحيون من عدد غير قليل من بالد
الــقـارة كــان ال بـد مـن اإلشـارة مــرة ثـانــيـة إلى
الشـهادات التى أفـضى بهـا عدد من البـاحث

ــصــرى عـلى ــســرح الــعــربى وا لــفــتح شــهــيـة ا
ـسرحيـ األفارقة أصالة الـتحـديث فى فكر ا

 –العرب.
1 -إبراهيم سورى تونكارا  - دولة غينيا

ــمـــثل غــيـــنى يـــحــاول الــدفـع بــقـــضــايــا صـــورة 
ـســرح أعـظم ـســرح وا الــفـقــراء إلى خـشــبــة ا
طـريـقـة وأنـسـبُـهـا إلى حتـقـيق الـتـربـيـة وقـيـادة
اجلـمـاهـيــر إلى تـغـيـيـر مـنــاهج حـيـاتـهم ويـكـاد
ـسـرح يـكـون هـو الـوحـيـد الـقـادر عـلى الـسُـمـو ا

بالعواطف اإلنسانية الرفيعة.
  2 -جورج مبوسى  –الكونغو برازافيل.

مـخرج مـسـرحى ورئـيس تعـاونـيـة (زنكـازنـكا).
رغم دراســــته لـــلــــمـــســـرح فى مــــعـــهـــد الـــدرامـــا
ـــرتـــبـــطــــا بـــهـــاجس بــــبـــاريس إال أنه ال يــــزال مُ
الهـوية اإلفـريقـية وبـخـاصة الـتراث. يـنفى فى
ـــســـرح مـــوروث شــــجـــاعـــة مــــا يـــتـــردد عـن أنّ ا
كـولـونـالى  –اسـتـعـمـارى ويـعـتـبـر هـذه األحـكـام
ة وسـطحـيـة. فاجملـتمـعات اإلنـسـانيـة حتى ظـا
ـسـرحـية ـمـارسة ا الـبدائـيـة مـنـها قـد عـرفت ا
عـبـرْ الـطـقـوس واحـتـفـاالت األعـراس واألعـيـاد
ـسـرح اإلفـريقـى مـسـكون بـهـاجس الـديـنـيـة. وا

التراث احمللى.
ـســرح ال تُــجـامل أو شــهـادته الــتــوثـيــقــيـة عـن ا
سـرح الـكـونـغـولى يـفـتـقر تـنـافق. يـعـتـرف بـأن ا
ـادى وغيـاب الـتكـوين الدرامى. إلى الـتمـويل ا
سـرح عنفـوانه بسبب تـراجع مكانة لقد فـقد ا
ــــســـــرح). نـــــهل مـــــســـــرحه من الــــفـن الــــرابـع (ا
ـــســــرحـــ الــــروسى والـــكــــوبى وتـــخــــبّط فى ا

مسيرته بعد انهيار االحتاد السوفيتى.
بدأ مـسرح الـكونـغو بـرازافيل مـسرحـا دعائـيا
يــعـتــمــد تـارة عــلى درامـات بــرخت الــتـجــريـبــيـة
ـــــســـــتــــوى لـــــتـــــجــــاوز مـــــقـص الـــــرقـــــيب عـــــلـى ا

ــضـــروبــة) مــســـرحــيـــة حـــمــلـت اسم (األفـــواه ا
اسـتطـاعت فى فتـرة وجيـزة أن جتد لـها مـكانا
سـرح السـنغـالى. وكان مرمـوقا عـلى خريـطـة ا
سر هذا النجاح هـو استثمار مسرحها لهامش
احلـــــريـــــة الـــــكـــــبـــــيـــــر الـــــذى حـــــظـــــيـت به بالده
هرجان اإلفريقى الدولى السنغال. يـقول عن ا
لـلـمــسـرح: رغم مــسـتــوى الـعــروض اجلـيـدة فى
ــــهـــرجـــان ورغـم أنـــنـى ال أفـــهم الــــلـــغـــة هـــذا ا
العربية الـفصحى وال العامية إال أننى وجدتُ
نفـسى من خالل فن األداء الـتمـثيـلى لـلمـمثـل
عـــلى اخلـــشــبـــة ومـن خالل الـــســيـــنـــوغـــرافـــيــا

وكذلك الديكور.
ـسـرح اجلـزائـرى  –كـمـا شـهـدته  –مـسرح إن ا
مـتطـور كـمـا أنه يواكب تـغـيـرات العـصـر. إننى
مُـعـجب بـجـرأة مـسـرح إفــريـقـيـا الـذى يـسـتـدلُّ
ـوضـوعـات الـسـياسـيـة اجلـريـئـة الـتى يـتـوفّر بـا
عـلى تناولـها مـعترفـا بابـتعاده مـؤخرا عن هذه
عاجلة وذهابه باهتمام كثير إلى الزاوية فى ا
يـــــومــــيـــــات اإلنـــــســــان اإلفـــــريــــقـــــيى وهـــــمــــومه
ـخــتـلف اآلفـات والـظـواهـر الــتى اسـتـفـحـلت و

فى أغلب مجتمعات القارة السوداء.
 5 -الباحث عومارو ناوو  –بوركينا فاسُّو

منـذ عام  1990وهـو يـشتـغل بـالـبـحوث الـفـنـية
ــســرحــيـــة وأســتــاذا فى خــاصـــة الــدرامــيـــة وا
جـامــعـة واجـادوجــو. اشـتـغــلت بـحــوثه الـعـلــمـيـة
عـلى الــعـنـاصــر والـتـفــاصـيل فى أدوات الــبـنـيـة
مـارسـة الـدرامـية واإلفـريـقـية اجلـمـالـيـة فى ا
لـتأسـيس نَـفَسٍ بـحـثى جـديـد يسـمح لـلـبـاحـث
ـسرح والـدراما الغـربيـ بـالولـوج إلى جتربـة ا

السـيـاسى وتـارة علـى ما هـو واضح أو مـفـهوم
لـنـا. لــكن لن نـقـف مـكـتــوفى األيـدى البـد من
إثارة موضوعات حيوية مثل السيد والسيادة
واحلروب األهلية واألمنية واجلوع فى القارة

اإلفريقية.
  3-الــســـيـــنــوغـــرافى بـــابـــكــر حـــا كـــوكــو –

السودان.
هـو لـيس غـريـبـا علـى مسـارح بـلـده فـقـد شكلّ
صوتـا سيـنوغـرافيـا مُمـيزا فى خـريطـة اإلبداع
ــــســـرح من ــــســـرحى الــــســـودانـى. دخل إلى ا ا
بــوابــة الــفن الــتــشــكــيــلى (أحــد خــريــجـى كــلــيـة
الــفــنـــون اجلــمــيــلــة عــام  (1951يــحــاول فى كل
جتـربة فنـية تطـعيمـها بـأدوات تعكس الـتمسك
الــواعى بــالــتــراث الــســودانى ومــا يــســكُــنه من
ُــخـبـأة فى الـذاكـرة. وهـو ال أصـوات األجـداد ا
يُـــهـــمل مـــوجــة احلـــداثـــة أو الـــتـــقــدم احلـــديث
فــاحلـــداثــة بــالـــنــســبـــة إلــيه هى حـــداثــة الــروح
ولــيــست حــداثــة الــعــ وهــذا يُــشــكـل (حــالـة)

سرح.  مبنية على جوهر االنتباه فى ا
 4 - محمد وليبى  –السنغال.

ـسـرح اإلفـريقى  –عـامة  –قـليل اإلمـكـانـيات ا
ـــــالى عـــــنــــده لـــــدعم يـــــجفُّ نـــــبع الـــــتـــــمــــويـل ا
ـسـرحـية). يـتـحـدث فى احلـركـات الـركـحـيـة (ا
شهادته الصادقـة عن مسرح (دانيال سوراتو)
ـشعل رسـميـا بعـد نضال ـسرح الـذى حمل ا ا
طـويل األمــد فى جــمـعــيـة مــســرحـيــة مـســتـقــلـة
ُغلقة). درس فى عملت حتت عنـوان (األفواه ا
ــسـرحــيــة وتــخـرّج الـكــونــســرفــاتـوار الــفــنــون ا
لـيــحـتـرف الــتـمــثـيل عـام  1995لـيـؤلف جــمـعـيـة

اإلفريقية.
لـعل أهم بحوثه ودراسـاته النظـرية هى البحث
عن الـرموز الثـقافـية فى قـارة إفريقـيا. فـتعمقّ
ــنــحــوتـات فى دراســة األقــنــعــة والــتـمــاثــيل وا
ُــقـدســة وقـدّم بــعـضًــا من هــذه الـبــحـوث فى ا

عدة مؤتمرات إفريقية.
ؤتمر الدولى للمسرح ويجئ بحثه  –فى هذا ا
بــاجلــزائــر  –لــيــتــحـــدث عن الــقــنــاع فى ذاكــرة
بالده وما حتمـله فكـرة القنـاع من أبعاد ديـنية
واجــتـــمـــاعـــيـــة كـــعــنـــصـــر مِـــفـــصــلـىٍ فى الـــلـــغــة

الدرامية.
إن دول االحتاد اإلفـريقى  –حديث الـعهد  –ال
تــــزال فـى مــــراحل الـــــبــــحـث عن مــــعـــــالم وعن
خــطـــاب مـــســـرحى خـــاص بـــهـــا وبـــشـــعـــوبـــهــا
ــسـرح كــرسـالــة ثـقــافـيــة وجـمــالـيــة مُـشــبـعـة فـا
بــالــوعى ال يــزال يــفــتــقــد إلى دور الــتـجــذّر فى

سرحية اإلفريقية. مارسة ا أعماق ا
6-الباحث احلاج مليانى  –اجلزائر.

هو أسـتاذ بـجامـعة مـستـغا اجلـزائريـة يقول
فـى شـــهــــادته: حــــضـــرت الــــطــــبـــعــــة األولى من
ـهــرجــان الــثـقــافى األفــريــقى عـام  1969أيـام ا
كنت طـالبـا فى الصف األول الـثانـوى. سافرت
بــــالــــقـــــطــــار من بـــــلــــدى وهــــران إلـى اجلــــزائــــر
الـعـاصــمـة. والـيـوم وبـعـد أربـعــ عـامـا نـلـتـقى
هـنا مع باحث ومـسرحي ومتـخصص وما
هـو حتـصيل حـاصل لـفهـمـنا لـلـثقـافـة والفـنون
وتـأثيرها فى اجلمـاهير والشعـوب. إن الثقافة
فـى اجلـزائــر تــولى كل اهــتـمــامــاتـهــا لألبــحـاث
الـوطـنــيـة ثم نـتــعـداهـا إلى األبــحـاث األوربـيـة
وتندر إن لم تنعدم األبحاث القارّية. جنح هذا
سـرحيـ من مخـتلف ـهرجـان فى لمّ شمـل ا ا
دول الــقــارة اإلفــريــقــيـة. كــان اجملــال مــفــتــوحـا
لالحــــتــــكــــاك وإشــــبــــاع الــــفــــضــــول. الــــبــــحــــوث
األنـثـروبـولـوجيـة الـيـوم أضحـت أكثـر من مُـهـمة
يزاته. سرح اإلفريقى و للتعريف بأسرار ا
ـهــرجـان ـلــتـقى الــعــلـمى فى هــذا ا احلــديث وا
يـــدور حـــول نــــتـــيـــجـــة االحــــتـــكـــاك + مــــخـــتـــلف
ُـشــتـركـة + االهــتـمــامـات الــفـكــريـة + الــهـمــوم ا
تــــبــــادل اخلـــــبــــرات + عــــروض الــــتـــــجــــارب ثم
االســـــتـــــفـــــادة من كـل هـــــذا وذاك بـــــعـــــيـــــدا عن
احلـســاسـيــات أو الـفــروقـات األيــديـولــوجـيـة أو

العُقدية أو الثقافية.
ـــســرح اإلفــريــقـى مــوضــوعــات ــا عــانق ا لــطـــا
الـتــحــرر واالنــعــتــاق من االسـتــعــمــار الــبــغـيض
ــســرح عــلى ولــقــد حــان الــزمن اآلن لــيــنــفــتح ا
الـتــحـوالت احلـادثـة فى الـقـارة مـثل مـشـكالت
الــشـــبـــاب + الــبـــطـــالــة + تـــأخـــر سن الــزواج +
واحلب أيـضًا وكلهـا موضوعات حـديثة ال تقل

أهمية عن اجلانب السياسى.
ما أمـامى اآلن كـثيـر من الـشـهادات ذات الـثـقة
ـسـاحـة مـحـدودة ـا كـانت ا والـشـفـافــيـة لـكن 
ـهـرجـان الدولى فـإنـنى فى خـتـام حـديـثى عن ا
لـلمـسرح أجـد من األمانـة أن أتقـدم باالمـتنان
ــثـقــفــة خـلــيــدة تـومى إلى الــســيـدة الــفــاضـلــة ا
وزيرة الـثقـافة اجلـزائريـة على تـفضـلهـا بدعوة
ـتواضـع كـما أشـكـر كل شـخـصـيـة لـشـخصـى ا
ـــــســــرحـــــيــــ مــــعـــــاونــــيـــــهــــا الـــــكــــرام زمـالئى ا
اجلــزائـريــ األسـاتــذة: إبــراهـيم نُــوال مـرزاق
بــقـطــاش إمــحــمــد بن قــطـاف عــبــد الــنــاصـر
.. أكـرمــكم خالّنى مـع امـتــنــانى عــلى الــتــكــر

الله..

شهادات ودراسات مهرجان اجلزائر الدولى للمسرح (2)

سرح األفريقى عانق موضوعات التحرر ا
واالنعتاق من االستعمار البغيض

د. كمال الدين عيد

واقع ال حتاسبونا على سوء ا
حاسبونا  على مستوى األنشطة
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سرحي جريدة كل ا

> بدأ هذا األسبوع عرض
مسرحية سكتم بكتم
أخوذة عن أشعار صالح ا
جاه من إعداد وإخراج
دعاء طعيمه. وذلك على
سرحية بطولة مسرح الغد ا
محمد عادل ـ زكريا معروفـ 
أحمد سالم ـ تامر الكاشفـ 
محمود حافظ ـ منى
حمدى ـ ريهام دسوقى ـ أية
السعيد ـ حنان عادل ـ محمد
رمضان ـ كر أبو شادىـ 
واألطفال فادى يسرىـ 
ياس أحمد ـ عمر محمدـ 
صبرى أحمد ـ يوسف
محمد ـ وإسراء ياسر.

> اشتهرت بأدوار احلماة التى حتاول التدخل ب ابنتها وزوجها فتفسد األشياء ثم
تنسحب عن حياتهما  ورغم تنوع أدوارها على الشاشة فإن دور احلماة قد غلب على
مجموع أعمالها.
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سرحي جريدة كل ا

> ظهرت كحماة قاسية  لكن عباراتها الطريفة تظل باقية فى األذهان  وقد كان
فارقة ب القسوة والعناد مع زوجة االبن قبول فنها ومحبة الناس لها مبنى على ا

واقف واللغة التى تفجر الكوميديا . والطرافة فى ا

> قدم الكاتب أحمد
زحام رئيس إقليم

القاهرة الكبرى وعداً
لفرع ثقافة الفيوم

بإنتاج عرض األطفال
الفيل وعصا احلكمة

من تأليف منتصر ثابت
وإخراج د. محمد زعيمة
بعد ما تأخر إنتاجه

اضية. السنة ا
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ؤتمر العلمي شهادتي حول ا

د.سيد اإلمام

لست معنيا- بداية- باتهامات تقذف فى وجه
ن جتـــرح أو تــوافق اجلــمـــيع دون أن تــبـــالى 
هـواة وهى خـالـيـة- فى الـوقت نفـسه- من أى
ـــنـــحــون أنـــفــســـهم تـــوكــيل ن  دلــيل.ولـــست 
الـوطـنـيـة يـخـتـمـون به ورق من يـرضـون عـنهم
ن يـخـتـلـف مـعـهم فى لـهـو فـارغ ويـنـتــزعـونه 
وإن اكـتسى باجلديـة وتداعت له نتـائج خطيرة
قــد ال تـــقع فى احلـــســبـــان. فـــفى تــقـــديــرى أن
مـفهوم الـوطنـية يكـتسب قـوته ومشـروعيته فى
آن مـعــا فى سـيـاق حــضـور الــعـدو اخلـارج عن
ـتجـانسـة تاريخـيا وبـعيدا اجلماعـة البـشرية ا
واقف عن هـذا الوضع فـكل اآلراء واألفكـار وا
ــا يـــتــفـــجــر بـــ أبــنــاء ـــمــكـن  أو الــتـــحــيــز ا
اجلـماعـة نـفسـهـا يعـد رؤى مـتـنوعـة ومـختـلـفة
قــابـلـة لـلـتـصـادم واالمـتـحـان بـالـتـصـديق عـلـيـهـا
ـعـاش وقـد تـكـون- مع وتـكـذيـبـهـا فـى الـواقع ا
الـتــسـلــيم بــخـلــوص الـنــيــة وراءهـا- تــعـبــيـر عن
تــــبـــاين أيــــديـــولــــوجى  له مــــا يـــفـــســــره ويـــبـــرره
ــنــحه شــرعــيــتـه أيــضــا. وفى هــذا الــســيــاق و
شهودة وحدها أمورا واقف ا تبقى الوقائـع وا
جـديـرة بـالـنظـر والـتـحـلـيل والنـقـاش أمـا الـنـية
الــتى مـحــلـهــا الـقــلب ويـربت عــلـيــهـا أو يــؤرقـهـا
الـضـمــيـر فـأمـرهــا لـله ولـلـســذج الـذين تـسـول
لهم أنفسهم أن يشهروا توكيالت غير مختومة

من لدنه- سبحانه- وليتهم يعلمون!!.
ــؤتـــمــر الــعـــلــمى لـــلــمــســرح لــقـــد قُــضى عـــلى ا
اإلقـــــــلـــــــيــــــــمى بــــــــعـــــــد دورتـــــــ أولـــــــهــــــــمـــــــا فى
أغـسطس 1906وشـهـدتـهـا الـقـنـاطـر اخلـيـريـة
والــثـانــيـة فى ديـســمـبـر1907وشـهــدتـهـا مــديـنـة
ـنـيـا وال أظن أن قـائــمـة سـتـقـوم له من بـعـد ا
ولذا اعـتبـره أمرا فى ذمـة التـاريخ وأحاول ما
ــوضـوعــيـة دون أن اسـتــطـعـت أن أعـرض له 
أذرف دمـــعـــا مــنـــاديـــا إلحـــيـــائه أو ألـــوم أحــدا
ن وأدوه مــــوجــــهــــا إلــــيـه االتــــهــــام بــــوصـــــفه 
وأســهـــمـــوا فـى الـــقــضـــاء عـــلـــيـه وكــذا دون أن
أصطف ب من الذوا بالـصمت أو السلبية أو
بـ من تهـكمـوا علـيه واستـراحوا لـوءده آمن

رغم أن بـــيـــنـــهـم من شـــارك فـــيـه وتـــنـــصب فى
جلـانه النوعية واكـتشفوا بغـتة- عافاهم الله-
مـــــا فــــــيه مـن عـــــبـث وأســـــبـــــاب تــــــهـــــكـم تـــــبـــــدأ
بــــعــــنـــوانـه!.وإن كـــان لــــشــــهـــادتـى عـــنـه قـــيــــمـــة
فــتــقــديـــرى أنــهــا مــســتــمــدة مـن عــضــويــتى فى
أمــانـته الــعــامـة والــلـجــنـة الــعــلـمــيـة وقــبل هـذا
ـــوجــــعـــة ــــنــــاقـــشــــات ا وذاك مــــشـــاركــــتى فى ا
ـــــســــتـــــفـــــيــــضـــــة الــــتـى دعــــا لـــــهـــــا"مــــحـــــمــــود وا
سرح وقتذاك نسيم"بصفته مدير عام إدارة ا
تمهيدا له وإرساء لالئـحته التنفيذية وال أنكر
اقــتـنـاعى الــكـامل به وبــأهـدافه وأفق  تــطـويـره
مـكن خاصـة أننى تـربيت مـهنـيا وعـملـيا فى ا
مـسـرح األقـالــيم مـنـذ1982 حـيـنـمــا كـان عـلى
رأس إدارتـه- أطـــــــــال الــــــــلـه عـــــــــمــــــــره- "رءوف
ــيـة األســيـوطـى". وال أظن أن انــتــمــائى ألكــاد
الــــفـــنـــون يــــدعـــو لـــلــــتـــنـــصـل من هـــذا الــــتـــاريخ
والتعالى عـليه أو االنسالخ منه فى برج عاجى
ـــســـرح الـــغـــربـى كـــمــا أن مـــحـــلـــقـــا فى آفـــاق ا
انـتمائـى نفسه لـيس"تهـمة"أتـقيـها من أفواه من
يـلـقـون الـكالم عـلى عـواهـنه فـأدفـعـهـا أو عـلى

األقل أجنح إلى تبريرها.
وبـعد فلعل أولى الـنقاط اجلديـرة بالطرح فى
هــذا الـــســيــاق صـــفــة"الـــعــلــمـــيــة"الـــتى أحلــقت
ـؤتــمــر ومـيــزته وعــادت لـتــصــبح من نــقـاط بــا
الـــتـــهـــكم عـــلـــيـه وإراحـــة الـــنـــفس لـــوءده وكـــأن
ن يعيد الوعى والواقع حياتنا البد أن تشغل 
مـعا إلى نقـطة الـصفر فـقد كانـت"العلـمية"من
أولى الــنـــقــاط الــتـى أغــرقــتـــنــا فى مـــنــاقــشــات

ـــســــرح ســــواء كــــظـــاهــــرة فــــنـــيــــة أو واقــــعـــة بــــا
اجـتمـاعـية حـية مـتـعددة الـدالالت والـتأثـيرات
فال نــكــاد جنــد بـحــثــا أو دراســة تــنـاولــته عــلى
نــحـو من األنــحـاء أو تــعـرضـت له من قـريب أو
ـسـرح النـشاط بـعيـد بـينـما كـان ومـازال هذا ا
الــثــقــافى الــوحــيــد ذا الــطــبـيــعــة اجلــمــاهــيــريـة
ــكـنـه بـالــتــبـعــيــة أن يـفض أحــجــيـة الــتــخـلف و
ــا تـــولــد عـــنــهــا مـن عــنف وأســـئــلــة الــصـــلــدة 

اجتماعية حرجة وخطابات بالغة التهافت.
صـفـة"الـعلـمـيـة"لم تـكن هـامة الجـتـذاب الـنخب
ـــســـرح اإلقـــلــــيـــمى وفض ـــتــــخـــصـــصـــة إلـى ا ا
عــزلــتــهم عــنـه فــقط ولــكن- فى رأيى- هــامــة
لـتأسيس لغـة وشكل ومنهج احلـوار بينهم وب
ــعـنـيــ به وهـو ــسـرح وا الـعــامـلــ فى هـذا ا
الـتــأسـيس الـذى يــعـود بـالــنـفع عـلـى الـطـرفـ

ـــثــقف يــســتــرد دوره الـــعــضــوى اجــتــمــاعــيــا فــا
ملـتحـما بواقـعه ونشاطـاته النوعـية والفـاعلون
سرح اإلقـليمى يـستردون وعـيهم بـأهمية فى ا
الــدور الـــذى يــؤدونه مـن خالل االهــتـــمــام بــهم
ا ـا يـقـدمـونه  كـثـفـة والـنـوعيـة  والـعـنـايـة ا
يــفـتح فى الــوقت نـفـسـه اآلفـاق أمـامــهم ويـولـد

ا ينتجونه.  دافع الترقى 
صـــفــة الـــعـــلـــمـــيــة كـــانت أيـــضـــا عـــلى نـــحـــو مــا
دأب"مــحـمــود نـســيم"أن يـقــول:وسـيــلـة نــاضـجـة
سرح اإلقليمى ذاته ويتأمل ليعى من خاللهـا ا
ــا يــطــورهــا ويــقــطـع صــلــتــهـا نــفــسه وآلــيــاته 
بـأســبـاب تـخــلـفـهـا فــلـيس كل من تــكـلم وأبـدى
رأيـا- وإن كـان مـتـعـلـمـا- فـهـو بـالـنـتـيـجـة ينـتـهج
منـهجـا علـميـا ويسـتنـد إلى مـعرفـة موثـوق بها
ـفـارقـة الـتى كـثـيـرا مـا حتكـم عالقة ومـا أمـرُّ ا
ن اإلنـسـان بـنـفـسه ورؤيـته لـهـا.ولـكن"الـعـلـمـيـة"

مستفيضة وسجـاال موجعا فى مرحلة التمهيد
الــتى أعــقــبت مــحــرقـة بــنى ســويف الــشــهــيـرة
رحـلة الـتاليـة علـيهـا أى أنها وفى جـانب من ا
لم تـكن غائـبـة قط كى تصـبح مـوضع اكتـشاف
ن يـغمـزون بـهـا اآلن.وفى هذه الـنـقـطة يـنـبغى

توضيح الركائز التالية:-
ــؤتـــمــر من لم يــكـن مــقـــصــودا قـط أن يــكـــون ا
ـــنــاســبــات الـــتى تــنــعـــقــد وتــنــفض مــؤتــمــرات ا
لــتــداول اآلراء واالقــتـراحــات حــول مــوضـوع أو
وضـع مـــا يــــرجى الـــتــــوصل إلى حــــد أدنى من
االتفاق حول طـرق عالجه وقد كانت الظروف
ـــســرح اإلقــلـــيــمى وقـــتــئــذ فى ـــر بــهــا ا الــتى 
ـا قـد يـبـرر هـذا الـنـوع من أعـقـاب احملـرقـة 
ـؤتمـرات التى قـد تنـسب إلى مكـان انعـقادها ا
ــثـــار فــيـــهــا وكم ـــوضــوع الـــرئــيـــسى ا أو إلى ا
ـؤتـمـرات.ولـكن ـسـرح اإلقـلـيـمى هـذه ا عـرف ا
كان الـتفـكيـر منـصبـا حول مـؤتمـر دورى أسوة
ـســرح اإلقــلـيــمى عـلى بــاألدبـاء يــضع ظـاهــرة ا
ـختلـف أركانها محك وطاولـة البحث الـعلمى 
ـــكـن أن تـــطـــويه من أهـــداف وآلـــيـــاتـــهـــا ومـــا 
تـسـتـشـرف الـواقع الـتـاريـخى كـمـا تـتـفـاعل مـعه

ومع متغيراته.
ـشـار إلـيـهـا عن كـشـفت مـحـرقـة بـنى سـويف ا
ــســرح اإلقــلــيـــمى فى ذهن عــديــد من صــورة ا
ـا تـنـطـوى علـيه من تـدن وتـهـميش ـسـئـول  ا
ـــا ولــد الـــدهـــشــة أن يـــكـــون بــ والمــبـــاالة 
ــيــون أو صــحــفــيــون الــضــحــايــا أســاتــذة أكــاد
كن أن تغـريهم خمسـون جنيها فى مـرموقون 
الـلـيـلة لـيـشـدوا الـرحـال فى الـقـرى والـنـجوع!.
ــسـرح نــفـسه ومن نــاحـيــة أخـرى يــغــرب هـذا ا
ـــعــنــيــة ــتـــخــصــصــة ا عن الــدوائـــر الــعــلـــمــيــة ا

 صفة العلمية لم تكن مهمة الجتذاب
سرح اإلقليمى تخصصة إلى ا النخب ا

اكـــتـــووا بـــنـــارهـــا وبـــذل مـــا بـــذل من جـــهـــد فى
ســبــيــلــهــا تــنــطــلق مـن"الـشـك"ال الــيــقــ فــيــمـا
أعــرف وال الــتـســلــيم بــصــحــة مــا أراه صــوابـا
عـلومات نحو مـكابـدة التـفتـيش والتـنقـيب عن ا
ـا كـانت مطـمـورة حتت أتـربة والوقـائع الـتى ر
ــتــعــمــد نــحــو مــكــابــدة الــنــســيــان والــتــجــهــيل ا
ـــقــارنـــة والــتـــأمل والــتـــحــلـــيل واالشــتـــبــاك مع ا

اآلخر ال إقصائه.
إن هـذا الفهم لـصفـة العـلميـة فى تقـديرى هو
الـــــذى أدى- فــــيــــمــــا أدى إلــــيـه- إلى أن تــــبــــدو
األمـــانــــة الــــعـــامــــة فى نــــظـــر األســــتـــاذ"عــــصـــام
الــســيــد"- وقــد كــتب ذلك فى نــشــرة مــهــرجـان
مايو -2009بـعد االجتمـاع الوحيد الـذى انعقد
سرح جمـاعة غير لـها فى ظل قيـادته إلدارة ا
مـــتــجـــانــســـة.لــكن الـــتــبـــاين واخــتـالف مــشــارب
ومـيـول أعـضـاء األمـانة الـعـلـمـيـة كـان- رغم ما
تـولد عنه من عناء وتـعب- نعمة ال نقـمة نعمة
أتـــاحت الـــفـــرصــة ألن تـــتـــسع اآلفـــاق بــالـــتـــنــوع
واخـــتالف اآلراء نـــعـــمــة تـــلــطـف من آالم تــورم
الـــــذات بــــرؤيــــة اآلخــــر واالعـــــتــــراف به وهــــذا
الــتـــبــاين نـــفــسـه مــا هـــيــأنى- عـــلى األقل- ألن
أحمده فطـرح أمامى منذ ثالث سنوات سؤال
العلمية الذى يـظن حكماء اليوم أنهم اكتشفوه
وبـــدا لـــهم زائــدة دوديـــة لم يـــكن لـــهـــا لــزوم فى
ؤتمـر. وال ريب أن فهم"العلـمية"على تـوصيف ا
ـا حتـتـاجه من صـبـر ومـكـابدة- هـذا الـنـحـو- 
ـؤتـمر من هو الـذى أدى ألن يـخـرج من أمـانـة ا
خــرج طــواعــيـــة ألنه لم يــلـــتــمس فى نـــفــسه مــا
يعيـنه على العطـاء فيهـا أو يدعوه للـصبر على
مــتـطـلـبـاتـهــا مـثـلـمـا دعـا لــضم بـعض من سـبـوا
وشتـمـوا وانتـقـدوا فـعالـيـات الدورة األولى فال
ـــؤتــمــر ن اقـــتــنـــعــوا بــفـــكــرة ا أظن أن أحــدا 
وأهــــدافه يــــرتــــضى أن تــــتــــحـــول األمــــانــــة إلى
جـماعة كـهنـوت لتبـدى ضربـا من التـجانس ولو

لهم. زائفا يقوى فحسب صوت الزعيم ا

سـرح فهى طيف ابـنته الـذى يذكره وجـود بخلـفيـة ا التجـويف ا
دائمًـا بـفعـلته احلـمقـاء وما آل إلـيه حاله بـسبب غـروره وتعـسفه

وتسرعه.
وخـالل هـــذا اخلـط الـــدرامى يــــظـــهــــر خط درامـى آخـــر شــــبـــيه
تأكـيدًا على قـيمة احلـقد واجلشع فى الـوصول للـسلطـة ويظهر
هذا من خالل عائلة الوزير جلوستر والذى لديه ابنان أحدهما
ــتـلئ شـرعـى إدجـار والــثـانى غــيـر شــرعى وهــو أدمـونــد الـذى 
قـلـبه بـاحلقـد عـلى أخـيه ووالده فـيـبدأ فـى نصب الـفـخاخ داخل
ـلك أمـام ـمــلـكـة لـيـسـقط والـده بـسـبب مـحـاولـته لـلـدفـاع عن ا ا

ابنتيه لذا يقوم زوج أحد الفتات بفقء عينه..
بــ الـلـون األبـيـض واألسـود كـتـعــبـيـر عن اخلـيــر والـشـر وكـذلك
ـادة الـتى تسـحـر الـقـلوب اللـون الـذهـبى فى الـتـاج كـتعـبـيـر عن ا
البس التى  اختيارها بعناية وتلوث دائما النفوس.. وكذلك ا
واالهـتـمام بـخـامـات تصـنـيـعهـا عـلى الـرغم من أنهـا كـانت عـبارة

عن موتيفات وليست مالبس كاملة..
ـحـاولـة وجـود إضـاءة أمـا اإلضـاءة فـعـلـى الـرغم من االهـتـمــام 
سرح إال ؤدى على خـشبة ا وحلـظات خاصة لتـرسيخ احلدث ا
أنــهـــا كـــانت حتـــتـــاج دراســة أكـــثـــر من ذلك فـــكـــانت أضـــعف من
ـوسيـقى التـى قام بـها الـدكتـور ضيـاء عبـد الكر العـرض أما ا
ؤثرة فهى منـاسبـة لكن كـانت حتتاج لـبعض اإليـقاعات الـقويـة ا
كـياج ـرئـية أمـا االكسـسـوار وا الـتى تـساعـد عـلى قوة الـصورة ا
رسى فـلم أفـهمـها والـذي قام به كل من حـنـان فكـرى ومحـمـد ا
بكل صـراحة فـكان هـناك مكـياج مـوحد لـلشخـصيـات فيـما عدا
ليـر والـبـهـلـوان وكورديـلـيـا واخلـدم أشبـه بأقـنـعه الـلـصـوص التى
ـقصود?.. فما بال تحـركة.. فهل هذا هو ا نـراها في الرسوم ا
أن يـكــون إدجـار الــذى يـبــحث عن احلق وسط الــلـصــوص.. أمـا
األداء احلـركى احلـاضـر الـغـائـب والـذى صـمـمـته وقـامت بـأدائه
أحالم الـــزكى فـــلـم أجـــد له مـــبـــرراً أو مـــدلـــوالً عـــلى الـــرغم من

عادل لشخصية كورديليا. ثل ا معرفتى التامة بأنه 
وبـالـنــسـبـة لــلـتـمــثـيل فـنــبـدأ بـشــخـصـيــة لـيـر الــتى قـام بــهـا تـامـر
مـحــمـود فــقـد بــذل مـجــهـوداً فى تــأديـة الــشـخــصـيــة لـكــنه اهـتم
بـاالطـار اخلــارجى لـهـا فــكـان أداؤه مـونـوتـون فــاقـداً لإلحـسـاس
أمـا شـخــصـيـة جــولـسـتــر الـتي قـام بــهـا أحـمــد جـابـر فــكـان يـدل
ـعظم أحـاسيـسها ـثل جيد فـقدم الـشخـصية  أدائه على أنه 
لــكن عـــلــيـــهــا االجــتـــهــاد أكــثـــر لــصــبـــر أغــوار الــشـــخــصـــيــة بــكل
تــفـاصــيــلـهــا أمـا شــخـصــيــة ريـجــان الـتى قــامت بــدورهـا أســمـاء
السـيد فـأدت الـدور باجـتهـاد واضح ولـكن كان من اخلـارج ليس
إال أما شخصية إدجار الـذى قام بها محمد عبد احملسن فكان
بـعــيـدًا كل الــبـعــد عن الـشــخـصـيــة فـكــان مـجـرد مــردد حلـوارهـا
بـــجـــانـب أداء ســـطـــحى بـــدون إحـــســـاس بــــالـــشـــخـــصـــيـــة كـــذلك
شـخــصـيـة إدمــونـد والـتى قــام بـهـا مــحـمـد حــسن أمـا شــخـصـيـة
مثل مـوهوب فلقد البهلـوان التى قام بها مـعتز الشافـعى فهذا ا
قـدم الــشـخـصــيـة كــمـا تــتـطـلـب كـمـا أنـه يـتـمــيـز  بــخـفــة احلـركـة
والـلـيـاقة الالزمـة لـهـذه الـشـخصـيـة كـمـا أن لديـه تعـبـيـرات قـوية
فـى حلـظـات الـصـمت أمـا شـخـصـيــة كـورديـلـيـا والـتى قـامت بـهـا
ـثلة جـيدة تستـطيع جتسـيد الشـخصية إسراء عـاطف فكانت 
عــلـى الــرغم مـن أنه دور مــحـــدود أمــا شـــخــصـــيــة أولـــبــانى زوج
ـثالً مــوهـوبـاً جـونـريل والــتى قـام بــهـا مــحـمـد الــسـعــيـد فـكــان 
يجسد شـخصية بعـد دراسة جيدة لهـا فتكون مطـابقة ألبعادها
أمـا شخصـية كورنـوول زوج ريجان والـذى قام بهـا السيـد فتحى
فكـان يعتـمد فى تمـثيله عـلى قوة صوته فـقط مبتـعدًا عن تأدية
ـثل يـحـتـاج لـصـقـله أمـا شـخـصـيـة الـشـخـصـيـة ولــكـنه مـشـروع 
ـثـل جـيـد ــرسى فــكـان  مــلك فـرنــسـا والــتى قـام بــهـا مــحـمـد ا
ن شــهـاء وكــذلك الــفــرســان أحـمــد طــلــعت ومــحــمــد يــحـيـى وأ
وشــخــصــيـة أوزولــد والــتى قــام بــهـا أحــمــد الــدسـوقى فــاجــتــهـد
ـمـثــلـون فى أداء هــذه الـشــخـصـيــات ودراسـتـهــا جـيــدًا عـلى مـا ا
توفر لهم من إمكانيات تمـثيلية أما شخصية أمير بيرجلى التى
قـام بـهــا مـحـمــد األبـاصـيــرى وشـخـصــيـة الـعــجـوز الـتى قــام بـهـا
أشرف عـبـد الفـتـاح فكـان أداؤهم ضـعـيفًـا مـجرد تـرديـد للـحوار

وإلقاء مسرحى..
ـنسى اسـتطـاع أن يـجيب عن تـساؤلى وأخـيرًا اخملـرج السـعيـد ا
األول فى بـداية األمر فلقد فـقد زمام تلجـيم النص فلم يستطع
الـسـيـطـرة وكـذلك لم يـدع الـنص أن يـعـرض نـفـسـه دون سـيـطرة

لذلك جاء العرض دون هدف ودون أى خطاب إلى كمتلق.

ــنــصــورة والـتى ــلك لــيـر" قــدمــهــا قـصــر ثــقــافـة ا مــســرحـيــة "ا
ـهرجـان القومى لـلمـسرح كـما قدمت عرضت ضمـن فعالـيات ا
عـلى مـسـرح مــيـامى تـألـيـف الـكـاتب الـشــهـيـر "ولـيم شــكـسـبـيـر"

نسى. وترجمة الدكتور محمد عنانى من إخراج السعيد ا
فـــعــنـــدمـــا نــســـمـع عن أنه ســـيـــتم عـــرض مــســـرحـــيــة مـن إحــدى
تـابعة كيـفية تناول نص مؤلـفات شكسـبير فتـتحفز كل حـواسنا 
ـــا نـــصـت عـــلــيـه أبـــعـــاد الـــدرامــا ــتـــاز  كالســـيـــكي ذى طـــابـع 
شاهد وكثرة الشخصيات والبناء ة من تعدد للفصـول وا القد
ـطــول لــلـحــفــاظـ عن الـوحــدات الــثالث لــلـدرامــا لـذا الـدرامـى ا
ـتـابـعـة دائـمًـا مـصـحـوبـة بـلـهـفـة لـلـوصـول لإلجـابـة عن سـتـكـون ا
الـســؤال األهم.. هل ســيـقع اخملــرج فى غــيـبــيـات الــنص لـيــكـون
ــتـــحــكم?.. أم هل يـــســتــطــيع اخملـــرج أن يــكــون هــو الـــنص هــو ا
ـــســيــطـــر من خالل إعــادة تـــشــكــيـل الــنص لــيـــخــضع لـــلــعــصــر ا
اخلاص به ورؤيته اخلاصة فى طرح مضمون ما يهدف إليه..
شهـد االفتتاحى حـيث نرى منظرًا لك لـير" با تبدأ مسـرحية "ا
مـسـرحـيًــا تـعـبـيـريًــا عن الـقـضـيـة الــرئـيـسـيـة لـلــنص فـيـكـون هـذا
سـرح مفرغ نظـر من مجمـوعة من الـشاسيـهات أمـام خلفـية ا ا
بداخلهـا تماثيل أشـبه بجسد اإلنسـان ويعطى هذه الـشاسيهات
ــسـرح شــاسـيـه مـفــرغ بــداخـله مــا يــشـبه ــ ا تـاج كــبـيــر وفى 
ربع وإلـى اليـسـار شجـرة كـبـيرة تـمـتـد جذورهـا لـتـتشـكل فـيـما ا
يشبه كرسى اجللوس وكذلك تمـتد جذوعها فيما يشبه مستوى

ثل قطعة صخرية.. مرتفع 
ومع هذه الـبداية يـتبلـور الصراع صـراع سلطـة وهذا يعـود للتاج
ملكة بأكـملها والذى يعتلى الديكور وبالفعل تبدأ الذى يحتوى ا
ـلك لــيـر فى ــمــلـكــة حـيث يــبــدأ ا ــشـهــد تـقــسـيم ا ـســرحـيــة  ا
الـسـؤال الـشهـيـر لـبـنـاته الـثالث وهـو مـا مـدى احلب الـذى تـكـنه
ـبــالـغـة عن كـل فـتـاة لـه?.. فـتـبــدأ كل من ريـجــان وجـونــريل فى ا
لك عن حبهمـا للملك وتبـقى كورديليا صـامتة وعندما يـسألها ا
صـمـتــهـا فـتـوضح بــأنـهـا حتـبه ولــكـنـهـا ال تـســتـطـيع الـتــعـبـيـر عن
حـبها.. كما أنهـا ترى أن حب ريجان وجونـريل مبالغ فيه ألن لو
ــلك فـأين احلـب الـذى يــتـبــقى لـزوج كل حــبـهــمـا مــنـصب عــلى ا
لك مـن صراحـتـها ويـقـوم بطـردهـا خارج منـهـمـا.. لذا يـغـضب ا
ـمــلـكـة عــلى ابـنـتــيه ريـجــان وجـونـريل ــمـلـكــة ويـقـوم بــتـقـســيم ا ا

بالتساوى..
وال تــتـوقف رغـبــة أدمـونـد عـنــد ذلك احلـد بل يـثــيـر احلـقـد بـ
ـا يجعل األب يـقوم بطرد االبن وذلك ألن والـده وأخيه إدجار 
إدجار هو الـوريث الرسمى جللـوستر وال يـكتفى أدمونـد بطمعه
وحــقـــده عــنــد هــذا احلــد فــيــبـــدأ فى زرع احلــقــد بــ األخــتــ
ـا يدفع أن تقوم وصوالً للـسلطة مـستغالً مـوت أحد الزوج 
األخـت بـقــتـل أخـتــهــا لــيــلــتــهم جــحــيم احلــقــد كل من يــجــده فى
طــريـــقه لـــيــأتى فـى الــنـــهــايـــة إدجـــار اخملــلص لـــيـــرجع األوضــاع
ملكته ولكن بعد أن حلالها الصحيح فيـقتل أدموند ويرجع لير 
مـلـكته ذهب كل شىء فـفى نفس الـلـحـظة الـتى يـعود فـيـها لـيـر 
يـأتى خـبر مـوت كورديـليـا االبـنه اخمللـصة والـوريـثة الـشرعـية له

ملكة. وقد خبت ابنته األخيرة ليفقد بذلك ذريته وبالتالي ا
ـنـسى أن يضـع حركـة مـسرحـية لقـد اسـتطـاع اخملـرج السـعـيد ا
سـرح فاسـتطاع أن مـثل فـوق خشـبة ا جيدة تـتنـاسب مع كم ا
يوجـد للشعب والفرسـان أماكن صحيحة بـجانب أبطال العرض
ـسـرحــيـة صــورة مـكـمــلـة لـلــنص ولـكن مع لـيـجــعل من الـصــورة ا
األسف فـرؤيته اإلخراجيـة لم تصل إلى كمتـلق فكانت األحداث
سـرحى الـبعـيد نـظـر ا بـالعـرض مـشتـتـة وكذلك اخـتـياره لـهـذا ا
ــسـرحى فـلـقـد تـعـامل مـعه من عـن الـنص إمـا بـالـنـسـبـة لـلـنص ا
ــسـمـى فـقط فــأخــذ اإلطـار اخلــارجى دون الــتــعـمق فى خالل ا
أهمية احلـدث القائم علـيه التفاصـيل الهامة بـالنص كما أنه لم
ـعـادل لـدور يـقـدر عـلى إضـافـة أى مـعـنـى من خالل شـخـصـيـة ا
كـورديـلـيـا الـتـى تـقـوم بـهـا مـصـمـمـة األداء احلـركى الـذى ال أجـد
فــيه أى أداء حـــركى وكـــذلك عــدم تـــوظـــيــفه الـــصــحـــيح ألى من
ـوسـيـقى لذا كـان الـعـرض بـأكـمله عـنـاصـر الـعرض كـاإلضـاءة وا

مفككا دراميا ال يحتوى على رؤية بعينها.
أمــا بـالــنــسـبــة لـلــديـكــور الــذى صـمــمه أمـيــر جـاد فــقــد بـالغ فى
ـتمثـل فى التاج فـرأيناه يـعتلى الـديكور استخـدام رمز السـلطة ا
ــســرح وتـكــرر مـرة وتـكــرر عــلى بـوف أســطــوانى فى مــنـتــصف ا
ـسـرح فـأصــر عـلى حتـقـيق الـتـاج دون أن يـرى ـقـدمـة ا أخـرى 
ـتمثـلة فى تفكك أي عنـصر آخر وأهـمها حـالة العرض الـعامة ا
ـملـكـة وضـيـاع الـسلـطـة من لـيـر إال فى شىء واحـد يـحسب له ا
ملـكة وانقـسام التـاج عندمـا انقسـمت الشاسـيهات وهو تفـكك ا

ـدلـول .. كـذلك اســتـخــدام ا ـســرح لـقــسـمــ الــتى فى مـؤخــرة ا
فرغـة على الشـاسيهات علـى الشخصـيات من خالل الـتماثـيل ا
فـلم أجـد لـهـا داع سـوى فى مـشـهـد الـعاصـفـة عـنـدمـا دلت عـلى
هواجس لير.. لكن دعنا نـحييه على التوفيق فى اختيار األلوان
مـلكتـ فتنـقسم الشاسـيهات اخلـلفية وسريعًا يـتحول الـديكور 
لـكتهـا ومنذ هذه وبالـتالى التـاج لتجـلس كل من الفنـان على 
الـلـحـظـة ســتـبـدأ احلـقـيـقــة فى الـتـكـشف ويــبـدأ جـوهـر كل فـتـاة
يبذغ على السطح فيـسقط الستار عن رقة وحب ريجان عندما
ـملـكـتهـا فتـعامـله أسـوأ معـاملـة وعنـدما لك  تـستـقبـل والدهـا ا

لك الرأفة بحالة تقوم بطرده. يطلب منها ا
وبالـتـالي فال يـتـبقـى للـمـلك سـوى االبنـة الـثـانـية جـونـريل لـيأوى
إلـيـهـا ولــكن جـونـريل ال تـخـتـلـف عن ريـجـان فـتـقـوم هى األخـرى
ــعــامــلــة والــدهــا بــقــســوة بـل وتــقــوم بــوضع حــرسه وحــاشــيــته
لـك أعزل في مواجهة حقد ابنتيه حتى تقوم بالسجن ليصبح ا
ـعـانـاة فى ــلك لـيـبـدأ لـيــر رحـلـة ا جــونـريل هي األخـرى بـطـرد ا
الـــبــحث عن مـــأوى له فــيـــظل يــتــنـــقل بــ الـــطــرقــات بـــصــحــبــة
الـبـهـلـوان والـعـجـوز حـتى نـهـايـة الـرحـلـة لـيـكـون وحـيـدًا بـدون أى
رفـــقـــة فـــيـــواجه الـــعـــواصف أثـــنـــاء تــرحـــاله.. لـــيـــست عـــواصف
الـــطـــبـــيـــعـــة وحــــدهـــا بل عـــواصف ذاتـه وهـــواجـــسه الـــداخـــلـــيـــة
وعــذابــاتـه الــتى تــصــرخ مـع صــراخ الــعــواصف مـن حــوله فــنــرى
ــفـرغ بــداخـلــهــا الـتــمــاثـيل ــتــمـثـل فى الـشــاســيـهــات ا الـديــكـور ا
تـتــحـرك حــول لـيـر فى كـل مـكـان مـن حـوله.. إنه اجلــحـيم الـذى

قض من أجله ولألسف فهو من وضع بذرته.
وبعـد رحلة لـير الـطويـلة فى الـبحث عـن مالذ ومأوى.. وبـعد ما
يـلــقـاه من عــذاب تـظــهـر عـلــيه عالمــات اجلـنــون فـيـذبـل جـسـده
وتهتر مالبسه وسجن عقـله فلم يعد يرى إال خياالت كورديليا
ـستـوى بـجانب الـشـجرة فى الـتى تـظهـر راسـخـة كاألرض عـلى ا
بــعض األحــيـــان وفى بــعض األحـــيــان األخــرى تـــظــهــر من خالل

 فقدان السيطرة
 على النص كان مشكلة

فى العرض
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سرحي جريدة كل ا

> د. مدحت الكاشف
يشرف حالياً على
قهى الثقافى الذى ا
يقيمه البيت الفنى
للمسرح بالتعاون مع
ركز القومى للمسرح ا
والبيت الفنى للفنون
الشعبية وذلك على
سرح العائم. ا

ثلة كوميدية يطلق اسم دورها على الفيلم نفسه مثل أفالم حماتى > كانت أول 
قنبلة ذرية و حماتى مالك و احلموات الفاتنات .. فلم تكن حماة عادية بل كانت
احلماة النكدية جتيد الوقيعة وتنصب الشراك . 
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 أقزام حقيقيون يفجرون الكوميديا
وقف من خالل احلركة وا
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اخلـرافة لـلسـيـطرة عـلى العـقـول ويقـتنع اثـنان
من األقـزام بـآراء "هـايـدى" ويـتـخـذون جـانـبـهـا
بينما يتـبع الساحرة خمسة أقزام على أمل أن
حتــولـــهـم إلى أشـــخـــاص طـــوال الـــقــامـــة ولـــكن
يـحدث ما لم يتمنـوه أو يتخيلـوه فيتحولون إلي

حيوانات!!
وبــعـــد هـــذه الــنـــقــطـــة الــتى تـــمــثـل الــذروة فى
ن الـنمـر) حالً أحـداث الـدرامـا يـسـتـخـدم (أ
أراه غيـر مـوفق بل خـطـأ درامـيـا يأتـى عكس
مـــنـــهج عــمـــله وضـــد اآلراء الـــتى حـــرص عــلى
ــنـاداة ــســرحـيــة بـا تـأكــيــدهـا طــوال أحـداث ا
بـــالــعـــقالنـــيــة واإليـــجــابـــيــة ونـــبــذ اخلـــرافــات
واألوهـــام وعــدم اتـــبــاع دعـــاتـــهــا فـــبــعـــد حتــول
األقـــزام إلـى حـــيـــوانـــات ال جتـــد "هـــايـــدى" (أو
ؤلف) حالً إال الـلـجـوء إلي السـاحـرة نفـسـها ا
من أجل إعـادة األقزام إلى طبـيعتهم الـبشرية
ويــنــقـلب أداء الــســاحــرة الـعــجــوز إلي طـفــولــيـة
وكرتـونية فى األداء ال مـبرر لـها سوى الـرغبة
ــــؤلف واخملـــرج ــــوقف مـن قـــبل ا فـى إنـــهـــاء ا
فــنـــجــد الــســـاحــرة الــعـــجــوز تــوافق عـــلى طــلب
"هـايــدى" (خـصـيــمـتـهــا) وتـقـوم بــإعـادة األقـزام
من صـورة احليـوانات إلى أشـكالـهم وطبـيعـتهم
الـبشريـة ثم تأتى الـنهـاية بـأن تنـصح "هايدى"

ا قسمه الله لهم!! األقزام بأن يرضوا 
ـمــكن طـبـعًــا تـقـد هــذه الـنـصــيـحـة كــان من ا
مـنـذ بـدايـة الـعـرض دون احلـاجـة لـلـخـوض فى
ـــــغــــامــــرات واألحـــــداث هــــذا احلل كل هــــذه ا
ـضـمـونه الـذى انـحـاز له أفـســد الـعـمل وأخل 
مـــنـــذ الـــبـــدايـــة ودعـــا له فـــانـــتـــصـــر لـــلـــســـحــر
ان واخلـرافـة علـى حسـاب الـعـقل وأدخل اإل
عـركة فـجأة دون ـا قسـمه الـله فى ا والـرضا 
ـن الــــنــــمـــر) مــــقــــدمـــات تــــمــــهــــد لـه.. قـــدم (أ
مــوضــوعه جــيــدًا وصــعــد به إلـي ذروة احلـدث
شكلة التى ولكنه قدم حالً لألزمة بعيدًا عن ا
عـرضـهـا فـلم تـكن مـشـكـلـة األقـزام أن يـرضـوا
ــــا قــــســــمه الــــله لــــهـم من عــــدمـه فــــلم تــــكن

انية بل اجتماعية. شكلة إ ا
يـضـاف إلـي هـذا سـلــبـيــة أخـرى لــلـعـرض وهى
ــشــاهــد واألحــداث دون الــتــطــويـل فى بــعض ا
ـا كـانت دواعـى الـفـرجة داع درامى لـذلك ر
والـرغـبـة فى إسـعـاد اجلـمـهـور ووجود مـواقف
كـــومــيـــديــة تـــغــرى بـــاالرجتــال عـــذرا لــكن فى
ـيــزان الـذى ـســابـقــة يـجـب أن يـكــون ا أجــواء ا
تـقـاس به األمـور مـخـتـلـفـا وتـغـلـيب اإلنـضـبـاط
والــدواعى الـــفــنــيــة عــلـى مــا عــداهــا من دواع

حتى ولو كانت جماهيرية.
لـكـن مـا جـعل األمـور تــمـر بـسالم فى الــنـهـايـة
ـمثلـ متجانـسة معا هو وجود مـجموعة من ا
ومـوظــفـة جـيـدا شـكالً وأداء كـبـارًا أو أطـفـاالً
أو أقـزامــا عــكــســوا لـنــا جــمــيــعـا روحــا طــيــبـة
مــتـــعــاونــة يــبـــذلــون اجلــهـــد الــصــادق من أجل
إســعــاد األطــفــال الــذيـن تــفــاعــلــوا مع الــعــرض

مثليه بحماس.  واستجابوا له ورحبوا 

عبد احلميد منصور

يـهتم عرض "إمبـراطور البلى" لـفرقة أطفال 6
أكـتوبر أكـثر ما يـهتم بـعنصـر الرسالـة ورسالة
تـفرج/ الـ "إمبـراطور" صـريحـة مـوجهـة نحـو ا
الـطـفل عـلى هـيـئـة نـصـيـحـة مـبـاشـرة أو مـغزى
وقف الدرامى البسيط. يتم استخالصه من ا
واالهـتمـام الـزائد والـتـركيـز عـلى الرسـالـة أثر
سـلبـيًـا عـلى بـنيـة الـدرامـا وعـلى الشـخـصـيات
فـافـتـقـدت الـدرامـا اإلقـنـاع (إقـناع الـطـفل) فى
حلظات مـهمة وجـاءت الشخـصيات مـسطحة
إلى حد بعيـد ورغم استخدام اخملرج (يوسف
أبـوزيـد) لتـقـنـيات مـسـرحيـة من شـأنهـا إشـاعة
جو من البهجة واحلـيوية على العرض والغناء
االستـعراض النـزول إلى الصـالة والـتحاور مع
جـمـهــور األطـفـال اسـتــخـدام الـعـرائس) إال أن
ذلك لم يـــجـــد كـــثــيـــرا مـع بــنـــيـــة ضـــعـــيــفـــة فى
جـوهـرهـا فـشـخصـيـات األطـفـال األربـعـة التى
جــســدهـــا كل من (مــنـــال عــامــر دعـــاء خــالــد
شـريف عـادل مـحمـد أشـرف) بـدت شـخـصـية
واحـدة فى أربعـة أجـساد وهى تـتـصرف بـنفس
ــواقف الـفـاصــلـة دون مـراعـاة الـطــريـقـة فى ا
ـوافــقــة تــكـون لــلـتــمــيــزات الـفــرديــة بــيـنــهــا فــا
جــمـــاعــيــة - والـــرفض جـــمــاعــيًـــا - والــتـــأيــيــد
جـــمـــاعـــيـــا وهــــكـــذا.. دون أن تـــتـــوقف إحـــدى
الـشـخـصـيـات وتـتـسـاءل وتـناقـش وحتـاول تـب
اخلــطـأ مـن الـصــواب أو تــخـتــلف فــبــدا األمـر
وكأن مـؤلف الـنص (عـبـده الـزراع) ال يـريـد هو
ـوقف شــخـصــيـا ذلك هــو يـريــد فــقط إنـهــاء ا
ـســرحـيــة حـتى ـا يــلـيه والــسـيــر بــا لالنـتــقــال 
مـكن تقد بعض ـرسومة. كان من ا الـنهاية ا
ــســتــوى الــبــصـرى احلــلــول اإلخــراجــيــة عـلـى ا
ـسـرحيـة لـتالفى هذه وعلى مـسـتوى احلـركة ا
الــرتــابــة والــبــســاطــة اخملــلــة إلحــداث الــتــنــوع
ــطـلــوب لـكـن اخملـرج (يــوسف أبـو زيــد) قـدم ا
جتـسيـدًا مسـرحيا لـلنص ولـيس رؤية لـه يبدو
البس ذلك واضـــحـــا كـــمــــثـــال فى عـــنــــصـــر ا
اخلــاص بــاألطـفــال األربــعــة (يــونــيــفــورم واحـد
عـبـارة عن تى شــيـرت أبـيض وبـنــطـلـون غـامق)
فى مـــقــابل هـــيــئــة مـــخــتـــلــفــة لـــلــطــفـل (أحــمــد
مجدى) الذى قدم شخـصية الشرير (منصور)
تـهدلة ـلونـة ا البسه ا أو (إمـبراطـور البـلى) 
ـتبـخترة. عـوج على الـرأس ومشـيته ا والـكاب ا
سـرحـيـة عـلى فـكرة كـذلك اعـتـمـدت احلـركـة ا
مـثلـون معـا على واحدة فى مـعظـمهـا فيـقف ا
تكـلم وينتقل خط واحـد مائل ثم يخرج مـنهم ا
سرح لـيقول جملته قابلـة من خشبة ا للـجهة ا
أو لـيـوجـهـهـا لـلمـجـمـوعـة ثـم الذى يـلـيـه وهـكذا

على التوالى.
درامـا العرض بـسيطـة فى تركـيبتـها مجـموعة
ــكــتــبــة بــصــحـبــة أســتــاذهم من األطــفــال فى ا
احملب لـــلــــقـــراءة يــــعـــجــــبـــون بــــكم مــــعـــلــــومـــاته
ومعـارفه ثم يحكى لـهم األستـاذ حكايـة قرأها

فى أحد الكتب.
ـسرحية بـشكل طيب وهو بـدأ (عبده الزراع) ا
يتحدث عن القراءة وقيمتها وعن أدب الطفل
ثم يقدم التحية ألمير الشعراء (أحمد شوقى)
الـــــذى تــــرجم أو عــــرب حـــــكــــايــــات الفــــونــــتــــ

وحكايتهم ثم تعود لتستيقظ فى النهاية.
ســـاعـــد عــلـى ســهـــولـــة اإلنـــتـــقــال فـــكـــرة ديـــكــور
"جــوزيف نــســيم" بــاســتــخــدام بــانــوهــات ســهــلــة
الـــطى والـــفـــرد والــدوران بـــهـــا من جـــانب آلخــر
ـنـاظــر اخملـتـلــفـة لـلــمـشـاهـد.. لـتـعــطى إيـحـاء بــا
مـــكــتـب مــحـــامــاة كـــازيــنـــو مــنـــزل.. اســتـــخــدم
اخملــــرج (مـــحـــمـــد شــــوقى) تـــقـــنــــيـــة اإلظالم ثم
ــشــهــد وأثــنـاء اإلضــاءة لالنــتــقــال من مــشــهــد 
ـــســـاحــة الـــزمــنـــيـــة الــفـــارغــة اإلظالم يـــشــغل ا
ـوتــيـفـة مـوسـيـقى مــسـجـلـة ذات طـابع راقص
كـان لـهـا تـأثـيرا طـيـبـا وإن كـان جـو احلـلم الذى
تـــعـــيـــشه "هـــايـــدى" الـــتـى يـــعـــرض من خاللـــهـــا
احلدث يتـيح له فرصا خـياليـة أكبر لـالستفادة

بها بصرًيا بشكل أفضل وأكثر إبهارا.
اسـتخدام العـرض ألقزام حقيـقي واستغالل
إمـكــانـاتــهم اجلـســديـة لــتـولــيـد الـكــومـيــديـا من
ـــوقف أو احلـــركـــة جـــاء مــتـــزنـــا وغـــيــر خالل ا
ـة وعن ــؤ مــبــالغ فـيه بــعـيــدا عن الــسـخــريـة ا
اإلبتذال الذي يغرى به وجود هذه النوعية من
ـــمــثــلــ واســـتــغاللــهـم لإلضــحــاك الـــنــقــطــة ا
اإليـجابـية الـتى حتـسب لصـالح العـرض والتى
ــمــثل "يــاســر حــسـنـى" فى دور الــقـزم جــعــلت ا
ـمثل ضـخم البـنيان "يـاسر" يـقف ندا لـند مع ا
ــعــلم "كـــرم أحــمــد" الـــذي جــســد دوريـن دور ا
"خـــيــــر إن شــــاء الــــله" ودور والــــد مــــشــــمــــشـــة
فـيتألقان معـا ويفجران الضـحكات من جمهور
الـصـالة الـذى جـمع الـكـبار إلى جـوار الـصـغار.
وأود أن أشــيـر بـالـتــحـيـة لـ "كــرم أحـمـد" الـذى
تــعـامـل بـحــســاسـيــة وحــرص وخـفــة مع زمالئه

سرح من األقزام واألطفال. على خشبة ا
وقـد أعـجـبـتـنى أيـضًـا الـطـفـلـة "مـهـا زكريـا" فى
دور "هايـدى" روح الـعرض والـتى رغم حـداثة
سنـها الـذى ال أظـنه يتـجاوز الـسـنوات الـسبع
بـدت مــتــمـكــنـة وتــوحى بــثـقــة ووعى بـاحلــركـة
ـــســـرح أو الــتـــعـــامل مع واألداء عـــلى خـــشـــبــة ا
ـمــثـلـ أو أقــرانـهـا مـن األطـفـال من الــزمالء ا

اجلمهور.
تـسـتـطـيع الـطـفـلـة "هـايـدى" أن ترفـع من الروح
ـــعـــنـــويـــة لألقـــزام وتـــخـــرجـــهـم من حـــالـــتـــهم ا
الــــنـــفــــســــيـــة الــــســـيــــئـــة فــــيـــبــــدأون فى عـــرض
حــكــايـــاتــهم ومـــايــواجــهـــونه من إحـــبــاطــات فى
عالقـتهم مع اجملتمع فـتنصحـهم وحتثهم على
الـتعامل مع مـشكالتـهم بطرق عـملـية وإيجـابية
أكـثر وعـدم االسـتسالم لإلحـبـاط لكن تـتدخل
فى األمـر الـسـاحـرة الـعـجـوز الـتـى تـعـد األقزام
بحل مـشـكالتهم عن طـريق الـسحـر فـتتـصدى
لــهـــا "هــايــدى" وتــتــهــمــهـــا بــالــدجل واســتــخــدام

وإيـسوب لألطفـال ثم جاء كـامل كيالنى رائدا
ألدب الـــطـــفل فـى مـــصـــر. لـــكن رغم بـــســـاطـــة
احلــــدوتـــــة الـــــتى تـــــلى ذلـك إال أنـــــهــــا امـــــتألت
بــالــرسـائل والــنـصــائح الــتى من فـرط كــثـرتــهـا
اتــسم بـعــضـهـا بــالالمـنـطــقـيـة مــثل (الزم نـفـرح
ــة زى مـا نـفـرح بـالـنـصـر)!! ومن جـهـة بـالـهـز
أخرى تـضـاربت بعـض النـصـائح معـا فـ (عـمو
أحـمد) الـذى قدم دوره (أشرف عـبد اجلواد)
إنسـان كبـير فى الـسن نـاضج التـفكـير ومـثقف
ال يـفــارق الـكــتـاب يــده دائم الــنـصح لألطــفـال
فى الـشــارع بـالـتـحــلى بـالـروح الـريــاضـيـة ونـبـذ
فـكرة الـثأر فى الـريـاضة جنـد هذا الـشخص
حـ يخسـرون بلـيهم فى مـواجهـة منـصور هو
الـذى يحـثهم عـلى ذلك بل إنه يـقوم بـتدريـبهم

بنفسه لرفع مستواهم وإستعادة البلى!!
كذلك اتـسمت فـكـرة مبـادلة األطـفـال أللعـابهم
الـثــمـيــنـة (طــيـارة سـيــارة دبـدوب) فى مــقـابل
الـبـلى بـكـونـهـا غيـر مـقـنـعـة أو مـقـبـولـة فـالبـلى
مهما غال ثمـنه رخيص وفى متناول مصروف
يــد أى واحـد مــنـهـم ولـيس بــالـنــدرة (مـثالً) أو
اإلبـهار الذى يجعل األطـفال يقايـضون ألعابهم

قامرة! مقابله بل وينحدرون من اللعب إلى ا
كيف لم يـنـتـبه (عمـو أحـمد) أو (عـبـده الزراع)
ــقــامــرة هــذا ووضع األمــر فى إلى مــوضــوع ا

إطار اللعب ورفض االستسالم?!!
"األقزام والساحرة العجوز"

يـتــعـاطف عـرض "األقــزام والـسـاحــرة الـعـجـوز"
مع فـئــة خـاصــة من فــئـات اجملــتـمع وهى فــئـة
األقـزام.. مـعـانـاتـهـا مـطـالـبـهـا مـوقف الـفـئات
األخــرى مـنــهـا يــجـمع فى لــغـته الــبـصــريـة بـ
الواقعى والفنتـازي ويستعيض عن التراجيديا
واخلــطـابـة فـى عـرض قـضــيـته بــوضع الـدرامـا
فـى قــالـب كــومـــيــدى تـــتـــخــلـل مــشـــاهـــده الــتى
جمـعت ب الهـزل واجلدية مـقاطع من الـغناء
ـوظف دراميا والرقـص الذى نفذه مـجموعة ا
من الراقـصـ األطفـال الـذين حتركـوا بـعفـوية

رح. وتلقائية وأضفوا حالة من ا
ن الــــنـــــمــــر - مــــؤلف الــــدرامــــا اســـــتــــخــــدم "أ
واألشـــعــــار" واخملـــرج "مــــحـــمــــد شـــوقـى" حـــيالً
بــــســـيـــطـــة فـى ســـرد األحـــداث واالنــــتـــقـــال من
ـــــســـــاحـــــة إلبــــراز ـــــا أتـــــاح ا مـــــوقف آلخـــــر 
ـضـمــون الـذى ركـز عـلى قــضـيـة واحـدة وهى ا
مـشـكـلـة تــوافق األقـزام مع اجملـتـمع من خالل
قــصـة الــطــفـلــة اجملـتــهـدة "هــايـدى" الــتى تــهـتم
بــدور ســـهــا وحتب الــقـــراءة وبــيــنــمـــا هى تــقــرأ
إحـــدى الــــقـــصص تــــنـــام فــــتـــدخل عــــالم هـــذه
الــــقـــصــــة وتـــتــــجـــول فــــيه لــــتـــلــــتـــقـى بـــاألقـــزام
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سرحي جريدة كل ا

> بدأت مشوارها فى السينما عام  1934فى فيلم ابن الشعب ليستمر حتى عام
 1969حيث قدمت آخر أفالمها " لصوص ولكن ظرفاء"  مع أحمد مظهر وعادل

إمام. 

> د. هدى وصفى
أجلت مشروع نشرة
الهناجر حل تدبير

التمويل الالزم
إلصدارها.
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ــصــطــلــحــات الـعــامــة. فــلم يــقــدم األنــشــطــة الــيــومــيـة ا
الــعــمـلــيــة مــثل الـرغــبــة فى اجلــائـزة االقــتــصــاديـة ولم
يقـدم األشـكال الـطبـيعـية األخـرى فى الـسلـوك البـشرى
ــسـرح ومــثل هــذا االخـتــزال الـنــمـوذجى عـلـى خـشــبـة ا
ـغـرورة لـلـمـثــال كـان انـعـكـاســاً لـوضع األرسـتـوقــراطـيـة ا
ـستبـد وكانت الدراما حـتى عصر لـويس الرابع عشر ا
الكالسـيـكـية الـفـرنسـيـة فى نـظر هـذه الـطـبقـات تـتوجه

إلى نفسها.
ـضــمـون وهـو مــنـهج يــرسخ وصـفـا كــمـيـا وفى حتــلـيل ا
وموضوعيـا للمضمون الـواضح لالتصال أسس البحث
ــكن تــطــبــيــقه عــلى االجــتــمــاعى الــتــجــريــبى مــنــهـــجــا 
الـتحـلـيل االجتـمـاعى للـنـصوص الـدرامـية بـشـكل مثـمر.
ولـكــنه لم يــطـبق حــتى اآلن إال عـلى األعــمـال الــدرامـيـة
الـتافـهة ألنه يـجد صـعوبـة فى تقـد برهـان كمى عـند
ـــــاط وإجــــراءات حتـــــلــــيـل األدب اجلـــــاد فى مـــــقـــــابل أ
الـتحـلـيل الـتـفـسـيرى والـتـأويـلى. وعـلى أسـاس الـفروض
ــضــمــون يــفــحص مــادة ــصــاغــة بــدقــة فــإن حتــلــيل ا ا
نــصـــوص مــعـــيــنـــة من أجل ســمـــاتــهـــا الــوثــيـــقــة الـــصــلــة
المح يجب حتديدهـا بشكل إجرائى وضوع وهـذه ا با
لكى نـضمن مـوضوعـية قـابليـتهـا للـتحـقق. فإذا حـصرنا
مـكن أن نـزيد ـضـامـ الواضـحـة فمـن ا أنـفـسـنا فى ا
ـــضـــامــ ــوضـــوعـــيـــة. ورغـم ذلك فـــإن ا من تـــرجـــيـح ا
الـكـامـنـة مـحـتـمـلـة - مـبـدئيـا عـلـى األقل - ونـفـترض أن

مالمحها تتحد بشكل إجرائى.
ـنـهـجــيـة لـفـحص وقـد اسـتــخـدم «جـودالد» هــذه األداة ا
ـضـمـون االجـتـماعـى لدرامـا الـتـلـيـفـزيـون ومـسـرحـيات ا
الـوست إنـد فى الــفـتـرة من 1955 حـتى 1965 حـيث
ــتــلـقى قـام بــقــيــاس شـعــبــيــتـهــا فى إطــار احــصــائـيــات ا
وأشـكـال الـفـرجــة. وقـد حـلل مـادة الـنـصـوص من خالل
عـزل خـمـس صـور حــاسـمــة لألفـكــار الـســائـدة واألنـواع
ــسـتــخـدمــة وأهــداف ودوافع الـشــخـصــيـات الــدرامــيـة ا
الدرامية والبيئة االجتماعية للحبكة والنهاية. وفى كل
حالة قـام بتـطويـر نسق تصـنيف مـحدد بـشكل إجرائى

وال عجب أن يوضح التحليل االحصائى أن:
1- األفـكــار الـســائـدة بــوضــوح هى األفـكــار الــتى كـانت
ـباد األخالقـيـة ولذلك تدور حـول احلب وااللـتزام بـا
عـايير شـاكل حتدث عـندمـا ينحـرف النـاس عن ا فإن ا

قبولة اجتماعيا. ا
ـــقــارنــة إلـى بــنــيــة الـــطــبــقــة فـى الــعــالم الـــفــعــلى 2- بــا
احلـقــيـقـى فـإن هــنـاك بــيـئــة مـرفــوعـة اجــتـمــاعـيــا فـوق

التمثيل.
3- سعى األبطال السلبيون للسلطة والرقى

االجتماعى.
4- الغـالبيـة العظـمى للنـهايات كانت سـعيدة من خالل

قبولة اجتماعياً. عايير األخالقية ا تأكيد ا
وقد خلص «جودالد» إلـى أن هذه النتائـج تؤكد الفرض
ـشـاهـدة الـدرامـا الـشـعـبـيـة الـقـائل إن اجلـمـهـور يـذهب 
من أجـل أن يــــــحــــــصـل عــــــلـى خــــــبــــــرات فـى اجملــــــتــــــمع
قبـول اجتماعيا وأن وخـصوصا فيمـا يتعلق بالـسلوك ا
هـذا الـنـوع من الـدرامـا هو نـوع وسـائـلى لـنـشـر وتـعريف
ــعـايــيــر األخالقــيـة الــتى تــقـوم عــلــيـهــا الــبـنــيـة الـقــيم وا

االجتماعية السائدة.

ـدهش عــلى األقل أن الـدرامـا بــقـدر مـا ـا كــان ا ور
كــانت غـيــر قـابــلـة تــقـنـيــا لـلــعـرض وأن الــصـلــة أحـاديـة
ــــســـرح ــــشـــاهــــد ا اجلــــانب والــــوحــــدة االجـــتــــمــــاعـــيــــة 
ـيزا لـلـمـشـاهد اإلصالحى قـد صـارت أيـضـا ملـمـحـا 
ـقراطـيـات الـتعـدديـة احلـديـثة وبـالـطـبع تصل فى الـد
الـنـصــوص الـدرامــيـة إلى قــطـاع اجــتـمــاعى اعـرض من
خالل وســيط الــســيـنــمــا والــتـلــيــفـزيــون من نــاحــيـة ألن
الـنــمــو فى هــذه اجملـاالت ال حتــده عــوائق اجــتـمــاعــيـة
ومـن النـاحـيـة األخرى ألن الـدوافع الـتـجـارية غـالـبـا ما
تــعـوق الــتــطـويــر األيـدلــوجى أو الـشــكـلـى وتـشــجع عـلى
جعل الـنصـوص أكثر تـفاهة مـن أجل الوصول إلى كـتلة

. تلق أعرض من ا
ــضـمـون وإذا أنـصف الــتـحــلـيل الــسـوســيـولــوجى مـادة ا
ـضـمـون الـدرامى فـإنه عــنـدئـذ ال يـسـتـطــيع أن يـعـزل ا
ــوجـود االجــتـمــاعى لــلــنص عن الــســيــاق االجــتــمــاعى ا
خـارجه بل ينـبغـى أن يخص نـفسه بـالعالقـة احلقـيقـية
ـــســيــطـــر فى هــذا بــ هـــاتــ الــصـــورتــ والـــهــدف ا
السـياق البـد أن يـكون اكـتشـاف مدى انـتقـائيـة النـموذج
بـتـكر من خـالل النص الـدرامى عـند اخلـيالى لـلـعالـم ا
مـــقــارنـــته بـــالـــواقع االجـــتــمـــاعى وإلـى أى مــدى تـــكــون

ؤلف نفسها مشروطة اجتماعيا. انتقائية ا
لقد استطاع «إريك أورباخ» فى دراسته لألسلوب الذى
يـــصــور به الـــواقع فى الـــدرامــا الـــفــرنــســـيــة فـى الــقــرن
الــــســـابع عـــشـــر أن يـــوضـح أنه حـــتـى فى كـــومـــيـــديـــات
ـكـن أن يـقــال عـنــهـا إنــهـا اســتـحت «مــولـيــيـر» الــتى ال 
(خـجـلت) من التـصـوير الـسـاخر لـلـنمـاذج فى الـطبـقات
ـاركـيـز» و«الـعـامة مـن الـناس» ـتـعـلـمـة مـثل «سـخـريـة ا ا
الـتى تـظـهـر فقط بـاعـتـبـارها شـخـصـيـات مثـار سـخـرية
دائـمــة بـصـرف الــنـظـر عن الــبالط أو الـقــصـر. ولـذلك
ــســـتــحــيل أن نــتـــحــدث عن تــقـــد واقــعى حلــيــاة من ا
طــبـــقــة اجــتــمــاعــيــة أوسـع بــشــكل إحــصـــائى فــالــبــنــيــة
ـوجـود كانت مـقبـولة الـتسـلسـلـية لـلمـجتـمع االقـطاعى ا
بــاعــتـبــارهـا حــقــيـقــة عـامــة وكل مــهـنــة وجتــارة وعـمل
ســواء كـــان فالحــاً أو تــاجــراً أو طــبـــيــبــاً فــإنه إمــا كــان
مــسـتـبــعـداً أو مــنـبـوذا بــشـكل سـاخــر من أجل مـثــالـيـات

اجتماعية لطبقة متعلمة.
ـكن أن نالحظ مزيـدا من العـملـيات االنـتقـائية ا  ور
) الرفـيـعة ـعـاصر فى تـراجـيديـات (راسـ فى الـشكل ا
ــــــوذجـــــاً مـــــصــــــغـــــراً حـــــيـث أشـــــار فى الـــــتـى قـــــدمت 
مــســرحــيـــاته إلى الــعــامــة من الـــنــاس بــأكــثــر قــلــيال من

حتلل سـوسيولـوجيـا التلـقى العالقة بـ النص الدرامى
قـصود تـلقى هـو ا ومـتلـقيه أو قـارئه. وفى هـذا يكـون ا
ـتـلـقى لـه صـلـة أسـاسـيـة ـعــنى أن ا ـؤلف  من خالل ا
ـؤلف يـجب ـبـاشـر بـالـنص. فـا ـؤلف ألنه اخملــاطب ا بـا
أن يـأخذ فى اعتـباره اخلـلفـية الفـكريـة للمـتلـقى وميوله
عنـد تقد نـصه إن كان يـهتم بتـحقـيق شكل ناجح من

ادى. االتصال اجلمالى أو العائد ا
ـقــصــود قـطــاعــات مـتــعـددة ـتــلــقى ا ــثل هــذا ا ـا  ور
ومـتـنــوعـة من اجملــتـمـع. ورغم ذلك فـإن هــنـاك مــوقـفـاً
مـتــطــرفـاً يــتم خــلـقه من خـالل الـغــيـاب الــتـام لــلــمـتــلـقى
ـقـصـود وفى مـثل هـذه احلـاالت يـتـهـدم أفق ـعـاصـر ا ا
ـــعـــاصـــر أو الـــقــــار من خالل إجـــراء ـــتـــلـــقـى ا تــــوقع ا
جتـديدات شـكليـة أو أيديـولوجـية عـلى النص بـالطـريقة
ـسرح اجلـذريـة التـى يصـبح بـها جتـسـيده عـلى خـشبـة ا
مــســتـحــيال. - إمــا ألســبــاب اقـتــصــاديــة أو قـانــونــيـة -
وذلك عن طريق دفع الكاتب الدرامى إلى أن ينظر إلى

تلقى احملتمل لنصوصه. ستقبل باعتباره ا متلقى ا
ـقـصود ـتـلـقى ا وقـد يـحـدث الـنقـيض عـنـدمـا يـتـطـابق ا
ــتــلــقى ـــثل ا ــعــنـى أنه عــنــدمــا  مع اجملــتــمـع كــكل - 
ــتــلـقى من شــريـحــة من هــذا اجملـتــمع وكــلـمــا اقــتـرب ا
سرح الـشعبى االليـزابيثى الذى وجـود فى ا الـنموذج ا
ـديـنة تـلـقى كل الـطـبـقات من سـكـان ا ـثل فـيه ا كـان 
هن إلى الـنبالء - بـاسـتثـناء قـطاع بـداية من أصـحـاب ا
ـتـوسطـة. وقد كـانت بـنيـة هذا ـتـطهـرين فى الـطبـقة ا ا
ـتـميـز فى ذاتـهـا مشـروطـة بـالتـوازن الـكلى فى ـتـلقى ا ا
ـتـصـارعـة بـ رجـال الـبالط االهـتـمــامـات والـتـوتـرات ا
ـتوسطة فى دولة والـطبقة االرسـتوقراطية والـطبقات ا
ـلــكــة «الــيـزابــيث» وهى نــصف إقــطــاعــيـة حتـت حـكـم ا
أيـــضــا الــعـــنــصــر الـــرابط لــلـــتــأثــيـــر فى بــنـــيــات أعــمــال
شـكسـبـيـر الـدرامـيـة والـتى تـأكـدت فى تـداخل مـخـتلف
ـقيـدة للحـبكة ستـويات األسـلوبيـة والرؤى واحلدود ا ا
ـتوسـطة ورجـال البالط واخلـلط ب الـعامـة والـطبـقة ا

يزة. وهم أكثر طبقة 
ولــذلك تــصــبح الــصــلــة الـســبــبــيــة واضــحـة بــ الــبــنــيـة
ـقـصــود والـنـصــوص الـدرامـيـة االجـتـمــاعـيـة لـلــمـتـلــقى ا
ـــوقف فى ـــكـــتــوبـــة من أجـــله حـــتى عـــنــدمـــا يـــقــارن ا ا
ـــســرح اإلصالحـى فى أواخــر ـــســرح اإللـــيــزابـــيــثـى بــا ا
ـتـلـقى ككل الـقـرن السـابع عـشـر. فـفى األخـير لـم يعـد ا
قصـود بل قطاع ضيق مـنه وهو حتديدا البالط هو ا
ـــتــوســطــة الــعــلــيــا الــتى ارتــبــطت به. وهــذا والــطــبــقــة ا
ــقـصــود قـد انـعــكس فى االنــهـيـار الــتـحــديـد لـلــمـتــلـقى ا
اجلــذرى لـعـدد من مــسـارح لـنــدن وفى تـخــفـيض حـجم
ـسـرحـيات الـتـراجـيـدية ـسـرح فـقـد عكـست ا قـاعات ا
والــكـومــيــديـة فـى الـفــتــرة اإلصالحــيـة هــذه االنــتـقــائــيـة
مـيزة: تـراجـيديـات متـحررة والـتـحيـزات فى أسالـيـبهـا ا
ــعـايـيـر الـبــطـولـيـة والــسـلـوكـيـة من مـثــالـيـات وعـواطف ا
ـثاليـات الطـبقة تـحفظـة وكومـيديات مـغلـفة واقعـيا  ا
العـلـيـا ومـعـايـيـر الـسـعادة واألنـاقـة والـرشـاقـة والـفـكـاهة
الـسـاخـرة ومـتع احلـيــاة الـراقـيـة. ومـثل هـذا الـتـوتـر بـ
األنـــوات الـــتـــراجـــيـــديـــة والــــكـــومـــيـــديـــة كـــان انـــعـــكـــاســـا
ـقـصـود. ورغم ذلك ـتـلـقى ا الضــطـراب فـكـرى داخل ا
فـــإن أى مــعـــيـــار يــنـــحــرف فـى نــفـس الــوقـت عن هــذه
ـعـاييـر فـإنه إما أن يـسـتـبعـد أو يـتم نـبذه فى سـخـرية. ا
ـسرحيات تفاعل تلك الرؤى والتوترات وبذلك فقدت ا
الـتى ميـزت مسـرحيات شـكسـبيـر وكثـير من مـعاصريه
والــتى أفــســحت لـهــا اجملــال عـبــر الــقـرون لــكى تــعـرض
بشكل له معنى اجتماعى فى مختلف سياقات التلقى.

  تأليف: 
مانفريد فيسنر

ترجمة:
 أحمد عبد الفتاح

النهايات السعيدة
سرح تأكيد للمعايير  فى ا
قبولة األخالقية ا

 هناك صلة سببية ب
البنية اجملتمعية
والنصوص الدرامية
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سرحي جريدة كل ا

> على مسرح الليسيه
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عرض األطفال خرابة
تيتو تأليف وإخراج
جمال ياقوت أشعار
محمد مخيمر أحلان
وائل عاطف وبطولة
أطفال ورشة قصر
التذوق.
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وليلى بنت الفقراء و لعبة الست مع جنيب الريحانى وحتية كاريوكا و بابا أم من
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الـسـابقـة غيـر اجلـميـلة وظـائف تـمثـيـليـة شتى.
RUSSIAN CON- إن مـسـرح الـبـنـائـيـة الـروسـية
STRUCTIVISM اسـتــخــدم بــنـاءً مــصــنــوعًـا من

ألـواح اخلشب; لـيمـثل ساحـة مصـنع مقـصورة
فى حديقة حقل حنطة أو طاحونة دقيق. إن
تــشـيــيـد "مـايــر هـولـد" MEYERHOLD لـ "مـوت
" TARELKIN’S DEATH كـان بـبـسـاطة تارلـك
قـــفـــصًــا مـــضـــمــومًـــا إلى شـيء اســطـــوانًّى  من
ــســتــديــرةُ ــادة الــتى تــقــابـل نــهــايــتُــهــا ا نــفـس ا
اجلمـهـورَ والـتي قـد أوحت بـعـدد من األشـياء
ا ولـكن أيًّـا من هـذه األشـيـاء لم يـكن جـلـيًّـا ر
كـانت الـفـكـرة األكــثـر وضـوحًـا فى هـذه احلـالـة
هـى فــكــرة مــفـــرمــة الــلـــحم فــقــد تـــشــيــر هــذه
ـطــحــنـة عــلى نـحــو مــسـاوٍ إلى نــافـذة دائــريـة ا
الـــشـــكل أو إلى قـــفص مـــســتـــديـــر أو إلى مــرآة
ضـــخــمـــة. فـــفـــكـــرة دائـــريـــة األشــيـــاء فـى هــذه

احلالة من أكثر صفاتها لفتًا لالنتباه.
ـسرح إذا ما تـفحـصنـا هيـئات أخـرى خلشـبة ا
اســـــتــــخـــــدمـــــهــــا "مـــــايـــــر هــــولـــــد" فى إخـــــراجه
لـلــمــســرحــيــات فى تـلـك احلـقــبــة فــســوف نـرى
كــثـيــرًا وفى فــتــرات قـصــيــرة طـائــرات وساللم
ودعــامــات مــدالة كــان مــدلـولُــهَــا كــعـالمــة غــيـرَ
مـــحـــددٍ تـــمـــامًـــا. إن نـــقـــاد تـــلك الـــتـــمـــثـــيـــيالت
ــشــهــد والـــهــيــئــات تـــكــلَّــمــوا فـى الــغــالب عـن "ا
اجملرد". كـانت لهيـئات مـسرحه مـهامٌّ ووظائفُ
مــحـددة تــمــامًــا. إن الالمـحــدوديــة فى الــشـكل
والـــلــون أصــبــحـــتــا عالمـــتــ فــحــسـب عــنــدمــا
ــكن الــقـول إن ــمــثل.  اســتــخــدمــتــا ألداءات ا
الـوظـيـفـة الـتـمـثـيـلـيـة لم يـكن مـعـبـرًا عـنـهـا عـبر
مثل وسائل الـشكل والـلون لـكن عبـر أداءات ا

سرح. على خشبة ا
إن الـتطلع إلى حـرية التـعبـير والتـقنيـة هو ميل
ـسـرح كـان له دائـمًـا أثــر حـاسم فى الـفن. إن ا
ستقبلية" من الذى خلقته الثورة التـكعيبية - ا
أجل هـواء نقـى "قدم وسـائل مسـرحـية جـديدة
واســـتـــغـــني عـن أخـــرى عـــديـــدة. إن الـــبـــنـــائـــيــة
ــشــهـد ــسـرح من ا الــروسـيــة حــررت خـشــبــةَ ا
واألجـزاء اجلانبيـة من اخلشبـة والتى ال يراها
ـسـرح اخلـلـفـية. اجلـمـهـور واحلـوافّ وسـتـائـر ا
ــســرح من وكــنــتــيـــجــة لــهــذا حتــررت خـــشــبــة ا
إمكانية تمركز احلدث عبر استخدام عالمات
مـرسومـة تـشيـر إلى مـا هو داخـلى أو خارجى.
لـم يـــكن هـــذا كلَّ شىء. فـــلم يـــكـنْ فــحـــسب أنْ
ــشــهــدَ وواجــهــةَ اخلــشــبـة عــارضَ اخملــرجـون ا
ــرئـيـة وخـلــفـيــتـهــا وحـوافــهـا وجــوانـبــهـا غــيـر ا
لـكـنـهم أيـضـا مـالـوا عن اخلـشـبـة اجملـردة الـتى
بقيت بعد ثورتـهم. إن اخملرج التال عليهم
(أوخلـوبوكوف OKHLOPKOV وتصـميم مسرح
سرح تماما أو جروبيوس) قد جتنَّـبوا خشبة ا
عـــلى نــــحـــو أكـــثــــر دقـــة أحـــلٌّـــوا اخلــــشـــبـــة بـــ
النـضـارة ومن ثم فـيـكون أى مـكـان خـالٍ سواء
أمام اجلـمهـور أو خـلفه أو بـالقـرب مـنه خشـبةً
لـلمـسرح. وهـكـذا غفـلـوا عن كل تلك الـتـقنـيات
سرح والتى ـتكلَّـفة اخلاصة بـخشبـة ا الفذة ا
ـطلب واحد مـن اخملرج هبـطت بجزء بإعـانها 
شهد أو بدعامة أو من اخلشبة أو بجـزء من ا
ـســرح مـديـرةً ـمـثـل من أعـلى شــرفـة ا حــتى 
اجلـــــزءَ اخلـــــلـــــفيَّ مـن اخلـــــشـــــبـــــة فى االجتـــــاه
شـهـدَ اجملهَّـزَ من اجلوانب األمـامى محـولـةً ا
ـــشــــاهـــد رافـــعــــةً كلَّ مــــســـاحــــات اخلــــشـــبــــة وا
الـسـلـيـمـة عـبـر أبـواب مـسحـورة وهـلـم جرًّا. إن
ـسرحـية كـانى  ـوقع ا تـقد أو اإلشـارة إلي ا
ما أضـحى أمـرًا إشكـاليًّـا مع هـجر الـعـديد من
ــتـعـارف عـلــيـهـا الـتـى تـأسـست بـ الـتـقــالـيـد ا

سرح.  اخلشبة وقاعة االستماع فى ا

ترجمة : عمرو زكريا

ــسـرح - إن كل مــا يــبـرز حــقــيــقـة عــلى خــشـبــة ا
مثل إضاءة اخلشبة - كل نص الكاتب تمثـيل ا
هــذه األشـيـاء فـى كل حـالـة تــمـثل أشــيـاء أخـري.
وبــاالخــتــصــار فــإن الــفـن الــدرامىَّ ســلــســلــة من

العالمات".
عـــبَّــــر "أوتــــاكــــار زيخ" OTAKAR ZICH عن هــــذه
AES- "الرؤية فى مقالة "جماليات الفن الدرامى
THETICS OF DRAMATIC ART عــــنـــدمــــا طـــرح

الـفـكـرة الــتى مـفـادهـا أن "الــفن الـدرامى هـو فن
الــصــور وهــو كـذلـك بال ريب فى كل الــنــواحى".
شهد ـثل شخصـية دراميـة وا مثل  وهكذا فـا
كان حيث تنمو القصة واإلضاءة البارقة ثل ا
عـتـمة تـمثل وقت الـليل تمـثل النـهار واإلضـاءة ا
ـــــوســــيـــــقى تـــــمـــــثل بـــــعض األحـــــداث (صــــخب وا
عـركة) وهـلم جرا. ويـب "زيخ" أنه عـلى الرغم ا
ـــســـرح تـــشـــتـــمـل بال ريب عـــلى من أن خـــشـــبـــة ا
إنــشــادات مــعـمــاريــة إال أنـهــا تــظل - من وجــهـة
عمار يدان ا نظره - غير قادرة على أن تنتمى 
عمـار ال يحتاج إلى أن يرمز إلى شىء فإن فن ا
ومن ثم فــإنه لــيـست لــديه أيـة وظــيـفــة لـلــصـورة.
ــسـرح من وظــيـفــة أخـرى سـوى ولـيس خلــشـبـة ا
أنـهـا تـمـثل شـيـئــا مـا آخـر وإنـهـا لـتـتـوقف عن أن

تكون كذلك إذا لم تمثل شيئا ما.
ـــــثــــــال عـــــلى وفـــــضـال عن ذلـك فـــــعــــــبـــــر هـــــذا ا
ــســرح اخلــاصــيــة الــســيــمــيــوطــيــقــيــة خلــشــبــة ا
نـسـتـطـيـع أن نـقـود قيـاسًـا تـمـثـيـلـيًـا عـلـى مـظـاهر
ـــــســـــرحى. عـــــلـى الـــــرغم من أن أخــــرى لـألداء ا
ــسـرح هى فى الـعـادة بـنـاء مُـشَـيَّـد فـإن خـشـبـة ا
طبيعتها التشـييدية ال تصنع منها خشبة مسرح
بل احلـقيـقـة أنهـا تمـثل مـكانًـا درامـيًا. نـفس هذا
مثل عادة : فـا ـمثل كن أن يقال عن ا الـكالم 
شـخص يتـكـلم ويتـحرك هـنـا وهنـاك عـلى خشـبة
ـميـزة للمـمثل ـسرح. ورغم ذلك فـإن الصـفة ا ا
ال تـكمن فـى حقـيـقة أنه شـخص يـتـكلم ويـتـحرك
ذارعًا اخلـشبـة جيـئة وذهـابًا بل احلـقيـقة تـكمن
ـثل شـخـصًا مـا وفى أنه يـعـبر عن دور فى أنه 
ما فى مـسرحـية مـا. ومن ثم فإنه لـيس أمرًا ذا
ـمـثل قد شـأن مـا إذا كـان كـائـنًا بـشـريًّـا أو ال فـا
يــكـــون قـــطــعـــة من اخلــشـب أيــضًـــا. فــلـــو حتــرك
اخلـشب هـنــا وهـنـاك وكـانـت حـركـاته مــصـحـوبـة
كن أن بـالكـلمـات فـإن هذه الـقطـعة اخلـشـبيـة 
تـــمـــثل شـــخـــصـــيـــة فى مـــســـرحـــيـــة مـــا ويـــصـــبح

ثال. اخلشب 
ولــو أن صــوتًــا مــجــردًا مــســمــوعًــا من جــنب من
ـــســــرح بـــحــــيث ال يـــراه الــــنـــظــــارة أو من خالل ا
مـذيـاع يـعـبـر بـدقـة عن شـخـصـيـة درامـيـة لـكـان

ثال. هذا الصوت 
ـمثل الـصـوتى على نـحـو دقيق فى ويظـهر هـذا ا
"فــــــاوست" FAUST لـ "جــــــيـــــته" GOETHE. فــــــفى
ـــســرحـــيـــة نــدرك دور ــعـــتـــادة لــهـــذه ا األداءات ا
ـسرحـية) كـصوت اآللهـة فى البـرولوج (مـقـدمة ا
فــحـسب. وأخــيـرًا فـى مـســرحـيــات الـراديــو فـإن
ـثل شخـصـيات درامـية فـحسب بل الـصوت ال 
ــسـرح: أيــضًــا كل الــوقــائع الــتى تــبــرز حــقــيــقــة ا
شهد والدعامات واإلضاءة. سرح وا خشبة ا
ـا يزيد من اندهـاشنا أن نكـتشف أن "فضاء" و
ـسرح ال يـحتـاج أن يكـون فضـاءً مكـانيًّا خشـبة ا
ــــكن أن يــــكــــون خــــشــــبــــة بـل إن ذلك الــــصــــوت 
ــكن لــلــمــوســيــقى أن تــكــون حــدثًــا لــلــمــســرح و

كن للمشهد أن يكون نصًّا. دراميًّا و
ـــســرح وتـــلك أوال دعـــنــا نـــتـــعـــامل مع خـــشـــبـــة ا
ـــا نـــقـــول إن الـــعـالمـــات الـــتى تــــرمـــز إلـــيـــهــــا. ر
ــا تــمـثـل من خالل فــضـاء حــقــيـقى اخلــشــبـة ر
وبتعـبيـر آخر فـاخلشـبة قد تـكون بـناءً مـشيدًا أو
ميدانًا فى مدينـة محاطة بالنظارة أو مرجًا أو
ردهـةً فى فـنـدق صـغـيـر وحـتى إذا كـانـت خـشـبة
ــســرح هى ذلـك الــفــضــاء احلـقــيــقـى فــإنــهـا ال ا
حتتاج إلـي أن يشار إلـيهـا فحـسب عبـر طبـيعـتها
ـكـانـيـة وقـد اسـتـخـدمـنـا من قـبل مـثـال مـسـرح ا

سرحي جريدة كل ا

> كما تمثل أدوارها فى أفالم  االسطى حسن و حميدو مع فريد شوقى وعفريته
إسماعيل ياس و أم رتيبة و حماتى مالك و الناس اللى حتت و رسالة من امرأة

مجهولة عالمة فى تاريخ الكوميديا .

ان مثلة الشابة إ > ا
إمام تشارك حالياً فى
العرض الدينى السراج
نير من إخراج ياسر ا
صادق العرض يقدم
سرح يومياً على ا

نيل. العائم با
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االختيار.. 
                      ب احللم والواقع

ـسرح هو عـالم ساحر يجـذب إليه الفـنان كما عالم ا
يجذب اجلمهور أيضًا فما من فنان إال وقد بدأ على
سرح تـلك احلقيقة تؤكـدها مجموعة عرض خشبة ا
االخــتــيــار الـــذى قــدم عــلى مــســرح روابط من إعــداد
ن مــصـطــفى وبــطــولـة مــحــمـد مــصــطـفى وإخــراج أ
وعـمـرو مـجــدى وشـيـرين حــجـازى وهـشـام الــعـيـسـوى
وهـــدى ســـعـــيـــد وأحــمـــد حـــمـــدى هـم مــجـــمـــوعـــة من
ــوهــبـة جــذبــهم ســحـر الــتــمــثـيل ــتــلــكـون ا الــشــبـاب 
سـرحى االختـيار.. سـرح ليـقدمـوا عـملـهم ا وسحـر ا
انطـلقـوا من ذواتـهم من مشـكالتـهم الشـخـصيـة حيث
يــنــطــلق الـــعــرض من فــكــرة االخــتــيـــار تــلك الــلــحــظــة
الــصــعــبــة فـى حــيــاة اإلنــســان فــيــمــا يــجــد نــفــسه فى
حلــظــة حـــاســمــة وعــلــيـه االخــتــيــار لــيـــحــدد مــصــيــره
ـن مصطـفى هذه ـعد واخملرج أ ومـستـقبلـه يلـتقط ا
الـلــحـظـة بـفــكـرتـهـا لـيــنـسج عـالم الــعـرض مـازجًـا بـ
.واقع اجملـــــمــــوعــــة ــــ األول هـــــو عــــالـم الــــواقـع عـــــا
ــتـشــابـكــة بـ األطـراف احلــقـيــقى حـيث الــعالقـات ا
لنـجد عالقـات احليـاة اليـومـية جملـموعـة الشـباب فى
راهقة حـيث أحالم كل منهـم وطموحاته ورغم سن ا
ـشكلـة بصورة عدم التـركيـز فى اإلعداد لطـرح تلك ا
واضـــحـــة ومـــنـــطـــقـــيـــة مـن خالل الـــدخـــول إلى عـــالم
الـشبـاب ومشـاكله وحتـلـيله إال أن هـناك مالمح لـتلك
ـشــكالت وإن اقـتـصـرت عــلى مـشـكـلــة أسـاسـيـة هى ا
مـشــكـلـة عـدم الـوعى والــتـردد األمـر الـذى يـؤدى إلى
االغـتـراب وإلى فقـدان الـثقـة فى اآلخـر وفى الـنفس
كل ذلـك يــطــرح من خالل فـــتــاتــ كــمــحــور أو مــركــز
ـيـلــودرامـا الــتـقــلـيـدى  –الـزوج – ــثـلـث ا ومن خالل ا
الـزوجة  –الـعـشـيق ولـكن بـتـحـويـر مـتـطـور لـيصـبح –
ركـز لها احلـبيب  –احلبـيبة  –واآلخـر حيث الـفتـاة ا
أحالمـــهــا وتــبـــحث عن من يـــحــقق لـــهــا هــذه األحالم
لنـجد شاب أحـدهما يعـدها بأن تكـون ملكة أحالمه
واآلخـر يــعـدهــا بــاحلب وتـتــداخل الــفـتــاة األخـرى مع
هـــذا اخلط لـــتــتـــشـــابك األمـــور فـــهى حتب من يـــحب
األخــرى وهــكــذا تـــصــبح اجملــمــوعــة تــدور فى حــلــقــة
ــســتــوى مـــغــلــقــة وهــنــا تـــتــداخل تــلك اخلـــطــوط مع ا
زج ـتـخـيل حـيث عـالم الـتـمـثـيـل  الـثـانى وهـو اخلط ا
ــعـد / اخملــرج بــ الـواقع والــوهم حــيث اجملـمــوعـة ا
تقوم بلعبة تلك اللعبة هى كتمثيل وهى لعبة االختيار
تـردد غيـر القـادر على هل يـختـار الشـخص هامـلت ا
الــفـعل أم هـوراشــيـو.. هل يـخــتـار دون كـيــشـوت الـذى
يـحــارب طـواحــ الـهــواء أم سـانـشــو الـتــابع وبـالــطـبع
ــتـشــابــكــة حــول هـذه الــلــعــبــة والـتى تــدور األحــداث ا
تدخلـها الفتـاتان تارة على أنهـا أفيليا الـبريئة وأخرى
لـكة جـيدتـرود وثالثـة هى وولسـينـا حبـيبة على أنـها ا
وأخت دون كـيـشـوت وبـذلك تــتـشـابك خـطـوط الـواقع
ـتـخـيل لـنـصل إلى حلـظـة االخـتـيـار مع احلـلم أو مع ا
الـتـى يـقف عـنــدهـا احلـدث أكـثــر من مـرة لـلـمــنـاقـشـة
ـزيد لـكنـهـا فى احلـقيـقـة منـاقـشات سـطـحيـة حتـتاج 
من العمق والتحليل لـتعطى للفكرة أبعادًا عميقة لكن
الفـكـرة تـقف عـنـد حدود مـشـكـلـة الـفتـاة الـبـاحـثة عن
بــطــلـهــا عن احلــبــيب لــكـنــهــا تـكــتــشف الــوهم حـيــنــمـا
سـارت خـلف دون كـيـشـوت لـتكـتـشـف أنه وعـدهـا بأن
ــســألــة كــلــهــا أحالم. تــكــون مــلـــكــة فى أحالمه  –فــا
ـفـتـوحـة الـتى تـنـاسب ورغم هـذه الـبـسـاطـة والـبـنــيـة ا
هـذا الــنـوع إال أن فــكـرة الــضـيـاع وعــدم الـقــدرة عـلى
االخــتـــيــار فى الــلـــحــظـــات احلــاســمـــة تــســيـــطــر عــلى
ــوضـوع لــكن مــا عـاب هــذا الـشــكل هــو الـرغــبـة فى د. محمد زعيمةا
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اخملرج  اعتمد على
سرح الفقير أسلوب ا

مثلون حافظوا على ا
تعة اإليقاع وقدموا ا

ـرور الـسريع قـول كل شىء دون أن يـقـال حـيث كـان ا
على الشخصيات واللحظات دون التعمق فيها.

ومع ذلك فقـد استـطاعت اجملـموعـة أن تقـدم عرضًا
قصيرًا حافظـوا فيه على اإليقاع العام مقدم متعة
لــلــمــتـــفــرج الــذى يــحــتـــرمــون عــقــله ولـــذلك لم تــلــجــأ
اجملمـوعـة بـقـيادة مـخـرجـها إلـى اإلسفـاف أو الـرغـبة
فى إثــارة الــضـــحك اجملــانى بـل لــديــهم الـــيــقــ عــلى
ـتــفـرج والـرغـبــة فى تـقـد حـالـة االحـتـرام لـعــقـلـيـة ا
مـسـرحــيـة صـادقـة وقــد سـاعـدهـم فى ذلك قـدراتـهم
الـتمـثيـليـة الـتى برز مـنهم شـيـرين حجـازى التى لـعبت
دور أوفيـليـا الرقـيقة الـبريـئة إضافـة لدورهـا الواقعى
فى دور فــرح حــيث تــمـتــلك قــدرات تـعــبــيـريــة وتــلـوين
صوتى وثقة إضـافة إلى قدراتها اجلسدية فى األداء
احلركى ببراعة وكـان لصدقها وقدرتها على الدخول
إلى عـالـم الـتـمـثـيل الـداخــلى ثم اخلـروج إلى مـسـتـوى
الــــواقع أثـــر كـــبــــيـــر فى حتــــقـــيق االنـــســــجـــام وضـــبط

اإليقاع.
ـــلـــكــة كـــذلك كـــانت هـــدى ســـعـــيــد الـــتى لـــعـــبت دور ا
جــيــدتــرود والـســيــنــمــا إضــافــة إلى دور واقــعى حــيث
تـمتـلك طاقـة تمـثيـليـة رغم أنهـا بدأت الـعرض بـتلـعثم
إال أنـــهـــا اســتـــطـــاعـت بــعـــد ذلـك الــدخـــول فـى إهــاب
الـشــخـصــيـة خــاصـة وأن الــشـخــصـيــة جـاهــزة وتـقـدم
ــلـــكــة حلـــظــة مـــنــهـــا لـــكــنـــهــا اســـتـــطــاعت أن تـــقـــدم ا
واحلبـيبـة على مـستـويـات التـسجـيل الداخـلى والواقع
ــــا لــــديـــهــــا من قــــدرة عـــلـى الـــتــــعــــايش مع بــــصـــدق 

الشخصية.
ـتـلـكًـا كـذلك كـان هـشـام الـعـيـسـوى فى دور هـامـلت 
تـرددة الـتائـهـة على ألدواته ومـعـبرًا عن الـشـخصـيـة ا

ستوي الواقعى والتمثيل الداخلى. ا
أيـضًا جـاء أحمـد حمدى فـى دور شانـشير مـقنـعًا فى
أداء شـخـصـيـة الـتـابع بـيـنـمـا الـشـخـصـيـات الـرئـيـسـيـة
محمـد مصـطفى فى دور كـيشـوت وعمـرو مجدى فى
دور هــــوراشـــيـــو فـــقـــد افـــتـــقـــدا الـــصـــدق الـــذى مـــيـــز
ـنهج الـذى اعتـمده اخملرج فى األداء األخيـرين وهو ا
حيث افتـقدا أيضـا للنـطق السلـيم للحـروف فضاعت
الـعـديـد من الـكـلـمـات واعـمـتـدا عـلى طـريـقـة الـتـشـنج
والـصـراخ وهـو مـا يبـرز فى تـوتـر اجلـسـد األمـر الذى
يشوه الصورة أيضًا ورغم ما يحمالنه من قدرات إال
أنه من الواجب االهـتمـام بتـدريبـات الصـوت ومخارج
ن مـصــطـفى اخملــرج عـلى احلــروف ولـقــد اعـتـمــد أ
سـرح الفـقيـر حيث ال شىء على أسلوب الـبسـاطة وا
ــمـــثل ومــنه تـــتــكـــون الــصــور ــســرح ســـوى ا خـــشــبـــة ا
ـتتـابعـة وإن كان تـكرار بـعض الصـور احلركـية يؤدى ا
إلى مــلل إيــقــاعى خــاصـة إذا مــا طــال زمن الــعـرض.
واعـــتــمـــد اخملــرج عــلـى مالبس ســـوداء لــلــجـــمــيع وإن
كانت غير مبررة بـاعتبار أنها أحداث واقعية تقع فى
ـكن االسـتـعــانـة فى الـتـمـثـيـل الـداخـلى بـبـعض لـعــبـة 
االكـــــســــســـــوارات فــــقط وهـــــو مــــا لم يـــــحــــدث طــــوال
الـعـرض. رغم عــلـمى بـقــدرات اخملـرج الـذى قـدم من
نـهج وبصـورة مبـهجة أتـمنى قـبل عرض ألـوان بهـذا ا
أن يـــعــود إلـــيــهــا خـــاصــة وقـــد امــتــلـك مــجــمـــوعــة من
ـــكن لـــهم حتـــقــيق ــزيـــد من االهـــتــمـــام  ـــمــثـــلـــ  ا
تفرج وتناقش ـتعة حتترم عقل ا عروض مسرحية 

هموم الشباب.
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ـســرح الــتـقــلــيـدى الــراديــو. ورغم ذلك فــحــتى ا
ـكن أن يـزودنـا بـأمـثـلـة من عالمـات ال مـكـانـيـة
ــثـال ــســرح فــالــصـوت عــلـى ســبـيـل ا خلــشــبــة ا
ــثل خــشـــبــة مــســـرح. فى الــفــصـل األخــيــر من
مسـرحـية تـشيـكوف CHEKHOV "بـسـتان الـكرز"
THE CHERRY ORCHARD يـــــلــــعـب الــــبـــــســـــتــــان

الــدور الــرئــيــسى. إن بــســـتــان الــكــرز كــائن عــلى
سرح ولكـنه بهذه الطريـقة كائن بحيث خـشبة ا
ال نــســـتـــطــيع أن نـــراه. ال يُـــمَــثَّل هـــذا الـــبــســـتــان
مـكانـيًّا بـل صوتـيًّا كـمـا تُسْـمَع ضـرباتُ الـفؤوس

تقطع أشجار البستان فى الفصل األخير.
إن فكـرة "زيخ" دائـمًـا وأبـدًا هى أن تكـون خـشـبة
ـسـرح كـائــنـة فى مـســرح فى مـكـان يــشـار إلـيه ا
ـسرحـيات ـكـان حيث تُـمَثَّل ا معـماريًّـا على أنه ا
واألبـرات. لقـد كـان عـمالً فـنيًّـا مـتـمـاسكٍـا تـمـامًا
بـحيث إنه حاول بجـسارة أن يتـحرك فى مناطق
ـســرح قـد طـرقـتْـهــا بـعـدُ حـتى لم تـكـن نـظـريـة ا
عــلى الــرغم من أنـهــا حتـددت فى هــذا االجتـاه.
سرح احلديـث وعيًا تامًّـا أثر حترير وقـد وعى ا
ـا كـانت عـلـيه من ذى قـبل من ـسـرح  خـشــبـة ا

ثوابت معمارية دائمة.
CUBO- ــسـتـقــبـلـيـة إن الــتـجـارب الــتـكـعـيــبـيـة - ا
ــســرحــيــة لــفــتـت انــتــبــاهــنــا إلى FUTURISTIC ا

خــشـبــات ومــسـارح أخــرى غــيـر تــلك الــتى بــنـيت
 TSARIST BALLET لـرقص الـبـاليه الـقـيـصري
قصورة تـكشف عن اجملتمع الراقى وأخرى أو 
غـيـر تـلك الـتى بـنـيت من أجل الـنـشـاط الـثـقـافى
لـهـواة فى مـديـنـة صـغــيـرة. وعـبـر هـذه الـتـجـارب
اكــتــشــفـنــا مــســرح الــشـارع وأضــحــيــنـا مــفــتــونـ
سرحـة ميـدان الريـاضة ومـعجـب بـالتـأثيرات
يـناء. ـسرحـية الـتى خلـقتـهـا حركـات رافعـات ا ا
ــسـرح وقــد اكــتــشـفــنــا فـى وقت واحــد خــشــبــة ا
الـبدائي وتـمثـيالت الداعـ السـابلـة إلي دخول
سرح وألعاب األطـفال والتمثيل الصامت فى ا
ـتـجـول الـسيـرك ومـسـرح احلـانـة لـلـمـمـثـلـ ا

ـسـرح . فـخـشـبـة ا ومـسـارح الـقـرويـ اخملـتـلـفـ
ـكن أن يُعِيرَ قـد تقوم فى أى مكـان وأى مكان 

سرحية. نفسه لعالم الفانتازيا ا
ــســرح حتــررت مــظــاهــر ومع حتــريــر خــشــبـــة ا
ــــســـــرحى مـن قــــيـــــودهــــا. إن أخــــرى مـن األداء ا
مــشـهــد الــهـيــاكل اخلــشـبــيــة والـلــوحــات الـزيــتــيـة
ــــســــرح ــــرســــومـــــة قــــد أفــــاق مـن نــــوبــــتـه. إن ا ا
ؤسلب STYLIZED THEATRE منذ وقت مبكر ا
بـالنـسبة لـ "مـسرح الفن" THEATRE D’ART فى
A. "و "أ. أبَّيا G. FUCHS "فرنسا أو "ج. فاخس
انيا و"فرقة الدراما اجلديدة" في APPIA فى أ

روســـــيــــا ومـــــنـــــذ وقت "كـــــفــــابـــــيل" KVAPIL فى
ــؤســلب الــتــزم ــســـرح ا الــبــوهــيـــمــيــة أقــول إن ا
ـــا سُـــمَّـــيَت بـ وتَــــقَـــيَّـــد بـــعالمـــات مـــســــرحـــيـــة ر
ـثل الـكل "الـكـنـايــات الـتـمـثـيـلــيـة". إن جـزءًا مـا 
لـكن جزءًا قد يشير إلى كـليات متعـددة مختلفة:
إن عـــمــودًا فـــيــنـــيــســـيًّـــا ودرجــات مـــتــواصـــلــة من
ـشـاهـد فى "تـاجـر الـساللم تــكـفى تـقـريـبًـا لـكل ا
THE MERCHANT OF VENICE "الـــــبـــــنــــــدقـــــيـــــة
ــشـاهـد اخلـاصـة بـحـجـرتى "بـورتـيـا" بـاسـتـثـنـاء ا
ــــشــــاهـــد PORTIA و"شــــيــــلـــوك"SHYLOCK  أو ا

اخلــــاصــــة بـــــاحلــــديــــقــــة. إن الــــعــــمــــود ودرجــــات
الـسـاللم لم تــكن تـســتــخـدم لــتــعـبــر فــحـسب عن
مـشـهد الـشارع ولـكـنهـا أيـضا اسـتخـدمت لـتعـبر
ــشـــهــد ــيـــدان واحملـــكــمـــة. إن ا ـــيــنـــاء. وا عن ا
ـوســلـبــة يــسـعى دائــمـا إلى الـوصــفى لــلـخــشـبــة ا
ـعنى واحـد مفرد مـتى كان هذا استـخدام صور 
ـكنًـا. حقًّـا إن عـمودًا فـيـنيـسيًّـا قـد يوضع فى
مـيــدان أو فى شــارع أو يـصــنع جـزءًا من مــنـزل.
ولـكن فى كل حـالـة فـإن هذا الـعـمـود يـشـير إلى
بــنــاء فـيــنــيــسىًّ وال شيء آخــر إال أن يــكــون بــنـاءً
فينـيسيًّـا يكون هذا الـعمود جـزءًا منه. مع حلول
ــســتــقــبــلى ظــهــرت مـواد ــســرح الــتـكــعــيــبي - ا ا
ـسـرح واكـتـسبـت األشـياء جـديـدة عـلى خـشـبـة ا
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سرحي جريدة كل ا

> يستقبل مسرح روابط
خالل شهر رمضان
ثالثة عروض مسرحية
هى االختيار إخراج
ن مصطفى وليلة أ
مصرع جيفارا من
إخراج طارق عزت وحلو
ومر إخراج أحمد
النجار.

سرح أو فى السينما فح > تربعت على عرش الكوميديا النسائية.. سواء على ا
تذكر شخصية العانس أو احلماة تتسرب إلى الذهن تلقائيا صورة مارى منيب..
بكل ما أكسبته للشخصية .
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أمــتع وجـدان احلــاضــرين ومأل أســمـاعــهم طــربـا وأُنــسًــا وجـلب
الـبـهـجـة إلى سمـائـهم فـزادهـا نـورا.. وكان لـبـسـاطـة ودقـة خطه
احلـركـة واإلضـاءة وكذلك تـصـمـيم الرقـصـات وإن عـابهـا سـيادة
الـــلــون الـــرمــادى عــلـى مالبس الـــراقــصـــ بــدون قــصـــد فــنى..
ـوتـيـفـات الـديـكـوريـة وكـذلـك بـسـاطـة رسم وتـنـفـيـذ الـوحـدات وا
ــ نص ــغــزى الــعــمــيق  وقــدرتـــهــا عــلى الــتــعــبــيــر الــبــلــيـغ عن ا
العرض وذلك يـحسب إلبراهـيم الفو الـسينـوجراف اخملضرم..
نـاسـبـة فـجاء األداء ـمـثل بـالـذكـاء وا وقد تـمـيـز أسـلـوب قيـادة ا
ـمــثل مــعـا.. وبــرز من فـريق طــبـيــعـيــا وحـقـق مـقــصـد اخملــرج وا
ـغنية فى دق التمـثيل الذى اقـترب من العـشرين.. كل من: نور ا
الـعروسـة ومـحـمد مـديح فى دور سـالم سـليم وإن كـان عـليه أن
يـقـتـصـد فى احلـركـة وال يـنـحـو نـحـو استـدرار الـضـحـك وعادل
مثل القديـر واخملضرم فى دور األراجوز ومـحمد عيد مـاضى ا
فى دور الــشــيـخ فــرحــان والــقــديــر هــمـــام تــمــام فى دور الــشــيخ
هيمان ومحمد حجاج فى دور الشيخ بيحب وبرز محمد صالح
ـمـثل فى دور الـشـيـخ زعالن فى أداء تـقـلـيـدى مـتـمـكن وأيـضـا ا
غنى والـفتى الرشـيق أسر على وصـاحب األداء القـوى محمد ا
إبــراهــيم فـى دور الــضــابط وصــاحب احلـــضــور احلى الــطــاغى
واألداء الـــرصـــ كـــرم مـــحـــمـــد فى دور ولـى الـــنـــعم ومـــفـــاجـــأة
ـغـنى الـطـروب مـحـمـد أمـ فى دور ـوهـوب وا ـمـثل ا الـعـرض ا
الــــشـــيخ شــــايف حـــيـث لـــعب دور األعـــمـى فى بـــراعــــة وتـــبـــصـــر
ـنشد مـنتصـر ومحمد ـغنيـة فريدة وا كبـيرين.. وأجاد كل من: ا
ــأذون ومـحــمـد حـسن فـى دور ديب الـبـرارى مــنـصـور فى دور ا
ومـحــمــد الــفــران فى دور صــنــوع وعــبــد الــعــزيــز فـجــر فى دور
الــشـامـى.. ولـلــحق لــقــد لـفــتــنى بــقــوة سالســة وبـســاطــة اإلطـار
ـادى لــلــعـرض وإن لم أفــهم وضع صــورة لـلــفـيــلـســوف احملـدث ا
جـان بـول سـارتـر مع صـور رفـاعه الـطـهـطـاوى والـنـد ومـحـمـد
عــبـــده فى مــشـــهــد "قــهــوة الـــبــوســتـــة" لــيس ألنه فـــرنــسى بل إن
يـة الثانـية وليس فى ظهـوره على السـاحة جاء بـعد احلرب الـعا
ـشــهـد الــتـمـثــيـلى زمن الـطــهـطــاوى أو األفـغــانى وغـيــرهم.. ان ا
طـبـيـعيـا بـشـكل عـام وهـو فى هـذا حقق مـقـاصـد صـانع الـعرض
ــثــلـيه وكــذلك حــسن قــيـادته وكــان مـوفــقــا فى حـسـن اخـتــيـار 
والـذى أدى إلى حدوث إيـقاع مـناسب لـلعـرض الذى اسـتغرق –
! واحلق أقـول: هـذا عرض فى حـالوة ومـتـعة  –نـحـو السـاعـت
جماهـيرى بـكل معنى الـكلـمة يـستحق الـدعم والدفع به لـيطوف
احملــافـــظــات واألقـــالــيـم قــد حـــقق لى حـــسن الـــوزيــر والـــفــريق

تعة والفائدة وفى هذا لهم عظيم األجر. عاون له ا ا

ـدافــعـ عن حــريـة ــنـاضــلــ ا يـتــقـدم "قــفص" الـســجــنـاء من ا
ـثل الـوطـن وهم من أسـمــائـهم تــعــرفـهم: الــشـيخ فــرحـان وهــو 
ــثل الـذوبـان فى حب الـوطن" الـتـفـاؤل والـشــيخ هـيـمـان وهـو 
ـقــاومــة "والــشـيخ ــثل روح حـب ا والـشــيخ بــيــحب "وهــو أيــضـا 
ـثل الـبـصـيـرة رغم فـقـد الـبـصـر" والـشـيخ زعالن شـايف" وهـو 
ـكتـشف للـعيوب فـى النفس ثـل االجتاه النـاقد لـلذات وا "وهو 
واالعــتـراف الـقـوى بــهـا" بـاإلضــافـة إلى شـخـصــيـات أخـرى: نـور
ـثـله من رمـز ـا  وهى الـعــروسـة والـداللـة واضـحـة واألراجــوز 
ـغنى شعـبى لـلـمـقـاومـة والـنـد وصنـوع واألقـعـانى والـشـاعـر ا
والـــفـــتى الـــوطـــنى والـــشـــامى الـــذى يـــرمـــز إلـى وحـــدة الـــشـــمــال
ـصـيـر والـقـدرة وذلك فى مـواجـهـة: ولى واجلـنـوب الـعـربى فى ا
ـثل أى سلـطـة مـستـبـدة مـستـغـلة ذات ارتـبـاط أجـنبى" الـنـعم "و
ـثل مع "ديب الـبرارى" أدوات والـضابط أو سـعـد الغـاوى الذى 
الـسـلـطـة فى الـقـمع واإلرهـاب ألى محـاولـة السـتـنـهـاض احلـركة
نشد ولد فى الـبداية يدخل ا صرية.. وبـعد مشهد ا الوطـنية ا
لـيــنــشـد "الــله حى" وأن الــله واحــد فى داللـة عــلى طــبــيـعــة هـذه
ــغــنــيـة ــمـثــلــة اجلــيـدة وا األمــة وضــرورة وحــدتـهــا.. ثم تــشــدو ا
ــوالـــد" لـــيــبـــدأ الــغـــزل احملــكم اجلـــمــيـــلــة "نـــور" قـــصــيـــدة "زين ا
والـدقيق لـلوحـات الـعرض الـتى تـتابـعت فى خـفة وسالسـة حتى
النـهاية بحيث تـقاسم األداء الغنائى اجليـد لألحلان البديعة كل
ـمــثـلـ كل من: من: "نـور" و "فـريــدة" و"مـنـتـصــر األكـرت" ومن ا
أسر على فى دور العريـس ومحمد أم فى دور الشيخ شايف
ـغـنيـ اجليـدين: نور فـريدة وهـما اسـتـطاعـا أن يتـناغـما مع ا
منتصر!.. وأنا أخصهمـا لتميزهما عن زمالئهما جميعا والذين
شاركـوا فى الغـنـاء أيضـا كل حسب دوره لـدرجـة تسـمح بإطالق
وصف "أوبـريت" عــلى الـعـرض الـذى تـمـيـز بـقـوة وجـمـال أحلـانه
عانى الـعمـيقة.. وذلك وكـذلك أشعاره ذات احلالوة الـلفـظيـة وا
لــبــســاطـــة وعــمق فــكـــرة الــعــرض وسـالســة الــتــوصـــيل وجــمــال
األحلـان والـغـنـاء الـتى أبـدعـهـا خـلف ومـحـمـد جـاد الـرب والـذى

ولد" سـرحية العرض الغنائى "عروسة ا قدمت فرقة السامر ا
ـكـشــوفـة فى سـاحــة مـنف والـعـرض من عــلى مـنـصــة الـعـرض ا
ــ وصـاغ ــوهــوب حــسن الــوزيــر وقـد قــام بــتــولــيف ا إخـراج ا
الـنص الذى اعتـمد فيه عـلى أربع عشـرة قصيـدة شعريـة لثالثة
شـــعـــراء هـم: فـــؤاد حــــداد مـــحـــمــــد جـــاد الــــرب ابن عـــروس..
والـصـائغ الـذى قـام بـلـحم الـنـسـيج الـشـعـرى واخـتـار مـقـطوعـاته
نعم عبد القادر وصاغ وهوب عبد ا وولف غزلها هو الكاتب ا
ـشـهــد الـبــصـرى الـســيـنـوجــراف إبـراهـيم ــادى ورسم ا اإلطـار ا
الفو وصمم الرقصات عصام منير وأبدع األحلان التى أضفت
ـوهـوب حسن عـلى الـعـرض بـهاءً كل من الـقـديـر أحـمد خـلف وا
سـرحيـة إذن كما يـقول كـاتبـها البـردية اخلـامسة فى وجى.. ا ا
ستلهمة من التراث وهى حلم مخرجها الذى مشروع بردياته ا
ـســرح!.. فــكـيـف قـدمت الــبــرديـة كــان "يــراوده" مـنــذ أن عــشق ا
وكــــيف حتــــقق احلــــكم?!.. كــــانت حلــــمــــة الـــنـص ونـــســــيــــجه من
والـد كاكى كاكى نصـوص أشعار فـؤاد حداد: "الـله حى زين ا
الكـبار عـايزين حـارسهم عـلى مـهلك يـا معـلمة الـطوايـف أبعد
ربع .. يا العروسة.. ولكما  –ومعها حلن اخلتام ا يا مطيبـاتى
ابن عـروس "إلــلى يـد اديك داريه"  –من أحلـان الـقــديـر أحـمـد
خلف" باإلضـافة إلى خمس قصـائد أخرى لـلشاعر مـحمد جاد
نعم عبد الرب تداخلت مع قصائـد فؤاد حداد وحلامات عبد ا
الـقـادر الـتى كـان بارعًـا فى "مـداواة" الـلحـام بـحـيث بـدا كاألصل
وجى وهى وهوب حسن ا تـماما!.. والقصـائد اخلمس حلنهـا ا
ــيــدان "يـــا ريح طــوخ شــاعـــر أغــانى لــو بـس الــقــمــره بـــتــان أ
ـوضوع أو الـثـيـمة الـقـبه? إن شـاء الـله".. وخالصـة القـصـة أو ا
أنه دائما هناك "مولد" وأن لكل مولد "عروسة" وإن كل عروسة

تطلب عريسا فمن هو عريس عروسة مولدنا!?
ـــشـــهــد ـــادى وا كـــيف صـــاغ اخملـــرج والــســـيـــنـــوجـــراف اإلطــار ا
ــــولـــد حــــيث الــــذاكـــرين الــــبـــصــــرى لـــلــــعـــرض.. بــــدأ الـــعـــرض 
ــنــصــة تــمــثــال كــبــيـر ــداحــ والــبــيـارق ويــســار ا ــنــشــدين وا وا
لعـروسـة مولـد ترتـدى فسـتانـا من اللـون األبيض عـكس التـصور
ــبــهـر ــتــعـدد وا ــولــد الـنــبــوى" ذات الـرداء ا الــشـائع لــعــروسـة "ا
األلــوان.. ويـــحــيـل الــلـــون األبـــيض فــورا إلـى الــنـــقـــاء والــطـــهــارة
ـنصة يـضع جتسيمـا لديك بعرف والبراءة والـنبل. وعلى  ا
أحمـر اللون كبير احلـجم فى إحالة إلى صيحة الـتنبيه كل فجر
واللـون األحـمـر يشـيـر إلى الثـمن الـفـادح الذى يـدفـعه الوطـنـيون
ـتـد فى مـقــابل حـريـة الــوطن وصـيــانـة كـرامــته ومـقـدســاته.. و
ــســرح ن من ا جــسم الـــديك وذيــله لــيـــمأل فــضــاء الــقـــسم األ
ويضع أمام الـعروسـة كرسـي لـيجلس الـعريس والـعروسـة ندما
ــســرحى ــولــد إلى وسـط الــفــضــاء ا يــتــحــرك قـــرص عــروســة ا

 صائغ قدير  اسمه
تلك نعم عبدالقادر   عبدا
محمد زهدىالقدرة على غزل الشعر

سرحي جريدة كل ا

> أجادت لعب أدوارها  قحولتها إلى أداة سخرية  بل و جنحت فى أن تفلت من
ثلة أخرى . طيا. قهى حالة خاصة لم تنافسها فيها أى  جعل الدور منفرا أو 
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إبراهيم:

وم اللى قالهم إنك غضبان.
حازم:

الـدكــتــور إحـســان مـ غــيـره بـس بـصــراحـة أنــا الـلى
زقيته يعمل كده!

إبراهيم:
(إبراهـيم يـتمـلى نـهى التى مـالت لـتضـع دوسيـها فى

كتبة) ا
حازم:

رحت ف يا إبراهيم..
إبراهيم:

معاك.. معاك يا باشا..
حازم:

ما هو أنا لو ما أعلنتش غضبى وكأنه بجد ماحدش
ـلـيـون جـنـيه ح تـنام ح يـفكـر يـرد لى الـهـديـة بـسـرعـة ا

فى الدرج.
إبراهيم:

ما تنام يا باشا..
حازم:
تنام?!!

إبراهيم:
تنام وأنا سداد..

حازم:
إيه.. مستعد تدفع بدالها..

إبراهيم:
أنا أعمل كل اللى يرضيك يا باشا..

حازم:
الظاهر أنك اتعلـمت الدرس تمام.. تعرف يا إبراهيم
أنـــا عـــلى حـس الـــلى اتـــنـــشـــر الـــنــهـــارده فـى اجلـــرايــد
حـاسس إنى ح يـجيـلى تـليـفـون بـعد شـويه أنـا ح أعمل

مقموص. وهما ح يتفقوا معايا إزاى يصاحلونى..
إبراهيم:

!? م
حازم:

م إيه?... اللى ما أدونيش الكرسى..
إبراهيم:

(بلهجة ذات مغزى) أنت حلو قوى يا حازم باشا..
حازم:

ا ح يكلمونى ح أديك خبر..
إبراهيم:

يا ريت.. يا ريت يا باشا..
حازم:

بس تـــــــكــــــافــــــئـــــــنى.. وإال يـــــــعــــــنـى ح تــــــاخــــــد الــــــدروس
اخلصوصية دى كلها ببالش.

إبراهيم:
مفيش حاجة تغلى عليك يا باشا?!!!

حازم:
كن تـعـتمـد على ضـرورى كده. أنت من هـنـا ورايح 
وتطـيح فى خلق الـله وفى البـلد زى مـا أنت عاوز من

غير ما يهمك حد..
إبراهيم:

(وعـيـنـاه ال تــفـارقـان نـهى) ضــهــرك يــا بـاشــا يــســنـد
تمام!!
حازم:

بتقول إيه..
إبراهيم:

با أقول اللى ليه ظهر زيك.. أيديه تنباس..
حازم:

سيبك من األونطة وقول لى حتكافئنى بإيه?
إبراهيم:

مـــوش ح أقـــولـك دلـــوقت يــــا حـــازم بـــيه.. (وعــيــنــاه ال
ـكــتب تـرتب أشـيـاء تـفــارقـان نـهى الـتى اقــتـربت من ا
فوقه) األول ح أتأكـد بـنفـسى إن الـهـدية تـلـيق بس أنا
بـخـبـرتى بـقـول لك من دلـوقت.. وبـأكـدلك إنـهـا تـليق..
وح تـعـجـبك قـوى.. (يسـد الـسـمـاعة بـيـده ويـكـلم نهى
ـكـتب) مش الــواجب بــرضـه إن أنـا الـتى مـالـت عـلى ا

أتأكد األول.. 
نهى:

(فى دالل) طبعا يا فندم..
إبراهيم:

(صـارخـا فى الــتـلـيـفـون) نــقـول مــبــروك.. مــبــروك يـا
حازم بيه.. مبروك علينا كلنا..

ـسـرح ويـهرع إحـسـان قـادمًا (إظالم. وتضـاء مـقـدمة ا
.( تفرج من اخللف صارخًا وسط مقاعد ا

إحسان:
مــا حــدش يــتــحــرك.. مـوش ده آخــر مــشــهــد.. حلــظـة
ــسـرح هـائـجًـا) واحــدة مـعــايــا من فــضــلـكم (يـعـتـلى ا
ـشــهـد األخــيـر.. ـســرحـيــة بــا ـؤلـف واخملـرج بــدأوا ا ا
ـشـهد شـهـد أخـير تـانى.. ال األوالنى كـان ا وبـيـنـهـوا 
شـهـد األخيـر.. الواضح األخـير.. وال األخـرانى هـوّه ا
ـــــعـــــارضـــــة إيـــــاهـم واجتـــــاهه ـــــؤلف مـن بـــــتـــــوع ا إن ا
الـسـيـاسى أنـا فـهـمـته دلـوقت كـويس. مـفـيش مـشـكـلـة
اللى بينه وبينى ح أخـلصه بينى وبينه.. وعند اجلهات
ـســئـولـة أيــضـا لــكن يـهــمـنى قــبل مــا تـمـشــوا.. أنـكم ا
تعـرفوا الـقصـة على حقـيقـتهـا خصوصًـا نهـايتـها اللى
ؤلف بعد ما شوهنى البيه موش عايز يجـيبها البيه ا
ه وطبعًا مالقاش مقاومة ساب النهاية مفتوحة وعا
من اخملــرج.. الـواضح أنـهم وجــهـان لـعـمــلـة واحـدة مـا
ـة كــامـلــة اجملـرم ـا وفق لــكن مــفـيش جــر جــمع إال 
ـؤلف مـا كـانش اسـتـثـناء الزم يـسـيب مـا يـدل عـلـيه وا
عن الـقـاعـدة دى.. انتـو شـاهـدين إن أنـا من مـشـهدين
أو ثالثـة موش فاكر قـلت لكم إنى فهـمت حازم باشا
إنه ضــرورى يــهـــدد فى األمــانــة الــعــامــة بــالــلــجــوء إلى
ـعارضـة حصل? حـصل وأكيـد أنتـو فاكـرين.. برغم ا
كــــده الـــبـــيـه الـــلـى بـــيـــبـخ سم مـن نـــوع أنـــا عــــارفه فى
ـشـاهد الـلى بيـجيـبـها بـيقـول عـلى لسـان حازم بـاشا ا
إن هـوّه اللى زقنى أنـا أقول للـمعارضة إنه زعالن من
حـركـة حــزب الـكـتــلـة الـكــبـيـرة.. شـفــتـوا الفـتــئـات عـلى
احلقيقـة احلمد لله إنى كـشفته ليـكم قبل ما يـعملها
وده يخلـيكم تـشكـوا فى حتلـيالته وتضـميـناته كـلها ده
أمــر مـــوش ح يــعــدى عــلـى ذكــائــكم وعـــلى الــعــمــوم ده
ــؤلف بــرضه مـــوش مــوضــوعـــنــا نــرجـع حلــكــايـــة إن ا
ة وقـرر ما يـوضـحلـناش سـاب الـنهـاية مـفـتوحـة وعـا
الـبــنت بــنت بــنت خـالــتى كــانت فــاهـمه إبــراهــيم بـيه
بـيـتـكـلم عن إيه بـالـظـبط وإال مـاكـنـتش فـاهـمه طـبـعا
كن تظنوا بـيها الظنون.. كن تتظلم كـده..  الـبنت 
حلــد الــبــيـه مــا يــدخل الــقـــفص فى احملــكــمـــة بــتــهــمــة
الـتـشـهـير.. يـهـمـنى إنى أوضـح لكـم إن الـبنـت ماكـانش
ــــكن تــــوافـق عــــلى حــــاجـــــة زى دى.. إن مــــاكــــانــــتش
ـنـعـهـا إنهـا كـانت راسـمة أخالقـهـا تـمنـعـهـا يـا مؤلف 
تـتجـوز من إبـراهـيم بـيه طبـعـا قـبل مـا يعـمل عـمـلته..
ويـستـفـرد بـيهـا مع صـاحـبه ويـحـاولوا.. أو لـنـكن أكـثر
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إحسان:

ـشـهــد الـطـويل ـؤلف) إيه لـزمــة ا ـا يـصـرخ فى ا (كـأ
ـوضوع (لـلـجمـهور) ـشـهـد ده خـارج ا الـعـريض ده? ا
ـؤلف بـيـنتـقم مـنى.. حـرقت له الدرامـا فـصمم الـبيه ا
يـحـرقنـى.. قال إيه إنـت ح تعـمل زى الـدكـتـور إحـسان
وإال إيه? هـما يعـرفوا يـعمـلوا زيي?.. بسـرعة كـده غير
ــكن يــكــون غــيــره.. واخــرجــوه.. ــشــهــد أل. مــوش  ا
ــؤلف كــان وحلــقـــوا يــحــفـــظــوه بــالـــســرعـــة دى.. آه.. ا
بـيـخـدعــنى بـيـخـدعـنى ألنـه مـتـرصـدًا عـامـدًا عـايـز
ـــوضــوع.. يـــشـــوهــنـى.. ومع ســـبق اإلصـــرار كــمـــان.. ا
مـوضوع بنت بـنت خالتى.. إيه لـزمة الكالم ده كله فى
السـيـاسة عـايـز يتـكـلم فى الـسيـاسة يـعـمل مـسرحـية
ـوضـوع أنـا حـكـيـتـهـوله ويـتـكلم ـا يتـكـلم  سـيـاسـيـة إ
فى الــسـيـاســة!! ثم لـو فــرضًـا الـلـى بـيـقــوله ده حـصل
ـشـهـد إنـهم بـيـاخـدونى مـوش مـعـنى إنـهم يـقـولـوا فى ا
على قد عـقلى إنهم بـيفهـموا أحسن مـنى.. قد عقلى
إيه يـا مـؤلف? الــنـاس دول من غـيـر عــقـلى وعـقل الـلى
ــيـــنــا زيي مـــا يــســـاووش حــاجـه مــعـــقــول شـــيــال فـى ا
يـسـيـطر عـلى حـركـة االستـيـراد من غيـر عـقـلى وعقل
الـلى زيي مــعـقـول طــالب مـتــعـثـر  فى دراســته قـضى
ا اشتغل اشتغل فترة تعليمه واقف على عربية كبده و
جـــنــدى حـــرس حـــدود يـــخــلـى الــدخـل الــقـــومى دخـــله
اخلـاص من غير عـقلى وعقل الـلى زيي.. معقول ست
تـــبـــقى حـــديــديـــة بـــقـــدراتــهـــا األنـــثـــويــة? ال يـــا أســـتــاذ
اصـحـى! أنـا والــلى زيـى الــلى بــنـعــمــلــهم مــهــمــا قــالـوا
ومـهـمـا قــلت سـعـادتك.. أنـت بـنـفـسـك سـألـتـنى.. إزاى
ـتـهم رقم واحد فى إحـنـا مـا بنـمـتلـش أمام الـقـضاء كـا
الـقـضـايا دى.. أنت نـفـسك أتـفلـسـفت وقـلت إن عمـلـنا
ـؤثم فى الـقـانـون يـسـاوى الـتــحـريض وتـيـسـيـر الـفــعل ا
وضـوعنا موضوع بنت.. بنت خالتى اجلنائى.. نرجع 
سرح) اسمع أنـا موش ح أسـيبـكم تعـبثوا (دقـات على ا

وتعملوا اللى أنتم عايزينه..
(إظالم وتهبط لوحة تضاء.. مكتوب عليها..)

شهد األخير" "ا
إحسان:

ما تفتكـرش إنك ح تزنقنى باإلظالم.. أنا جايلك أودة
الــكــونــتـرول مــوش ح تــعــمل الــلى عــلى مــزاجك يــعـنى
ــسـرح مــوش ح تـــعــمل الـــلى عـــلى مــزاجك.. (يــضـاء ا
كتب اجلديد لنـرى أنفسنا فـى مكتب إبراهيم نـدا ا
اللـون األسود غالب عـليه.. والفـخامة الـتى تدل على
.. آيـات قـرآنيـة مـشـغولـة بـالـذهب على ثراء ذا حـسن
احلائط.. الـذهـبى واألسود يـصـنعـان فخـامـة عريـقة
بـرغـم الـطـرز احلــديـثــة لألثـاثــات. نـهى تــرتب أوراقـا
وهى فى رداء وردى يــكــشف عن مـفــاتـنــهـا.. إبــراهـيم
يـتـكلم فـى التـليـفـون وعيـنـاه طوال الـوقت تـلـتهـمان
اجلــســد الــبض الــذى يــبــدو أنه واثق من ثــرائه ومن
تأثـيره على إبراهـيم فال يألوا جهـدًا إلشعال نيرانه..
تكلم من خالل سماعة التليفون نحن نـسمع صوت ا

باإلضافة إلى صوت إبراهيم..)
إبراهيم:

(فى الــتـلــيــفـون) مــا يـــنـــفــعش يـــا حــازم بـــاشــا.. الزم
كتب عشان تبارك لى على االفتتاح.. تشرفنى فى ا

حازم:
ح أجيلك..

إبراهيم:
وأنا على نار (نهى تفهم أنه يعنيها)

حازم:
عارضة?!! قريت جرايد ا

إبراهيم:
أل.. خير?

حازم:
أنـا مــتـأكــد أنك مــا قــريـتــهــاش لـو كــنت قــريـتــهــا كـنت
كــلـــمــتــنى عـــلى طــول.. فـــيه راجل أعــمـــال مــا يــقــراش

عارضة.. جرايد ا
إبراهيم:

معلهش الغلط مردود..
حازم:

أكلوها يا إبراهيم..
إبراهيم:

(فى لؤم) أكلوها ازاى يا باشا?!
حازم:

ــعــارضــة كــلــهـــا بــتــتــكــلـم يــا ســيــدى عن إنى جــرايـــد ا
غــضـبــان وح أمـوت من الــغـيـظ عـشــان مـالــيش كـرسى

فى اجمللس برغم اللى دفعته..
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صراحة و.. مـفيش داعى لـلتفـصيالت دى نقـطة تهم
البنت.. أمـا اللى يـهمنى أنـا فهو رد الـسؤال.. هل أنا
سـبـت بـنت بــنت خــالــتى فى أزمــتـهــا ومـا بــصــيـتش إال
صـلحـتى اخلاصـة? برغـم اللى حـصل لهـا? أل طبـعا
ــا رفـعت قــضـيــة أنـا دافـعت صـحــيح إن بـنـت خـالـتى 
عن إبراهـيم بيه نـدا وحـازم باشـا أبو الـنصـرات فيـها
ــسـتـشـار الــقـانـونـى لـشـركـاتــهم وإنى كـنت وبــوصـفى ا
عـلـى وشك إنى أطـلـعــهم من الـقـضـيــة زى الـشـعـرة من
ا مـا رضيـتش مارضـيتش مع أنه كان فى العـج إ
إمكـانى.. وأوحيت لـلـمحـامى الزمـيل الـلى كان بـيدافع
ـا يـفسـد دفاعى عن بـنت بنـت خالـتى.. أوحيت له 
وبـكـده وصلـت القـضـيـة إلى طـريق مـسـدود بإرادتى
بـــعــدهــا أقــنـــعت إبــراهــيـم بــيه وحــازم بـــاشــا بــإنــهم ح
يـخسروا الـقضـية ح يخـسروها وإنـهم الزم يتـفقوا مع
الـــبــنت عـــلى تــرضـــيــة مــنـــاســبــة تـــتــنــازل بـــعــدهــا عن
ا بنت خالتى امتثال.. اللى القضية وده اللى كـان.. و
أعمـاها الـغضب رفـضت ألنهـا زى ما شـفتم بـنفـسكم
كانت عايزه تشوفهم فى السجن وما سمعتش كالمى
ا فـهـمتـها إن اسـتمـرار الـقضـية اسـتمـرار لـلفـضيـحة
بــشــكل عــلــنى.. اقــنــعـت أنــا بــنت بــنت خــالــتى.. إذ أن
سنـها أكـثر من واحـد وعـشرين سـنة.. إنـها تـتراضى..

وتتنازل... وجبت لها مبلغ محترم جدا..
السكران:

(يــظـهــر فـجــأة ضـاحــكـا) جــبت لـــهــا مــبــلغ مــحــتــرم?!
.. ونـهـضـة مـصـر.. (يـصفق) أحب جــامـعـة طه حـسـ

والساعة.. وأكره اجلامعة لّما تنزلها قُبهّ..
إحسان:

من فضلك.. ده موش وقت تهريج..
السكران:

كـفايـة كده يـا دكـتور.. عـايـزين نحـيى اجلـمهـور.. انزل
زيكة..  با

سرحية انتهت ا
وسيقى على صراخ (تعلو ا

مثلون للتحية) إحسان ويخرج ا
ستار اخلتام

14 من سبتمبر 2009  العدد 114

اللوحة للفنان على عزام

cyan magenta yellow black File: 12 - 21�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

خالد حسونه 

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

سرحي جريدة كل ا

ميزة شعبية وجماهيرية دفعت بعض اخملرج > منحتها موهبتها وشخصيتها ا
إلى منحها دور البطولة فى بعض األفالم مثل "الناس اللى حتت" "أم رتيبة"

 (1959) للمخرج السيد بدير.

> دعت مها عفت
تحدثة باسم جلنة ا

سرح ببنى أهالى شهداء ا
سويف إلى اعتبار

اخلامس من سبتمبر
يوما للمسرحي

صري وذلك بالوقوف ا
دقيقة حدادًا على أرواح
صرى سرح ا شهداء ا
ببنى سويف فى ذلك
اليوم من كل عام وقد
أرسلت تلك الدعوة على
مجموعة لن ننساكم

بالفيس بوك.
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بـكـونهـا قطـاعا طـولـيا فى شـقة بـأكـملـها فـنحن
ــ نــرى الـــشـــقـــة من احلـــمـــام عـــلى أقـــصـى 
ــطــبخ بــتــفــاصــيــله الــدقــيـقــة فى ـتــلــقى إلى ا ا
أقـصى الــيـســار مـرورا بــكـنــبـة الــصـالــة بـالــبـهـو
الـرئيـسى وما به من تـفاصـيل كثـيرة عُـلقت فى
كان وعلى األرفف وصوال إلى احلمام بعمقه ا
ـــكـــان وواقـــعـــيـــته ومــــا به من تـــمـــاثـــيل أســـفل ا
رومــانــيــة مــنـحــوتــة والــذى  تــنــفــيــذه بــبــراعـة
وحــرفـــيــة شــديــدة من صـــفــوت ســامى  وعــبــر
تــــصــــمــــيم رائع بـل وأكــــثـــر مـن رائع لــــلــــديــــكـــور
ـالبس لــلــفـنــان / ربــيع عــبــد الــكــر والـذى وا
صــنع لــنــا حــالــة خـاصــة داخـل الـعــرض وداخل
ــســرحــيـة الـقــاعــة الــصـغــيــرة أكــمــلت احلــالـة ا
ا مـثلـ  كـان وا وأشـعرتـنا بـاحلمـيمـيـة مع ا
ـنزل حـقق الـتـعاطـف مع الشـخـصـيـة الـبـطل فـا
أصبح حمـيمـيا ونحن بـداخله ومن ثم أصبـحنا
جــزءاً مـنـه وتـوحــدنــا مــعه وبــالــتـالـى فـنــحن مع
ــواطن ونــرفـض جــمــيــعــا أن يــأخــذ مــنــا أحـد ا
ــكـان الــذى نـعــيش فـيـه .. نـرفض الــطـامــعـ ا
ونــطـردهـم مـعه فـى الـنــهــايـة  ولــكــنـنى أرى أن
إخـتزال قاعة الـعرض بهذا الشـكل الرهيب قد
يـــحــرم عـــددا أكــبـــر من اجلــمـــهــور مـن حــضــور
الـعرض فالقاعـة اجلديدة قد تتسـع لعدد كبير
مـن اجلـــمــــهــــور لـــوال رؤيــــة اخملــــرج ومـــهــــنـــدس
الديكور من تقليصها بهذا الشكل وقد كان فى
اإلمــــكــــان وبــــســـــهــــولــــة إفــــراد عـــــدد أكــــبــــر من
الكراسى لعدد أكبر من اجلمهور دون اإلخالل
ــكــان الــرائـعــة ودون اإلخالل بــســيــنــوغـرافــيــا ا
ـتمـيزة  وكذلـك كنت أرى عدم برؤيـة اخملرج ا
ضـرورة وال جدوى من تـصـنيع كـراسى خـشبـية
من الـــزان لــلـــقــاعـــة بــأكـــمــلـــهــا مـن أجل عــرض
سـيــنـتـهى يــومـا مـا وفى خالل عــام عـلى األكـثـر
وال ســيـــمـــا أن الــكـــراسى الـــتى  تــصـــنـــيــعـــهــا
ـكـان والـتى خـصــيـصـا من أجـل  إكـمـال حـالــة ا
لم تـــؤثــر هـــذه الــكـــراسى فــيـــهــا بـــأى شــكل من
األشــكـال فـحــ جـلـوس اجلـمــهـور عـلـيــهـا مـنـذ
الـبـدايــة لم يـظـهـر مــنـهـا شىء وال من تــكـويـنـهـا
ومن ثم فـقـد فـقـدت أثرهـا قـبل بـدايـة الـعرض
أصال  وفــــيـــمـــا عــــدا ذلك فــــالـــعـــرض بــــرمـــته
عـرض جـيد ورؤيـة مـتـميـزة عـودنا عـلـيهـا دائـما
ــتــمــيــز هــشــام جــمــعه الــذى قــدم لــنـا اخملــرج ا
حـالــة مـسـرحـيـة رائــعـة رغم بـســاطـتـهـا  وقـدم
ـيـا بــرؤيـة مـحــلـيـة تــصل إلى اجلـمـيع عـمال عــا
وجنح الـعــرض فى أن يــجـد كل مــنـا فى حــيـاته

"حمام رومانى"..  

- عـلى مـســرح الـطـلـيـعـة ومن إنـتـاجه شـاهـدنـا
مسرحـية ( حـمام رومانى ) تـأليف البـلغارى /
سـتانـسالف ستـراتيف عن تـرجمـة د / محـمد
ســــعــــيــــد اجلـــوخــــدار  ومـن إخــــراج / هــــشـــام
ـسـرحـيـة تـدور حـول مـواطن بـسـيط جـمـعه وا
يــعــود إلى مـنــزله بــعــد رحـلــة مــصـيف قــصــيـرة
ـــنـــزل وقـــد إمـــتأل بـــالـــعـــمـــال ورجــال فــيـــجـــد ا
اإلعالم وعــنـدمــا يــرحـلــون يــســتـقــر دكــتـور فى
ـنــزل لـيــحـافظ عــلى األثـر الـذى عـلم اآلثــار بـا
ـنزل وهـو حمـام رومانى اكـتشـفوه داخل هـذا ا
فــريــد من نـــوعه ويــعـــود إلى عــصــور ســـحــيــقه
ويـجب احلفـاظ عـلى هذا األثـر الـنادر بـصرف
الـنظـر عن أى عـتبـارات أخـرى تخص اإلنـسان
ــنــزل ــواطـن الــبــســيـط .. وهــنــا يــتـــحــول ا .. ا
ــا تــبــاعـــا إلى مــكــان يـــدخل إلــيه اجلـــمــيع دو
ــنـزل أصــبح مـشــاعــا لـلــطـامــعـ إسـتــئـذان فــا
ـــرتــــشـــ وأعـــضــــاء من مــــجـــلس ـــرابــــ وا وا
الـبــلـديـة وعــلـمـاء آثــار .. بل ومُـنـقــذ من الـغـرق
ياه بـإعتبـاره حمـاما حـتى وإن كان خـاليـا من ا
وفـى هــــــــذا ســــــــخــــــــريــــــــة شــــــــديــــــــدة مـن تــــــــلك
الــبــيــروقـــراطــيــة الــتى أصــبــحـت جــاثــمــة عــلى
األداء احلــــكـــومى فى بــــعض الـــبــــلـــدان ومـــنـــهـــا
الـبـلـدة الـرومـانـيـة الـتى يـدور بـداخـلـهـا احلـدث
ــســرحى .. احلــدوتــة بــســيــطـة مــرحــة تــمــثل ا
مـــفـــارقـــة كـــومـــيـــديـــة حتـــدث مـــرة فى الـــعـــمـــر
لـصــاحـبــهــا ولـكــنـهــا حـ حتــدث تـقــلب حــيـاته
ــلـك حــيــالـــهــا إال أحــد رأســـا عــلى عـــقب وال 
خــــيـــاريـن .. إمـــا أن يــــرضخ لــــلـــضــــغــــوط الـــتى
يــتــعــرض لـهــا من أصــحــاب الــسـلــطــة والــنــفـوذ
ويـتـرك لــهم مـنــزله .. بـيـتـه وذكـريـاته .. أرضه
ــــــقـــــــاوم هــــــؤالء الــــــدخالء ووطـــــــنه  وإمــــــا أن يُ
ويُـــحــافـظ عــلـى مــكـــانـــته وهـــذا مــا وصـل إلــيه
ـســرحـى حـمــام رومــانى اخملــرج فى الــعــرض ا
ـــواطن بــطـــرد كل من فى واخــتـــاره حــ قــام ا
ـعـول وهـو هــنـا سالحه فى وجه ـنــزل ورفع ا ا
ـــعـــتــــدين وقـــرر أن يــــبـــقى فـى مـــوطـــنـه حـــتى ا
ـــســرحـــيــة بــســـيــطــة ذات دالالت الــنـــهــايــة .. ا
دراميـة واضـحة وعـميـقـة .. تعـنى اإلنـسان فى
كل زمان ومكان فهـى تتحدث عن اخلصوصية
واألمان واحلـريـة .. العـرض يُلـقى بـالكـثـير من
ــشــكالت الـــتى تــتــمــحــور حــول الــظـالل عــلى ا
مـسألـة احلـريـة كـمـسـألة حـيـاة  تـعـنى اإلنـسان
أيـنمـا كـان على وجه الـبـسيـطـة فى رحلـة بـحثه
لـجـأ اآلمن والـسـكن .. عن احلـريـة واألمـان وا
فى رحلـة البـحث عن الوطن .. وهـكذا تـناقش
ـــســرحــيــة تُـــلــقى بـــظالل عــلى الـــعــديــد من فــا
ـوضـوعـات الـهـامـة والـتى يـتـنـاولـهـا الـقـائـمون ا
عـلى الـعـمل بــشـكل بـسـيط بـعــيـدا عن الـتـكـلف

ن مـثل الـرائع عـلى رأسهم الـفنان أ من ا
الـشيـوى والـذى تـألق فى لـعـب دور عالـم اآلثار
 وكــذلـك نــيــفــ مـــحــمــد فى دور خـــطــيــبــته 
ُـنــقـذ والـذى وأشــرف عـبـد الــفـضــيل فى دور ا
أداه بــــشــــكـل كــــومــــيــــدى ســـــاخــــر وســــرق مــــنــــا
الضحكات تـباعا  وكذلك إشترك فى العرض
ــــســـــرحى كـل من أحـــــمــــد مــــعـــــروف وخــــالــــد ا
الـعـيـسـوى ومـصطـفى عـز الـدين وجـمـيل عـزيز
وخالد الـعطـفى وكارم أباظـة وكل منهم إجـتهد
فـى مـــســــاحــــة دوره .. وقــــد إحـــتــــوى الــــعـــرض
ـــســـرحى عـــلى حلـــظــات مـــوســـيـــقــيـــة مـــؤثــرة ا
وضـعـهـا ســامح عـيـسى فى بــسـاطـة وعـمق فى
ـسـرحـية الـوقت ذاتـه كـمـا حلن كـذلك أغـنـيـة ا
ورغم كــون الــلـــحن جــمــيال والــكــلــمــات مــعــبــرة
لـلـشـاعـر مـصـطـفى سـلـيم إال أن هـنـاك شـعوراً
ـــســرحـــيــة بـــعــدم ضـــرورة األغــنـــيـــة لــلـــحــالـــة ا
واخلــاصـــة الـــتى صــنـــعـــهــا اخملـــرج فــقـــد بــدت
األغـنية وكأنهـا مُقحمة عـلى العمل وعلى اجلو
الـنــفـسى الـعــام لـلـعــرض ولم يـكن هــنـاك مـبـرر
درامى فــقـد ظــهـرت فــجــأة فى نـهــايـة الــعـرض
الذ اآلمـن فى شــكل لــتــتـــحــدث عن الـــوطن وا
تـصريحى ال يتـناسب وجمال الـدراما ولذا فلم
يـــــكن هـــــنـــــاك مــــبـــــرر ألغــــانـى داخل الـــــعــــرض
ــــســــرحى أصـال ولــــكــــنــــهــــا وكـــــمــــا نــــظن قــــد ا
ـا يصـعب أحيـانا أن نتـخلى أصـبحت إرثـا قد
عـــنه نــــهــــائـــيــــا .. أمـــا عــــلى مـــســــتـــوى الــــرؤيـــة
ـكـان فـقد كـان ذلك الـبـصـريـة وسـيـنـوغـرافـيـا ا
سـرحى حمـام رومانى يـز العـرض ا أكـثر مـا 
فــقــد حتــولت قــاعــة صالح عــبــد الــصــبــور فى
مـسرح الطـليعـة إلى منـزل وبهو كـبير لـلمواطن
والــذى لــعب دوره مــحـمــد مــحــمــود  وتــمــيـزت

ــواطن الــبــســيط والــتــعــقــيــد من خالل حــيــاة ا
الـذى يـظـهـر اإلنـتـهازيـون فـى حـيـاته لـيـقـلـبـوها
ـصـلـحـة رأسـا عـلى عـقب بـحـجـة الـبـحث عن ا
الـعامة ومصـلحة الوطن بـيد أن األمر برمته ال
يـتــعـدى سـوى بـحث من هـؤالء اإلنـتـهـازيـ عن
ـمـثـلـون مـصـاحلـهم الــشـخـصـيـة .. وقــد جنح ا
ــســرحـــيــة ومــضــمــونــهــا فى تــوصــيـل احلــالــة ا
بــشـكل جــيـد بـدءا من الــفـنـان مــحـمـد مــحـمـود
والــذى أراه فى هــذا الــعـرض يــعــود وبــقـوة إلى
ـا  خـط مـجــده الـذى تــنـبــأ به الــكـثــيـرون قــد
فها هو يُمثل بـكل طاقته وخلجاته .. يُظهر لنا
روح الـــشــخــصـــيــة الـــتى يـــؤديــهـــا من الــداخل 
ويُـظـهــرهـا جـلـيـة .. يُــعـرى الـشـخـصــيـة أمـامـنـا
فنـرى صفـاءها وطـيبـتهـا وبسـاطتـها لـيعـبر عن
ا تـعـبيـر وأصدق تـعبـير .. واطن الـبسـيط أ ا
كــمـا تـمـيـز مـحـمـد مـحـمـود بـخـفـة حـركـته مـنـذ
سرح ومن الـبداية فكان يـتحرك بحـرية على ا
ــــشـــاركـــ فى الـــعـــرض حـــولـــنـــا وكـــان أكـــثـــر ا
مـجـهودا رغم كـونه أكـبـرهم سـنا .. فـبـدا شـابا
عن أصغـرهم .. وتمـتع كذلك بـخفـة ظل رائعة
ـتــتـالـيــة بـقــفـشـاته فـإســتـلب مــنـا الــضـحـكــات ا
الـــبـــســــيـــطـــة وبـــحـــركــــاته .. بل بـــرد فــــعـــله فى
الـصــمت أحــيــانــا فــكـنــا نــضــحك وهــو لم يــكـد
يـحـرك سـاكـنـا .. الـفـنـان مـحـمـد مـحـمود بـحق
طاقة مسرحيـة وفنية جبارة وخسارة كبيرة إن
شـتـغلـون بـالفن أفـضل إسـتغالل لم يـسـتغـلـهـا ا
ـتـلك الـكـثـيـر وقـد رأيـنا حـتى اآلن فـهـو فنـان 
وما زال فى جـعبـته الـكثـير وهـذا مـا شعـرنا به
وإســتــشــعــرنــاه ونـــحن نــشــاهــده يـــتــألق حــامال
الـــعـــرض بـــأكـــمـــله عـــلـى عـــاتـــقه .. وإلى جـــوار
ـبدع محـمد مـحمود كـان هناك كـوكبة الـفنان ا
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شتغلون طاقات مسرحية لم يستغلها ا
ا تملكه بالفن بشكل يليق 

شكالت  عرض يلقى بالظالل على ا
التى تواجه احلرية كمسألة حياة

> كان تكوينها اجلسمانى و أدائها احلركى من العومل التى جعلتها تتربع على
عرش شخصية فبدانتها وتقدمها فى السن قد أكسباها مصداقية كبيرة 

حازم:
ومــــــ قــــــال لـك إن الــــــوعــــــد كــــــان جــــــد? وإنـى كــــــنت

مصدقه..
إبراهيم:

ليون جنيه اللى دفعتها.. ا
حازم:

ليون جنيه كانوا هديه منى.. ا
إبراهيم:

(فاغرًا فاه) هديه?!!
حازم:

وح تترد بأحسن منها..
السكران:

أكـــره الــكــانـــتــلــوب وأقـــول لــلــقـــطن يــا أبـــيض بــورصــة
سعيدة.. 
إبراهيم:

فهمنى أنا فى عرضك..
حازم:

(فى زهق) أوف ح تــضـيع الــلــيـلــة وح تـضــطـرنى أجى
بـكره تـانى عـشان أشـوف الـرقاصـة الـزغلـولـة دى على
رواقه.. (ثـم فى ضــيق يــلـــتــفت إلــيه..) مـــوش مـــهم

نيجى بكره.. بس على حسابك..
إبراهيم:

على حسابى.. بس فهمنى..
السكران:

(تـنـسـحب الـراقـصـة إلى الـبـيت الـذى نـتـخيـل مكـانه
ـوسـيـقى الـسـكــران يـتـابـعـهـا) أكـره الــسـوق وتـبـقـى ا

احلره وأحب سوق السير والسلوك.. 
حازم:

(وقــد انــســحـبت الــراقــصـة) أنت مــوش عـــاجــبـــنى يــا
إبراهيم..
إبراهيم:

موش عاجبك ليه?
حازم:

عشان بخيل..

سرحي جريدة كل ا
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إبراهيم: 

ما أنا قلت موافق تيجى بكره على حسابى..
حازم:

مـوش قصدى أنك بـخيل فى كده.. قـصدى أنك بخيل
فى السياسة..

إبراهيم:
اشمعنى?

حازم:
عـشـان تـبـقى حـازم أبـو الـنـصـرات الزم تـفـتح مـخك..

وتخرم أيدك.. الزم تبقى خرطوم..
إبراهيم:
خرطوم?

حازم:
وتــرش.. تـــرش هــدايـــا.. لــغالف وابـن عالن ومــرات
تـرتـان هـدايــا قـيـمـتـهــا من قـيـمـتك.. يــعـنى الـهـديـة فى

حدود خمس ألف وأنت طالع..
إبراهيم:
يا خبر..

حازم:
الزم يحبوك ويطمعوا فى كرمك..

إبراهيم:
وبعدين..

حازم:
جتــيب صـــفــقــة مـــشــروعه.. صـــاغ ســلــيم وتـــدخل بــهــا
اجلمرك يجمركـوها هما يجمركوها من هنا.. وأنت

من هنا تعمل خناقه لرب السماء..
إبراهيم:

عشان إيه..
حازم:

عـشان ترفع التليـفون وتكلم فالن اللـى لسه الهدية ما
بردتش فى أيد سعادته.. يا بـاشا بيعقدوها معانا فى
اجلمرك.. إحـنا بـنسـتحـمل عشـان بنـحب البـلد.. لكن
ـسـتـثمـرين الـتـانـي مش ح يـسـتـحـملـوا.. ح يـهـربوا.. ا
أنت بـــتـــتـــكــــلم مـــنـــ يـــا إبـــراهــــيم بـــيه بــــا أتـــكـــلم من
ـا داخـوا مــعـاهم اجلـمــرك يـا فــنـدم.. الــوالد بـتـوعـى 
ـدير على السماعة يا إبراهيم جيت بنفسى.. إدينى ا
ـثل أنه ــديــر.. ألـو يــا سـعــادة الـبــاشـا ( بــيه تــديـله ا
يــرتـعش) بــتـــعــقــدوهــا مع إبـــراهــيم بــيـه لــيه أبــدًا يــا
افــنــدم.. (مـقــلــدًا فالن بــاشـا) إســـمع أنت بـــنـــفــسك
تـشـرف عـلى إن مـوظـفـيـنك مـا يـعـقـدوهـاش مـعـاه.. ده
ـوضـوع لـكن الـراجل بـتــاعـنـا.. فالن بــاشـا ح يـنـسـى ا
ــديــر مـوش ح يــنــسـاه.. بــعــد كــده عـمــره مــا ح يـدقق ا

معاك..
إبراهيم:

موش ح يدقق?
حازم: 

وأنت كمان ما تدققش..
إبراهيم:
فى إيه..

حازم:
يـعــنى.. الــصــفــقــة تــبــقى حــاجه والــلى جــواهــا حــاجـة

تانية..
إبراهيم:

حاجة تانية زى إيه?
حازم:

الي من أبـناء الـشعب اللى يـرضى مزاجك ومـزاج ا
الكادح..
إبراهيم:
فهمت..

حازم:
ـكــسب الزم ــكــسب احلــقــيــقى.. وعــشــان يــدوم ا ده ا
حتـافظ على فالن فى مكـانه وعلى حزبه فـى مقاعد

األغلبية الساحقه..
إبراهيم:

طبعا..
حازم:

مـستغـرب دلوقت زى الـدكتـور إحسان أنه مـا يهـمنيش
الــــكـــــرسى وأنـــــا حــــاطط مـــــلــــيـــــون جــــنـــــيه هـــــديــــة فى

االنتخابات..
السكران:

ــقـراطـيـة (لـلراقـصـة وقـد عـادت لـلـظـهور) أكـره الـد
وأحب النظام الشمولى بعطفك..

سـرح يظهـر إحسان غـاضبًا (إظالم وتضـاء مقدمـة ا
للغاية)..

(أثـنـاء الرقص) أحب الــرأسـمـالـيـة الـوطـنـيـة وعالمـة
صُنع فى مصر! 

إبراهيم:
بـقـالـك شـهـر مـلــوعـنى يـا حـازم بــاشـا.. مـوش ح تـقـول

بقى عملها إيه فى األمانة العامة?!
حازم:

حلوة األمانة العامة بشكل..
إبراهيم:

أنا أقصد فى حزب الكتلة الكبيرة.. األغلبية..
حازم:

اظية.. وأنا أقصد فى حزب األ
السكران:

أكره األسد البريطانى وأحب السيد قشطة..
إبراهيم:

الظاهر بقى إنك موش عايز تقول لى..
حازم:

خلينا فى الرقاصة..
إبراهيم:

والكرسى..
حازم:

فى الكلوب..
إبراهيم:

أنا با أتكلم جد...
حازم:

لــو بـتــتـكــلم جــد.. مــا تـســألش عــلى الــكـرسى.. إنت ح
تعمل زى الدكتور إحسان وال إيه...

السكران:
أكره الـلـبان اإليـكـا.. وأحب وسع الـكورنـيش فى مـصر

عتيكا.. (عنيفة)
حازم:

(ومـا زالت عـيـنه عـلى الـراقـصـة) كــرسـيــإيه الـلى أنت
جاى تقول عليه..

إبراهيم:
الكرسى اللى كنت موعود بيه..

ـــوضــوع ده ح أنـــاقــشه بـــنــفـــسى مع األمـــانــة الـــعــامــة ا
بكره..

إبراهيم:
وضوع ده.. مش مـعقـول الكرسى بـأكثر الزم تشـوف ا

من مليون جنيه..
ـسرح ليظـهر إحسان نوار.. (إظالم.. وتضـاء مقدمة ا

ويتكلم)
إحسان:

أنـا سـعـيــد جـدًا أنـكم شـفـتم بـنــفـسـكم قـد إيه أمـثـالى
ـوثرين من من الـعـلـمـاء مهـمـ جـدًا بـالـنسـبـة لـهـؤالء ا
رجـــال األعـــمــــال.. أنـــا كـــنت مــــتـــوقع الـــنــــتـــيـــجـــة دى..
وحـذرت حازم باشـا منـها أكثـر من مرة.. بـينى وبـينكم
أنـا سـعـيـد جـدًا إنه مـا صـدقـنـيش.. لـيه.. ألنه لـو كان
ـكن مـا يـقـتـنعش صـدقنـى.. وعمل بـنـصـيـحـتى كان 
إن رأيى كـــان الـــرأى الــوحـــيـــد الـــصـــحـــيح.. لـــكن بـــعــد
اخلـــازوق الــلـى أخــذه.. فـــهم تـــمـــامًـــا.. وإبــراهـــيم بـــيه
راخـــر.. إن رأيي هــو الــرأى الــوحــيــد الــصــحــيح.. رأى
عـلـمـاء.. وعـلى فـكـره.. أنـا كـان عـنـدى حل لـلـمـشـكل..
وعرضـته علـيه قبل مـا يـروح األمانـة العـامة لـكن هوّه
مـا عرفش ينفذ اقـتراحه كويس.. أنا باخـتصار فهمته
إن الــفـرصــة لــسه مـا ضــاعـتش (بـفـخـر شـديـد جـدًا)
قلت له يـضغط عـليـهم بإنه ح يـنضم لـلمـعارضـة لو ما
أدولـوش الـكـرسى.. وفـهـمــته إن الـلى خـد الـكـرسى لـو
اعــتـــذر عــنه ألســبــاب صــحـــيــة ودى فى أيــدهم.. هــوّه
ـة.. (ضـربـات الــلى ح يــحل مـحــله مــبــاشـرة فى الــقــا
ثالث) حلــظــة واحــدة (تـتـكــرر الـضــربـات الـثالث) إيه
االستـعجال ده كـله.. حلظـة واحدة.. ح أفهم اجلـمهور
كن اخلطه.. (ضربات ثالث) مفيش داعى لـلعناد.. 
ـشـهد أحـرق الـدرامـا.. (ضـربات ثالث) ح أحـرقهـا.. ا
الــلى جــاى.. ح يــوضح لــكم أنى مــا خــرجــتش لــوحـدى
ــا قــالــلى ســيـبــنى لــوحــدى يـا من مـكــتــبه حــازم بــاشـا 
دكتور إحـسان.. إبراهـيم بيه خرج مـعايا.. وقـعدنا فى
مكتبى.. (ضربات ثالث) كان حلظتهـا مقتنع تمامًا إن
ـئـات ـيـهّ.. وكـان عـمل أن تــرقـبــوا  أرائى مـا تــخـرش ا
من الــــفـــتــــيـــات اجلــــمـــيالت.. واخــــتـــار مــــنـــهـم ثالثـــا..
ـشنـقـة.. لـكن فى الـواحـدة مـنـهم حتل من عـلـى حبـل ا
الـيــوم ده.. وأمـا حس إن آرائى مـا بـتـخـيـبش مـا حـبَّش
يـخـسـرنى.. لـغى تــعـيـ الـتالته الــلى يـحـلـوا من حـبل
ـشنقة وأعلـن قدامى أنه اختار نهـى بنت بنت خالتى ا
امــتـــثــال.. (دقــات ثالث) عـــايـــز إيه تـــانى مـــا حــرقـــنــا
ـشــهــد الـثــالث خالص.. ســيــبـنى اتــكــلم عــلى راحـتى ا

بقى..
(إظالم مفاجئ وتهبط لوحة تضاء مكتوب عليها)

شهد الثالث ا
ـــشــــهـــد الـــثـالث? مـــصـــمم إحــســـان: ( فى الــظالم) ا
نـظر تعـرضه بـعد مـا حرقـته?.. أعرضه (ضـاحكا) ا
ـــســــتـــشـــار الــــقـــانـــونـى لـــشـــركــــات حـــازم أبـــو مـــكــــتب ا

النصرات.. إنت فاكر التأليف صعب?!..
(يـضـاء الـنور مع ارتـعـاشه مـوسـيقـيـة طـويلـة تـنـقلب
فجـأة إلى أغنـية راقـصة وجند أنـفسـنا مرة أخرى فى
"األوبـرج" وراقـصـة شـرقـيـة تـرقص مع دقـات الـطـبـلـة
الـعـالـيـة الـراقـصـة ال تـفـعل إال مـا يـرج حلـمـها الـبض
وقـد ارتـدت بـزة رقص مـبـتـكـرة! فـسـتـان يـكـاد يـتـمزق
من ضــيــقه له فــتــحـات دائــريــة مــتـســقــة عــلى الــبـطن
وأعلى األرداف وعلى الفخذ األيـسر مشغولة حوافها
بالتـرتر الالمع ذيـل الفسـتان مـكشـكش منـشلـحًا على
ن يــعـريه كــله ويــنــتــهى فــوقه فى عــقـده الــفــخــذ األ
تشد الـردف وتخـرمهمـا عيـناها انـفتاحـتيان تـغمزان
ـغـنى بــنـظـرات فـاضـحــة أصـابـعـهـا أيـضــا عـودهـا وا
ـائع من ورائـهـا يـعـدد لـنـا مـفـاتـنـهـا صـدرهـا األصـلع ا
ـــرمـــر الـــدافىء الـــرمــــان عـــودهـــا الـــريـــان بـــطـــنــــهـــا ا
احلالل.. (والـلـى يـقـول ترابـاثـاتـو.. إحـنـا نـقـول له يس
أى دو " (!Yes, I doمــعـــبـــرًا عـن تـــمـــامـــا االنـــفـــتــاح
الـــلـــغــوى عـــلى الـــغـــرب حــازم فـى حــالـــة صـــارخــة من
النشوة يكاد ينخلع من على كرسيه إبراهيم اجلالس
أمـامه ال يلـتـفت إلى الراقـصة ومـن الواضح إنه يـعانى
من قــلق غــامض.. نـحن فى مــكـان جــلـوس الــرواد أمـا
ـســرح فـيــخـتــفى فى هــذه الـلــوحـة إلى "الـبــيـسـت" أو ا
الــيــسـار.. مــحــافــظــا اخملـرج عــلى أن يــبــقى الــكــالـوس
ــوائــد.. مــصـــدرًا لإلضــاءة.. الــراقــصـــة تــرقص بــ ا
وفى حلــظــة مــعــيــنــة تــنــســحب إلـى الــكــالــوس األيــسـر
ـســرح ويــبــقى الــرواد لـيــعــطــونـا وكــأنـهــا تــصــعــد إلى ا

إحساسًا بوجودها وقد تعود للرواد مرة أخرى..
السكران:
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> بدأت فرقة مكان بروفات
عرض الواغش بنادى
النيل الرياضى وتستعد
ه على الفرقة لتقد
مسارح البيت الفنى
للمسرح فى أيام عطالت
سارح وذلك دعماً من ا
د.أشرف زكى للفرق
ستقلة اجلادة جدير ا
بالذكر أن عرض الواغش
ركز الثالث حصل على ا
فى مسابقة جامعة
القاهرة وقدمته فرقة كلية
احلقوق الواغش تأليف
رأفت الدويرى إخراج
. خالد حسان

صرى" أن مارى > ذكر د. مدكور ثابت فى كتابه "الكوميديا والغناء فى الفيلم ا
صرية فى األربعينيات و لذا لم تترك أثرا كبيرا يزة فى األفالم ا منيب لم تكن 
قالب. مثلما حدث عندما صارت احلماة صاحبة ا
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> تركت بصمتها التمثيلية فى عدد من األفالم نذكر منها :   حميدو 1953 بنت
الشاطئ 1952 مسمار جحا 1952 حماتى قنبلة ذرية 1951.
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ــكن.. الـــلى أنــا أفــهــمه فى الــلـى بــيــحــصل ده مــوش 
ـــؤلف.. الـــدرامــا.. وأنـــا بـــرضه بـــا أفـــهم فـــيـــهــا.. إن ا
ــشــهـوره.. عــشــان يـبــ إنى فى الــقــعـده دى.. جــايب ا
رشـحت نهى بـنت بنت خـالتى لـلعـمل مع إبراهـيم بيه..
جــــاب كـل حـــــاجه.. وقـــــطع قـــــبل مـــــا أرشـــــحــــهـــــا.. إيه
احلكـاية.. هـوّه بـيحـكى موضـوع بـنت بنت خـالتى وإال
بـيحـكى عن إيه بـالظـبط?!! صراحـة.. دلوقت.. وأكـيد
ـؤلف عــايـز أنـتم كــمــان زيـيى مــا بـقــيـتــوش فــاهـمــ ا
يـحــكى عن إيـه بـالــتــحـديــد!! الـلـى بـيــحــصل ده عـبث..
عـبث ال يـحـتمل.. (دقـات ثالث) اتـفـضـلـوا أهـو ح يـنقل
قـبل ما يسـتوفى أو يـسيـبنى أسـتوفى أى نـقطه.. عبث
(يظلم النور.. ثم تهبط لوحة وتضاء مكتوب عليها)

شهد الثانى" "بقية ا
إحسان:

ـشـهـد األول.. وقـبل كـده كـنـا فى الـله.. إحـنـا كـنـا فى ا
ـــؤلف.. الـــثـــانـى.. ودلـــوقت.. الــــظـــاهـــر إنـى ظـــلـــمـت ا
ـــشـــاهــد.. بـس واضح إنه بـــيــرجع حـــقـــيــقى بـــيـــقــطع ا
ــؤلف حلـد بــاب الــدار!!! أمـا ويـكــمــلـهــا.. خــلــيـنــا ورا ا

نشوف إيه آخرتها..
شـهد الـثانى كـما رأيـناه (يضـاء النـور.. فنـرى ديكـور ا
من قـبل.. مكتب حازم أبو الـنصرات.. وإبراهيم وحازم

فى موضعيهما كما تركناهما من قبل..
حازم:

?.. (حلـظـة صـمت يـسرح ـعـارضــة ح تـروح مـنـنـا فـ ا
ه.. وفــجـأة يـقــفـز حـازم) فــاكــر يــا كل مــنـهـمــا فى عـا
إبــــراهــــيم الــــكالم الــــلى قــــلــــتــــهــــولى فى األوبــــرج.. من

شهرين..
إبراهيم:

(وكأنه يعود من رحلة طويلة) أنهو كالم?!
حازم:

عن اللى ما يتسموش!!
إبراهيم:

آه..
حازم:

كنت خايف منهم?!
إبراهيم:

ــــكن ومــــاكـــــنــــتش أتــــصــــور أبــــدًا إن الــــلـى حــــصل ده 
يحصل..

حازم:
(فى فخر وسعادة) وال واحد منهم دخل اجمللس..

إبراهيم:
ما هو ده اللى ما كنتش أتصوره..

حازم:
(فى سعادة غامرة) ح تتصوره إزاى? الزم األول تتعلم
ـكـن اجلـديـد بـتـاعـى.. عـشـان تـعـرف الـتـصــويـر عـلى ا

تتصور حاجه زى دى..
إبراهيم:

(يقوم صارخًا) اجملد لالنفتاح.. لألعمال الكبرى..
حازم:

قـال إيه وكـنت خـايف من الـسـيـاسة.. (يـلف بالـكرسى
دورة ثم فى قالطه)

إبراهيم:
كل الـكـراسى بـتـاعـتـنـا دلـوقت.. دلـوقت نـعـمل كل الـلى

.. عايزينه واحنا متطمن
إبراهيم:

مش كل الكراسى حسب البيان..
حازم:

تــقــصــد الـــكــام كــرسى الــبــاقــيـــ الــلى أخــدهم حــزب
الوعد..

إبراهيم:
أيوه..
حازم:

(بــلــهــجـة اخلــبــيـر) مــا تـــخــافـش الــكـــام كــرسى دول
بـتـوعــنـا بـرضه أعـضـاء حـزب الــوعـد.. رفـقـا وانـفـتـاح
ـا يـخطب فى اجلـمـاهـير).. أيـهـا األخـوة (يـقوم وكـأ
االنـفـتاحـيـون فى عـهد االنـغالق والـظالم ثم إفـقـارنا
بـواسطة رفقاء الـسالح اآلن نُعْلن أنه لفـترة لن تنتهى

بإذن الله ال مجد إال لرفقاء االنفتاح..
إبراهيم:

نفسى أثق زيك إن الفترة دى لن تنتهى..
حازم:

(بتأكيد قاطع) لن.. ويبقـوا يقابلونى (يضحكان كما
لم يـضــحـكـا مـن قـبل وفــجـأة يـنــبـعث رنــ الـهـاتف
د فـيـبـتلـعـان ضـحـكاتـهـمـا ينـقـطع الـرنـ دون أن 
حازم يـده إلى التليـفون ويأتى صـوت السكرتـيرة عبر

الديكتافون)
ص. السكرتيرة:

مـكـتـب أمـانـة حـزب الـكـتـلـة الـكـبــيـرة عـلى الـتـلـيـفـون يـا
باشا..
حازم:

(يلـتقط السـماعة بـلهفـة مخـتلطـة بالنـشوة ويدوس
زرارًا مشيرًا إلبراهيم أن يسمع معه) ألو..

صوت:
(عــبــر الـتــلـيــفـون) ألـف مــبــروك يـــا بــاشـــا.. أغــلـــبــيــة
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شركسية!!! تعرفها يا دكتور?!

إحسان:
مـــلـــحـــوقه يـــا بـــاشـــا.. بس بـــيـــقـــولـــوا عـــلــيـــهـــا رقـــاصه

ماحصلتش..
إبراهيم:

ما حصلتش دى.. شويه عليها يا دكتور..
إحسان:

ـــنــاقــشــة... يـــبــقى نـــلــحق نــتـــكــلم بـــقى قــبل مـــا تــهــز ا
(يضحكون)

حازم:
إبـراهــيم بــيه يـا دكــتـور عــايـز يــبـقـى رجل أعـمــال عـلى

مستوى..
إحسان:

له حق يا باشا..
حازم:

بس مالوش حق يخاف من السياسة..
إحسان:

اللى يخاف من العفريت يطلع له يا باشا..
حازم:

واللى يـطـلع للـعـفريت.. (وهـو يشـير بطـرف خفى إلى
إبراهيم)
إحسان: 

يــخـوفه يــا إبـراهــيم بـيه.. قــصـدى يــخـوف الــعـفـريت..
ـا يخـاف يقولـك شبيك لـبيك.. عـبدك ب والـعفريت 

أيديك..
حازم:

اسمع الكالم الزبد .. (وهو يهز يد إبراهيم)
إحسان:

العفو يا حازم باشا.. منكم نستفيد..
حازم:

اهــيـبه?... (حـازم يــشـيـر لـلــنـادل هـنــرى يـأتى بـكـأس
إضافى وثلج)

إحسان:
الـفـايـده مـشـتـركة (فى تـواضع مفـتعل) هى الـسـيـاسة
إيه يــا إبــراهــيم بــيه الــسـيــاســة تــشـريــعــات.. قــوانـ

وتـطـبيـقـات تنـفـيذ الـقـوان ومـراقـبة لـلـتنـفـيذ.. ودى
بـــيــدخـل فــيـــهــا الـــقــضـــاء والــعـــيــاذ بـــالــله.. الزم نـــكــون
مـوجودين فى الـتشريـعات عـشان تـكون فى صـاحلنا..
ويــكــون لــنـــا دالل فى الــتــطـــبــيق عــشـــان مــا يــقــســاش
عليـنا.. ويـبعدنـا عن العيـاذ بالله.. (الـكالم يقوله وهو

يصب لنفسه)
حازم:

أظن كفاية عليك كده يا إبراهيم..
إحسان:

نقول له حته تطبيقية بعد إذن الباشا..
حازم:

قول له.. موش خساره فيه..
إحسان:

من غـيـر ما نـفـسـر.. آخر حـاجه.. طـلع قـانـون.. أنا –
والـــعــــيـــاذ بــــالـــلـه من قــــولـــة أنـــا  –كــــنت فـى الــــلـــجــــنـــة
الـتــحـضــيـريـة لــلـقــانـون.. بـلــغت مـعــالى الـبــاشـا.. بــنـيـة
ـكن يـقـولك هـوّه.. قـد احلـكـومـة.. ســعـادة الـبـاشـا.. 
إيه قــد يــكــسـب من كــونه أول واحــد تــأكــد من صــدور

القانون بعد شهرين من تاريخ معرفته بيه..
حازم:

(ضــاحـكًـا) جــرى إيه يـــا دكــتــور إحــســـان أنــا جــايــبك
عشان تخليه يقُّر على?...

إحسان: 
(ضاحكا) العفو.. العفو يا باشا..

مذيع:
(ال نـراه) سـيداتى آنـســاتى سـادتى.. دلــوقت مـعـادنـا
ـارون جالسيه الـطائر. مع مع الفـتنة الـراقصة.. مع ا
الــــشــــعــــر احلــــريــــر. واخلــــطــــوة احلــــريــــر.. وارتــــعــــاش
األحــاسـيس مـع الـنــغم احلـالم واحلــسـاس.. ســيـداتى
آنسـاتى سـادتى.. موعـدكم وفـاتـنة الـرقص الـشرقى..
ـسـاحـة الــتى يـجـلـســون فـيـهـا.. شـركــسـيه (تـظـلـم ا

وسيقى لوصلة الرقص). وتتعالى دقات ا
إحسان:

القصد يا إبراهيم بيه..
حازم: 

دكــتـــور إحــســـان.. خالص بــعـــد إذنك.. ســـكت الــكالم
سرح.. والشركسيه اتكلمت (إظالم.. وتضاء مقدمة ا

لنرى إحسان يضرب كفًا بكف..)
إحسان:
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ساحقه..
حازم:

بنفس سعادتكم يا فندم..
صوت: 

وبنفسك معانا.. الكراسى كلها بتاعتك دلوقت
حازم:

(فى تـواضع مصـطنع) الكـراسى ألصحـابهـا يا فـندم
أنا لىّ كرسى واحد..

صوت:
(ضـاحكا عبر الـتليفون) ال يا سيـدى إحنا ما هانش
عــلـيـنـا يـكـون لك كـرسى واحـد خــلـيـنـا الـكـراسى كـلـهـا

بتاعتك..
حازم:

(وقـد انـتــابه الـقـلق) ده فــضل كــبــيــر من ســيــادتـك يـا
فندم..
صوت:

(مـقـهـقـهـا) مــبـروك عــلـيــنــا.. مـبــروك عـلــيــنـا كــلـنــا يـا
باشا.. خلينا نشوفك قريب بالكتير بكره..

حازم:
ضرورى يـا فندم.. مع ألف سالمة.. (ال تـخفى علينا

نبرة القلق فى صوته)
إبراهيم:

(فرحًـا بيـنمـا حازم يـشعـر بالـقلق) لو حـلـفـوا لى على
يه  جتمد.. إن اللى أنـا شايفه وسامعه ده حقيقى.. ا

ماكنتش ح أصدق.. (دقات على الباب)
حازم:

ادخل..
إحسان:

(يدخل.. ودون مـقدمـات يتكـلم بلـهجة غـاضبة) قلت
لك يا باشا ما صدقتنيش..

حازم:
خير يا دكتور إحسان..

إحسان:
(يجـلس مـتـهـالـكـا عـلى كـرسـيه) يا بـاشـا إلـلى أقـوله
بـــعـــد كـــده.. تـــصـــدقه بـــدون مـــنـــاقـــشـــة أنـــا جـــزء من
وظــيــفــتى الــلى بــا أقــبض عــنــهــا مــرتب إنى أتــوقع لك

اللى ح يحصل بالظبط..
إبراهيم:

(وقـد أصـابته عـدوى الـقلق) إيه الـلى تـوقـعتـه وحصل
يا دكتور إحسان?

إحسان:
ة جنحت بس الكرسى ضاع. (فى غضب) القا

إبراهيم:
(حازم سـارح ويـتـكلم إبـراهـيم بـلهـجـة من ال يـصدق)

الباشا ما دخلش اجمللس?!
إحسان:

ـــكن ـــة مــاكـــانش  طـــبــعـــا وضع ســـيـــادته فى الـــقـــا
يدخله اجمللس..

حازم:
(فى تردد) كالم إيه ده اللى بتقوله يا دكتور..

إبراهيم:
(حلـازم) تــصـور إنى صــدقـته ونــسـيـت إنـهم بــنـفــسـهم
مـبارك لك دلـوقت حاال فى التـليفون.. (بـقولها وهو

مندهش يضرب كفًا بكف..)
إحسان:

بــاركـــوله?! أنـــا جــاى مـن الــكـــومـــبــيـــوتـــر.. ومــتـــأكــد إن
الــكـرسى ضــاع.. وإن رفــعت الـفــوادى هـو الــلى خـده..

أنا متأكد من معلوماتى..
إبراهيم:

اســتـنى يــا حـازم بـاشــا.. دول كـانـوا بــيـقـولــوا مـاهـانش
عــلـيـنـا يـكـون لك كـرسى واحـد خــلـيـنـا الـكـراسى كـلـهـا

بتاعتك.. يكونوا يقصدوا..
حازم:

ـة جنحت.. ومـا هانش عـليهم أكـيد يقـصدوا إن الـقا
ه يـوصلولك كا يكون لـى كرسى.. كانـوا عايزين فـى ا

علومه دى.. ا
إحسان: 

كان الزم يا باشا تصدقنى
حازم:

(فى غـضب نـراه هائال) لـو سـمحـت سيـبـنى دلـوقت يا
دكتور إحسان.. 

إحسان:
لكن..
حازم:
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سرح بالتعليم العالى(2-1) فى مسابقة ا

اخلـروج لشـراء الـشمع ومن هـنـا تبـدأ حتوالته
ويـتم حـبـسه لـعدم وجـود بـطـاقـة شخـصـيـة معه
ويــعــانى من مــعــامـــلــة ســيــئــة داخل الــقــسم. إن
ــــر مـــرور ــــكن أن  احلــــدث الــــبـــســــيط كــــان 
الــكــرام لـــوال ظــهــور ســـامــبـــو ابن احلــارة الــذى
ذهب إلى أمـريــكــا وقـضى فــيـهــا خـمس عــشـرة
عـامــاً ثم عـاد إلى الــبـلـد مــرة أخـرى وحـدث له
ـــوقف مع الـــضـــبـــاط ولم يـــلق األهـــانــة نــفـس ا
ذاتــهــا ألنه مــواطن أمــريــكى. وتــفــجــرت طــاقــة
الــتـــمــرد لــدى بــرهــومــة والــغـــضب عــلى كل من
ـســرحــيــة عــلى الــعــديـد من حــوله. اعــتــمــدت ا
ـفارقات منهـا: أثناء جلـوسه عل النيل وظهور ا
الــعـــفــريت الــذى فـك أســره بــرهــومـــة وعــنــدمــا
طــلـب مــنه حتـــقــيق امـــنــيـــته وهى االنــتـــقــام من
أمــريـكــا فـزع الــعـفــريت من ســمـاع ذلك ورفض
الــعـــفــريت ألن هـــذا الــطـــلب فـــوق قــدراته ولم
يــســتـطع فـك عـقــدته الــتى سـبــبــهـا ســامــبـو له.
ـفـارقات ـفارقـات بـعد ذلـك وتصل ا تـستـمـر ا
ــشــهــد األخـــيــر حــ يــجــلس إلى مـــداهــا فى ا
بـرهـومـة عـلى قـاعـدة تـمـثـال أعاله جـواد أشـبه
بـتـمـثـال أحـمـد عـرابى الـشـهـيـر ويـرفض الـقـيام
عــنــدمــا يــأمــره أمــ شـــرطــة ويــوهــمه أن مــعه
ـتـطى صـهـوة اجلـواد ويـتـجـمع الـنـاس قـنـبـلـة و
ـسـئـول وقـنـوات الـتـلـفـزيـون ويـتـقمص دور وا
أحـــمــد عـــرابى/ اخملـــلص مـن الــظـــلم وتـــنـــتــهى

وته.                      سرحية  ا
اعـتـمـد اخملـرج مـحـمـد حـسن فـى هـذا الـعرض
ـوقف مع الـكـوميـديا عـلى استـخـدام كومـيـديا ا
ـــاط الـــشـــخـــصـــيــة الــلـــفـــظـــيـــة الـــنـــابــعـــة من أ
وثقافتهـا ولكن النص الذى كتبه صالح متولى
لم يسعفه ألنه اعـتمد فى األساس أنها حدوتة
ــــســــرحـــــة دون الــــكــــشف عـن الــــدوافع الــــتى
جــعـــلت بـــرهــومـــة يـــتــخـــذ هـــذا الــســـلـــوك الــتى
التـتـسـق مع أفـعـاله فى مـجـتـمع الـنص ظـهـرت

بــعض الـــشــخـــصــيـــات بــصــورة بـــســيـــطــة لــو 
حـــذفـــهـــا لن تـــؤثـــر عـــلـى مـــســـار الـــعـــرض مـــثل
شخصية رجنو صديقه كما لم يساعده النص
فى تـــوصـــيل حـــالــة درامـــيـــة مـــكـــتـــمـــلــة لـــذلك
سـاهـمت االسـتعـراضـات الـتى صـمـمـهـا الـفـنان
ـمـيزة عـمـرو عـجمى والـتـشـكيالت اجلـمـاعـية ا
تفـرج وحتجب اخللل الـتى ابتكرهـا المتاع ا
فى الــــدرامـــا ولــــكـن مـــا يــــؤخــــذ عــــلـــيـه دخـــول
ــمــثـــلــة فى الـــشــرطــة من الـــصــالــة الـــســلــطـــة ا
والــتـوحــيــد بـيــنـهــا وبـ اجلــمــهـور الــذى يـدافع
عــنـهـم بـرهــومـة ولــيـوضح لــهم أنــهم مـقــهـورين
ـسـئـولـ وأن ـواطـن فى صف ا فــكـيف يـكـون ا
كـل أحـــــــداث عــــــــرضه تــــــــرفـض ذلك وكــــــــشف
ـواهب الـتـمــثـيـلـيـة الـعـرض عـن مـجـمـوعـة مـن ا
مـثل محـمد سـعـد الذى قـام بدور بـرهومه مى

فريد التى قامت بدور زالبية.

أقـامت وزارة التعلـيم العالى مسـابقة العروض
ـعـاهـد الـعـلـيـا ـســرحـيـة الـتى تـتـنـافس فـيـهـا ا ا
ـتـوسـطه سـواء احلــكـومـيـة أو اخلـاصـة عـلى وا
مستـوى مصر الـتى أشرف عليـها السـيد عبد
احلــــمــــيــــد سالمــــة وكــــيل أول وزارة الــــتــــعــــلــــيم
ــهــنـدس ــســابــقــة بـحــضــور ا الـعــالى  وتــمت ا
ـركـزيـة مـحــمـد حـامـد شـلـتــوت رئـيس اإلدارة ا
لـلخـدمـات الـطالبيـة. شـارك فى مـسابـقـة هذا
الـعام مـا يقـرب من ثالثـ عرضـاً من مخـتلف
ـــعـــاهـــد الــــتى تـــنـــتــــمى لـــلـــوزارة  تــــقـــســـيم ا
ـعـاهــد الـعـلـيـا : األول ا ـســابـقـة إلى قـســمـ ا
ـسابقة فى ـتوسطـة. كشفت ا ـعاهد ا الثانى ا
ـعـاهـد هـذا الـعـام عـن اتـسـاع نـطـاق مـشـاركـة ا
واجلامعات اخلاصـة وكان لهذا أثر جيد على
ـقـدمـة ـسـرحـيـة ا ارتـفـاع مـسـتـوى الـعــروض ا
ــسـابــقـة تـوجـت اجملـهـودات الــتى تـتم كـمـا أن ا
عـــلى مــــدار الـــســـنـــة عن طـــريق إقـــامـــة دورات
شرف على تدريبية ترفع من مـستوى كفاءة ا
األنـشـطة يـحـاضـر فيـهـا أساتـذة مـتخـصـصون
ــسـرحـيـة اخملــتـلـفـة مــثل الـدكـتـور فـى الـفـنـون ا
ن الـشــيـوى والـدكـتـور صــبـحى الـسـيـد حـول أ

كيفية اختيار العناصر الفنية 
اللقطة النقدية

توسطة  عاهد ا (أ) عروض ا
تتنافس فى مسـابقة هذا القسم عروض بعدد
أصابع الـيـد الـواحـدة وهى حتتـاج إلعـادة نـظر
عاهد واليشذ عن ذلك العروض الفائزة من ا
فـلم تـكن مـكـتمـلـة الـعنـاصـر فـقـد يكـون عـنـصر
ـسـرحى اليـكـون اإلخـراج جـيـداً إال أن الــنص ا
بنـفس الكـفـاءة والعـكس أيضـاً قـد يكـون النص
جـــيــداً ويـــحــتـــاج اإلخــراج إلعـــادة نــظـــر ولــكن
ـشـاركـة هى ـعـظـم الـعـروض ا الـســمـة الـبـارزة 
شـارك فى الـتمـثيل ـستـوى اجليـد للـطلـبـة ا ا
ـســرحـيـات فى كـافــة الـعـروض تــدور مـعــظم ا
حـول مـوضـوع الـسـلـطـة فى أشـكـالـهـا اخملـتـلـفة
الــــتى تــــقــــهــــر اإلنــــســــان وعـالقــــة الــــفــــرد بــــهـــا
وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلى احلـــيـــاة االجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثل
" أو كــيف يــتالعب مــســرحــيــة "لــسه عــايــشــ
ـواطن بـالـسـلـطـة"الـوظــيـفـيـة" الـتى تـسـهم فى ا
صــنع إنــسـان غــيــر سـوى ولــكى يــتــعـامل مــعــهـا
يــــجـب أن يـــكــــون لـه وجه آخــــر شــــريــــروقــــبــــيح

كمسرحية "عفريت لكل مواطن".
عهد الفنى التجارى " ا 1ـ عرض"لسه عايش

بشبرا   
ركـز األول عـلى مسـتوى هو الـعرض الـفـائز بـا
ــتـــوســطــة قـــام بــتــألــيـــفه وإخــراجه ـــعــاهــد ا ا
صـالح عـــامـــر يــــدور الـــعـــرض حــــول مـــومـــيـــاء
حتــضــر من عـــصــر الــفــراعــنــة كــشــاهــدة عــلى
الـتـاريخ ولــتـشـاهـد إجنـاز ابـنــائـهـا ومـاذا فـعـلـوا
فروض بحـضارتهـا وكيف وصل بـهم احلال فـا
ـــؤلف ـــعـــاصــــر إال أن ا أنـــهــــا تـــأتى لــــلـــواقـع ا
استدعاعه إلى زمن احلمـلة الفرنسية لترصد

بــالــفــيــديـو بــروجــكــتــور وكــان الــعــرض يــحــتـاج
بعض الوقـت ليكـون مستـوى اإلخراج ليـتناسب
ـــثــال مع إمـــكـــانــات صـــانـــعـــيه فـــعــلى ســـبـــيل ا
ــشــهـــدان األول واألخــيــر الــلــذان يــدوران فى ا
ـــكـــاتـب يـــحـــجـب الـــرؤيـــة ـــكــــتب كـــان وضـع ا ا
بـالـنـسـبـة لـلـمـشـاهـد ولـكن الـعـرض كـشف عن
مـوهـبـتـ حـقـيـقـيـتـ هـمـا أحـمـد هـيـكل الـذى
قـــام بــدور راضـى وســـمــر أحـــمـــد الـــتى قـــامت

بدور مسعدة.    
عاهد العليا  (ب) ا

تـــنـــافـس فى مـــســــابـــقـــة هـــذا الـــعــــام أكـــثـــر من
عـــشـــرين عـــرضـــاً فـى هـــذا الـــقـــسم وتـــفـــاوتت
ــــتـــوسط إلى جـــيـــد جـــداً. مـــســـتـــويـــاتـــهـــا من ا
واشــتـــركت جــمــيـــعــاً فى ســـعى صــانــعـــيــهــا إلى
تــقــد عــروض مـــســرحــيــة ذات صـــلــة وثــيــقــة
ــــــعـــــاش وحــــــاولـت الــــــتـــــواصـل مع بـــــالــــــواقـع ا
اجلمهـور بشتى الـطرق سواء من نـاحية ابـتكار
ــاط كـــومــيــديـــة مــبــالغ فـــيــهــا مـــثل احملــامى أ
ـــاط أو من أوالــــفـــرفــــور إلى غـــيــــرهـــا مـن األ
ــوضـوعـات نــاحـيــة الـفـكــر الـذى يـتــجـسـد فى ا
طروحة فكان االجتاه األساسى فى عروض ا
مسابـقة هـذا العام هـو تشخـيص مأزق الوضع

احلالى فى اجملتمع.
عهد العالى 1ـ عرض"طنش ما تتجنش" ا

للخدمة االجتماعية بورسعيد
ــــركـــز الــــثــــالث وقـــام حــــصل الــــعـــرض عــــلى ا
بإخـراج الـعـرض محـمـد حـسن وحـصل اخملرج
ـركــز الـثـالـث فى اإلخـراج حـاول أيـضــاً عـلى ا
اخملـرج تـقـد عرض كـومـيـدى غـنـائى يـنهض
ـفــارقـات الـنـاشـئـة الـنص عـلى مـجــمـوعـة من ا
من عالقـة الذات(برهـومة) باآلخر(الـسلطة أو
ـواطن ال يــجـد حـقه فى الـســامـبـو) كــيف أن ا
الواقع ويهان من قبـل الضباط عندما لم يقف
لـه عـلى الــرغم من أنـه مـصــرى تــدور أحـداث
شهد زواج ـسرحية فى حارة شـعبية وتـبدأ  ا
بـرهـومـة وزالبـيـة وعـنـدما يـذهـبـان إلى الـبـيت
بعـد انتـهاء الـفرح ينـقطـع النور ويـقرر الـعريس

ــريـر الــذى يــعـيــشه اجملــتـمـع ودخـلت الــواقع ا
ومياء  من الصالـة ومعها مجموعة أشخاص ا
ــثــلــون األرواح وكل شــخــصـيــة مــعــهــا كــشـاف
إضــاءة صــغــيــر تــســلـط ضــوءه عــلى اجلــمــهــور
قصود به هو داللة على أن ما سـوف يحدث ا
إيــــصــــال رســــالـــــة له عــــنــــدمــــا يــــبــــدأ احلــــدث
ــــســــرح نالحظ أن الــــدرامى عــــلى خــــشــــبــــة ا
أحـــداثه تـــدور فـى مـــصـــر قـــبـل دخـــول الـــثـــورة
الـفـرنـسـيـة مـشـاهـد غـيـر مـرتـبـطـة عن صـراع
دور الـــســـلـــطـــة فى انـــهـــيـــار اجملـــتـــمع وحتـــالف
ـــشـــايخ مـــثـل اجلــبـــرتـى مع الـــســـلــطـــة  ظـــلم ا
ـمـالـيك ألفـراد الـشـعب والـفـقـر الـذى يـسـود ا
ـومـيـاء الـفـرعـونـيـة /الـشـاهـدة الـبالد وتـعـود ا
عـلـى مـاحـدث فى تـلك احلـضـارة الـعـريـقـة إلى
ـسـرحى الذى تـابوتـهـا مـرة أخرى فـالـتألـيف ا
قـــــام به اخملــــــرج كـــــان مـــــبـــــتــــــوراً وعـــــبـــــارة عن
مـجـمـوعـة صـور حـيـاتـيـة مـفـكـكـة صـنـعت بـنـاء
درامـيـا غـيـر مـكـتـمـل الـعـنـاصـر حتـكى حـدوتـة
فـى األســـاس ولم تـــرق إلـى احلـــدث الـــدرامى.
وكـان الـديكـور يـنـتـمى إلى عـصـور مـخـتـلـفة من
فــــرعـــونـى إلى عــــربى ولــــكن مـــا يــــؤخــــذ عـــلى
سـرحى اخللط الـواضح فى توظيف الـعرض ا
الـتـعـبـيـر احلركـى الذى صـمم فـى إطار حـديث
ومـــوســـيـــقى غـــربـــيـــة وكـــان غـــريـــبـــاً عـن حـــالــة
ــســرحى. إال أنه يُــحــسب لــلــمــخــرج الــعــرض ا
ابتكار تشكـيالت حركية جيدة التوجيه اجليد
وخـــلق شـــخـــصـــيـــات درامـــيـــة يـــتـــفـــاعل مـــعـــهـــا
اجلـــمـــهـــور وأبـــرز مـــجـــمـــوعـــة من الـــعـــنـــاصـــر
الـتمـثـيـلـية الـواعـدة مـثل أحـمد قـاسم مـحـمود
ان شـعبـان هبـة أحمـد أحمد أبـو السـعود إ

عبد اجلليل.
عهد الفنى 2ـ عرض" عفريت لكل مواطن" ا

طرية                    التجارى با
ـــركـــز الـــثـــانى عـــلى وهـــو الـــعـــرض الـــفـــائـــز بـــا
ــســابـــقــة وهــو من تــألـــيف الــكــاتب مــســتــوى ا
لــــيــــنــــ الــــرمــــلى وإخــــراج إسـالم لــــغــــا الـــذى
استعان فى جتسيـد حالة االنفصام عند عبده

بعض النصوص حتتاج إلى خبرات
تمثيلية كبيرة

اللوحة للفنان طارق زايد
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سرحي جريدة كل ا

> إن دور األم فى أفالم من طراز "اجملنونة" "بابا عريس"
" "شباك حبيبى"  "خد جميل" لم تكن عالمات بارزة و لكن األمر تغير كثيرا  "بابا أم

عندما صار عليها أن تكون حماة".
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1 –الـدكتـور إحـسـان نوار: مـهـيب رأسه يـجـلله الـشـعـر الفـضى األنـيق نـبرات
صـوته عـمـيـقـة ونـظارتـه الـطـبيـة تـأكل قـدرًا كـبـيـرًا من وجـهـه.. سنـه تـعدت

اخلمس بقليل.
2 – امــتـثـال: سـيـدة يــقـتـرب عـمــرهـا من اخلـمـســ فـيـهـا بــقـايـا جـمـال راقٍ
وشـموخ عـمـدت الـسنـوات األخـيـرة إلى حتطـيـمه فى الـطبـقـة الـوسطى. وهى

بنت خالة الدكتور إحسان.
3 – نهى: ابـنة امتثال الوحيدة جمـيلة كأمها.. أنيقة للـغاية عيناها تبرقان

بذكاء عصرى مخيف.. فيها دالل ال يخفى.. من الواضح أنها دللت صغيرة.
البـسه الـتى ـظـهـره.. و 4 – حـازم أبـو الـنـصـرات: شـاب أنـيق يـعـتـنى جـدًا 
ـوضة فى أوربـا وأمريـكـا.. ليـست له الصـورة الـتقـليـدية تـشى بآخـر خطـوط ا

. للباشوات برغم أنهم ينادونه دومًا بالباشا.. فى كالمه لثغة خفيفة للس
5 – إبـراهـيم نـدا: شــاب جـمـيل الـصــور يـبـدو الـثـراء جــلـيًـا فى أصـوله.. وفي
مالبــسه  وأشــيــائه الــصــغــيــرة ســلــســلــة مـفــاتــيـح الـســيــارة مــثال... نــظــارته

الفخيمة... دبوس رابطه العنق ... وزراير القمصان.
6 – الـسكران: ليس ذا أصـول عريقـة  لكنه ذو ثراء مـحير .... ال يـستطيع أن

هرج ... يخفي في نفسه طبيعة ا
ذيع داخلى فى ملهى ليلى.. 7 – صوت :(1) حالم 

8 – صوت :(2) رقيق لسكرتيرة حازم أبو النصرات..
9 – صـوت :(3) عـميـق خشن لـعـضـو األمـانـة العـامـة حلـزب الـكـتلـة الـكـبـيرة.
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سرحي جريدة كل ا

> كانت لها مواصفات خاصة جعلتها تؤدى أدوارها ببراعة للدرجة التى جعلت بديع
خيرى يكتب لها أدوار احلماة خصيصاً  وكان اسم أول مسرحية لها مع الريحانى
ا تدلع. الدنيا 
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إبراهيم:

بتـوع قطـعنـا ديل األسد الـبريـطانى.. وغـاندى وجـمال
لكية.. عبد الناصر.. اللى ما صدقوا خلصنا من ا

حازم:
تـــقـــصـــد إســــمـــاعـــيل بـــيه.. أنـت الـــظـــاهـــر عـــلـــيك مـــا
تـعـرفوش كـويس مـن الكالم ده ,ومـا يـقـولـوش إال وهو
سـكـران بس ثم إن الــنـاس الـلى مـخــوفـيـنك دول.. مـا

يتخافش منهم دلوقت..
إبراهيم:

(فى قلق) ح نشوف..
حازم:

تشوف إيه?!!
إبراهيم: 

أنت مــوش رشــحـت نــفــسك قـــصــادهم ضــمـن قــائــمــة
حزب الكتلة الكبيرة

حازم:
(فى لؤم) ودفعت مليون جنيه..

إبراهيم:
مليون!!!

حازم:
مصاريف دعاية للقائمة..

إبراهيم:
موش كتير مليون جنيه?..

حازم:
(بــثــقـة وبــشـكل جــازم قـاطع) أله.. (يــصل الـنـادل..

ويضع زجاجات)
إبراهيم:

(حلـظــة صـمت ويــفـرك إبــراهـيم يــده فى عـصــبـيـة)
كن أسألك سؤال يا باشا..

حازم:
كن قوى..

إبراهيم:
إحنا مالنا يا باشا ومال السياسة..

حازم: 
ده سـؤال?! الــسـيــاسـة يــا إبـراهــيم هى الــكل فى الـكل

فى إدارة األعمال (يغمز) األعمال الكبرى..
إبراهيم:

البعد عنها غنيمة يا باشا..
حازم:

كـان زمـان.. اآلن يـا عـزيـزى االقـتـراب من الـسـيـاسـة
شاركة فى صنعها هوّه الغنيمة الكبرى.. بل وا

إبراهيم:
موش فاهم يا باشا..

حازم:
ــا ابـتــعـد أصــحـاب األعــمـال أنـت نـســيت الـلـى حـصل 
الكبرى عن السياسة أيـام اللى ما يتسماش.. النتيجة
كـــانـت إن كل الـــتـــشـــريــعـــات صـــدرت فـى غــيـــر صـــالح
األعمال الكبرى.. ثم ما تنساش إن أصحاب األعمال
ـزاجهم.. الـكبـرى ما ابـتـعدوش عن الـسيـاسـة وقتـها 
كويس.. (وهو ينظر إلى بعيد) الدكتور إحسان وصل

أهوه..
إحسان:

(يصل إليهما الدكتور إحسان) مساء اخلير..
حازم:

مساحـة النور يا دكتور.. (يـتم التعريف) إبراهـيم بيه
ندا..

إحسان:
تشرفنا..
إبراهيم:

إحنا اللى اتشرفنا يا دكتور..
حازم:

الدكتور  –إحسان نوار.. غنى عن التعريف..
إبراهيم:

طبعا.. أنا جى النهارده عشان أقابله..
إحسان:

الــعـفـو.. الــعـفــو يـا إبـراهــيم بـيه.. (يـقـولـها فـى تزلف
واضح)
حازم: 

نلحق نتكلم شوية قبل النمرة اللى جايه.. النمره اللى
ـره بـحق وحـقـيقى.. (يـنفـعل بـوجـهه وبوضع جـايـة 
أصابعه كاخملالب وصوته ما يوحى بالنمرة) تايجر..

إحسان:
(ضاحكا) خير يا باشا.. (يفتعل إنه خائف)

حازم:

ندا وحـازم أبـو النـصـرات يصـفـقان فى صـور راقـصات
سرح الصغير.. جميالت إجنليزيات على البيست أو ا
لـلـغـايـة ورشـيقـات لم تـعـتـد الـرشـاقـة عـلى أنـوثـتهن
ـتـفـجــرة.. الـريش يـتـطـايـر عـن أجـسـادهن الـعـاريـة ا
تقـريـبـا.. إال من ثالث جنـمـات.. اثنـتـان عـلى الـصدر
وواحـدة فى أسفل مـنـتـصف احلوض سـكـران يـصفق

فى صور ويطلق جملة من جملة ب وقت وآخر)..
السكران:

أحـب اإلمــبــراطــوريــة اإلجنــلــيـــزيــة خــصــوصًــا نــصــهــا
احلـلو.. نصها الـناعم.. أصل بصراحـة اإلمبراطورية
اإلجنـــلــيــزيـــة نــصــ نـص نــاعم.. ونـص مــوش خــشن
(فــتـرة رقص) أمــوت فى بـــنـــات األســد.. األســـد الــلى
قــطــعــنــا ديــله ســنــة  1956فى الــســويس.. أمــوت فى
بــنـــات األســد وأكــره بــنـــاتــنــا لألسـف الــشــديــد (فــتـرة
رقص) أمـوت فى الل احلـليب اللى دايب فـيه الشفق
األحـمر شفق غروب شـمس اإلمبراطوريـة اإلجنليزية
بـسـبب غـانـدى وجمـال عـبـد النـاصـر.. إشـفق يـا شفق
(فــتـرة رقص) أمـــوت فى إمــبـــراطــوريـــة غــربت عـــنــهــا

الشمس وطلع منها ميت قمر..
(تنـتهى الـرقـصة ويـنتـقل السـكـران إلى حيث يـجلس

حازم وإبراهيم).
السكران:

أمـوت فى الريش الـلى مـا يخـبيـش.. الريش الـلى على
مـفيش.. شـفت يا حازم بـيه يا أبـو النـصرات.. الـبنات
كـــانــــوا حـــاطـــ عـــلـى جـــســـمـــهـم ثالث جنـــوم.. مـــوش

بذمتك الكالم ده غلط..
حازم:

هو غلط.. بس غلط ليه?
السكران:

إزاى يــحــطــوا الــنــجــوم تالتـه وإحــنــا فى مــلــهى خــمس
جنوم!!
حازم:

ال.. أنت وصلت يا إسماعيل بيه..
السكران:

بــيــنى وبــيــنك أنــا كــنت ح اعــتـرض بـس خـفـت حلـسن
يـــســـمــــعـــوا كالمـى ويـــزودوا الـــعــــدد.. كـــويس الــــلى مـــا

حطوش مع التالت جنوم هالل..
حازم:
ليه...

السكران:
ــلـكــيــة واحـنــا مـا صــدقــنـا خــلـصــنـا كــانــوا ح يـرجــعـوا ا
لك فـاروق فى األوبرج ـضى ماشيًا) أحب ا منـها.. (

بس..
إبراهيم:

(معقبًا) أهو أنا موش خايف إال من الناس دى..
حازم:

أنهو ناس..

حــطـيـت خـطـه أوالً أوضب بــيـتــنــا.. بــعــد كــده أجـيب
عربية بعد كده أجهز نفسى.. كويس..

إحسان:
توضبى بيتكم ليه..

نهى:
ألن الـعــريس ح يــيــجى بـيــتــنـا عــشــان يـخــطــبـنى.. الزم
يـيــجى بــيت شــيك عـشــان بس إنى مــوش ح أقــبل بـأى

حاجة فى بيتى.. بيتى اللى ح يجيبهولى..
إحسان:

معقوله برضه..
نهى:

ـكن أجــيب الــعـربــيـة األول.. وأرحم نــفـسى من كــان 
ــواصالت.. لــكـن فــكــرت.. افـــرضى الــعــريس دوخـــة ا
سبق وجه يا نهى.. تبقى خسرت كتير لو شاف البيت

زى ما سابه بابا..
امتثال:

بيتنا ماكانش يكسف يا نهى..
إحسان:

بصراحة يا امتثال كان يكسف..
امتثال:

إنت مـــا شـــفــتـش الـــبــيـت أول مـــا اجتــوزت كـــان عـــامل
إزاى?!!
إحسان:

(فى بـراءة مــفــتـعــلـة) أنــا بـــا أتــكــلـم عن الــلـى شــفــته
مؤخرًا.

نهى: 
(تـقـاطــعـهـمـا) قــلت أأجـل الـعــربــيــة إذا الــعــريس جه
بــدرى يـجــيـبــهـالى هــوّه.. إتـأخــر.. أجـيــبـهــا أنـا وأمـرى

لله..
إحسان:

(ضاحكا وغامزا بعينه) ع العقل..
نهى:

مـامـا يـا أونـكل مـتـصـورة.. إنى بـخـطـتى دى.. بـا أرمى
الـفـلـوس.. وخـايـفه أكـون بـا أرمـيـهـا عـشان مـا تـعـبـتش

فيها.. إيه رأيك أنت فى خطتى يا أونكل..
إحسان:

(وقـــد هــبـط فى كــرســـيه مـــتــأمالً نـــهى فى إعـــجــاب
شـديد..) اتطـمـنى قـوى يـا امـتـثـال.. نـهى عـاقـلـة جدا

وبنت.. بنت زمانها..
نهى:

ـكـتب.. بـيـنمـا امـتـثال (تـسـيـر فى دالل لـتدور حـول ا
تزفـر من الضـيق والغـيظ وبرعش اخلـوف أصابـعها..
نـهى تـهـمس فى إذن إحـسان) إبــراهـيم بــيه مـاقالكش

عنى حاجة تانية?
(إظالم.. وفى الظالم.. يصرخ إحسان فى غضب..)

إحسان:
استنى.. استنى حلظة..

قدمة.. ونرى اإلعداد وهو يتم سرح وا (تضـاء أنوار ا
ـنـتـصف.. لـلـمـشـهـد الــتـالى تـرتـفع أمـامــنـا سـتـارة ا
لـنــرى.. أن بـعض الــتـجــهـيــزات قـد أعـدت.. خــلـفه..
بيـست. أو مـسرح صـغيـر ملـون اإلضـاءة فى منـتصف
سـرح تقـريبًـا يرتـبـون حوله بـعد مـناضـد الرواد فى ا
مـلـهى لـيـلى.. تـبـدو من عـراقـته أنـه األوبـرج الذهـبى
ـفـارش التى سـرح.. وا الفـضى يـتـهـدالن من سقـف ا
تعـلوها زهـريات صفت ورودها بـعنايـة.. االكسسوارات
كلها.. يتم جتهيزها.. أثناء كلمات إحسان التى خرج

غاضبا ليقولها..
إحسان: 

ــشـهــد مــا خــلـصش.. (ال يـعـيـره الـرجـال اسـتــنــوا.. ا
هـتمـون بعـملـهم أى إذن صـاغية) اسـتـنـوا.. ح نرجع ا
ـشـهـد لـلـمـشـهـد الـتى فات.. (ال يـنتـبهـون لـكلـماته) ا
الـلى فـات مـا خلـصش.. (لـلـصـالة) أنـا قـلت لـكم إنى
أفـــهــمـــهـــا وهى طـــايـــره.. ودلـــوقت الزم تـــصــدقـــونى..
ـــــؤلف مـــــصــــمـم عـــــلى تـــــشــــويـــــهى.. واضح جـــــدًا إن ا
سرح) اسـتنـوا... إيه.. موش عـايزين (لـلرجال عـلى ا
ـــشــهـــد الـــلى فــات تــســـتــنـــوا.. مـــاشى.. أنــا ح أكـــمل ا
لـلـجـمـهور.. (يـلتـفت إلى الـصالـة مـحاوالً أن يـهدىء
ـــشــهـــد الــلى انـــتــهـى مــنــذ من تــوتـره الــشــديـد) فى ا
حلـظــات يـا حــضـرات.. وزى مــا اتـضح لــيـكم امــتـثـال
بنت خالـتى وبنتـها نهى كـانوا جايـ يشكرونى.. بس
الـــلى مـــا وضـــحـش أنــهـم كـــانـــوا جـــايــبـــ لـى هـــديــة
ـــؤلـف رجع فى كالمـه وشـــال الــهـــديـــة لـــيه?!.. ألنى ا
رفـضـتـهـا رفــضت آخـذ هـديـة من بـنت خـالـتى مـقـابل
خـــدمـــة.. طــبـــعـــا ده مــوقـف يــحـــسب لى يـــظـــهـــر نــبل
ــؤلف يــســيـبه شــاله.. كــده أنـا أخالقـى.. إزاى بـقى ا
ـؤلف قـاصد يـشـوهنى اقـتـنعت ولـعـلكـم اقتـنـعتم إن ا
ـؤلف (فى غـيظ شـديد) مـاشى.. (فى غـيظ أكـبر) وا
ـشـهد بـتـؤكـد إن امتـثـال كانـت قلـقـانه جدًا خـلى روح ا
عـلى بــنــتــهـا أنــا مــا أنــكـرش إنــهــا كــانت قــلـقــانه بس
موش للـدرجة دى.. وما أنـكرش بعد كـده إنها كـلمتنى
ا أكـدت لها.. فى الـتلـيفون مـرت ومـا ارتاحـتش إال 
إن نهى بـتحب إبـراهيم بـيه وإن الراجل أو الـشاب إذا

أردنا الدقة سايل لها لكن.
إظالم... ويـــصــرخ إحـــســان فى الـــظالم.. مع بـــدايــة
ـوسـيـقى أجـنـبـيـة راقـصـة تـشـتـد مع الـوقت خـافـته 

سرح. وتعلو إلى قمتها عندما يضاء ا
إحسان:

ولع النور.. أنا ما خلصتش..
تهبط لوحة وتضاء مكتوب عليها.

شهد األول"  "ا
إحسان: 

(يـتــكــلم فى الـظالم) مش مـــهم.. مــلــحـــوقه.. الــنــاس
موش ح تمشى قبل ما أوضح لهم رأيي كامالً.

(يضاء النور.. الرواد أخذوا أماكنهم وبينهم إبراهيم
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سرحي جريدة كل ا
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سرحي جريدة كل ا

ة > من أهم األفالم التى شاركت فيها : لصوص لكن ظرفاء�1969 العائلة الكر
راهقان�1964 حكاية جواز1964 رسالة من امرأة مجهولة -  1962 1964 ا

1959 احملتال  1954 ابن لاليجار 1953.

> توفيت مارى منيب فى 21 يناير عام  1969 بعد أن صارت عالمة فى تاريخ
صرى والعربى وبخاصة بصمتها فى مجال الكوميديا . التمثيل ا
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شــفـــتى يـــا مــامـــا.. أصل حــضـــرتك مـــتــصـــوره إنى مــا
بــــقــــبــــضش إال مـن إبــــراهـــيـم بــــيه بس.. (األم تـــشــيح

تعضة) بوجهها 
إحسان:

ـ يـا امـتــثـال?!.. مـوش لـيـكى الـبـنت شـاطــره قـوى.. 
طـــبــعـــا الـــبـــنت دى أكـــيـــد طـــالـــعه ألبـــوهــا.. (يــتــكــلم

ضاحكا).
امتثال:

ا تصفعه أبوها.. يا ريت كل الناس زى أبوها.. (وكأ
بكلماتها)

نهى:
كل وقت وله أدان يا ماما..

امتثال:
وإبـراهيم بـيه فى وقت قصـير كده يـقدر يـسيـطر على
الــــســـوق.. ويــــخـــلص مــــشـــاكل الــــنـــاس كــــمـــان.. ده مـــا

كتب.. (كالمها إلحسان)  بقولوش حاجه فاحت ا
إحسان:

إبــراهـيـم بـيه مــاهـواش إبــراهـيـم بـيه يــا امـتــثـال وبس
إبراهـيم ده عيـله اتـصاالت.. عالقـات اجتـمـاعيـة على
كتب.. أعـلى مستوى.. لـو ماكانش كده ماكـانش فتح ا

الشهادة لله الولد ده شديد الذكاء..
نهى:

جدًا يا أونكل (متدخلة فى احلديث)
إحسان:

(وقـد الحظ ضـيـقـهـا واضـطـرابـهـا) أنت مــوش جـايه
تـشـكـريـنى يـا امتـثـال.. أنت جـايه لى عـشـان أطـمنك..

أنت قلقانه على نهى..
امتثال:

قوى يا إحسان..
نهى:

(مـقاطـعة أمـها) أونـكل اسـمـعـنى أنـا بـاكـسب كـثـير 

ــشـهــد اخلـامس!! هى (قـلـقًـا مـنـدهـشًـا) يــا خـبــر.. ا
نــاقــصــة خلـفــنــة.. (مــوســيــقى ويــضــاء الــنــور.. ســتـارة
ـــســرح فى وســـطى قـــد أســـدلت تــنـــتـــقص مـــســاحـــة (ا
الـركن األيسر.. مكـتب أمامه كرسى يـواجه اجلمهور..
ـثل ـكـتب.. مـربع  مـلـفـات كـثـيـرة فى مـكـتـبه.. خـلف ا
نافـذة عليها شيش حـصيرة.. فوتيهـات بينهما إصيص

زرع وخوان صغير..
ـــكــتب يـــجــلس الــدكـــتــور إحــســان.. أمـــامه عــلى عــلى ا
الـكـرسى.. امـتـثـال ابـنـة خـالـته.. أمـام أحـد الـفـوتـيـه

فتجلس عليه.. نهى فى كامل زينتها وقيافتها)
امتثال:

نـهى قـالت الـظـاهر يـا مـامـا أنـكل إحسـان مـوش عـايز
يكررها ويجيلنا نروح له إحنا عشان نشكره..

إحسان:
هم.. نهى مبسوطة فى شغلها? تشكرونى ده كالم?! ا

نهى:
(من مـكـانـهـا فى انـفـعال) مـبــوسـطـة جــدًا يـا أونـكل..

مبسوطة خالص.
إحسان:

هــايــله.. األســتــاذ إبــراهــيم نــدا هــوّه كــمــان مــبــســوطــة
جــدًا.. بــيــقــول لى إنف هــديــتــنـى بـهــديـه مــوش عـارف

أشكرك عليها أزاى..
نهى:

(فى دالل) حقيقى يا أونكل.. قالك كده?!!
إحسان:

(المـتثال) الـظاهر نـهى شاطـره فى كل حاجة إال فى
إنها تعرف قيمة نفسها.. (نهى) مبسوط منك جدًا يا
ستى.. بـيقـول بإن أعـماله مـنتـظمـة مواعـيده مـنتـظمة
بيدخل مكتبه يحس إنه داخل بيت جميل ودنيا جميلة

نهى:
احلقيقة إبراهيم بيه حانطى خالص يا أونكل..

دلوقت شـكله إيه? قـلت للـمـؤلف هاتـها وهى بـتتـحايل
عـلى عـشان أشـغل بنـتـها عـشان الـناس يـشـوفوا بـيتـها
كـان شكـله إيه وبعدين بـقى إيه.. ووعدنى بس واضح
ــهم كل الـلى بـنت أنه حلس وعـده كــويس إنى هـنـا ا
خــالـتـى فـيه دلــوقت مـن خـيــر الــوظـيــفــة الــلى لــقـيــتــهـا
شهد ؤلف قال إن هو ا للبنت ال عليـنا بس ما دام ا
األخـير يبـقى واضح إنه موش ح يتـعرض على أني ما
ــشــهـد تــخــلــيــتش عـن بـنـت خــالــتى وعــشــان يــكــتـمـل ا
األخير ح أفهمكم إزاى أنـا ما تخليتش عنها رغم قلة
أدبهـا وطولـة لسـانهـا.. أنا (ثالث دقـات تقلـيدية) آه..
ـؤلـف مـوش عــايــزنى أحــرق له الــتــصــعــيـد واضـح إن ا
الدرامى.. مش مـشكـلـة.. أنا مـعاكم لـآلخـر اتفـضل يا

شهد ومعنوياته مرتفعة). باشا اشتغل.. (ينهى ا
إظالم.. وتهبط لوحة تضاء مكتوب عليها

شهد الثانى" "ا
مع عـودة اإلضاءة نرى مكتـبا جميال حـوائطه مغطاة
بـنـوع نـادر من اخلـشب الـفـاخـر (ال ٠) ضـوء خافت ال
نـعــرف مـصـدره بــرغم وجـود ثــريـات مـبــهـرة مـكــتـبـات
أرابـيـسك تــضم كـتــبـا مــغـلـفــة بـاجلــلـد األسـود تــغـلــيـفًـا
فـاخرًا أبسـطه تغـوص فيـها األقـدام أصص يكـسوها
اجلــلـد لــنـبــاتــات مـورقــة داكـنــة االخــضـرار فــوتـيــهـات
جــلــديــة ضـــخــمــة وكــراسـى جــلــديــة أيـــضــا تــدور عــلى
مـحورهـا وكلـها حتـتـضن اجلالس بـتـجاويف مـحسـوبة
فى ظـهورهـا مـكـتب من الزجـاج الـفـيمـيه داكن الـلون
عــلـيـه طـاقم فــاخــر وأدوات كـتــابــيـة غــائص فى حتف
ـليـونـير تـضـمهـا... جـو سـحرى راق.. إنـنـا فى مكـتب ا
حازم أبو النصرات.. تـعود اإلضاءة لنجد إبراهيم ندا
يـــهـــلـل.. ويـــدور حـــول (مـــكـــتـب لـــيـــحـــتــــضن حـــازم أبـــو
ــذيع فى الـتـلــيـفـزيــون الـذى كـانـا الــنـصـرات.. بـيــنـمـا ا

يراقبانه يعلن
ذيع: ا

قــدمــنــا لـســيــادتــكم بــيـان الــســيــد وزيـر الــداخــلــيـة عن
الـنـتائج الـنهـائـية لالنـتـخابـات العـامـة جمللس الـشعب..
ـد حـازم يـده مـتـخـلـصًـا من أحـضـان (مـوسـيـقى.. و
إبراهـيم الذى ال تـنقـطع عن الصـياح.. يـلتـقط حازم
ـوت كـنـتـرول لـيــطـفىء الـتـلـيـفــزيـون فـتـنـقـطع الـر

وسيقى) ا
حازم:

(بفرحة عظيمة) نتيجة عظيمة عظيمة.
إبراهيم:

مبروك يا باشا..
حازم:

أغلبية ساحقة يا إبراهيم!!
إبراهيم:

(ضـاحكا) سـاحقه ماحـقة ال تصـد وال ترد على رأى
الكاب عادل شريف!!!

حازم:
!? العارضه ح تروح مننا ف

(إظالم وفى الظالم نسمع صوت إحسان)
ص. إحسان:

سرح! نور مقدمة ا
شـهد فى سـرح بيـنـما يـتم تـغيـيـر ا (تـضـاء مقـدمـة ا
ـشى إحـســان إلى مـكـانـة اخلـلـفــيـة أو وراء الـسـتــار 

مفكرًا..
إحسان:

مـــا أعـــرفش الـــلـى حـــصل ده تـــعـــديل مـن اخملــرج وإال
شهد اللى فات ؤلف ا فكرة طلعت فجأة فى رأس ا
ـشـهـد الـتانـى فى اللـخـفـنـة الـلى عامـلـيـنـها اللـى هوّه ا
ـشهد األخير ما انتهاش على كده واللى جابوه بعد ا
ــفـتــرض إن كــان لــيه بـقــيــة وإن أنـا بــا أظــهـر فــيــهـا ا
موش عارف قطعوه لـيه.. موش مهم تقطعوا يوصلوا
أنــا هـنــا.. الـلى ح يــقـطــعـوه ح أوصـلـه والـلى يــخـبـوه ح
أفــضـحه ثم إلـى مـوش فـاهـم هـوّه مــنـعـنـى لـيه من أنى
أقولـكمـأنـا موش ح اتـخـلى عن بنت خـالـتى إزاى ليه?!
ـشهـد األخـير.. يـعـنى موش ح الـكالم ده ترتـيـبه بعـد ا
أبوظ له حاجه.. ومـا دام هوّه رسم لكم صورتى.. من
ـا هـو واقـعى وحـقـيـقى من حـقى حـقى إنـى إعدلـهـا 
طــبـعــا.. ســواء قـبـل أو رفض ح أوضح مــوقـفى (دقـات
ثالث) إيه احلـــكـــايـــة.. جــايـــز ح يـــجـــيب مـــشــهـــد بـــعــد

أخير.. جايز.. ما هى متلخفنة متلخفنة..
إظالم.. موسيقى تهبط لوحة وتضاء مكتوب عليها..

شهد اخلامس" "ا
فى الظالم نسمع صوت إحسان..

صوت إحسان:

امتثال:
(فى قلق) احلقيقة أنه حانطى زيادة عن اللزوم..

إحسان:
زيادة عن اللزوم!!

امتثال:
أيوه.. كل شوية هدايا.. ومكافآت..

نهى:
مـوش هـدايـا ومـكـافـآت يا مـامـا.. عـمـوالت.. عـموالت
يـا حـبـيــبـتى بـيـزنس.. مـامــا يـا أونـكل مـتـصـوره إن أنـا
ــا أتــمم صــفــقـة ــرتـبـى بس.. أونـكـل.. أنـا  بــاشــتــغل 

للمكتب.. موش يبقى لىّ عمولة فيها..
إحسان:

ا أنت اللى تتمميها أيوه..
نهى:

والعمولة موش نسبة من تمن الصفقة..
إحسان:
طبعا..

نهى:
ماما موش راضية تقتنع بكده..

إحسان:
ــة.. بـــالـــراحــة عـــلى مـــامـــا يـــا نــهـى.. مــامـــا دقـــة قـــد

مالهاش فى دنيا األعمال والصفقات.. والتجارة..
نهى:

ونــاس بـــيــجـــولى حلـــد عـــنــدى يـــا أونــكـل.. كــلـــمى لـــنــا
إبــراهـيم بــيه فى الــصـفــقـة الــفــوالنـيــة يـاخــدهـا مــنـا..
يرسـيـها عـلـينـا يـخلص لـنـا مشـاكـلهـا فى اجلـمارك أو
فى الوزارات.. يا أخلص لـهم شغلهم.. موش يبقى لى

عمولة?!.
إحسان:
طبعًا..

نهى:

إحسان:
ح أطلع يا بنت خالتى.. بس قبل ما أطلع..

امتثال:
ما تتكلمش وال كلمه (تقوم) أطلع بره..

إحسان:
(وهـو يتـجه إلى الباب) طـالع.. بس ألنك مـا تهـونيش

علىّ..
امتثال:

كلب..
إحسان:

انـصـحك إنك مـا تـكــرريش الـلى حـصل الـنـهـارده.. مـا
كتب.. عشان ما تتبهدليش.. جتيش ا

امتثال:
مـا اهــونش عـلــيك يــا كـلب?!! اطــلع بـره.. بــره.. بـره..
(يـخــرج تـقـعـى تـالـته) هــوّه أنـت لــسه فــيه حــاجه مــا

هانتش عليك.. كلب..
إظالم... وفى إظالم نسمع صراخ إحسان..

إحسان:
ـسرح.. (يـضاء الـنـور.. يكـلم إحـسان لـنـرى مـقـدمـة ا
اجلــمـهـور) أنــا كــنت وعــدتــكـم بــإنى مــا اتــدخــلش فى
ؤلف الـعرض لـكن أنا بـقى با أفـهمـها وهىّ طـايره ا
شهد ده.. عـشان عايز يوريكم الدكتور إحسان بدأ با
عـلى حقيقـته بس دى موش حقيقـتى كويس إنى هنا
عـــشــان أوضح لـــكم أصل خـــيــرًا تــعـــمل شــرًا تـــلــقى
امـــتــثـــال بــنت خـــالــتى الـــلى شــتـــمــتــنـى دى وقــعت فى
عــــرض (يـــقـــلـــدهـــا) إنت عـــــارف يــــا ابن خــــالــــتى إن
اخلريج ما بيشـتغلوش اليوم دول وإحنا ظروفنا
زى مــا أنت راسى أنـت مــعــارفك كــتــيـــر وكــلــهم عــلى
مـســتـوى عــشـان خـاطــر بـنت خــالـتك شــوف شـغالنه
كــويــسه لــلـبــنت.. (يـقـلـد نـهى) أنــا يــا أونــكل لــهــلـوبه
لـغات عـلى مسـتوى تـايبـنج كـمبـيوتـر... وزى القـمر!
ــــهـــمـــ ـــكـن أكـــون ســــكـــرتــــيـــره حلــــد من ا يـــعــــنى 

بــــصـــراحــــة يــــا أونـــكـل مـــوش ح تــــنــــدم لـــو رشــــحـــتــــنى
(بـصوته) أنـا قـلت لـكم إنى من أسـرة مـتـوسـطـة بـنت
خـــالـــتـى الـــلـى شـــتـــمــــتـــنى دي مـن قـــرايـب الـــكـــحــــيـــتى
ـؤلـف مـوش عـايـز يـقـولــهـولـكم إنـهـا خـالص.. والـلى ا
كـانت بـتـحـبـنى.. وإن أنـا ضـحـيت بـحـبى لـيـهـا عـشـان
ــشـرف عـلى أجتـوز بــنت رئـيـس الـقـسم فـى الـكـلــيـة ا
الـدكـتوراه بـتـاعـتى أقـصـد زوجـتى األولى من يـوم ما
سـبت بـنت خـالتى وهـى موش طـايـقانى! شـفـتـوا بيـتـها

إحسان:
(وهو يعاين العفش) متهيألى حقك وصل خالص..

امتثال:
(تهاجمه لتصنعه) بتقول إيه.. بتقول إيه ياكلب..

إحسان:
ـــسك بـــيـــدهــا) بـــقــــول هى دى احلـالوه ومـــفــــيش )

حالوة من غير نار..
امتثال:

إنت.. إنت.. (وهى تـضغـط على أسـنـانـهـا من الـغيظ
وتهاجمه لتصفعه)

إحسان:
ــــسـك بــــيــــدهــــا مــــرة أخـــرى) ومع ذلـك حــــــقك ح )

اجيبهولك...
امتثال:

ح جتيبهولى إزاى?!..
إحسان:

ح أجيبهولك.. دى لعبتى..
امتثال:

أنا عايزة أشوفه مرمى فى السجن..
إحسان:

كن.. بعد ما أدفع عنه?! موش 
امتثال:

إنت ح تدافع عنه!! (بلهجة شديدة االندهاش)
إحسان:

إنت ناسيه إن أنا مستشاره القانونى..
امتثال:

ح تـدافع عـنـه بـعـد الــلى عـمـلـه فى بـنت بــنت خـالـتك..
(تـهاجـمه لتـضربه) ح تـدافع عـنه بعـد مـا مرغ شـرفـنا

فى الوحل!!!
إحسان:

(يدفـعها بـقسوة لـتسقط عـلى الكرسى) ح أدافع عنه
وح أجيبلك حقك.

امتثال:
إنت إيه.. ماعـندكش نخوة.. (وقـد انهار على الكرسى

تمامًا)
إحسان:

عندى مخ..
امتثال:

إنت كــــلب.. ســـافـل.. حـــقـــيــــر.. إطـــلع بــــره.. إطـــلع من
بيتى..

خـلـصـنـا من إجـابـة الــسـؤال األول.. تـيـجى لـلـثـانى أنـا
ـســرحـيـة هـنــا لـيه? بــصـراحــة عـشــان أشـرف عــلى ا
الـلى ح تـتـعرض عـلى سـيـادتـكم دلـوقت لـيه? ألنى أنا
ــا حـلم الـلـى حـكــيت لــلــمــؤلف حــكــايـتــهــا ســنـة  ?83و
يــكــتــبــهــا حـيـث إنه ح يــكــتـبــهــا من وجــهــة نــظــره هـوّه
ـؤلـفـ مـثـالـيـة زيـهـا زى الـعـلم وطــبـعـا وجـهـات نـظـر ا
للـعل مـا جتـيـبش تـمـنـهـا أنا هـنـا ألنى مـصـمم تـتـابـعوا
ـسـرحــيـة واضـعـ فـى االعـتـبـار وجـهــة نـظـرى الـلى ا
شرحتها لسيادتكم دلوقت ده اللى يهمنى مايهمنيش
ؤلف ح يحكى احلـكاية إزاى مادمت موجودًا موش ا
معـنـى كده إنـى ح اتدخـل فى الـعـرض موش ح اتـدخل
ــؤلف خلــصن إال إذا اســـتــدعى األمــر تـــدخــلى هـــوّه ا
شهد األخير وبعديه.. وإال عنى أنه بـيبدأ با الدنيا 
اقــــولـــكم مـــفـــيـش داعى أقـــول لــــكم اخملـــرج ح يـــنـــزل

تلخبطة. شاهد ا لوحات تدلكم على أرقام ا
إظالم تهبط لوحة يضيئها "سبوت" مكتوب عليها.. 

شهد األخير" "ا
ـسـرح يــضـاء مع رنـ جــرس مـتـواصل "لــنـرى مـنـزالً ا
يـبدو لـنـا أن أثـاثـاته قـد حـددت حديـثـا جـدران كـثـيرة
ـرايا وسـوف يـعطـيـنا إحـساسًـا بـتعـدّد صور جـلـدت با
إحـســان الـتــجــديـد يــتـصف بــالــذوق الـرفــيع الـســيـدة
امــتــثــال تــقــطع االســتــقـبـل إلى الــبــاب اخلــارجى فــتـرة
البس اكتمال مشـوارها تفتح الباب يدخل إحسان 

أخرى..
إحسان:

(بشكل عدائى سافر) أفندم يا امتثال!! عايزه إيه?
امتثال:

(فى عصبية شديدة) لسه بتسأل أنا عايزه إيه?..
إحسان:

(متـلـفـتـا فى الشـقـة ومـصـغرًا) إيه ده كـله إيه ده ده
أحـنا اتـنـجـرنـا قـوى.. كـنا فى جـرة وطـلـعـنـا برة.. أل..

طلعنا فوق قوى..
امتثال:

(فى غيظ شديد) موش ده موضوعنا يا إحسان..
إحسان:

أل.. ده مــــوضـــوعــــنـــا.. مــــوضـــوعـــنــــا ونص.. حــــيـــطـــان
اتــــشــــالت مــــرايـــات اتــــركــــبت عــــفش اتــــغـــيــــر جنف

أبليكات أباجورات.. أحمدك يا رب!!
امتثال:

إحسان.. أنا عايزه حقى من إبراهيم ندا..

ملحوظة:
ـثالن قــد يـرى مــخـرج  –وال يــرى آخـر  –أن يـقــوم 
بــدور الـــدكــتـــور إحــســان نـــوار أحــدهـــمــا يـــقــوم بــدور
ــشـاهــد واآلخــر يــقـوم الـدكــتــور إحــســان فـيــمــا بــ ا
شاهد وقد يرى اخملرج الذى يستطيب بدوره داخل ا
له هـذا األمـر.. أن يــنـتـقــد الـدكـتـور إحــسـان األصـلى.
هـذا األمر يـوحى بواقـعيـة شديـدة لـشخـصيـة الدكـتور
إحــــســـان.. لـــكــــنه.. فى رأيي  –لـــيـس ضـــرورة فــــنـــيـــة

ؤلف) قصوى!!  (ا
ـسرح يظـلم تصـدح موسيـقى للحـظات ثم يـعلو فى ا
الـــظـالم صـــوت إحــــســـان نـــوار الــــذى انـــدفـع من بـــاب

دخول اجلمهور..
إحسان: 

نوّ.. نور هنا وحياتك..
تكلم) (يضاء مصباح ساقط يبحث عن ا

إحسان: 
ـصـبـاح وصل إليه هـنــا.. هـنـا يـا أسـتـاذ.. تـمـامـا... (ا
سرح) سـيداتى اآلن.. ويـتبـعه وهو فى طـريقـة إلى ا
آنــــســـــاتى.. ســــادتى.. آسـف جــــدًا عــــلى الــــتــــأخــــيــــر..
احلــقــيـقــة كــان مــفــروض أكــون هـنــا من بــدرى.. وإنى
أتكلم مـعاكم كلـمت قبل بـداية العـرض.. لكن الناس
الـلـى زيي مـواعــيـدهـا مــوش فى أيـدهــا قـوى.. طــبـعـا
? ولـيه أنـا دلــوقت بـتــسـألـوا نــفـسـكم ســؤالـ أنـا مــ
هنـا? السـؤال األول سؤال وجـيه وسوف أجيـب عليه
فى احلــال... أمـا الــسـؤال الــثـانى فــهـو (مـسـتـظـرفًـا)
ســـؤال غــــريب مــــا أجــــاوبش عــــلــــيه.. هــــا.. هــــا.. هـــا
(يـسكت الـصالـة بيده) وأجاوب عـلـيه بعـد مـا أجاوب
عـــلى الـــســـؤال األول.. هـــا (يــســكـت الــصــالــة بــيــده)
وأجــاوب عـلــيه بــعــد مـا أجــاوب عــلى الــسـؤال األول..
(مـســئـول اإلضـاءة) ســيـــبك من الســبــوت ده.. نــورلى
ــسـرح) هـــايل! ـــســـرح (تـــضــاء مــقــدمــة ا مـــقـــدمـــة ا
? أنــا  –وأعـــوذ ســيــداتى آنـــســاتي ســادتى أنــا مــ
ن لم يــعـرفـنى بــعـدُ مـنـكم – بــالـله  –من قـول[ أنـا  –
ن لم يــسـمع عن األسـتــاذ الـدكـتـور  –إحـســان نـوار و
اسمـى بعد استاذ قانـون التعامالت التجـارية بجامعة
ـــرتــقب حـــجــة فى الـــقــانــون وفـى كل حــاجــة الــغــد ا
تــقـريــبًـا ذكــاء نـادر مــاحـصـلـش.. أنـا مـوش مــتـواضع
الـتـواضع فى زمـانـنـا يـضـيع  –والـعــيـاذ بـالـله  –يـركب
األسافل علـيك أنا فـاهم لعبـة احلياة كـويس قوى لو
مـاكـنـتش فـاهـمـها كـويـس مـاكنـتـش بـقيـت زى مـا أنـتو
شــايــفـــنى دلــوقــتى صـــحــيح أنــا من األصـل مــاكــنــتش
فـقــيــر أل تــقــدروا تــقـولــوا إني ابن أســرة مــتــوســطـة
مـسـتـورة أحدث واسـتـطـاعتـهـا أنهـا تـعـلم كل أوالدها
تــعــلـيم راق جــدًا أنـا مــثــال ألوالدهـا قــدامـكم أســتـاذ
دكـتور دكتوراه فى القـانون إخواتى جميـعا ال يقولون
عــنـى عــلــمًــا وإن كــانــوا يــقـــولــون عــنى فــهــمًــا ألصــول
الـلـعـبـة وبـالـتالى يـقـولـون جنـاحًـا وثـراء الـثـراء مربط
الــــفــــرس إخــــوانى بــــتــــوع عــــلـم لــــلـــعــــلـم أنــــا في رأيي
مـخـتـلف الزم الـعـلم يـكـون لـلـمـجـتمـع وده اللـى يصـنع
الـتـقـدم أخويـا الـدكـتـور أسامـة نـوار أسـتـاذ الكـيـمـياء
ل من انتـقادى.. بيـؤكد برضه إن الصنـاعيـة وهو ال 
الــعــلم لــلــعـلم بــيــصــنع الــتـقــدم ومن رأيـه إنه ضـرورى
يـــقــــعـــد فـى مـــعــــمـــله ويــــدرس ويـــجــــرب ويـــشــــاهـــد
ويسـتـنتج ويـكـتشف أو يـخـترع وبـعد كـده الـتطـبـيقـيون
يـســتــفـيــدون من عــلــمه والــنــتـيــجــة إن الـعــلم بــقى فى
ناحـيـة والتـطبـيقـيون مـوش عايـزينه أنـا مصـمم على
إن الـلى بـيــنـتـجــوا الـعـلم هــمـا نـفـســهم الـلى يــطـبـقـوه
ورأيي ده.. زى مـا بـيـحـقق مـصـلـحـة بـيـحـقق مـصـلـحـة
ذاتــيــة وعــشـــان نــكــون صــرحــاء ومــا نـــنــكــســفش من
دوافـعنـا اخلبـيثـة بـصوا حـواليـكم فى اجملـتمع بـصوا
وأنـتـو من السـهل تـكتـشـفوا إن الـعلـم للـعلـم يأكـله فول
مـدمس أما تطـبيق العـلم فيـأكلك بيـتزا هامـبورجر
ـــكـن فـــواجـــرا إنـت وشـــطـــارتـك لـــهـــذا كـــنـــتــــاكى و
ـسـتـثـمـرين الـكـبار عـرضت خـدماتـى القـانـونـيـة عـلى ا
ـكن مــا يـقــتـنــعـوش بىّ لــكـنــهم اقـنــتـعـوا جـدًا كــان 
ا تـأكدوا إن اللى يـفهم فى القـانون أكثر من اقتنـعوا 
غــيـره يــعـرف يــخــتـرق ويــعـديــهم من ثــغـراته أكــثـر من
غـيـره بـرضه أيـها الـسـادة الـقـانون حـاجـة واألعـمال
حـاجة تـانيـة اجملتـمع بـيحط الـقـانون إلقـناع نـفسه –
أفـراده  –بـاحملـافـظــة عـلى الـقـيم الـنـبــيـلـة لـكن الـقـيم
النـبيلة ما تغنـيش اجملتمعات اختراق الـقانون يغنيها
عــشـــان مــا تــطـــولش خـــدوا أمــريـــكــا مـــثــال أمـــريــكــا
بـتـدعوا لـلقـيم الـنبـيـلة مـوش كده كـده لـكن بتـحافظ
عليها أل طبعـا وعشان كده أمريكا هى أمريكا كده
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

ة > من أهم األفالم التى شاركت فيها : لصوص لكن ظرفاء�1969 العائلة الكر
راهقان�1964 حكاية جواز1964 رسالة من امرأة مجهولة -  1962 1964 ا

1959 احملتال  1954 ابن لاليجار 1953.

> توفيت مارى منيب فى 21 يناير عام  1969 بعد أن صارت عالمة فى تاريخ
صرى والعربى وبخاصة بصمتها فى مجال الكوميديا . التمثيل ا
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شــفـــتى يـــا مــامـــا.. أصل حــضـــرتك مـــتــصـــوره إنى مــا
بــــقــــبــــضش إال مـن إبــــراهـــيـم بــــيه بس.. (األم تـــشــيح

تعضة) بوجهها 
إحسان:

ـ يـا امـتــثـال?!.. مـوش لـيـكى الـبـنت شـاطــره قـوى.. 
طـــبــعـــا الـــبـــنت دى أكـــيـــد طـــالـــعه ألبـــوهــا.. (يــتــكــلم

ضاحكا).
امتثال:

ا تصفعه أبوها.. يا ريت كل الناس زى أبوها.. (وكأ
بكلماتها)

نهى:
كل وقت وله أدان يا ماما..

امتثال:
وإبـراهيم بـيه فى وقت قصـير كده يـقدر يـسيـطر على
الــــســـوق.. ويــــخـــلص مــــشـــاكل الــــنـــاس كــــمـــان.. ده مـــا

كتب.. (كالمها إلحسان)  بقولوش حاجه فاحت ا
إحسان:

إبــراهـيـم بـيه مــاهـواش إبــراهـيـم بـيه يــا امـتــثـال وبس
إبراهـيم ده عيـله اتـصاالت.. عالقـات اجتـمـاعيـة على
كتب.. أعـلى مستوى.. لـو ماكانش كده ماكـانش فتح ا

الشهادة لله الولد ده شديد الذكاء..
نهى:

جدًا يا أونكل (متدخلة فى احلديث)
إحسان:

(وقـد الحظ ضـيـقـهـا واضـطـرابـهـا) أنت مــوش جـايه
تـشـكـريـنى يـا امتـثـال.. أنت جـايه لى عـشـان أطـمنك..

أنت قلقانه على نهى..
امتثال:

قوى يا إحسان..
نهى:

(مـقاطـعة أمـها) أونـكل اسـمـعـنى أنـا بـاكـسب كـثـير 

ــشـهــد اخلـامس!! هى (قـلـقًـا مـنـدهـشًـا) يــا خـبــر.. ا
نــاقــصــة خلـفــنــة.. (مــوســيــقى ويــضــاء الــنــور.. ســتـارة
ـــســرح فى وســـطى قـــد أســـدلت تــنـــتـــقص مـــســاحـــة (ا
الـركن األيسر.. مكـتب أمامه كرسى يـواجه اجلمهور..
ـثل ـكـتب.. مـربع  مـلـفـات كـثـيـرة فى مـكـتـبه.. خـلف ا
نافـذة عليها شيش حـصيرة.. فوتيهـات بينهما إصيص

زرع وخوان صغير..
ـــكــتب يـــجــلس الــدكـــتــور إحــســان.. أمـــامه عــلى عــلى ا
الـكـرسى.. امـتـثـال ابـنـة خـالـته.. أمـام أحـد الـفـوتـيـه

فتجلس عليه.. نهى فى كامل زينتها وقيافتها)
امتثال:

نـهى قـالت الـظـاهر يـا مـامـا أنـكل إحسـان مـوش عـايز
يكررها ويجيلنا نروح له إحنا عشان نشكره..

إحسان:
هم.. نهى مبسوطة فى شغلها? تشكرونى ده كالم?! ا

نهى:
(من مـكـانـهـا فى انـفـعال) مـبــوسـطـة جــدًا يـا أونـكل..

مبسوطة خالص.
إحسان:

هــايــله.. األســتــاذ إبــراهــيم نــدا هــوّه كــمــان مــبــســوطــة
جــدًا.. بــيــقــول لى إنف هــديــتــنـى بـهــديـه مــوش عـارف

أشكرك عليها أزاى..
نهى:

(فى دالل) حقيقى يا أونكل.. قالك كده?!!
إحسان:

(المـتثال) الـظاهر نـهى شاطـره فى كل حاجة إال فى
إنها تعرف قيمة نفسها.. (نهى) مبسوط منك جدًا يا
ستى.. بـيقـول بإن أعـماله مـنتـظمـة مواعـيده مـنتـظمة
بيدخل مكتبه يحس إنه داخل بيت جميل ودنيا جميلة

نهى:
احلقيقة إبراهيم بيه حانطى خالص يا أونكل..

دلوقت شـكله إيه? قـلت للـمـؤلف هاتـها وهى بـتتـحايل
عـلى عـشان أشـغل بنـتـها عـشان الـناس يـشـوفوا بـيتـها
كـان شكـله إيه وبعدين بـقى إيه.. ووعدنى بس واضح
ــهم كل الـلى بـنت أنه حلس وعـده كــويس إنى هـنـا ا
خــالـتـى فـيه دلــوقت مـن خـيــر الــوظـيــفــة الــلى لــقـيــتــهـا
شهد ؤلف قال إن هو ا للبنت ال عليـنا بس ما دام ا
األخـير يبـقى واضح إنه موش ح يتـعرض على أني ما
ــشــهـد تــخــلــيــتش عـن بـنـت خــالــتى وعــشــان يــكــتـمـل ا
األخير ح أفهمكم إزاى أنـا ما تخليتش عنها رغم قلة
أدبهـا وطولـة لسـانهـا.. أنا (ثالث دقـات تقلـيدية) آه..
ـؤلـف مـوش عــايــزنى أحــرق له الــتــصــعــيـد واضـح إن ا
الدرامى.. مش مـشكـلـة.. أنا مـعاكم لـآلخـر اتفـضل يا

شهد ومعنوياته مرتفعة). باشا اشتغل.. (ينهى ا
إظالم.. وتهبط لوحة تضاء مكتوب عليها

شهد الثانى" "ا
مع عـودة اإلضاءة نرى مكتـبا جميال حـوائطه مغطاة
بـنـوع نـادر من اخلـشب الـفـاخـر (ال ٠) ضـوء خافت ال
نـعــرف مـصـدره بــرغم وجـود ثــريـات مـبــهـرة مـكــتـبـات
أرابـيـسك تــضم كـتــبـا مــغـلـفــة بـاجلــلـد األسـود تــغـلــيـفًـا
فـاخرًا أبسـطه تغـوص فيـها األقـدام أصص يكـسوها
اجلــلـد لــنـبــاتــات مـورقــة داكـنــة االخــضـرار فــوتـيــهـات
جــلــديــة ضـــخــمــة وكــراسـى جــلــديــة أيـــضــا تــدور عــلى
مـحورهـا وكلـها حتـتـضن اجلالس بـتـجاويف مـحسـوبة
فى ظـهورهـا مـكـتب من الزجـاج الـفـيمـيه داكن الـلون
عــلـيـه طـاقم فــاخــر وأدوات كـتــابــيـة غــائص فى حتف
ـليـونـير تـضـمهـا... جـو سـحرى راق.. إنـنـا فى مكـتب ا
حازم أبو النصرات.. تـعود اإلضاءة لنجد إبراهيم ندا
يـــهـــلـل.. ويـــدور حـــول (مـــكـــتـب لـــيـــحـــتــــضن حـــازم أبـــو
ــذيع فى الـتـلــيـفـزيــون الـذى كـانـا الــنـصـرات.. بـيــنـمـا ا

يراقبانه يعلن
ذيع: ا

قــدمــنــا لـســيــادتــكم بــيـان الــســيــد وزيـر الــداخــلــيـة عن
الـنـتائج الـنهـائـية لالنـتـخابـات العـامـة جمللس الـشعب..
ـد حـازم يـده مـتـخـلـصًـا من أحـضـان (مـوسـيـقى.. و
إبراهـيم الذى ال تـنقـطع عن الصـياح.. يـلتـقط حازم
ـوت كـنـتـرول لـيــطـفىء الـتـلـيـفــزيـون فـتـنـقـطع الـر

وسيقى) ا
حازم:

(بفرحة عظيمة) نتيجة عظيمة عظيمة.
إبراهيم:

مبروك يا باشا..
حازم:

أغلبية ساحقة يا إبراهيم!!
إبراهيم:

(ضـاحكا) سـاحقه ماحـقة ال تصـد وال ترد على رأى
الكاب عادل شريف!!!

حازم:
!? العارضه ح تروح مننا ف

(إظالم وفى الظالم نسمع صوت إحسان)
ص. إحسان:

سرح! نور مقدمة ا
شـهد فى سـرح بيـنـما يـتم تـغيـيـر ا (تـضـاء مقـدمـة ا
ـشى إحـســان إلى مـكـانـة اخلـلـفــيـة أو وراء الـسـتــار 

مفكرًا..
إحسان:

مـــا أعـــرفش الـــلـى حـــصل ده تـــعـــديل مـن اخملــرج وإال
شهد اللى فات ؤلف ا فكرة طلعت فجأة فى رأس ا
ـشـهـد الـتانـى فى اللـخـفـنـة الـلى عامـلـيـنـها اللـى هوّه ا
ـشهد األخير ما انتهاش على كده واللى جابوه بعد ا
ــفـتــرض إن كــان لــيه بـقــيــة وإن أنـا بــا أظــهـر فــيــهـا ا
موش عارف قطعوه لـيه.. موش مهم تقطعوا يوصلوا
أنــا هـنــا.. الـلى ح يــقـطــعـوه ح أوصـلـه والـلى يــخـبـوه ح
أفــضـحه ثم إلـى مـوش فـاهـم هـوّه مــنـعـنـى لـيه من أنى
أقولـكمـأنـا موش ح اتـخـلى عن بنت خـالـتى إزاى ليه?!
ـشهـد األخـير.. يـعـنى موش ح الـكالم ده ترتـيـبه بعـد ا
أبوظ له حاجه.. ومـا دام هوّه رسم لكم صورتى.. من
ـا هـو واقـعى وحـقـيـقى من حـقى حـقى إنـى إعدلـهـا 
طــبـعــا.. ســواء قـبـل أو رفض ح أوضح مــوقـفى (دقـات
ثالث) إيه احلـــكـــايـــة.. جــايـــز ح يـــجـــيب مـــشــهـــد بـــعــد

أخير.. جايز.. ما هى متلخفنة متلخفنة..
إظالم.. موسيقى تهبط لوحة وتضاء مكتوب عليها..

شهد اخلامس" "ا
فى الظالم نسمع صوت إحسان..

صوت إحسان:

امتثال:
(فى قلق) احلقيقة أنه حانطى زيادة عن اللزوم..

إحسان:
زيادة عن اللزوم!!

امتثال:
أيوه.. كل شوية هدايا.. ومكافآت..

نهى:
مـوش هـدايـا ومـكـافـآت يا مـامـا.. عـمـوالت.. عـموالت
يـا حـبـيــبـتى بـيـزنس.. مـامــا يـا أونـكل مـتـصـوره إن أنـا
ــا أتــمم صــفــقـة ــرتـبـى بس.. أونـكـل.. أنـا  بــاشــتــغل 

للمكتب.. موش يبقى لىّ عمولة فيها..
إحسان:

ا أنت اللى تتمميها أيوه..
نهى:

والعمولة موش نسبة من تمن الصفقة..
إحسان:
طبعا..

نهى:
ماما موش راضية تقتنع بكده..

إحسان:
ــة.. بـــالـــراحــة عـــلى مـــامـــا يـــا نــهـى.. مــامـــا دقـــة قـــد

مالهاش فى دنيا األعمال والصفقات.. والتجارة..
نهى:

ونــاس بـــيــجـــولى حلـــد عـــنــدى يـــا أونــكـل.. كــلـــمى لـــنــا
إبــراهـيم بــيه فى الــصـفــقـة الــفــوالنـيــة يـاخــدهـا مــنـا..
يرسـيـها عـلـينـا يـخلص لـنـا مشـاكـلهـا فى اجلـمارك أو
فى الوزارات.. يا أخلص لـهم شغلهم.. موش يبقى لى

عمولة?!.
إحسان:
طبعًا..

نهى:

إحسان:
ح أطلع يا بنت خالتى.. بس قبل ما أطلع..

امتثال:
ما تتكلمش وال كلمه (تقوم) أطلع بره..

إحسان:
(وهـو يتـجه إلى الباب) طـالع.. بس ألنك مـا تهـونيش

علىّ..
امتثال:

كلب..
إحسان:

انـصـحك إنك مـا تـكــرريش الـلى حـصل الـنـهـارده.. مـا
كتب.. عشان ما تتبهدليش.. جتيش ا

امتثال:
مـا اهــونش عـلــيك يــا كـلب?!! اطــلع بـره.. بــره.. بـره..
(يـخــرج تـقـعـى تـالـته) هــوّه أنـت لــسه فــيه حــاجه مــا

هانتش عليك.. كلب..
إظالم... وفى إظالم نسمع صراخ إحسان..

إحسان:
ـسرح.. (يـضاء الـنـور.. يكـلم إحـسان لـنـرى مـقـدمـة ا
اجلــمـهـور) أنــا كــنت وعــدتــكـم بــإنى مــا اتــدخــلش فى
ؤلف الـعرض لـكن أنا بـقى با أفـهمـها وهىّ طـايره ا
شهد ده.. عـشان عايز يوريكم الدكتور إحسان بدأ با
عـلى حقيقـته بس دى موش حقيقـتى كويس إنى هنا
عـــشــان أوضح لـــكم أصل خـــيــرًا تــعـــمل شــرًا تـــلــقى
امـــتــثـــال بــنت خـــالــتى الـــلى شــتـــمــتــنـى دى وقــعت فى
عــــرض (يـــقـــلـــدهـــا) إنت عـــــارف يــــا ابن خــــالــــتى إن
اخلريج ما بيشـتغلوش اليوم دول وإحنا ظروفنا
زى مــا أنت راسى أنـت مــعــارفك كــتــيـــر وكــلــهم عــلى
مـســتـوى عــشـان خـاطــر بـنت خــالـتك شــوف شـغالنه
كــويــسه لــلـبــنت.. (يـقـلـد نـهى) أنــا يــا أونــكل لــهــلـوبه
لـغات عـلى مسـتوى تـايبـنج كـمبـيوتـر... وزى القـمر!
ــــهـــمـــ ـــكـن أكـــون ســــكـــرتــــيـــره حلــــد من ا يـــعــــنى 

بــــصـــراحــــة يــــا أونـــكـل مـــوش ح تــــنــــدم لـــو رشــــحـــتــــنى
(بـصوته) أنـا قـلت لـكم إنى من أسـرة مـتـوسـطـة بـنت
خـــالـــتـى الـــلـى شـــتـــمــــتـــنى دي مـن قـــرايـب الـــكـــحــــيـــتى
ـؤلـف مـوش عـايـز يـقـولــهـولـكم إنـهـا خـالص.. والـلى ا
كـانت بـتـحـبـنى.. وإن أنـا ضـحـيت بـحـبى لـيـهـا عـشـان
ــشـرف عـلى أجتـوز بــنت رئـيـس الـقـسم فـى الـكـلــيـة ا
الـدكـتوراه بـتـاعـتى أقـصـد زوجـتى األولى من يـوم ما
سـبت بـنت خـالتى وهـى موش طـايـقانى! شـفـتـوا بيـتـها

إحسان:
(وهو يعاين العفش) متهيألى حقك وصل خالص..

امتثال:
(تهاجمه لتصنعه) بتقول إيه.. بتقول إيه ياكلب..

إحسان:
ـــسك بـــيـــدهــا) بـــقــــول هى دى احلـالوه ومـــفــــيش )

حالوة من غير نار..
امتثال:

إنت.. إنت.. (وهى تـضغـط على أسـنـانـهـا من الـغيظ
وتهاجمه لتصفعه)

إحسان:
ــــسـك بــــيــــدهــــا مــــرة أخـــرى) ومع ذلـك حــــــقك ح )

اجيبهولك...
امتثال:

ح جتيبهولى إزاى?!..
إحسان:

ح أجيبهولك.. دى لعبتى..
امتثال:

أنا عايزة أشوفه مرمى فى السجن..
إحسان:

كن.. بعد ما أدفع عنه?! موش 
امتثال:

إنت ح تدافع عنه!! (بلهجة شديدة االندهاش)
إحسان:

إنت ناسيه إن أنا مستشاره القانونى..
امتثال:

ح تـدافع عـنـه بـعـد الــلى عـمـلـه فى بـنت بــنت خـالـتك..
(تـهاجـمه لتـضربه) ح تـدافع عـنه بعـد مـا مرغ شـرفـنا

فى الوحل!!!
إحسان:

(يدفـعها بـقسوة لـتسقط عـلى الكرسى) ح أدافع عنه
وح أجيبلك حقك.

امتثال:
إنت إيه.. ماعـندكش نخوة.. (وقـد انهار على الكرسى

تمامًا)
إحسان:

عندى مخ..
امتثال:

إنت كــــلب.. ســـافـل.. حـــقـــيــــر.. إطـــلع بــــره.. إطـــلع من
بيتى..

خـلـصـنـا من إجـابـة الــسـؤال األول.. تـيـجى لـلـثـانى أنـا
ـســرحـيـة هـنــا لـيه? بــصـراحــة عـشــان أشـرف عــلى ا
الـلى ح تـتـعرض عـلى سـيـادتـكم دلـوقت لـيه? ألنى أنا
ــا حـلم الـلـى حـكــيت لــلــمــؤلف حــكــايـتــهــا ســنـة  ?83و
يــكــتــبــهــا حـيـث إنه ح يــكــتـبــهــا من وجــهــة نــظــره هـوّه
ـؤلـفـ مـثـالـيـة زيـهـا زى الـعـلم وطــبـعـا وجـهـات نـظـر ا
للـعل مـا جتـيـبش تـمـنـهـا أنا هـنـا ألنى مـصـمم تـتـابـعوا
ـسـرحــيـة واضـعـ فـى االعـتـبـار وجـهــة نـظـرى الـلى ا
شرحتها لسيادتكم دلوقت ده اللى يهمنى مايهمنيش
ؤلف ح يحكى احلـكاية إزاى مادمت موجودًا موش ا
معـنـى كده إنـى ح اتدخـل فى الـعـرض موش ح اتـدخل
ــؤلف خلــصن إال إذا اســـتــدعى األمــر تـــدخــلى هـــوّه ا
شهد األخير وبعديه.. وإال عنى أنه بـيبدأ با الدنيا 
اقــــولـــكم مـــفـــيـش داعى أقـــول لــــكم اخملـــرج ح يـــنـــزل

تلخبطة. شاهد ا لوحات تدلكم على أرقام ا
إظالم تهبط لوحة يضيئها "سبوت" مكتوب عليها.. 

شهد األخير" "ا
ـسـرح يــضـاء مع رنـ جــرس مـتـواصل "لــنـرى مـنـزالً ا
يـبدو لـنـا أن أثـاثـاته قـد حـددت حديـثـا جـدران كـثـيرة
ـرايا وسـوف يـعطـيـنا إحـساسًـا بـتعـدّد صور جـلـدت با
إحـســان الـتــجــديـد يــتـصف بــالــذوق الـرفــيع الـســيـدة
امــتــثــال تــقــطع االســتــقـبـل إلى الــبــاب اخلــارجى فــتـرة
البس اكتمال مشـوارها تفتح الباب يدخل إحسان 

أخرى..
إحسان:

(بشكل عدائى سافر) أفندم يا امتثال!! عايزه إيه?
امتثال:

(فى عصبية شديدة) لسه بتسأل أنا عايزه إيه?..
إحسان:

(متـلـفـتـا فى الشـقـة ومـصـغرًا) إيه ده كـله إيه ده ده
أحـنا اتـنـجـرنـا قـوى.. كـنا فى جـرة وطـلـعـنـا برة.. أل..

طلعنا فوق قوى..
امتثال:

(فى غيظ شديد) موش ده موضوعنا يا إحسان..
إحسان:

أل.. ده مــــوضـــوعــــنـــا.. مــــوضـــوعـــنــــا ونص.. حــــيـــطـــان
اتــــشــــالت مــــرايـــات اتــــركــــبت عــــفش اتــــغـــيــــر جنف

أبليكات أباجورات.. أحمدك يا رب!!
امتثال:

إحسان.. أنا عايزه حقى من إبراهيم ندا..

ملحوظة:
ـثالن قــد يـرى مــخـرج  –وال يــرى آخـر  –أن يـقــوم 
بــدور الـــدكــتـــور إحــســان نـــوار أحــدهـــمــا يـــقــوم بــدور
ــشـاهــد واآلخــر يــقـوم الـدكــتــور إحــســان فـيــمــا بــ ا
شاهد وقد يرى اخملرج الذى يستطيب بدوره داخل ا
له هـذا األمـر.. أن يــنـتـقــد الـدكـتـور إحــسـان األصـلى.
هـذا األمر يـوحى بواقـعيـة شديـدة لـشخـصيـة الدكـتور
إحــــســـان.. لـــكــــنه.. فى رأيي  –لـــيـس ضـــرورة فــــنـــيـــة

ؤلف) قصوى!!  (ا
ـسرح يظـلم تصـدح موسيـقى للحـظات ثم يـعلو فى ا
الـــظـالم صـــوت إحــــســـان نـــوار الــــذى انـــدفـع من بـــاب

دخول اجلمهور..
إحسان: 

نوّ.. نور هنا وحياتك..
تكلم) (يضاء مصباح ساقط يبحث عن ا

إحسان: 
ـصـبـاح وصل إليه هـنــا.. هـنـا يـا أسـتـاذ.. تـمـامـا... (ا
سرح) سـيداتى اآلن.. ويـتبـعه وهو فى طـريقـة إلى ا
آنــــســـــاتى.. ســــادتى.. آسـف جــــدًا عــــلى الــــتــــأخــــيــــر..
احلــقــيـقــة كــان مــفــروض أكــون هـنــا من بــدرى.. وإنى
أتكلم مـعاكم كلـمت قبل بـداية العـرض.. لكن الناس
الـلـى زيي مـواعــيـدهـا مــوش فى أيـدهــا قـوى.. طــبـعـا
? ولـيه أنـا دلــوقت بـتــسـألـوا نــفـسـكم ســؤالـ أنـا مــ
هنـا? السـؤال األول سؤال وجـيه وسوف أجيـب عليه
فى احلــال... أمـا الــسـؤال الــثـانى فــهـو (مـسـتـظـرفًـا)
ســـؤال غــــريب مــــا أجــــاوبش عــــلــــيه.. هــــا.. هــــا.. هـــا
(يـسكت الـصالـة بيده) وأجاوب عـلـيه بعـد مـا أجاوب
عـــلى الـــســـؤال األول.. هـــا (يــســكـت الــصــالــة بــيــده)
وأجــاوب عـلــيه بــعــد مـا أجــاوب عــلى الــسـؤال األول..
(مـســئـول اإلضـاءة) ســيـــبك من الســبــوت ده.. نــورلى
ــسـرح) هـــايل! ـــســـرح (تـــضــاء مــقــدمــة ا مـــقـــدمـــة ا
? أنــا  –وأعـــوذ ســيــداتى آنـــســاتي ســادتى أنــا مــ
ن لم يــعـرفـنى بــعـدُ مـنـكم – بــالـله  –من قـول[ أنـا  –
ن لم يــسـمع عن األسـتــاذ الـدكـتـور  –إحـســان نـوار و
اسمـى بعد استاذ قانـون التعامالت التجـارية بجامعة
ـــرتــقب حـــجــة فى الـــقــانــون وفـى كل حــاجــة الــغــد ا
تــقـريــبًـا ذكــاء نـادر مــاحـصـلـش.. أنـا مـوش مــتـواضع
الـتـواضع فى زمـانـنـا يـضـيع  –والـعــيـاذ بـالـله  –يـركب
األسافل علـيك أنا فـاهم لعبـة احلياة كـويس قوى لو
مـاكـنـتش فـاهـمـها كـويـس مـاكنـتـش بـقيـت زى مـا أنـتو
شــايــفـــنى دلــوقــتى صـــحــيح أنــا من األصـل مــاكــنــتش
فـقــيــر أل تــقــدروا تــقـولــوا إني ابن أســرة مــتــوســطـة
مـسـتـورة أحدث واسـتـطـاعتـهـا أنهـا تـعـلم كل أوالدها
تــعــلـيم راق جــدًا أنـا مــثــال ألوالدهـا قــدامـكم أســتـاذ
دكـتور دكتوراه فى القـانون إخواتى جميـعا ال يقولون
عــنـى عــلــمًــا وإن كــانــوا يــقـــولــون عــنى فــهــمًــا ألصــول
الـلـعـبـة وبـالـتالى يـقـولـون جنـاحًـا وثـراء الـثـراء مربط
الــــفــــرس إخــــوانى بــــتــــوع عــــلـم لــــلـــعــــلـم أنــــا في رأيي
مـخـتـلف الزم الـعـلم يـكـون لـلـمـجـتمـع وده اللـى يصـنع
الـتـقـدم أخويـا الـدكـتـور أسامـة نـوار أسـتـاذ الكـيـمـياء
ل من انتـقادى.. بيـؤكد برضه إن الصنـاعيـة وهو ال 
الــعــلم لــلــعـلم بــيــصــنع الــتـقــدم ومن رأيـه إنه ضـرورى
يـــقــــعـــد فـى مـــعــــمـــله ويــــدرس ويـــجــــرب ويـــشــــاهـــد
ويسـتـنتج ويـكـتشف أو يـخـترع وبـعد كـده الـتطـبـيقـيون
يـســتــفـيــدون من عــلــمه والــنــتـيــجــة إن الـعــلم بــقى فى
ناحـيـة والتـطبـيقـيون مـوش عايـزينه أنـا مصـمم على
إن الـلى بـيــنـتـجــوا الـعـلم هــمـا نـفـســهم الـلى يــطـبـقـوه
ورأيي ده.. زى مـا بـيـحـقق مـصـلـحـة بـيـحـقق مـصـلـحـة
ذاتــيــة وعــشـــان نــكــون صــرحــاء ومــا نـــنــكــســفش من
دوافـعنـا اخلبـيثـة بـصوا حـواليـكم فى اجملـتمع بـصوا
وأنـتـو من السـهل تـكتـشـفوا إن الـعلـم للـعلـم يأكـله فول
مـدمس أما تطـبيق العـلم فيـأكلك بيـتزا هامـبورجر
ـــكـن فـــواجـــرا إنـت وشـــطـــارتـك لـــهـــذا كـــنـــتــــاكى و
ـسـتـثـمـرين الـكـبار عـرضت خـدماتـى القـانـونـيـة عـلى ا
ـكن مــا يـقــتـنــعـوش بىّ لــكـنــهم اقـنــتـعـوا جـدًا كــان 
ا تـأكدوا إن اللى يـفهم فى القـانون أكثر من اقتنـعوا 
غــيـره يــعـرف يــخــتـرق ويــعـديــهم من ثــغـراته أكــثـر من
غـيـره بـرضه أيـها الـسـادة الـقـانون حـاجـة واألعـمال
حـاجة تـانيـة اجملتـمع بـيحط الـقـانون إلقـناع نـفسه –
أفـراده  –بـاحملـافـظــة عـلى الـقـيم الـنـبــيـلـة لـكن الـقـيم
النـبيلة ما تغنـيش اجملتمعات اختراق الـقانون يغنيها
عــشـــان مــا تــطـــولش خـــدوا أمــريـــكــا مـــثــال أمـــريــكــا
بـتـدعوا لـلقـيم الـنبـيـلة مـوش كده كـده لـكن بتـحافظ
عليها أل طبعـا وعشان كده أمريكا هى أمريكا كده
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سرحي جريدة كل ا

> إن دور األم فى أفالم من طراز "اجملنونة" "بابا عريس"
" "شباك حبيبى"  "خد جميل" لم تكن عالمات بارزة و لكن األمر تغير كثيرا  "بابا أم

عندما صار عليها أن تكون حماة".
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: ∞«dCÉJ

≈fƒeÓ°ùdG ΩÉ°ûg 

1 –الـدكتـور إحـسـان نوار: مـهـيب رأسه يـجـلله الـشـعـر الفـضى األنـيق نـبرات
صـوته عـمـيـقـة ونـظارتـه الـطـبيـة تـأكل قـدرًا كـبـيـرًا من وجـهـه.. سنـه تـعدت

اخلمس بقليل.
2 – امــتـثـال: سـيـدة يــقـتـرب عـمــرهـا من اخلـمـســ فـيـهـا بــقـايـا جـمـال راقٍ
وشـموخ عـمـدت الـسنـوات األخـيـرة إلى حتطـيـمه فى الـطبـقـة الـوسطى. وهى

بنت خالة الدكتور إحسان.
3 – نهى: ابـنة امتثال الوحيدة جمـيلة كأمها.. أنيقة للـغاية عيناها تبرقان

بذكاء عصرى مخيف.. فيها دالل ال يخفى.. من الواضح أنها دللت صغيرة.
البـسه الـتى ـظـهـره.. و 4 – حـازم أبـو الـنـصـرات: شـاب أنـيق يـعـتـنى جـدًا 
ـوضة فى أوربـا وأمريـكـا.. ليـست له الصـورة الـتقـليـدية تـشى بآخـر خطـوط ا

. للباشوات برغم أنهم ينادونه دومًا بالباشا.. فى كالمه لثغة خفيفة للس
5 – إبـراهـيم نـدا: شــاب جـمـيل الـصــور يـبـدو الـثـراء جــلـيًـا فى أصـوله.. وفي
مالبــسه  وأشــيــائه الــصــغــيــرة ســلــســلــة مـفــاتــيـح الـســيــارة مــثال... نــظــارته

الفخيمة... دبوس رابطه العنق ... وزراير القمصان.
6 – الـسكران: ليس ذا أصـول عريقـة  لكنه ذو ثراء مـحير .... ال يـستطيع أن

هرج ... يخفي في نفسه طبيعة ا
ذيع داخلى فى ملهى ليلى.. 7 – صوت :(1) حالم 

8 – صوت :(2) رقيق لسكرتيرة حازم أبو النصرات..
9 – صـوت :(3) عـميـق خشن لـعـضـو األمـانـة العـامـة حلـزب الـكـتلـة الـكـبـيرة.

:äÉ«°üî°ûdG

سرحي جريدة كل ا

> كانت لها مواصفات خاصة جعلتها تؤدى أدوارها ببراعة للدرجة التى جعلت بديع
خيرى يكتب لها أدوار احلماة خصيصاً  وكان اسم أول مسرحية لها مع الريحانى
ا تدلع. الدنيا 
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إبراهيم:

بتـوع قطـعنـا ديل األسد الـبريـطانى.. وغـاندى وجـمال
لكية.. عبد الناصر.. اللى ما صدقوا خلصنا من ا

حازم:
تـــقـــصـــد إســــمـــاعـــيل بـــيه.. أنـت الـــظـــاهـــر عـــلـــيك مـــا
تـعـرفوش كـويس مـن الكالم ده ,ومـا يـقـولـوش إال وهو
سـكـران بس ثم إن الــنـاس الـلى مـخــوفـيـنك دول.. مـا

يتخافش منهم دلوقت..
إبراهيم:

(فى قلق) ح نشوف..
حازم:

تشوف إيه?!!
إبراهيم: 

أنت مــوش رشــحـت نــفــسك قـــصــادهم ضــمـن قــائــمــة
حزب الكتلة الكبيرة

حازم:
(فى لؤم) ودفعت مليون جنيه..

إبراهيم:
مليون!!!

حازم:
مصاريف دعاية للقائمة..

إبراهيم:
موش كتير مليون جنيه?..

حازم:
(بــثــقـة وبــشـكل جــازم قـاطع) أله.. (يــصل الـنـادل..

ويضع زجاجات)
إبراهيم:

(حلـظــة صـمت ويــفـرك إبــراهـيم يــده فى عـصــبـيـة)
كن أسألك سؤال يا باشا..

حازم:
كن قوى..

إبراهيم:
إحنا مالنا يا باشا ومال السياسة..

حازم: 
ده سـؤال?! الــسـيــاسـة يــا إبـراهــيم هى الــكل فى الـكل

فى إدارة األعمال (يغمز) األعمال الكبرى..
إبراهيم:

البعد عنها غنيمة يا باشا..
حازم:

كـان زمـان.. اآلن يـا عـزيـزى االقـتـراب من الـسـيـاسـة
شاركة فى صنعها هوّه الغنيمة الكبرى.. بل وا

إبراهيم:
موش فاهم يا باشا..

حازم:
ــا ابـتــعـد أصــحـاب األعــمـال أنـت نـســيت الـلـى حـصل 
الكبرى عن السياسة أيـام اللى ما يتسماش.. النتيجة
كـــانـت إن كل الـــتـــشـــريــعـــات صـــدرت فـى غــيـــر صـــالح
األعمال الكبرى.. ثم ما تنساش إن أصحاب األعمال
ـزاجهم.. الـكبـرى ما ابـتـعدوش عن الـسيـاسـة وقتـها 
كويس.. (وهو ينظر إلى بعيد) الدكتور إحسان وصل

أهوه..
إحسان:

(يصل إليهما الدكتور إحسان) مساء اخلير..
حازم:

مساحـة النور يا دكتور.. (يـتم التعريف) إبراهـيم بيه
ندا..

إحسان:
تشرفنا..
إبراهيم:

إحنا اللى اتشرفنا يا دكتور..
حازم:

الدكتور  –إحسان نوار.. غنى عن التعريف..
إبراهيم:

طبعا.. أنا جى النهارده عشان أقابله..
إحسان:

الــعـفـو.. الــعـفــو يـا إبـراهــيم بـيه.. (يـقـولـها فـى تزلف
واضح)
حازم: 

نلحق نتكلم شوية قبل النمرة اللى جايه.. النمره اللى
ـره بـحق وحـقـيقى.. (يـنفـعل بـوجـهه وبوضع جـايـة 
أصابعه كاخملالب وصوته ما يوحى بالنمرة) تايجر..

إحسان:
(ضاحكا) خير يا باشا.. (يفتعل إنه خائف)

حازم:

ندا وحـازم أبـو النـصـرات يصـفـقان فى صـور راقـصات
سرح الصغير.. جميالت إجنليزيات على البيست أو ا
لـلـغـايـة ورشـيقـات لم تـعـتـد الـرشـاقـة عـلى أنـوثـتهن
ـتـفـجــرة.. الـريش يـتـطـايـر عـن أجـسـادهن الـعـاريـة ا
تقـريـبـا.. إال من ثالث جنـمـات.. اثنـتـان عـلى الـصدر
وواحـدة فى أسفل مـنـتـصف احلوض سـكـران يـصفق

فى صور ويطلق جملة من جملة ب وقت وآخر)..
السكران:

أحـب اإلمــبــراطــوريــة اإلجنــلــيـــزيــة خــصــوصًــا نــصــهــا
احلـلو.. نصها الـناعم.. أصل بصراحـة اإلمبراطورية
اإلجنـــلــيــزيـــة نــصــ نـص نــاعم.. ونـص مــوش خــشن
(فــتـرة رقص) أمــوت فى بـــنـــات األســد.. األســـد الــلى
قــطــعــنــا ديــله ســنــة  1956فى الــســويس.. أمــوت فى
بــنـــات األســد وأكــره بــنـــاتــنــا لألسـف الــشــديــد (فــتـرة
رقص) أمـوت فى الل احلـليب اللى دايب فـيه الشفق
األحـمر شفق غروب شـمس اإلمبراطوريـة اإلجنليزية
بـسـبب غـانـدى وجمـال عـبـد النـاصـر.. إشـفق يـا شفق
(فــتـرة رقص) أمـــوت فى إمــبـــراطــوريـــة غــربت عـــنــهــا

الشمس وطلع منها ميت قمر..
(تنـتهى الـرقـصة ويـنتـقل السـكـران إلى حيث يـجلس

حازم وإبراهيم).
السكران:

أمـوت فى الريش الـلى مـا يخـبيـش.. الريش الـلى على
مـفيش.. شـفت يا حازم بـيه يا أبـو النـصرات.. الـبنات
كـــانــــوا حـــاطـــ عـــلـى جـــســـمـــهـم ثالث جنـــوم.. مـــوش

بذمتك الكالم ده غلط..
حازم:

هو غلط.. بس غلط ليه?
السكران:

إزاى يــحــطــوا الــنــجــوم تالتـه وإحــنــا فى مــلــهى خــمس
جنوم!!
حازم:

ال.. أنت وصلت يا إسماعيل بيه..
السكران:

بــيــنى وبــيــنك أنــا كــنت ح اعــتـرض بـس خـفـت حلـسن
يـــســـمــــعـــوا كالمـى ويـــزودوا الـــعــــدد.. كـــويس الــــلى مـــا

حطوش مع التالت جنوم هالل..
حازم:
ليه...

السكران:
ــلـكــيــة واحـنــا مـا صــدقــنـا خــلـصــنـا كــانــوا ح يـرجــعـوا ا
لك فـاروق فى األوبرج ـضى ماشيًا) أحب ا منـها.. (

بس..
إبراهيم:

(معقبًا) أهو أنا موش خايف إال من الناس دى..
حازم:

أنهو ناس..

حــطـيـت خـطـه أوالً أوضب بــيـتــنــا.. بــعــد كــده أجـيب
عربية بعد كده أجهز نفسى.. كويس..

إحسان:
توضبى بيتكم ليه..

نهى:
ألن الـعــريس ح يــيــجى بـيــتــنـا عــشــان يـخــطــبـنى.. الزم
يـيــجى بــيت شــيك عـشــان بس إنى مــوش ح أقــبل بـأى

حاجة فى بيتى.. بيتى اللى ح يجيبهولى..
إحسان:

معقوله برضه..
نهى:

ـكن أجــيب الــعـربــيـة األول.. وأرحم نــفـسى من كــان 
ــواصالت.. لــكـن فــكــرت.. افـــرضى الــعــريس دوخـــة ا
سبق وجه يا نهى.. تبقى خسرت كتير لو شاف البيت

زى ما سابه بابا..
امتثال:

بيتنا ماكانش يكسف يا نهى..
إحسان:

بصراحة يا امتثال كان يكسف..
امتثال:

إنت مـــا شـــفــتـش الـــبــيـت أول مـــا اجتــوزت كـــان عـــامل
إزاى?!!
إحسان:

(فى بـراءة مــفــتـعــلـة) أنــا بـــا أتــكــلـم عن الــلـى شــفــته
مؤخرًا.

نهى: 
(تـقـاطــعـهـمـا) قــلت أأجـل الـعــربــيــة إذا الــعــريس جه
بــدرى يـجــيـبــهـالى هــوّه.. إتـأخــر.. أجـيــبـهــا أنـا وأمـرى

لله..
إحسان:

(ضاحكا وغامزا بعينه) ع العقل..
نهى:

مـامـا يـا أونـكل مـتـصـورة.. إنى بـخـطـتى دى.. بـا أرمى
الـفـلـوس.. وخـايـفه أكـون بـا أرمـيـهـا عـشان مـا تـعـبـتش

فيها.. إيه رأيك أنت فى خطتى يا أونكل..
إحسان:

(وقـــد هــبـط فى كــرســـيه مـــتــأمالً نـــهى فى إعـــجــاب
شـديد..) اتطـمـنى قـوى يـا امـتـثـال.. نـهى عـاقـلـة جدا

وبنت.. بنت زمانها..
نهى:

ـكـتب.. بـيـنمـا امـتـثال (تـسـيـر فى دالل لـتدور حـول ا
تزفـر من الضـيق والغـيظ وبرعش اخلـوف أصابـعها..
نـهى تـهـمس فى إذن إحـسان) إبــراهـيم بــيه مـاقالكش

عنى حاجة تانية?
(إظالم.. وفى الظالم.. يصرخ إحسان فى غضب..)

إحسان:
استنى.. استنى حلظة..

قدمة.. ونرى اإلعداد وهو يتم سرح وا (تضـاء أنوار ا
ـنـتـصف.. لـلـمـشـهـد الــتـالى تـرتـفع أمـامــنـا سـتـارة ا
لـنــرى.. أن بـعض الــتـجــهـيــزات قـد أعـدت.. خــلـفه..
بيـست. أو مـسرح صـغيـر ملـون اإلضـاءة فى منـتصف
سـرح تقـريبًـا يرتـبـون حوله بـعد مـناضـد الرواد فى ا
مـلـهى لـيـلى.. تـبـدو من عـراقـته أنـه األوبـرج الذهـبى
ـفـارش التى سـرح.. وا الفـضى يـتـهـدالن من سقـف ا
تعـلوها زهـريات صفت ورودها بـعنايـة.. االكسسوارات
كلها.. يتم جتهيزها.. أثناء كلمات إحسان التى خرج

غاضبا ليقولها..
إحسان: 

ــشـهــد مــا خــلـصش.. (ال يـعـيـره الـرجـال اسـتــنــوا.. ا
هـتمـون بعـملـهم أى إذن صـاغية) اسـتـنـوا.. ح نرجع ا
ـشـهـد لـلـمـشـهـد الـتى فات.. (ال يـنتـبهـون لـكلـماته) ا
الـلى فـات مـا خلـصش.. (لـلـصـالة) أنـا قـلت لـكم إنى
أفـــهــمـــهـــا وهى طـــايـــره.. ودلـــوقت الزم تـــصــدقـــونى..
ـــــؤلف مـــــصــــمـم عـــــلى تـــــشــــويـــــهى.. واضح جـــــدًا إن ا
سرح) اسـتنـوا... إيه.. موش عـايزين (لـلرجال عـلى ا
ـــشــهـــد الـــلى فــات تــســـتــنـــوا.. مـــاشى.. أنــا ح أكـــمل ا
لـلـجـمـهور.. (يـلتـفت إلى الـصالـة مـحاوالً أن يـهدىء
ـــشــهـــد الــلى انـــتــهـى مــنــذ من تــوتـره الــشــديـد) فى ا
حلـظــات يـا حــضـرات.. وزى مــا اتـضح لــيـكم امــتـثـال
بنت خالـتى وبنتـها نهى كـانوا جايـ يشكرونى.. بس
الـــلى مـــا وضـــحـش أنــهـم كـــانـــوا جـــايــبـــ لـى هـــديــة
ـــؤلـف رجع فى كالمـه وشـــال الــهـــديـــة لـــيه?!.. ألنى ا
رفـضـتـهـا رفــضت آخـذ هـديـة من بـنت خـالـتى مـقـابل
خـــدمـــة.. طــبـــعـــا ده مــوقـف يــحـــسب لى يـــظـــهـــر نــبل
ــؤلف يــســيـبه شــاله.. كــده أنـا أخالقـى.. إزاى بـقى ا
ـؤلف قـاصد يـشـوهنى اقـتـنعت ولـعـلكـم اقتـنـعتم إن ا
ـؤلف (فى غـيظ شـديد) مـاشى.. (فى غـيظ أكـبر) وا
ـشـهد بـتـؤكـد إن امتـثـال كانـت قلـقـانه جدًا خـلى روح ا
عـلى بــنــتــهـا أنــا مــا أنــكـرش إنــهــا كــانت قــلـقــانه بس
موش للـدرجة دى.. وما أنـكرش بعد كـده إنها كـلمتنى
ا أكـدت لها.. فى الـتلـيفون مـرت ومـا ارتاحـتش إال 
إن نهى بـتحب إبـراهيم بـيه وإن الراجل أو الـشاب إذا

أردنا الدقة سايل لها لكن.
إظالم... ويـــصــرخ إحـــســان فى الـــظالم.. مع بـــدايــة
ـوسـيـقى أجـنـبـيـة راقـصـة تـشـتـد مع الـوقت خـافـته 

سرح. وتعلو إلى قمتها عندما يضاء ا
إحسان:

ولع النور.. أنا ما خلصتش..
تهبط لوحة وتضاء مكتوب عليها.

شهد األول"  "ا
إحسان: 

(يـتــكــلم فى الـظالم) مش مـــهم.. مــلــحـــوقه.. الــنــاس
موش ح تمشى قبل ما أوضح لهم رأيي كامالً.

(يضاء النور.. الرواد أخذوا أماكنهم وبينهم إبراهيم
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> بدأت فرقة مكان بروفات
عرض الواغش بنادى
النيل الرياضى وتستعد
ه على الفرقة لتقد
مسارح البيت الفنى
للمسرح فى أيام عطالت
سارح وذلك دعماً من ا
د.أشرف زكى للفرق
ستقلة اجلادة جدير ا
بالذكر أن عرض الواغش
ركز الثالث حصل على ا
فى مسابقة جامعة
القاهرة وقدمته فرقة كلية
احلقوق الواغش تأليف
رأفت الدويرى إخراج
. خالد حسان

صرى" أن مارى > ذكر د. مدكور ثابت فى كتابه "الكوميديا والغناء فى الفيلم ا
صرية فى األربعينيات و لذا لم تترك أثرا كبيرا يزة فى األفالم ا منيب لم تكن 
قالب. مثلما حدث عندما صارت احلماة صاحبة ا
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فى بعض العروض
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> تركت بصمتها التمثيلية فى عدد من األفالم نذكر منها :   حميدو 1953 بنت
الشاطئ 1952 مسمار جحا 1952 حماتى قنبلة ذرية 1951.

19

ــكن.. الـــلى أنــا أفــهــمه فى الــلـى بــيــحــصل ده مــوش 
ـــؤلف.. الـــدرامــا.. وأنـــا بـــرضه بـــا أفـــهم فـــيـــهــا.. إن ا
ــشــهـوره.. عــشــان يـبــ إنى فى الــقــعـده دى.. جــايب ا
رشـحت نهى بـنت بنت خـالتى لـلعـمل مع إبراهـيم بيه..
جــــاب كـل حـــــاجه.. وقـــــطع قـــــبل مـــــا أرشـــــحــــهـــــا.. إيه
احلكـاية.. هـوّه بـيحـكى موضـوع بـنت بنت خـالتى وإال
بـيحـكى عن إيه بـالظـبط?!! صراحـة.. دلوقت.. وأكـيد
ـؤلف عــايـز أنـتم كــمــان زيـيى مــا بـقــيـتــوش فــاهـمــ ا
يـحــكى عن إيـه بـالــتــحـديــد!! الـلـى بـيــحــصل ده عـبث..
عـبث ال يـحـتمل.. (دقـات ثالث) اتـفـضـلـوا أهـو ح يـنقل
قـبل ما يسـتوفى أو يـسيـبنى أسـتوفى أى نـقطه.. عبث
(يظلم النور.. ثم تهبط لوحة وتضاء مكتوب عليها)

شهد الثانى" "بقية ا
إحسان:

ـشـهـد األول.. وقـبل كـده كـنـا فى الـله.. إحـنـا كـنـا فى ا
ـــؤلف.. الـــثـــانـى.. ودلـــوقت.. الــــظـــاهـــر إنـى ظـــلـــمـت ا
ـــشـــاهــد.. بـس واضح إنه بـــيــرجع حـــقـــيــقى بـــيـــقــطع ا
ــؤلف حلـد بــاب الــدار!!! أمـا ويـكــمــلـهــا.. خــلــيـنــا ورا ا

نشوف إيه آخرتها..
شـهد الـثانى كـما رأيـناه (يضـاء النـور.. فنـرى ديكـور ا
من قـبل.. مكتب حازم أبو الـنصرات.. وإبراهيم وحازم

فى موضعيهما كما تركناهما من قبل..
حازم:

?.. (حلـظـة صـمت يـسرح ـعـارضــة ح تـروح مـنـنـا فـ ا
ه.. وفــجـأة يـقــفـز حـازم) فــاكــر يــا كل مــنـهـمــا فى عـا
إبــــراهــــيم الــــكالم الــــلى قــــلــــتــــهــــولى فى األوبــــرج.. من

شهرين..
إبراهيم:

(وكأنه يعود من رحلة طويلة) أنهو كالم?!
حازم:

عن اللى ما يتسموش!!
إبراهيم:

آه..
حازم:

كنت خايف منهم?!
إبراهيم:

ــــكن ومــــاكـــــنــــتش أتــــصــــور أبــــدًا إن الــــلـى حــــصل ده 
يحصل..

حازم:
(فى فخر وسعادة) وال واحد منهم دخل اجمللس..

إبراهيم:
ما هو ده اللى ما كنتش أتصوره..

حازم:
(فى سعادة غامرة) ح تتصوره إزاى? الزم األول تتعلم
ـكـن اجلـديـد بـتـاعـى.. عـشـان تـعـرف الـتـصــويـر عـلى ا

تتصور حاجه زى دى..
إبراهيم:

(يقوم صارخًا) اجملد لالنفتاح.. لألعمال الكبرى..
حازم:

قـال إيه وكـنت خـايف من الـسـيـاسة.. (يـلف بالـكرسى
دورة ثم فى قالطه)

إبراهيم:
كل الـكـراسى بـتـاعـتـنـا دلـوقت.. دلـوقت نـعـمل كل الـلى

.. عايزينه واحنا متطمن
إبراهيم:

مش كل الكراسى حسب البيان..
حازم:

تــقــصــد الـــكــام كــرسى الــبــاقــيـــ الــلى أخــدهم حــزب
الوعد..

إبراهيم:
أيوه..
حازم:

(بــلــهــجـة اخلــبــيـر) مــا تـــخــافـش الــكـــام كــرسى دول
بـتـوعــنـا بـرضه أعـضـاء حـزب الــوعـد.. رفـقـا وانـفـتـاح
ـا يـخطب فى اجلـمـاهـير).. أيـهـا األخـوة (يـقوم وكـأ
االنـفـتاحـيـون فى عـهد االنـغالق والـظالم ثم إفـقـارنا
بـواسطة رفقاء الـسالح اآلن نُعْلن أنه لفـترة لن تنتهى

بإذن الله ال مجد إال لرفقاء االنفتاح..
إبراهيم:

نفسى أثق زيك إن الفترة دى لن تنتهى..
حازم:

(بتأكيد قاطع) لن.. ويبقـوا يقابلونى (يضحكان كما
لم يـضــحـكـا مـن قـبل وفــجـأة يـنــبـعث رنــ الـهـاتف
د فـيـبـتلـعـان ضـحـكاتـهـمـا ينـقـطع الـرنـ دون أن 
حازم يـده إلى التليـفون ويأتى صـوت السكرتـيرة عبر

الديكتافون)
ص. السكرتيرة:

مـكـتـب أمـانـة حـزب الـكـتـلـة الـكـبــيـرة عـلى الـتـلـيـفـون يـا
باشا..
حازم:

(يلـتقط السـماعة بـلهفـة مخـتلطـة بالنـشوة ويدوس
زرارًا مشيرًا إلبراهيم أن يسمع معه) ألو..

صوت:
(عــبــر الـتــلـيــفـون) ألـف مــبــروك يـــا بــاشـــا.. أغــلـــبــيــة
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شركسية!!! تعرفها يا دكتور?!

إحسان:
مـــلـــحـــوقه يـــا بـــاشـــا.. بس بـــيـــقـــولـــوا عـــلــيـــهـــا رقـــاصه

ماحصلتش..
إبراهيم:

ما حصلتش دى.. شويه عليها يا دكتور..
إحسان:

ـــنــاقــشــة... يـــبــقى نـــلــحق نــتـــكــلم بـــقى قــبل مـــا تــهــز ا
(يضحكون)

حازم:
إبـراهــيم بــيه يـا دكــتـور عــايـز يــبـقـى رجل أعـمــال عـلى

مستوى..
إحسان:

له حق يا باشا..
حازم:

بس مالوش حق يخاف من السياسة..
إحسان:

اللى يخاف من العفريت يطلع له يا باشا..
حازم:

واللى يـطـلع للـعـفريت.. (وهـو يشـير بطـرف خفى إلى
إبراهيم)
إحسان: 

يــخـوفه يــا إبـراهــيم بـيه.. قــصـدى يــخـوف الــعـفـريت..
ـا يخـاف يقولـك شبيك لـبيك.. عـبدك ب والـعفريت 

أيديك..
حازم:

اسمع الكالم الزبد .. (وهو يهز يد إبراهيم)
إحسان:

العفو يا حازم باشا.. منكم نستفيد..
حازم:

اهــيـبه?... (حـازم يــشـيـر لـلــنـادل هـنــرى يـأتى بـكـأس
إضافى وثلج)

إحسان:
الـفـايـده مـشـتـركة (فى تـواضع مفـتعل) هى الـسـيـاسة
إيه يــا إبــراهــيم بــيه الــسـيــاســة تــشـريــعــات.. قــوانـ

وتـطـبيـقـات تنـفـيذ الـقـوان ومـراقـبة لـلـتنـفـيذ.. ودى
بـــيــدخـل فــيـــهــا الـــقــضـــاء والــعـــيــاذ بـــالــله.. الزم نـــكــون
مـوجودين فى الـتشريـعات عـشان تـكون فى صـاحلنا..
ويــكــون لــنـــا دالل فى الــتــطـــبــيق عــشـــان مــا يــقــســاش
عليـنا.. ويـبعدنـا عن العيـاذ بالله.. (الـكالم يقوله وهو

يصب لنفسه)
حازم:

أظن كفاية عليك كده يا إبراهيم..
إحسان:

نقول له حته تطبيقية بعد إذن الباشا..
حازم:

قول له.. موش خساره فيه..
إحسان:

من غـيـر ما نـفـسـر.. آخر حـاجه.. طـلع قـانـون.. أنا –
والـــعــــيـــاذ بــــالـــلـه من قــــولـــة أنـــا  –كــــنت فـى الــــلـــجــــنـــة
الـتــحـضــيـريـة لــلـقــانـون.. بـلــغت مـعــالى الـبــاشـا.. بــنـيـة
ـكن يـقـولك هـوّه.. قـد احلـكـومـة.. ســعـادة الـبـاشـا.. 
إيه قــد يــكــسـب من كــونه أول واحــد تــأكــد من صــدور

القانون بعد شهرين من تاريخ معرفته بيه..
حازم:

(ضــاحـكًـا) جــرى إيه يـــا دكــتــور إحــســـان أنــا جــايــبك
عشان تخليه يقُّر على?...

إحسان: 
(ضاحكا) العفو.. العفو يا باشا..

مذيع:
(ال نـراه) سـيداتى آنـســاتى سـادتى.. دلــوقت مـعـادنـا
ـارون جالسيه الـطائر. مع مع الفـتنة الـراقصة.. مع ا
الــــشــــعــــر احلــــريــــر. واخلــــطــــوة احلــــريــــر.. وارتــــعــــاش
األحــاسـيس مـع الـنــغم احلـالم واحلــسـاس.. ســيـداتى
آنسـاتى سـادتى.. موعـدكم وفـاتـنة الـرقص الـشرقى..
ـسـاحـة الــتى يـجـلـســون فـيـهـا.. شـركــسـيه (تـظـلـم ا

وسيقى لوصلة الرقص). وتتعالى دقات ا
إحسان:

القصد يا إبراهيم بيه..
حازم: 

دكــتـــور إحــســـان.. خالص بــعـــد إذنك.. ســـكت الــكالم
سرح.. والشركسيه اتكلمت (إظالم.. وتضاء مقدمة ا

لنرى إحسان يضرب كفًا بكف..)
إحسان:
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ساحقه..
حازم:

بنفس سعادتكم يا فندم..
صوت: 

وبنفسك معانا.. الكراسى كلها بتاعتك دلوقت
حازم:

(فى تـواضع مصـطنع) الكـراسى ألصحـابهـا يا فـندم
أنا لىّ كرسى واحد..

صوت:
(ضـاحكا عبر الـتليفون) ال يا سيـدى إحنا ما هانش
عــلـيـنـا يـكـون لك كـرسى واحـد خــلـيـنـا الـكـراسى كـلـهـا

بتاعتك..
حازم:

(وقـد انـتــابه الـقـلق) ده فــضل كــبــيــر من ســيــادتـك يـا
فندم..
صوت:

(مـقـهـقـهـا) مــبـروك عــلـيــنــا.. مـبــروك عـلــيــنـا كــلـنــا يـا
باشا.. خلينا نشوفك قريب بالكتير بكره..

حازم:
ضرورى يـا فندم.. مع ألف سالمة.. (ال تـخفى علينا

نبرة القلق فى صوته)
إبراهيم:

(فرحًـا بيـنمـا حازم يـشعـر بالـقلق) لو حـلـفـوا لى على
يه  جتمد.. إن اللى أنـا شايفه وسامعه ده حقيقى.. ا

ماكنتش ح أصدق.. (دقات على الباب)
حازم:

ادخل..
إحسان:

(يدخل.. ودون مـقدمـات يتكـلم بلـهجة غـاضبة) قلت
لك يا باشا ما صدقتنيش..

حازم:
خير يا دكتور إحسان..

إحسان:
(يجـلس مـتـهـالـكـا عـلى كـرسـيه) يا بـاشـا إلـلى أقـوله
بـــعـــد كـــده.. تـــصـــدقه بـــدون مـــنـــاقـــشـــة أنـــا جـــزء من
وظــيــفــتى الــلى بــا أقــبض عــنــهــا مــرتب إنى أتــوقع لك

اللى ح يحصل بالظبط..
إبراهيم:

(وقـد أصـابته عـدوى الـقلق) إيه الـلى تـوقـعتـه وحصل
يا دكتور إحسان?

إحسان:
ة جنحت بس الكرسى ضاع. (فى غضب) القا

إبراهيم:
(حازم سـارح ويـتـكلم إبـراهـيم بـلهـجـة من ال يـصدق)

الباشا ما دخلش اجمللس?!
إحسان:

ـــكن ـــة مــاكـــانش  طـــبــعـــا وضع ســـيـــادته فى الـــقـــا
يدخله اجمللس..

حازم:
(فى تردد) كالم إيه ده اللى بتقوله يا دكتور..

إبراهيم:
(حلـازم) تــصـور إنى صــدقـته ونــسـيـت إنـهم بــنـفــسـهم
مـبارك لك دلـوقت حاال فى التـليفون.. (بـقولها وهو

مندهش يضرب كفًا بكف..)
إحسان:

بــاركـــوله?! أنـــا جــاى مـن الــكـــومـــبــيـــوتـــر.. ومــتـــأكــد إن
الــكـرسى ضــاع.. وإن رفــعت الـفــوادى هـو الــلى خـده..

أنا متأكد من معلوماتى..
إبراهيم:

اســتـنى يــا حـازم بـاشــا.. دول كـانـوا بــيـقـولــوا مـاهـانش
عــلـيـنـا يـكـون لك كـرسى واحـد خــلـيـنـا الـكـراسى كـلـهـا

بتاعتك.. يكونوا يقصدوا..
حازم:

ـة جنحت.. ومـا هانش عـليهم أكـيد يقـصدوا إن الـقا
ه يـوصلولك كا يكون لـى كرسى.. كانـوا عايزين فـى ا

علومه دى.. ا
إحسان: 

كان الزم يا باشا تصدقنى
حازم:

(فى غـضب نـراه هائال) لـو سـمحـت سيـبـنى دلـوقت يا
دكتور إحسان.. 

إحسان:
لكن..
حازم:
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اخلـروج لشـراء الـشمع ومن هـنـا تبـدأ حتوالته
ويـتم حـبـسه لـعدم وجـود بـطـاقـة شخـصـيـة معه
ويــعــانى من مــعــامـــلــة ســيــئــة داخل الــقــسم. إن
ــــر مـــرور ــــكن أن  احلــــدث الــــبـــســــيط كــــان 
الــكــرام لـــوال ظــهــور ســـامــبـــو ابن احلــارة الــذى
ذهب إلى أمـريــكــا وقـضى فــيـهــا خـمس عــشـرة
عـامــاً ثم عـاد إلى الــبـلـد مــرة أخـرى وحـدث له
ـــوقف مع الـــضـــبـــاط ولم يـــلق األهـــانــة نــفـس ا
ذاتــهــا ألنه مــواطن أمــريــكى. وتــفــجــرت طــاقــة
الــتـــمــرد لــدى بــرهــومــة والــغـــضب عــلى كل من
ـســرحــيــة عــلى الــعــديـد من حــوله. اعــتــمــدت ا
ـفارقات منهـا: أثناء جلـوسه عل النيل وظهور ا
الــعـــفــريت الــذى فـك أســره بــرهــومـــة وعــنــدمــا
طــلـب مــنه حتـــقــيق امـــنــيـــته وهى االنــتـــقــام من
أمــريـكــا فـزع الــعـفــريت من ســمـاع ذلك ورفض
الــعـــفــريت ألن هـــذا الــطـــلب فـــوق قــدراته ولم
يــســتـطع فـك عـقــدته الــتى سـبــبــهـا ســامــبـو له.
ـفـارقات ـفارقـات بـعد ذلـك وتصل ا تـستـمـر ا
ــشــهــد األخـــيــر حــ يــجــلس إلى مـــداهــا فى ا
بـرهـومـة عـلى قـاعـدة تـمـثـال أعاله جـواد أشـبه
بـتـمـثـال أحـمـد عـرابى الـشـهـيـر ويـرفض الـقـيام
عــنــدمــا يــأمــره أمــ شـــرطــة ويــوهــمه أن مــعه
ـتـطى صـهـوة اجلـواد ويـتـجـمع الـنـاس قـنـبـلـة و
ـسـئـول وقـنـوات الـتـلـفـزيـون ويـتـقمص دور وا
أحـــمــد عـــرابى/ اخملـــلص مـن الــظـــلم وتـــنـــتــهى

وته.                      سرحية  ا
اعـتـمـد اخملـرج مـحـمـد حـسن فـى هـذا الـعرض
ـوقف مع الـكـوميـديا عـلى استـخـدام كومـيـديا ا
ـــاط الـــشـــخـــصـــيــة الــلـــفـــظـــيـــة الـــنـــابــعـــة من أ
وثقافتهـا ولكن النص الذى كتبه صالح متولى
لم يسعفه ألنه اعـتمد فى األساس أنها حدوتة
ــــســــرحـــــة دون الــــكــــشف عـن الــــدوافع الــــتى
جــعـــلت بـــرهــومـــة يـــتــخـــذ هـــذا الــســـلـــوك الــتى
التـتـسـق مع أفـعـاله فى مـجـتـمع الـنص ظـهـرت

بــعض الـــشــخـــصــيـــات بــصــورة بـــســيـــطــة لــو 
حـــذفـــهـــا لن تـــؤثـــر عـــلـى مـــســـار الـــعـــرض مـــثل
شخصية رجنو صديقه كما لم يساعده النص
فى تـــوصـــيل حـــالــة درامـــيـــة مـــكـــتـــمـــلــة لـــذلك
سـاهـمت االسـتعـراضـات الـتى صـمـمـهـا الـفـنان
ـمـيزة عـمـرو عـجمى والـتـشـكيالت اجلـمـاعـية ا
تفـرج وحتجب اخللل الـتى ابتكرهـا المتاع ا
فى الــــدرامـــا ولــــكـن مـــا يــــؤخــــذ عــــلـــيـه دخـــول
ــمــثـــلــة فى الـــشــرطــة من الـــصــالــة الـــســلــطـــة ا
والــتـوحــيــد بـيــنـهــا وبـ اجلــمــهـور الــذى يـدافع
عــنـهـم بـرهــومـة ولــيـوضح لــهم أنــهم مـقــهـورين
ـسـئـولـ وأن ـواطـن فى صف ا فــكـيف يـكـون ا
كـل أحـــــــداث عــــــــرضه تــــــــرفـض ذلك وكــــــــشف
ـواهب الـتـمــثـيـلـيـة الـعـرض عـن مـجـمـوعـة مـن ا
مـثل محـمد سـعـد الذى قـام بدور بـرهومه مى

فريد التى قامت بدور زالبية.

أقـامت وزارة التعلـيم العالى مسـابقة العروض
ـعـاهـد الـعـلـيـا ـســرحـيـة الـتى تـتـنـافس فـيـهـا ا ا
ـتـوسـطه سـواء احلــكـومـيـة أو اخلـاصـة عـلى وا
مستـوى مصر الـتى أشرف عليـها السـيد عبد
احلــــمــــيــــد سالمــــة وكــــيل أول وزارة الــــتــــعــــلــــيم
ــهــنـدس ــســابــقــة بـحــضــور ا الـعــالى  وتــمت ا
ـركـزيـة مـحــمـد حـامـد شـلـتــوت رئـيس اإلدارة ا
لـلخـدمـات الـطالبيـة. شـارك فى مـسابـقـة هذا
الـعام مـا يقـرب من ثالثـ عرضـاً من مخـتلف
ـــعـــاهـــد الــــتى تـــنـــتــــمى لـــلـــوزارة  تــــقـــســـيم ا
ـعـاهــد الـعـلـيـا : األول ا ـســابـقـة إلى قـســمـ ا
ـسابقة فى ـتوسطـة. كشفت ا ـعاهد ا الثانى ا
ـعـاهـد هـذا الـعـام عـن اتـسـاع نـطـاق مـشـاركـة ا
واجلامعات اخلاصـة وكان لهذا أثر جيد على
ـقـدمـة ـسـرحـيـة ا ارتـفـاع مـسـتـوى الـعــروض ا
ــسـابــقـة تـوجـت اجملـهـودات الــتى تـتم كـمـا أن ا
عـــلى مــــدار الـــســـنـــة عن طـــريق إقـــامـــة دورات
شرف على تدريبية ترفع من مـستوى كفاءة ا
األنـشـطة يـحـاضـر فيـهـا أساتـذة مـتخـصـصون
ــسـرحـيـة اخملــتـلـفـة مــثل الـدكـتـور فـى الـفـنـون ا
ن الـشــيـوى والـدكـتـور صــبـحى الـسـيـد حـول أ

كيفية اختيار العناصر الفنية 
اللقطة النقدية

توسطة  عاهد ا (أ) عروض ا
تتنافس فى مسـابقة هذا القسم عروض بعدد
أصابع الـيـد الـواحـدة وهى حتتـاج إلعـادة نـظر
عاهد واليشذ عن ذلك العروض الفائزة من ا
فـلم تـكن مـكـتمـلـة الـعنـاصـر فـقـد يكـون عـنـصر
ـسـرحى اليـكـون اإلخـراج جـيـداً إال أن الــنص ا
بنـفس الكـفـاءة والعـكس أيضـاً قـد يكـون النص
جـــيــداً ويـــحــتـــاج اإلخــراج إلعـــادة نــظـــر ولــكن
ـشـاركـة هى ـعـظـم الـعـروض ا الـســمـة الـبـارزة 
شـارك فى الـتمـثيل ـستـوى اجليـد للـطلـبـة ا ا
ـســرحـيـات فى كـافــة الـعـروض تــدور مـعــظم ا
حـول مـوضـوع الـسـلـطـة فى أشـكـالـهـا اخملـتـلـفة
الــــتى تــــقــــهــــر اإلنــــســــان وعـالقــــة الــــفــــرد بــــهـــا
وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلى احلـــيـــاة االجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثل
" أو كــيف يــتالعب مــســرحــيــة "لــسه عــايــشــ
ـواطن بـالـسـلـطـة"الـوظــيـفـيـة" الـتى تـسـهم فى ا
صــنع إنــسـان غــيــر سـوى ولــكى يــتــعـامل مــعــهـا
يــــجـب أن يـــكــــون لـه وجه آخــــر شــــريــــروقــــبــــيح

كمسرحية "عفريت لكل مواطن".
عهد الفنى التجارى " ا 1ـ عرض"لسه عايش

بشبرا   
ركـز األول عـلى مسـتوى هو الـعرض الـفـائز بـا
ــتـــوســطــة قـــام بــتــألــيـــفه وإخــراجه ـــعــاهــد ا ا
صـالح عـــامـــر يــــدور الـــعـــرض حــــول مـــومـــيـــاء
حتــضــر من عـــصــر الــفــراعــنــة كــشــاهــدة عــلى
الـتـاريخ ولــتـشـاهـد إجنـاز ابـنــائـهـا ومـاذا فـعـلـوا
فروض بحـضارتهـا وكيف وصل بـهم احلال فـا
ـــؤلف ـــعـــاصــــر إال أن ا أنـــهــــا تـــأتى لــــلـــواقـع ا
استدعاعه إلى زمن احلمـلة الفرنسية لترصد

بــالــفــيــديـو بــروجــكــتــور وكــان الــعــرض يــحــتـاج
بعض الوقـت ليكـون مستـوى اإلخراج ليـتناسب
ـــثــال مع إمـــكـــانــات صـــانـــعـــيه فـــعــلى ســـبـــيل ا
ــشــهـــدان األول واألخــيــر الــلــذان يــدوران فى ا
ـــكـــاتـب يـــحـــجـب الـــرؤيـــة ـــكــــتب كـــان وضـع ا ا
بـالـنـسـبـة لـلـمـشـاهـد ولـكن الـعـرض كـشف عن
مـوهـبـتـ حـقـيـقـيـتـ هـمـا أحـمـد هـيـكل الـذى
قـــام بــدور راضـى وســـمــر أحـــمـــد الـــتى قـــامت

بدور مسعدة.    
عاهد العليا  (ب) ا

تـــنـــافـس فى مـــســــابـــقـــة هـــذا الـــعــــام أكـــثـــر من
عـــشـــرين عـــرضـــاً فـى هـــذا الـــقـــسم وتـــفـــاوتت
ــــتـــوسط إلى جـــيـــد جـــداً. مـــســـتـــويـــاتـــهـــا من ا
واشــتـــركت جــمــيـــعــاً فى ســـعى صــانــعـــيــهــا إلى
تــقــد عــروض مـــســرحــيــة ذات صـــلــة وثــيــقــة
ــــــعـــــاش وحــــــاولـت الــــــتـــــواصـل مع بـــــالــــــواقـع ا
اجلمهـور بشتى الـطرق سواء من نـاحية ابـتكار
ــاط كـــومــيــديـــة مــبــالغ فـــيــهــا مـــثل احملــامى أ
ـــاط أو من أوالــــفـــرفــــور إلى غـــيــــرهـــا مـن األ
ــوضـوعـات نــاحـيــة الـفـكــر الـذى يـتــجـسـد فى ا
طروحة فكان االجتاه األساسى فى عروض ا
مسابـقة هـذا العام هـو تشخـيص مأزق الوضع

احلالى فى اجملتمع.
عهد العالى 1ـ عرض"طنش ما تتجنش" ا

للخدمة االجتماعية بورسعيد
ــــركـــز الــــثــــالث وقـــام حــــصل الــــعـــرض عــــلى ا
بإخـراج الـعـرض محـمـد حـسن وحـصل اخملرج
ـركــز الـثـالـث فى اإلخـراج حـاول أيـضــاً عـلى ا
اخملـرج تـقـد عرض كـومـيـدى غـنـائى يـنهض
ـفــارقـات الـنـاشـئـة الـنص عـلى مـجــمـوعـة من ا
من عالقـة الذات(برهـومة) باآلخر(الـسلطة أو
ـواطن ال يــجـد حـقه فى الـســامـبـو) كــيف أن ا
الواقع ويهان من قبـل الضباط عندما لم يقف
لـه عـلى الــرغم من أنـه مـصــرى تــدور أحـداث
شهد زواج ـسرحية فى حارة شـعبية وتـبدأ  ا
بـرهـومـة وزالبـيـة وعـنـدما يـذهـبـان إلى الـبـيت
بعـد انتـهاء الـفرح ينـقطـع النور ويـقرر الـعريس

ــريـر الــذى يــعـيــشه اجملــتـمـع ودخـلت الــواقع ا
ومياء  من الصالـة ومعها مجموعة أشخاص ا
ــثــلــون األرواح وكل شــخــصـيــة مــعــهــا كــشـاف
إضــاءة صــغــيــر تــســلـط ضــوءه عــلى اجلــمــهــور
قصود به هو داللة على أن ما سـوف يحدث ا
إيــــصــــال رســــالـــــة له عــــنــــدمــــا يــــبــــدأ احلــــدث
ــــســــرح نالحظ أن الــــدرامى عــــلى خــــشــــبــــة ا
أحـــداثه تـــدور فـى مـــصـــر قـــبـل دخـــول الـــثـــورة
الـفـرنـسـيـة مـشـاهـد غـيـر مـرتـبـطـة عن صـراع
دور الـــســـلـــطـــة فى انـــهـــيـــار اجملـــتـــمع وحتـــالف
ـــشـــايخ مـــثـل اجلــبـــرتـى مع الـــســـلــطـــة  ظـــلم ا
ـمـالـيك ألفـراد الـشـعب والـفـقـر الـذى يـسـود ا
ـومـيـاء الـفـرعـونـيـة /الـشـاهـدة الـبالد وتـعـود ا
عـلـى مـاحـدث فى تـلك احلـضـارة الـعـريـقـة إلى
ـسـرحى الذى تـابوتـهـا مـرة أخرى فـالـتألـيف ا
قـــــام به اخملــــــرج كـــــان مـــــبـــــتــــــوراً وعـــــبـــــارة عن
مـجـمـوعـة صـور حـيـاتـيـة مـفـكـكـة صـنـعت بـنـاء
درامـيـا غـيـر مـكـتـمـل الـعـنـاصـر حتـكى حـدوتـة
فـى األســـاس ولم تـــرق إلـى احلـــدث الـــدرامى.
وكـان الـديكـور يـنـتـمى إلى عـصـور مـخـتـلـفة من
فــــرعـــونـى إلى عــــربى ولــــكن مـــا يــــؤخــــذ عـــلى
سـرحى اخللط الـواضح فى توظيف الـعرض ا
الـتـعـبـيـر احلركـى الذى صـمم فـى إطار حـديث
ومـــوســـيـــقى غـــربـــيـــة وكـــان غـــريـــبـــاً عـن حـــالــة
ــســرحى. إال أنه يُــحــسب لــلــمــخــرج الــعــرض ا
ابتكار تشكـيالت حركية جيدة التوجيه اجليد
وخـــلق شـــخـــصـــيـــات درامـــيـــة يـــتـــفـــاعل مـــعـــهـــا
اجلـــمـــهـــور وأبـــرز مـــجـــمـــوعـــة من الـــعـــنـــاصـــر
الـتمـثـيـلـية الـواعـدة مـثل أحـمد قـاسم مـحـمود
ان شـعبـان هبـة أحمـد أحمد أبـو السـعود إ

عبد اجلليل.
عهد الفنى 2ـ عرض" عفريت لكل مواطن" ا

طرية                    التجارى با
ـــركـــز الـــثـــانى عـــلى وهـــو الـــعـــرض الـــفـــائـــز بـــا
ــســابـــقــة وهــو من تــألـــيف الــكــاتب مــســتــوى ا
لــــيــــنــــ الــــرمــــلى وإخــــراج إسـالم لــــغــــا الـــذى
استعان فى جتسيـد حالة االنفصام عند عبده

بعض النصوص حتتاج إلى خبرات
تمثيلية كبيرة

اللوحة للفنان طارق زايد

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

خالد حسونه 

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

سرحي جريدة كل ا

ميزة شعبية وجماهيرية دفعت بعض اخملرج > منحتها موهبتها وشخصيتها ا
إلى منحها دور البطولة فى بعض األفالم مثل "الناس اللى حتت" "أم رتيبة"

 (1959) للمخرج السيد بدير.

> دعت مها عفت
تحدثة باسم جلنة ا

سرح ببنى أهالى شهداء ا
سويف إلى اعتبار

اخلامس من سبتمبر
يوما للمسرحي

صري وذلك بالوقوف ا
دقيقة حدادًا على أرواح
صرى سرح ا شهداء ا
ببنى سويف فى ذلك
اليوم من كل عام وقد
أرسلت تلك الدعوة على
مجموعة لن ننساكم

بالفيس بوك.
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بـكـونهـا قطـاعا طـولـيا فى شـقة بـأكـملـها فـنحن
ــ نــرى الـــشـــقـــة من احلـــمـــام عـــلى أقـــصـى 
ــطــبخ بــتــفــاصــيــله الــدقــيـقــة فى ـتــلــقى إلى ا ا
أقـصى الــيـســار مـرورا بــكـنــبـة الــصـالــة بـالــبـهـو
الـرئيـسى وما به من تـفاصـيل كثـيرة عُـلقت فى
كان وعلى األرفف وصوال إلى احلمام بعمقه ا
ـــكـــان وواقـــعـــيـــته ومــــا به من تـــمـــاثـــيل أســـفل ا
رومــانــيــة مــنـحــوتــة والــذى  تــنــفــيــذه بــبــراعـة
وحــرفـــيــة شــديــدة من صـــفــوت ســامى  وعــبــر
تــــصــــمــــيم رائع بـل وأكــــثـــر مـن رائع لــــلــــديــــكـــور
ـالبس لــلــفـنــان / ربــيع عــبــد الــكــر والـذى وا
صــنع لــنــا حــالــة خـاصــة داخـل الـعــرض وداخل
ــســرحــيـة الـقــاعــة الــصـغــيــرة أكــمــلت احلــالـة ا
ا مـثلـ  كـان وا وأشـعرتـنا بـاحلمـيمـيـة مع ا
ـنزل حـقق الـتـعاطـف مع الشـخـصـيـة الـبـطل فـا
أصبح حمـيمـيا ونحن بـداخله ومن ثم أصبـحنا
جــزءاً مـنـه وتـوحــدنــا مــعه وبــالــتـالـى فـنــحن مع
ــواطن ونــرفـض جــمــيــعــا أن يــأخــذ مــنــا أحـد ا
ــكـان الــذى نـعــيش فـيـه .. نـرفض الــطـامــعـ ا
ونــطـردهـم مـعه فـى الـنــهــايـة  ولــكــنـنى أرى أن
إخـتزال قاعة الـعرض بهذا الشـكل الرهيب قد
يـــحــرم عـــددا أكــبـــر من اجلــمـــهــور مـن حــضــور
الـعرض فالقاعـة اجلديدة قد تتسـع لعدد كبير
مـن اجلـــمــــهــــور لـــوال رؤيــــة اخملــــرج ومـــهــــنـــدس
الديكور من تقليصها بهذا الشكل وقد كان فى
اإلمــــكــــان وبــــســـــهــــولــــة إفــــراد عـــــدد أكــــبــــر من
الكراسى لعدد أكبر من اجلمهور دون اإلخالل
ــكــان الــرائـعــة ودون اإلخالل بــســيــنــوغـرافــيــا ا
ـتمـيزة  وكذلـك كنت أرى عدم برؤيـة اخملرج ا
ضـرورة وال جدوى من تـصـنيع كـراسى خـشبـية
من الـــزان لــلـــقــاعـــة بــأكـــمــلـــهــا مـن أجل عــرض
سـيــنـتـهى يــومـا مـا وفى خالل عــام عـلى األكـثـر
وال ســيـــمـــا أن الــكـــراسى الـــتى  تــصـــنـــيــعـــهــا
ـكـان والـتى خـصــيـصـا من أجـل  إكـمـال حـالــة ا
لم تـــؤثــر هـــذه الــكـــراسى فــيـــهــا بـــأى شــكل من
األشــكـال فـحــ جـلـوس اجلـمــهـور عـلـيــهـا مـنـذ
الـبـدايــة لم يـظـهـر مــنـهـا شىء وال من تــكـويـنـهـا
ومن ثم فـقـد فـقـدت أثرهـا قـبل بـدايـة الـعرض
أصال  وفــــيـــمـــا عــــدا ذلك فــــالـــعـــرض بــــرمـــته
عـرض جـيد ورؤيـة مـتـميـزة عـودنا عـلـيهـا دائـما
ــتــمــيــز هــشــام جــمــعه الــذى قــدم لــنـا اخملــرج ا
حـالــة مـسـرحـيـة رائــعـة رغم بـســاطـتـهـا  وقـدم
ـيـا بــرؤيـة مـحــلـيـة تــصل إلى اجلـمـيع عـمال عــا
وجنح الـعــرض فى أن يــجـد كل مــنـا فى حــيـاته

"حمام رومانى"..  

- عـلى مـســرح الـطـلـيـعـة ومن إنـتـاجه شـاهـدنـا
مسرحـية ( حـمام رومانى ) تـأليف البـلغارى /
سـتانـسالف ستـراتيف عن تـرجمـة د / محـمد
ســــعــــيــــد اجلـــوخــــدار  ومـن إخــــراج / هــــشـــام
ـسـرحـيـة تـدور حـول مـواطن بـسـيط جـمـعه وا
يــعــود إلى مـنــزله بــعــد رحـلــة مــصـيف قــصــيـرة
ـــنـــزل وقـــد إمـــتأل بـــالـــعـــمـــال ورجــال فــيـــجـــد ا
اإلعالم وعــنـدمــا يــرحـلــون يــســتـقــر دكــتـور فى
ـنــزل لـيــحـافظ عــلى األثـر الـذى عـلم اآلثــار بـا
ـنزل وهـو حمـام رومانى اكـتشـفوه داخل هـذا ا
فــريــد من نـــوعه ويــعـــود إلى عــصــور ســـحــيــقه
ويـجب احلفـاظ عـلى هذا األثـر الـنادر بـصرف
الـنظـر عن أى عـتبـارات أخـرى تخص اإلنـسان
ــنــزل ــواطـن الــبــســيـط .. وهــنــا يــتـــحــول ا .. ا
ــا تــبــاعـــا إلى مــكــان يـــدخل إلــيه اجلـــمــيع دو
ــنـزل أصــبح مـشــاعــا لـلــطـامــعـ إسـتــئـذان فــا
ـــرتــــشـــ وأعـــضــــاء من مــــجـــلس ـــرابــــ وا وا
الـبــلـديـة وعــلـمـاء آثــار .. بل ومُـنـقــذ من الـغـرق
ياه بـإعتبـاره حمـاما حـتى وإن كان خـاليـا من ا
وفـى هــــــــذا ســــــــخــــــــريــــــــة شــــــــديــــــــدة مـن تــــــــلك
الــبــيــروقـــراطــيــة الــتى أصــبــحـت جــاثــمــة عــلى
األداء احلــــكـــومى فى بــــعض الـــبــــلـــدان ومـــنـــهـــا
الـبـلـدة الـرومـانـيـة الـتى يـدور بـداخـلـهـا احلـدث
ــســرحى .. احلــدوتــة بــســيــطـة مــرحــة تــمــثل ا
مـــفـــارقـــة كـــومـــيـــديـــة حتـــدث مـــرة فى الـــعـــمـــر
لـصــاحـبــهــا ولـكــنـهــا حـ حتــدث تـقــلب حــيـاته
ــلـك حــيــالـــهــا إال أحــد رأســـا عــلى عـــقب وال 
خــــيـــاريـن .. إمـــا أن يــــرضخ لــــلـــضــــغــــوط الـــتى
يــتــعــرض لـهــا من أصــحــاب الــسـلــطــة والــنــفـوذ
ويـتـرك لــهم مـنــزله .. بـيـتـه وذكـريـاته .. أرضه
ــــــقـــــــاوم هــــــؤالء الــــــدخالء ووطـــــــنه  وإمــــــا أن يُ
ويُـــحــافـظ عــلـى مــكـــانـــته وهـــذا مــا وصـل إلــيه
ـســرحـى حـمــام رومــانى اخملــرج فى الــعــرض ا
ـــواطن بــطـــرد كل من فى واخــتـــاره حــ قــام ا
ـعـول وهـو هــنـا سالحه فى وجه ـنــزل ورفع ا ا
ـــعـــتــــدين وقـــرر أن يــــبـــقى فـى مـــوطـــنـه حـــتى ا
ـــســرحـــيــة بــســـيــطــة ذات دالالت الــنـــهــايــة .. ا
دراميـة واضـحة وعـميـقـة .. تعـنى اإلنـسان فى
كل زمان ومكان فهـى تتحدث عن اخلصوصية
واألمان واحلـريـة .. العـرض يُلـقى بـالكـثـير من
ــشــكالت الـــتى تــتــمــحــور حــول الــظـالل عــلى ا
مـسألـة احلـريـة كـمـسـألة حـيـاة  تـعـنى اإلنـسان
أيـنمـا كـان على وجه الـبـسيـطـة فى رحلـة بـحثه
لـجـأ اآلمن والـسـكن .. عن احلـريـة واألمـان وا
فى رحلـة البـحث عن الوطن .. وهـكذا تـناقش
ـــســرحــيــة تُـــلــقى بـــظالل عــلى الـــعــديــد من فــا
ـوضـوعـات الـهـامـة والـتى يـتـنـاولـهـا الـقـائـمون ا
عـلى الـعـمل بــشـكل بـسـيط بـعــيـدا عن الـتـكـلف

ن مـثل الـرائع عـلى رأسهم الـفنان أ من ا
الـشيـوى والـذى تـألق فى لـعـب دور عالـم اآلثار
 وكــذلـك نــيــفــ مـــحــمــد فى دور خـــطــيــبــته 
ُـنــقـذ والـذى وأشــرف عـبـد الــفـضــيل فى دور ا
أداه بــــشــــكـل كــــومــــيــــدى ســـــاخــــر وســــرق مــــنــــا
الضحكات تـباعا  وكذلك إشترك فى العرض
ــــســـــرحى كـل من أحـــــمــــد مــــعـــــروف وخــــالــــد ا
الـعـيـسـوى ومـصطـفى عـز الـدين وجـمـيل عـزيز
وخالد الـعطـفى وكارم أباظـة وكل منهم إجـتهد
فـى مـــســــاحــــة دوره .. وقــــد إحـــتــــوى الــــعـــرض
ـــســـرحى عـــلى حلـــظــات مـــوســـيـــقــيـــة مـــؤثــرة ا
وضـعـهـا ســامح عـيـسى فى بــسـاطـة وعـمق فى
ـسـرحـية الـوقت ذاتـه كـمـا حلن كـذلك أغـنـيـة ا
ورغم كــون الــلـــحن جــمــيال والــكــلــمــات مــعــبــرة
لـلـشـاعـر مـصـطـفى سـلـيم إال أن هـنـاك شـعوراً
ـــســرحـــيــة بـــعــدم ضـــرورة األغــنـــيـــة لــلـــحــالـــة ا
واخلــاصـــة الـــتى صــنـــعـــهــا اخملـــرج فــقـــد بــدت
األغـنية وكأنهـا مُقحمة عـلى العمل وعلى اجلو
الـنــفـسى الـعــام لـلـعــرض ولم يـكن هــنـاك مـبـرر
درامى فــقـد ظــهـرت فــجــأة فى نـهــايـة الــعـرض
الذ اآلمـن فى شــكل لــتــتـــحــدث عن الـــوطن وا
تـصريحى ال يتـناسب وجمال الـدراما ولذا فلم
يـــــكن هـــــنـــــاك مــــبـــــرر ألغــــانـى داخل الـــــعــــرض
ــــســــرحى أصـال ولــــكــــنــــهــــا وكـــــمــــا نــــظن قــــد ا
ـا يصـعب أحيـانا أن نتـخلى أصـبحت إرثـا قد
عـــنه نــــهــــائـــيــــا .. أمـــا عــــلى مـــســــتـــوى الــــرؤيـــة
ـكـان فـقد كـان ذلك الـبـصـريـة وسـيـنـوغـرافـيـا ا
سـرحى حمـام رومانى يـز العـرض ا أكـثر مـا 
فــقــد حتــولت قــاعــة صالح عــبــد الــصــبــور فى
مـسرح الطـليعـة إلى منـزل وبهو كـبير لـلمواطن
والــذى لــعب دوره مــحـمــد مــحــمــود  وتــمــيـزت

ــواطن الــبــســيط والــتــعــقــيــد من خالل حــيــاة ا
الـذى يـظـهـر اإلنـتـهازيـون فـى حـيـاته لـيـقـلـبـوها
ـصـلـحـة رأسـا عـلى عـقب بـحـجـة الـبـحث عن ا
الـعامة ومصـلحة الوطن بـيد أن األمر برمته ال
يـتــعـدى سـوى بـحث من هـؤالء اإلنـتـهـازيـ عن
ـمـثـلـون مـصـاحلـهم الــشـخـصـيـة .. وقــد جنح ا
ــســرحـــيــة ومــضــمــونــهــا فى تــوصــيـل احلــالــة ا
بــشـكل جــيـد بـدءا من الــفـنـان مــحـمـد مــحـمـود
والــذى أراه فى هــذا الــعـرض يــعــود وبــقـوة إلى
ـا  خـط مـجــده الـذى تــنـبــأ به الــكـثــيـرون قــد
فها هو يُمثل بـكل طاقته وخلجاته .. يُظهر لنا
روح الـــشــخــصـــيــة الـــتى يـــؤديــهـــا من الــداخل 
ويُـظـهــرهـا جـلـيـة .. يُــعـرى الـشـخـصــيـة أمـامـنـا
فنـرى صفـاءها وطـيبـتهـا وبسـاطتـها لـيعـبر عن
ا تـعـبيـر وأصدق تـعبـير .. واطن الـبسـيط أ ا
كــمـا تـمـيـز مـحـمـد مـحـمـود بـخـفـة حـركـته مـنـذ
سرح ومن الـبداية فكان يـتحرك بحـرية على ا
ــــشـــاركـــ فى الـــعـــرض حـــولـــنـــا وكـــان أكـــثـــر ا
مـجـهودا رغم كـونه أكـبـرهم سـنا .. فـبـدا شـابا
عن أصغـرهم .. وتمـتع كذلك بـخفـة ظل رائعة
ـتــتـالـيــة بـقــفـشـاته فـإســتـلب مــنـا الــضـحـكــات ا
الـــبـــســــيـــطـــة وبـــحـــركــــاته .. بل بـــرد فــــعـــله فى
الـصــمت أحــيــانــا فــكـنــا نــضــحك وهــو لم يــكـد
يـحـرك سـاكـنـا .. الـفـنـان مـحـمـد مـحـمود بـحق
طاقة مسرحيـة وفنية جبارة وخسارة كبيرة إن
شـتـغلـون بـالفن أفـضل إسـتغالل لم يـسـتغـلـهـا ا
ـتـلك الـكـثـيـر وقـد رأيـنا حـتى اآلن فـهـو فنـان 
وما زال فى جـعبـته الـكثـير وهـذا مـا شعـرنا به
وإســتــشــعــرنــاه ونـــحن نــشــاهــده يـــتــألق حــامال
الـــعـــرض بـــأكـــمـــله عـــلـى عـــاتـــقه .. وإلى جـــوار
ـبدع محـمد مـحمود كـان هناك كـوكبة الـفنان ا
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شتغلون طاقات مسرحية لم يستغلها ا
ا تملكه بالفن بشكل يليق 

شكالت  عرض يلقى بالظالل على ا
التى تواجه احلرية كمسألة حياة

> كان تكوينها اجلسمانى و أدائها احلركى من العومل التى جعلتها تتربع على
عرش شخصية فبدانتها وتقدمها فى السن قد أكسباها مصداقية كبيرة 

حازم:
ومــــــ قــــــال لـك إن الــــــوعــــــد كــــــان جــــــد? وإنـى كــــــنت

مصدقه..
إبراهيم:

ليون جنيه اللى دفعتها.. ا
حازم:

ليون جنيه كانوا هديه منى.. ا
إبراهيم:

(فاغرًا فاه) هديه?!!
حازم:

وح تترد بأحسن منها..
السكران:

أكـــره الــكــانـــتــلــوب وأقـــول لــلــقـــطن يــا أبـــيض بــورصــة
سعيدة.. 
إبراهيم:

فهمنى أنا فى عرضك..
حازم:

(فى زهق) أوف ح تــضـيع الــلــيـلــة وح تـضــطـرنى أجى
بـكره تـانى عـشان أشـوف الـرقاصـة الـزغلـولـة دى على
رواقه.. (ثـم فى ضــيق يــلـــتــفت إلــيه..) مـــوش مـــهم

نيجى بكره.. بس على حسابك..
إبراهيم:

على حسابى.. بس فهمنى..
السكران:

(تـنـسـحب الـراقـصـة إلى الـبـيت الـذى نـتـخيـل مكـانه
ـوسـيـقى الـسـكــران يـتـابـعـهـا) أكـره الــسـوق وتـبـقـى ا

احلره وأحب سوق السير والسلوك.. 
حازم:

(وقــد انــســحـبت الــراقــصـة) أنت مــوش عـــاجــبـــنى يــا
إبراهيم..
إبراهيم:

موش عاجبك ليه?
حازم:

عشان بخيل..

سرحي جريدة كل ا
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إبراهيم: 

ما أنا قلت موافق تيجى بكره على حسابى..
حازم:

مـوش قصدى أنك بـخيل فى كده.. قـصدى أنك بخيل
فى السياسة..

إبراهيم:
اشمعنى?

حازم:
عـشـان تـبـقى حـازم أبـو الـنـصـرات الزم تـفـتح مـخك..

وتخرم أيدك.. الزم تبقى خرطوم..
إبراهيم:
خرطوم?

حازم:
وتــرش.. تـــرش هــدايـــا.. لــغالف وابـن عالن ومــرات
تـرتـان هـدايــا قـيـمـتـهــا من قـيـمـتك.. يــعـنى الـهـديـة فى

حدود خمس ألف وأنت طالع..
إبراهيم:
يا خبر..

حازم:
الزم يحبوك ويطمعوا فى كرمك..

إبراهيم:
وبعدين..

حازم:
جتــيب صـــفــقــة مـــشــروعه.. صـــاغ ســلــيم وتـــدخل بــهــا
اجلمرك يجمركـوها هما يجمركوها من هنا.. وأنت

من هنا تعمل خناقه لرب السماء..
إبراهيم:

عشان إيه..
حازم:

عـشان ترفع التليـفون وتكلم فالن اللـى لسه الهدية ما
بردتش فى أيد سعادته.. يا بـاشا بيعقدوها معانا فى
اجلمرك.. إحـنا بـنسـتحـمل عشـان بنـحب البـلد.. لكن
ـسـتـثمـرين الـتـانـي مش ح يـسـتـحـملـوا.. ح يـهـربوا.. ا
أنت بـــتـــتـــكــــلم مـــنـــ يـــا إبـــراهــــيم بـــيه بــــا أتـــكـــلم من
ـا داخـوا مــعـاهم اجلـمــرك يـا فــنـدم.. الــوالد بـتـوعـى 
ـدير على السماعة يا إبراهيم جيت بنفسى.. إدينى ا
ـثل أنه ــديــر.. ألـو يــا سـعــادة الـبــاشـا ( بــيه تــديـله ا
يــرتـعش) بــتـــعــقــدوهــا مع إبـــراهــيم بــيـه لــيه أبــدًا يــا
افــنــدم.. (مـقــلــدًا فالن بــاشـا) إســـمع أنت بـــنـــفــسك
تـشـرف عـلى إن مـوظـفـيـنك مـا يـعـقـدوهـاش مـعـاه.. ده
ـوضـوع لـكن الـراجل بـتــاعـنـا.. فالن بــاشـا ح يـنـسـى ا
ــديــر مـوش ح يــنــسـاه.. بــعــد كــده عـمــره مــا ح يـدقق ا

معاك..
إبراهيم:

موش ح يدقق?
حازم: 

وأنت كمان ما تدققش..
إبراهيم:
فى إيه..

حازم:
يـعــنى.. الــصــفــقــة تــبــقى حــاجه والــلى جــواهــا حــاجـة

تانية..
إبراهيم:

حاجة تانية زى إيه?
حازم:

الي من أبـناء الـشعب اللى يـرضى مزاجك ومـزاج ا
الكادح..
إبراهيم:
فهمت..

حازم:
ـكــسب الزم ــكــسب احلــقــيــقى.. وعــشــان يــدوم ا ده ا
حتـافظ على فالن فى مكـانه وعلى حزبه فـى مقاعد

األغلبية الساحقه..
إبراهيم:

طبعا..
حازم:

مـستغـرب دلوقت زى الـدكتـور إحسان أنه مـا يهـمنيش
الــــكـــــرسى وأنـــــا حــــاطط مـــــلــــيـــــون جــــنـــــيه هـــــديــــة فى

االنتخابات..
السكران:

ــقـراطـيـة (لـلراقـصـة وقـد عـادت لـلـظـهور) أكـره الـد
وأحب النظام الشمولى بعطفك..

سـرح يظهـر إحسان غـاضبًا (إظالم وتضـاء مقدمـة ا
للغاية)..

(أثـنـاء الرقص) أحب الــرأسـمـالـيـة الـوطـنـيـة وعالمـة
صُنع فى مصر! 

إبراهيم:
بـقـالـك شـهـر مـلــوعـنى يـا حـازم بــاشـا.. مـوش ح تـقـول

بقى عملها إيه فى األمانة العامة?!
حازم:

حلوة األمانة العامة بشكل..
إبراهيم:

أنا أقصد فى حزب الكتلة الكبيرة.. األغلبية..
حازم:

اظية.. وأنا أقصد فى حزب األ
السكران:

أكره األسد البريطانى وأحب السيد قشطة..
إبراهيم:

الظاهر بقى إنك موش عايز تقول لى..
حازم:

خلينا فى الرقاصة..
إبراهيم:

والكرسى..
حازم:

فى الكلوب..
إبراهيم:

أنا با أتكلم جد...
حازم:

لــو بـتــتـكــلم جــد.. مــا تـســألش عــلى الــكـرسى.. إنت ح
تعمل زى الدكتور إحسان وال إيه...

السكران:
أكره الـلـبان اإليـكـا.. وأحب وسع الـكورنـيش فى مـصر

عتيكا.. (عنيفة)
حازم:

(ومـا زالت عـيـنه عـلى الـراقـصـة) كــرسـيــإيه الـلى أنت
جاى تقول عليه..

إبراهيم:
الكرسى اللى كنت موعود بيه..

ـــوضــوع ده ح أنـــاقــشه بـــنــفـــسى مع األمـــانــة الـــعــامــة ا
بكره..

إبراهيم:
وضوع ده.. مش مـعقـول الكرسى بـأكثر الزم تشـوف ا

من مليون جنيه..
ـسرح ليظـهر إحسان نوار.. (إظالم.. وتضـاء مقدمة ا

ويتكلم)
إحسان:

أنـا سـعـيــد جـدًا أنـكم شـفـتم بـنــفـسـكم قـد إيه أمـثـالى
ـوثرين من من الـعـلـمـاء مهـمـ جـدًا بـالـنسـبـة لـهـؤالء ا
رجـــال األعـــمــــال.. أنـــا كـــنت مــــتـــوقع الـــنــــتـــيـــجـــة دى..
وحـذرت حازم باشـا منـها أكثـر من مرة.. بـينى وبـينكم
أنـا سـعـيـد جـدًا إنه مـا صـدقـنـيش.. لـيه.. ألنه لـو كان
ـكن مـا يـقـتـنعش صـدقنـى.. وعمل بـنـصـيـحـتى كان 
إن رأيى كـــان الـــرأى الــوحـــيـــد الـــصـــحـــيح.. لـــكن بـــعــد
اخلـــازوق الــلـى أخــذه.. فـــهم تـــمـــامًـــا.. وإبــراهـــيم بـــيه
راخـــر.. إن رأيي هــو الــرأى الــوحــيــد الــصــحــيح.. رأى
عـلـمـاء.. وعـلى فـكـره.. أنـا كـان عـنـدى حل لـلـمـشـكل..
وعرضـته علـيه قبل مـا يـروح األمانـة العـامة لـكن هوّه
مـا عرفش ينفذ اقـتراحه كويس.. أنا باخـتصار فهمته
إن الــفـرصــة لــسه مـا ضــاعـتش (بـفـخـر شـديـد جـدًا)
قلت له يـضغط عـليـهم بإنه ح يـنضم لـلمـعارضـة لو ما
أدولـوش الـكـرسى.. وفـهـمــته إن الـلى خـد الـكـرسى لـو
اعــتـــذر عــنه ألســبــاب صــحـــيــة ودى فى أيــدهم.. هــوّه
ـة.. (ضـربـات الــلى ح يــحل مـحــله مــبــاشـرة فى الــقــا
ثالث) حلــظــة واحــدة (تـتـكــرر الـضــربـات الـثالث) إيه
االستـعجال ده كـله.. حلظـة واحدة.. ح أفهم اجلـمهور
كن اخلطه.. (ضربات ثالث) مفيش داعى لـلعناد.. 
ـشـهد أحـرق الـدرامـا.. (ضـربات ثالث) ح أحـرقهـا.. ا
الــلى جــاى.. ح يــوضح لــكم أنى مــا خــرجــتش لــوحـدى
ــا قــالــلى ســيـبــنى لــوحــدى يـا من مـكــتــبه حــازم بــاشـا 
دكتور إحـسان.. إبراهـيم بيه خرج مـعايا.. وقـعدنا فى
مكتبى.. (ضربات ثالث) كان حلظتهـا مقتنع تمامًا إن
ـئـات ـيـهّ.. وكـان عـمل أن تــرقـبــوا  أرائى مـا تــخـرش ا
من الــــفـــتــــيـــات اجلــــمـــيالت.. واخــــتـــار مــــنـــهـم ثالثـــا..
ـشنـقـة.. لـكن فى الـواحـدة مـنـهم حتل من عـلـى حبـل ا
الـيــوم ده.. وأمـا حس إن آرائى مـا بـتـخـيـبش مـا حـبَّش
يـخـسـرنى.. لـغى تــعـيـ الـتالته الــلى يـحـلـوا من حـبل
ـشنقة وأعلـن قدامى أنه اختار نهـى بنت بنت خالتى ا
امــتـــثــال.. (دقــات ثالث) عـــايـــز إيه تـــانى مـــا حــرقـــنــا
ـشــهــد الـثــالث خالص.. ســيــبـنى اتــكــلم عــلى راحـتى ا

بقى..
(إظالم مفاجئ وتهبط لوحة تضاء مكتوب عليها)

شهد الثالث ا
ـــشــــهـــد الـــثـالث? مـــصـــمم إحــســـان: ( فى الــظالم) ا
نـظر تعـرضه بـعد مـا حرقـته?.. أعرضه (ضـاحكا) ا
ـــســــتـــشـــار الــــقـــانـــونـى لـــشـــركــــات حـــازم أبـــو مـــكــــتب ا

النصرات.. إنت فاكر التأليف صعب?!..
(يـضـاء الـنور مع ارتـعـاشه مـوسـيقـيـة طـويلـة تـنـقلب
فجـأة إلى أغنـية راقـصة وجند أنـفسـنا مرة أخرى فى
"األوبـرج" وراقـصـة شـرقـيـة تـرقص مع دقـات الـطـبـلـة
الـعـالـيـة الـراقـصـة ال تـفـعل إال مـا يـرج حلـمـها الـبض
وقـد ارتـدت بـزة رقص مـبـتـكـرة! فـسـتـان يـكـاد يـتـمزق
من ضــيــقه له فــتــحـات دائــريــة مــتـســقــة عــلى الــبـطن
وأعلى األرداف وعلى الفخذ األيـسر مشغولة حوافها
بالتـرتر الالمع ذيـل الفسـتان مـكشـكش منـشلـحًا على
ن يــعـريه كــله ويــنــتــهى فــوقه فى عــقـده الــفــخــذ األ
تشد الـردف وتخـرمهمـا عيـناها انـفتاحـتيان تـغمزان
ـغـنى بــنـظـرات فـاضـحــة أصـابـعـهـا أيـضــا عـودهـا وا
ـائع من ورائـهـا يـعـدد لـنـا مـفـاتـنـهـا صـدرهـا األصـلع ا
ـــرمـــر الـــدافىء الـــرمــــان عـــودهـــا الـــريـــان بـــطـــنــــهـــا ا
احلالل.. (والـلـى يـقـول ترابـاثـاتـو.. إحـنـا نـقـول له يس
أى دو " (!Yes, I doمــعـــبـــرًا عـن تـــمـــامـــا االنـــفـــتــاح
الـــلـــغــوى عـــلى الـــغـــرب حــازم فـى حــالـــة صـــارخــة من
النشوة يكاد ينخلع من على كرسيه إبراهيم اجلالس
أمـامه ال يلـتـفت إلى الراقـصة ومـن الواضح إنه يـعانى
من قــلق غــامض.. نـحن فى مــكـان جــلـوس الــرواد أمـا
ـســرح فـيــخـتــفى فى هــذه الـلــوحـة إلى "الـبــيـسـت" أو ا
الــيــسـار.. مــحــافــظــا اخملـرج عــلى أن يــبــقى الــكــالـوس
ــوائــد.. مــصـــدرًا لإلضــاءة.. الــراقــصـــة تــرقص بــ ا
وفى حلــظــة مــعــيــنــة تــنــســحب إلـى الــكــالــوس األيــسـر
ـســرح ويــبــقى الــرواد لـيــعــطــونـا وكــأنـهــا تــصــعــد إلى ا

إحساسًا بوجودها وقد تعود للرواد مرة أخرى..
السكران:
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سرحي جريدة كل ا

> يستقبل مسرح روابط
خالل شهر رمضان
ثالثة عروض مسرحية
هى االختيار إخراج
ن مصطفى وليلة أ
مصرع جيفارا من
إخراج طارق عزت وحلو
ومر إخراج أحمد
النجار.

سرح أو فى السينما فح > تربعت على عرش الكوميديا النسائية.. سواء على ا
تذكر شخصية العانس أو احلماة تتسرب إلى الذهن تلقائيا صورة مارى منيب..
بكل ما أكسبته للشخصية .
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ôeÉ°ùdG ábôa ¬àeób ≈LPƒ‰ ∫Éãe
أمــتع وجـدان احلــاضــرين ومأل أســمـاعــهم طــربـا وأُنــسًــا وجـلب
الـبـهـجـة إلى سمـائـهم فـزادهـا نـورا.. وكان لـبـسـاطـة ودقـة خطه
احلـركـة واإلضـاءة وكذلك تـصـمـيم الرقـصـات وإن عـابهـا سـيادة
الـــلــون الـــرمــادى عــلـى مالبس الـــراقــصـــ بــدون قــصـــد فــنى..
ـوتـيـفـات الـديـكـوريـة وكـذلـك بـسـاطـة رسم وتـنـفـيـذ الـوحـدات وا
ــ نص ــغــزى الــعــمــيق  وقــدرتـــهــا عــلى الــتــعــبــيــر الــبــلــيـغ عن ا
العرض وذلك يـحسب إلبراهـيم الفو الـسينـوجراف اخملضرم..
نـاسـبـة فـجاء األداء ـمـثل بـالـذكـاء وا وقد تـمـيـز أسـلـوب قيـادة ا
ـمــثل مــعـا.. وبــرز من فـريق طــبـيــعـيــا وحـقـق مـقــصـد اخملــرج وا
ـغنية فى دق التمـثيل الذى اقـترب من العـشرين.. كل من: نور ا
الـعروسـة ومـحـمد مـديح فى دور سـالم سـليم وإن كـان عـليه أن
يـقـتـصـد فى احلـركـة وال يـنـحـو نـحـو استـدرار الـضـحـك وعادل
مثل القديـر واخملضرم فى دور األراجوز ومـحمد عيد مـاضى ا
فى دور الــشــيـخ فــرحــان والــقــديــر هــمـــام تــمــام فى دور الــشــيخ
هيمان ومحمد حجاج فى دور الشيخ بيحب وبرز محمد صالح
ـمـثل فى دور الـشـيـخ زعالن فى أداء تـقـلـيـدى مـتـمـكن وأيـضـا ا
غنى والـفتى الرشـيق أسر على وصـاحب األداء القـوى محمد ا
إبــراهــيم فـى دور الــضــابط وصــاحب احلـــضــور احلى الــطــاغى
واألداء الـــرصـــ كـــرم مـــحـــمـــد فى دور ولـى الـــنـــعم ومـــفـــاجـــأة
ـغـنى الـطـروب مـحـمـد أمـ فى دور ـوهـوب وا ـمـثل ا الـعـرض ا
الــــشـــيخ شــــايف حـــيـث لـــعب دور األعـــمـى فى بـــراعــــة وتـــبـــصـــر
ـنشد مـنتصـر ومحمد ـغنيـة فريدة وا كبـيرين.. وأجاد كل من: ا
ــأذون ومـحــمـد حـسن فـى دور ديب الـبـرارى مــنـصـور فى دور ا
ومـحــمــد الــفــران فى دور صــنــوع وعــبــد الــعــزيــز فـجــر فى دور
الــشـامـى.. ولـلــحق لــقــد لـفــتــنى بــقــوة سالســة وبـســاطــة اإلطـار
ـادى لــلــعـرض وإن لم أفــهم وضع صــورة لـلــفـيــلـســوف احملـدث ا
جـان بـول سـارتـر مع صـور رفـاعه الـطـهـطـاوى والـنـد ومـحـمـد
عــبـــده فى مــشـــهــد "قــهــوة الـــبــوســتـــة" لــيس ألنه فـــرنــسى بل إن
يـة الثانـية وليس فى ظهـوره على السـاحة جاء بـعد احلرب الـعا
ـشــهـد الــتـمـثــيـلى زمن الـطــهـطــاوى أو األفـغــانى وغـيــرهم.. ان ا
طـبـيـعيـا بـشـكل عـام وهـو فى هـذا حقق مـقـاصـد صـانع الـعرض
ــثــلـيه وكــذلك حــسن قــيـادته وكــان مـوفــقــا فى حـسـن اخـتــيـار 
والـذى أدى إلى حدوث إيـقاع مـناسب لـلعـرض الذى اسـتغرق –
! واحلق أقـول: هـذا عرض فى حـالوة ومـتـعة  –نـحـو السـاعـت
جماهـيرى بـكل معنى الـكلـمة يـستحق الـدعم والدفع به لـيطوف
احملــافـــظــات واألقـــالــيـم قــد حـــقق لى حـــسن الـــوزيــر والـــفــريق

تعة والفائدة وفى هذا لهم عظيم األجر. عاون له ا ا

ـدافــعـ عن حــريـة ــنـاضــلــ ا يـتــقـدم "قــفص" الـســجــنـاء من ا
ـثل الـوطـن وهم من أسـمــائـهم تــعــرفـهم: الــشـيخ فــرحـان وهــو 
ــثل الـذوبـان فى حب الـوطن" الـتـفـاؤل والـشــيخ هـيـمـان وهـو 
ـقــاومــة "والــشـيخ ــثل روح حـب ا والـشــيخ بــيــحب "وهــو أيــضـا 
ـثل الـبـصـيـرة رغم فـقـد الـبـصـر" والـشـيخ زعالن شـايف" وهـو 
ـكتـشف للـعيوب فـى النفس ثـل االجتاه النـاقد لـلذات وا "وهو 
واالعــتـراف الـقـوى بــهـا" بـاإلضــافـة إلى شـخـصــيـات أخـرى: نـور
ـثـله من رمـز ـا  وهى الـعــروسـة والـداللـة واضـحـة واألراجــوز 
ـغنى شعـبى لـلـمـقـاومـة والـنـد وصنـوع واألقـعـانى والـشـاعـر ا
والـــفـــتى الـــوطـــنى والـــشـــامى الـــذى يـــرمـــز إلـى وحـــدة الـــشـــمــال
ـصـيـر والـقـدرة وذلك فى مـواجـهـة: ولى واجلـنـوب الـعـربى فى ا
ـثل أى سلـطـة مـستـبـدة مـستـغـلة ذات ارتـبـاط أجـنبى" الـنـعم "و
ـثل مع "ديب الـبرارى" أدوات والـضابط أو سـعـد الغـاوى الذى 
الـسـلـطـة فى الـقـمع واإلرهـاب ألى محـاولـة السـتـنـهـاض احلـركة
نشد ولد فى الـبداية يدخل ا صرية.. وبـعد مشهد ا الوطـنية ا
لـيــنــشـد "الــله حى" وأن الــله واحــد فى داللـة عــلى طــبــيـعــة هـذه
ــغــنــيـة ــمـثــلــة اجلــيـدة وا األمــة وضــرورة وحــدتـهــا.. ثم تــشــدو ا
ــوالـــد" لـــيــبـــدأ الــغـــزل احملــكم اجلـــمــيـــلــة "نـــور" قـــصــيـــدة "زين ا
والـدقيق لـلوحـات الـعرض الـتى تـتابـعت فى خـفة وسالسـة حتى
النـهاية بحيث تـقاسم األداء الغنائى اجليـد لألحلان البديعة كل
ـمــثـلـ كل من: من: "نـور" و "فـريــدة" و"مـنـتـصــر األكـرت" ومن ا
أسر على فى دور العريـس ومحمد أم فى دور الشيخ شايف
ـغـنيـ اجليـدين: نور فـريدة وهـما اسـتـطاعـا أن يتـناغـما مع ا
منتصر!.. وأنا أخصهمـا لتميزهما عن زمالئهما جميعا والذين
شاركـوا فى الغـنـاء أيضـا كل حسب دوره لـدرجـة تسـمح بإطالق
وصف "أوبـريت" عــلى الـعـرض الـذى تـمـيـز بـقـوة وجـمـال أحلـانه
عانى الـعمـيقة.. وذلك وكـذلك أشعاره ذات احلالوة الـلفـظيـة وا
لــبــســاطـــة وعــمق فــكـــرة الــعــرض وسـالســة الــتــوصـــيل وجــمــال
األحلـان والـغـنـاء الـتى أبـدعـهـا خـلف ومـحـمـد جـاد الـرب والـذى

ولد" سـرحية العرض الغنائى "عروسة ا قدمت فرقة السامر ا
ـكـشــوفـة فى سـاحــة مـنف والـعـرض من عــلى مـنـصــة الـعـرض ا
ــ وصـاغ ــوهــوب حــسن الــوزيــر وقـد قــام بــتــولــيف ا إخـراج ا
الـنص الذى اعتـمد فيه عـلى أربع عشـرة قصيـدة شعريـة لثالثة
شـــعـــراء هـم: فـــؤاد حــــداد مـــحـــمــــد جـــاد الــــرب ابن عـــروس..
والـصـائغ الـذى قـام بـلـحم الـنـسـيج الـشـعـرى واخـتـار مـقـطوعـاته
نعم عبد القادر وصاغ وهوب عبد ا وولف غزلها هو الكاتب ا
ـشـهــد الـبــصـرى الـســيـنـوجــراف إبـراهـيم ــادى ورسم ا اإلطـار ا
الفو وصمم الرقصات عصام منير وأبدع األحلان التى أضفت
ـوهـوب حسن عـلى الـعـرض بـهاءً كل من الـقـديـر أحـمد خـلف وا
سـرحيـة إذن كما يـقول كـاتبـها البـردية اخلـامسة فى وجى.. ا ا
ستلهمة من التراث وهى حلم مخرجها الذى مشروع بردياته ا
ـســرح!.. فــكـيـف قـدمت الــبــرديـة كــان "يــراوده" مـنــذ أن عــشق ا
وكــــيف حتــــقق احلــــكم?!.. كــــانت حلــــمــــة الـــنـص ونـــســــيــــجه من
والـد كاكى كاكى نصـوص أشعار فـؤاد حداد: "الـله حى زين ا
الكـبار عـايزين حـارسهم عـلى مـهلك يـا معـلمة الـطوايـف أبعد
ربع .. يا العروسة.. ولكما  –ومعها حلن اخلتام ا يا مطيبـاتى
ابن عـروس "إلــلى يـد اديك داريه"  –من أحلـان الـقــديـر أحـمـد
خلف" باإلضـافة إلى خمس قصـائد أخرى لـلشاعر مـحمد جاد
نعم عبد الرب تداخلت مع قصائـد فؤاد حداد وحلامات عبد ا
الـقـادر الـتى كـان بارعًـا فى "مـداواة" الـلحـام بـحـيث بـدا كاألصل
وجى وهى وهوب حسن ا تـماما!.. والقصـائد اخلمس حلنهـا ا
ــيــدان "يـــا ريح طــوخ شــاعـــر أغــانى لــو بـس الــقــمــره بـــتــان أ
ـوضوع أو الـثـيـمة الـقـبه? إن شـاء الـله".. وخالصـة القـصـة أو ا
أنه دائما هناك "مولد" وأن لكل مولد "عروسة" وإن كل عروسة

تطلب عريسا فمن هو عريس عروسة مولدنا!?
ـــشـــهــد ـــادى وا كـــيف صـــاغ اخملـــرج والــســـيـــنـــوجـــراف اإلطــار ا
ــــولـــد حــــيث الــــذاكـــرين الــــبـــصــــرى لـــلــــعـــرض.. بــــدأ الـــعـــرض 
ــنــصــة تــمــثــال كــبــيـر ــداحــ والــبــيـارق ويــســار ا ــنــشــدين وا وا
لعـروسـة مولـد ترتـدى فسـتانـا من اللـون األبيض عـكس التـصور
ــبــهـر ــتــعـدد وا ــولــد الـنــبــوى" ذات الـرداء ا الــشـائع لــعــروسـة "ا
األلــوان.. ويـــحــيـل الــلـــون األبـــيض فــورا إلـى الــنـــقـــاء والــطـــهــارة
ـنصة يـضع جتسيمـا لديك بعرف والبراءة والـنبل. وعلى  ا
أحمـر اللون كبير احلـجم فى إحالة إلى صيحة الـتنبيه كل فجر
واللـون األحـمـر يشـيـر إلى الثـمن الـفـادح الذى يـدفـعه الوطـنـيون
ـتـد فى مـقــابل حـريـة الــوطن وصـيــانـة كـرامــته ومـقـدســاته.. و
ــســرح ن من ا جــسم الـــديك وذيــله لــيـــمأل فــضــاء الــقـــسم األ
ويضع أمام الـعروسـة كرسـي لـيجلس الـعريس والـعروسـة ندما
ــســرحى ــولــد إلى وسـط الــفــضــاء ا يــتــحــرك قـــرص عــروســة ا
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إبراهيم:

وم اللى قالهم إنك غضبان.
حازم:

الـدكــتــور إحـســان مـ غــيـره بـس بـصــراحـة أنــا الـلى
زقيته يعمل كده!

إبراهيم:
(إبراهـيم يـتمـلى نـهى التى مـالت لـتضـع دوسيـها فى

كتبة) ا
حازم:

رحت ف يا إبراهيم..
إبراهيم:

معاك.. معاك يا باشا..
حازم:

ما هو أنا لو ما أعلنتش غضبى وكأنه بجد ماحدش
ـلـيـون جـنـيه ح تـنام ح يـفكـر يـرد لى الـهـديـة بـسـرعـة ا

فى الدرج.
إبراهيم:

ما تنام يا باشا..
حازم:
تنام?!!

إبراهيم:
تنام وأنا سداد..

حازم:
إيه.. مستعد تدفع بدالها..

إبراهيم:
أنا أعمل كل اللى يرضيك يا باشا..

حازم:
الظاهر أنك اتعلـمت الدرس تمام.. تعرف يا إبراهيم
أنـــا عـــلى حـس الـــلى اتـــنـــشـــر الـــنــهـــارده فـى اجلـــرايــد
حـاسس إنى ح يـجيـلى تـليـفـون بـعد شـويه أنـا ح أعمل

مقموص. وهما ح يتفقوا معايا إزاى يصاحلونى..
إبراهيم:

!? م
حازم:

م إيه?... اللى ما أدونيش الكرسى..
إبراهيم:

(بلهجة ذات مغزى) أنت حلو قوى يا حازم باشا..
حازم:

ا ح يكلمونى ح أديك خبر..
إبراهيم:

يا ريت.. يا ريت يا باشا..
حازم:

بس تـــــــكــــــافــــــئـــــــنى.. وإال يـــــــعــــــنـى ح تــــــاخــــــد الــــــدروس
اخلصوصية دى كلها ببالش.

إبراهيم:
مفيش حاجة تغلى عليك يا باشا?!!!

حازم:
كن تـعـتمـد على ضـرورى كده. أنت من هـنـا ورايح 
وتطـيح فى خلق الـله وفى البـلد زى مـا أنت عاوز من

غير ما يهمك حد..
إبراهيم:

(وعـيـنـاه ال تــفـارقـان نـهى) ضــهــرك يــا بـاشــا يــســنـد
تمام!!
حازم:

بتقول إيه..
إبراهيم:

با أقول اللى ليه ظهر زيك.. أيديه تنباس..
حازم:

سيبك من األونطة وقول لى حتكافئنى بإيه?
إبراهيم:

مـــوش ح أقـــولـك دلـــوقت يــــا حـــازم بـــيه.. (وعــيــنــاه ال
ـكــتب تـرتب أشـيـاء تـفــارقـان نـهى الـتى اقــتـربت من ا
فوقه) األول ح أتأكـد بـنفـسى إن الـهـدية تـلـيق بس أنا
بـخـبـرتى بـقـول لك من دلـوقت.. وبـأكـدلك إنـهـا تـليق..
وح تـعـجـبك قـوى.. (يسـد الـسـمـاعة بـيـده ويـكـلم نهى
ـكـتب) مش الــواجب بــرضـه إن أنـا الـتى مـالـت عـلى ا

أتأكد األول.. 
نهى:

(فى دالل) طبعا يا فندم..
إبراهيم:

(صـارخـا فى الــتـلـيـفـون) نــقـول مــبــروك.. مــبــروك يـا
حازم بيه.. مبروك علينا كلنا..

ـسـرح ويـهرع إحـسـان قـادمًا (إظالم. وتضـاء مـقـدمة ا
.( تفرج من اخللف صارخًا وسط مقاعد ا

إحسان:
مــا حــدش يــتــحــرك.. مـوش ده آخــر مــشــهــد.. حلــظـة
ــسـرح هـائـجًـا) واحــدة مـعــايــا من فــضــلـكم (يـعـتـلى ا
ـشــهـد األخــيـر.. ـســرحـيــة بــا ـؤلـف واخملـرج بــدأوا ا ا
ـشـهد شـهـد أخـير تـانى.. ال األوالنى كـان ا وبـيـنـهـوا 
شـهـد األخيـر.. الواضح األخـير.. وال األخـرانى هـوّه ا
ـــــعـــــارضـــــة إيـــــاهـم واجتـــــاهه ـــــؤلف مـن بـــــتـــــوع ا إن ا
الـسـيـاسى أنـا فـهـمـته دلـوقت كـويس. مـفـيش مـشـكـلـة
اللى بينه وبينى ح أخـلصه بينى وبينه.. وعند اجلهات
ـســئـولـة أيــضـا لــكن يـهــمـنى قــبل مــا تـمـشــوا.. أنـكم ا
تعـرفوا الـقصـة على حقـيقـتهـا خصوصًـا نهـايتـها اللى
ؤلف بعد ما شوهنى البيه موش عايز يجـيبها البيه ا
ه وطبعًا مالقاش مقاومة ساب النهاية مفتوحة وعا
من اخملــرج.. الـواضح أنـهم وجــهـان لـعـمــلـة واحـدة مـا
ـة كــامـلــة اجملـرم ـا وفق لــكن مــفـيش جــر جــمع إال 
ـؤلف مـا كـانش اسـتـثـناء الزم يـسـيب مـا يـدل عـلـيه وا
عن الـقـاعـدة دى.. انتـو شـاهـدين إن أنـا من مـشـهدين
أو ثالثـة موش فاكر قـلت لكم إنى فهـمت حازم باشا
إنه ضــرورى يــهـــدد فى األمــانــة الــعــامــة بــالــلــجــوء إلى
ـعارضـة حصل? حـصل وأكيـد أنتـو فاكـرين.. برغم ا
كــــده الـــبـــيـه الـــلـى بـــيـــبـخ سم مـن نـــوع أنـــا عــــارفه فى
ـشـاهد الـلى بيـجيـبـها بـيقـول عـلى لسـان حازم بـاشا ا
إن هـوّه اللى زقنى أنـا أقول للـمعارضة إنه زعالن من
حـركـة حــزب الـكـتــلـة الـكــبـيـرة.. شـفــتـوا الفـتــئـات عـلى
احلقيقـة احلمد لله إنى كـشفته ليـكم قبل ما يـعملها
وده يخلـيكم تـشكـوا فى حتلـيالته وتضـميـناته كـلها ده
أمــر مـــوش ح يــعــدى عــلـى ذكــائــكم وعـــلى الــعــمــوم ده
ــؤلف بــرضه مـــوش مــوضــوعـــنــا نــرجـع حلــكــايـــة إن ا
ة وقـرر ما يـوضـحلـناش سـاب الـنهـاية مـفـتوحـة وعـا
الـبــنت بــنت بــنت خـالــتى كــانت فــاهـمه إبــراهــيم بـيه
بـيـتـكـلم عن إيه بـالـظـبط وإال مـاكـنـتش فـاهـمه طـبـعا
كن تظنوا بـيها الظنون.. كن تتظلم كـده..  الـبنت 
حلــد الــبــيـه مــا يــدخل الــقـــفص فى احملــكــمـــة بــتــهــمــة
الـتـشـهـير.. يـهـمـنى إنى أوضـح لكـم إن الـبنـت ماكـانش
ــــكن تــــوافـق عــــلى حــــاجـــــة زى دى.. إن مــــاكــــانــــتش
ـنـعـهـا إنهـا كـانت راسـمة أخالقـهـا تـمنـعـهـا يـا مؤلف 
تـتجـوز من إبـراهـيم بـيه طبـعـا قـبل مـا يعـمل عـمـلته..
ويـستـفـرد بـيهـا مع صـاحـبه ويـحـاولوا.. أو لـنـكن أكـثر
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إحسان:

ـشـهــد الـطـويل ـؤلف) إيه لـزمــة ا ـا يـصـرخ فى ا (كـأ
ـوضوع (لـلـجمـهور) ـشـهـد ده خـارج ا الـعـريض ده? ا
ـؤلف بـيـنتـقم مـنى.. حـرقت له الدرامـا فـصمم الـبيه ا
يـحـرقنـى.. قال إيه إنـت ح تعـمل زى الـدكـتـور إحـسان
وإال إيه? هـما يعـرفوا يـعمـلوا زيي?.. بسـرعة كـده غير
ــكن يــكــون غــيــره.. واخــرجــوه.. ــشــهــد أل. مــوش  ا
ــؤلف كــان وحلــقـــوا يــحــفـــظــوه بــالـــســرعـــة دى.. آه.. ا
بـيـخـدعــنى بـيـخـدعـنى ألنـه مـتـرصـدًا عـامـدًا عـايـز
ـــوضــوع.. يـــشـــوهــنـى.. ومع ســـبق اإلصـــرار كــمـــان.. ا
مـوضوع بنت بـنت خالتى.. إيه لـزمة الكالم ده كله فى
السـيـاسة عـايـز يتـكـلم فى الـسيـاسة يـعـمل مـسرحـية
ـوضـوع أنـا حـكـيـتـهـوله ويـتـكلم ـا يتـكـلم  سـيـاسـيـة إ
فى الــسـيـاســة!! ثم لـو فــرضًـا الـلـى بـيـقــوله ده حـصل
ـشـهـد إنـهم بـيـاخـدونى مـوش مـعـنى إنـهم يـقـولـوا فى ا
على قد عـقلى إنهم بـيفهـموا أحسن مـنى.. قد عقلى
إيه يـا مـؤلف? الــنـاس دول من غـيـر عــقـلى وعـقل الـلى
ــيـــنــا زيي مـــا يــســـاووش حــاجـه مــعـــقــول شـــيــال فـى ا
يـسـيـطر عـلى حـركـة االستـيـراد من غيـر عـقـلى وعقل
الـلى زيي مــعـقـول طــالب مـتــعـثـر  فى دراســته قـضى
ا اشتغل اشتغل فترة تعليمه واقف على عربية كبده و
جـــنــدى حـــرس حـــدود يـــخــلـى الــدخـل الــقـــومى دخـــله
اخلـاص من غير عـقلى وعقل الـلى زيي.. معقول ست
تـــبـــقى حـــديــديـــة بـــقـــدراتــهـــا األنـــثـــويــة? ال يـــا أســـتــاذ
اصـحـى! أنـا والــلى زيـى الــلى بــنـعــمــلــهم مــهــمــا قــالـوا
ومـهـمـا قــلت سـعـادتك.. أنـت بـنـفـسـك سـألـتـنى.. إزاى
ـتـهم رقم واحد فى إحـنـا مـا بنـمـتلـش أمام الـقـضاء كـا
الـقـضـايا دى.. أنت نـفـسك أتـفلـسـفت وقـلت إن عمـلـنا
ـؤثم فى الـقـانـون يـسـاوى الـتــحـريض وتـيـسـيـر الـفــعل ا
وضـوعنا موضوع بنت.. بنت خالتى اجلنائى.. نرجع 
سرح) اسمع أنـا موش ح أسـيبـكم تعـبثوا (دقـات على ا

وتعملوا اللى أنتم عايزينه..
(إظالم وتهبط لوحة تضاء.. مكتوب عليها..)

شهد األخير" "ا
إحسان:

ما تفتكـرش إنك ح تزنقنى باإلظالم.. أنا جايلك أودة
الــكــونــتـرول مــوش ح تــعــمل الــلى عــلى مــزاجك يــعـنى
ــسـرح مــوش ح تـــعــمل الـــلى عـــلى مــزاجك.. (يــضـاء ا
كتب اجلديد لنـرى أنفسنا فـى مكتب إبراهيم نـدا ا
اللـون األسود غالب عـليه.. والفـخامة الـتى تدل على
.. آيـات قـرآنيـة مـشـغولـة بـالـذهب على ثراء ذا حـسن
احلائط.. الـذهـبى واألسود يـصـنعـان فخـامـة عريـقة
بـرغـم الـطـرز احلــديـثــة لألثـاثــات. نـهى تــرتب أوراقـا
وهى فى رداء وردى يــكــشف عن مـفــاتـنــهـا.. إبــراهـيم
يـتـكلم فـى التـليـفـون وعيـنـاه طوال الـوقت تـلـتهـمان
اجلــســد الــبض الــذى يــبــدو أنه واثق من ثــرائه ومن
تأثـيره على إبراهـيم فال يألوا جهـدًا إلشعال نيرانه..
تكلم من خالل سماعة التليفون نحن نـسمع صوت ا

باإلضافة إلى صوت إبراهيم..)
إبراهيم:

(فى الــتـلــيــفـون) مــا يـــنـــفــعش يـــا حــازم بـــاشــا.. الزم
كتب عشان تبارك لى على االفتتاح.. تشرفنى فى ا

حازم:
ح أجيلك..

إبراهيم:
وأنا على نار (نهى تفهم أنه يعنيها)

حازم:
عارضة?!! قريت جرايد ا

إبراهيم:
أل.. خير?

حازم:
أنـا مــتـأكــد أنك مــا قــريـتــهــاش لـو كــنت قــريـتــهــا كـنت
كــلـــمــتــنى عـــلى طــول.. فـــيه راجل أعــمـــال مــا يــقــراش

عارضة.. جرايد ا
إبراهيم:

معلهش الغلط مردود..
حازم:

أكلوها يا إبراهيم..
إبراهيم:

(فى لؤم) أكلوها ازاى يا باشا?!
حازم:

ــعــارضــة كــلــهـــا بــتــتــكــلـم يــا ســيــدى عن إنى جــرايـــد ا
غــضـبــان وح أمـوت من الــغـيـظ عـشــان مـالــيش كـرسى

فى اجمللس برغم اللى دفعته..
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صراحة و.. مـفيش داعى لـلتفـصيالت دى نقـطة تهم
البنت.. أمـا اللى يـهمنى أنـا فهو رد الـسؤال.. هل أنا
سـبـت بـنت بــنت خــالــتى فى أزمــتـهــا ومـا بــصــيـتش إال
صـلحـتى اخلاصـة? برغـم اللى حـصل لهـا? أل طبـعا
ــا رفـعت قــضـيــة أنـا دافـعت صـحــيح إن بـنـت خـالـتى 
عن إبراهـيم بيه نـدا وحـازم باشـا أبو الـنصـرات فيـها
ــسـتـشـار الــقـانـونـى لـشـركـاتــهم وإنى كـنت وبــوصـفى ا
عـلـى وشك إنى أطـلـعــهم من الـقـضـيــة زى الـشـعـرة من
ا مـا رضيـتش مارضـيتش مع أنه كان فى العـج إ
إمكـانى.. وأوحيت لـلـمحـامى الزمـيل الـلى كان بـيدافع
ـا يـفسـد دفاعى عن بـنت بنـت خالـتى.. أوحيت له 
وبـكـده وصلـت القـضـيـة إلى طـريق مـسـدود بإرادتى
بـــعــدهــا أقــنـــعت إبــراهــيـم بــيه وحــازم بـــاشــا بــإنــهم ح
يـخسروا الـقضـية ح يخـسروها وإنـهم الزم يتـفقوا مع
الـــبــنت عـــلى تــرضـــيــة مــنـــاســبــة تـــتــنــازل بـــعــدهــا عن
ا بنت خالتى امتثال.. اللى القضية وده اللى كـان.. و
أعمـاها الـغضب رفـضت ألنهـا زى ما شـفتم بـنفـسكم
كانت عايزه تشوفهم فى السجن وما سمعتش كالمى
ا فـهـمتـها إن اسـتمـرار الـقضـية اسـتمـرار لـلفـضيـحة
بــشــكل عــلــنى.. اقــنــعـت أنــا بــنت بــنت خــالــتى.. إذ أن
سنـها أكـثر من واحـد وعـشرين سـنة.. إنـها تـتراضى..

وتتنازل... وجبت لها مبلغ محترم جدا..
السكران:

(يــظـهــر فـجــأة ضـاحــكـا) جــبت لـــهــا مــبــلغ مــحــتــرم?!
.. ونـهـضـة مـصـر.. (يـصفق) أحب جــامـعـة طه حـسـ

والساعة.. وأكره اجلامعة لّما تنزلها قُبهّ..
إحسان:

من فضلك.. ده موش وقت تهريج..
السكران:

كـفايـة كده يـا دكـتور.. عـايـزين نحـيى اجلـمهـور.. انزل
زيكة..  با

سرحية انتهت ا
وسيقى على صراخ (تعلو ا

مثلون للتحية) إحسان ويخرج ا
ستار اخلتام
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سرحي جريدة كل ا

> على مسرح الليسيه
باإلسكندرية يقدم
عرض األطفال خرابة
تيتو تأليف وإخراج
جمال ياقوت أشعار
محمد مخيمر أحلان
وائل عاطف وبطولة
أطفال ورشة قصر
التذوق.
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الـسـابقـة غيـر اجلـميـلة وظـائف تـمثـيـليـة شتى.
RUSSIAN CON- إن مـسـرح الـبـنـائـيـة الـروسـية
STRUCTIVISM اسـتــخــدم بــنـاءً مــصــنــوعًـا من

ألـواح اخلشب; لـيمـثل ساحـة مصـنع مقـصورة
فى حديقة حقل حنطة أو طاحونة دقيق. إن
تــشـيــيـد "مـايــر هـولـد" MEYERHOLD لـ "مـوت
" TARELKIN’S DEATH كـان بـبـسـاطة تارلـك
قـــفـــصًــا مـــضـــمــومًـــا إلى شـيء اســطـــوانًّى  من
ــســتــديــرةُ ــادة الــتى تــقــابـل نــهــايــتُــهــا ا نــفـس ا
اجلمـهـورَ والـتي قـد أوحت بـعـدد من األشـياء
ا ولـكن أيًّـا من هـذه األشـيـاء لم يـكن جـلـيًّـا ر
كـانت الـفـكـرة األكــثـر وضـوحًـا فى هـذه احلـالـة
هـى فــكــرة مــفـــرمــة الــلـــحم فــقــد تـــشــيــر هــذه
ـطــحــنـة عــلى نـحــو مــسـاوٍ إلى نــافـذة دائــريـة ا
الـــشـــكل أو إلى قـــفص مـــســتـــديـــر أو إلى مــرآة
ضـــخــمـــة. فـــفـــكـــرة دائـــريـــة األشــيـــاء فـى هــذه

احلالة من أكثر صفاتها لفتًا لالنتباه.
ـسرح إذا ما تـفحـصنـا هيـئات أخـرى خلشـبة ا
اســـــتــــخـــــدمـــــهــــا "مـــــايـــــر هــــولـــــد" فى إخـــــراجه
لـلــمــســرحــيــات فى تـلـك احلـقــبــة فــســوف نـرى
كــثـيــرًا وفى فــتــرات قـصــيــرة طـائــرات وساللم
ودعــامــات مــدالة كــان مــدلـولُــهَــا كــعـالمــة غــيـرَ
مـــحـــددٍ تـــمـــامًـــا. إن نـــقـــاد تـــلك الـــتـــمـــثـــيـــيالت
ــشــهــد والـــهــيــئــات تـــكــلَّــمــوا فـى الــغــالب عـن "ا
اجملرد". كـانت لهيـئات مـسرحه مـهامٌّ ووظائفُ
مــحـددة تــمــامًــا. إن الالمـحــدوديــة فى الــشـكل
والـــلــون أصــبــحـــتــا عالمـــتــ فــحــسـب عــنــدمــا
ــكن الــقـول إن ــمــثل.  اســتــخــدمــتــا ألداءات ا
الـوظـيـفـة الـتـمـثـيـلـيـة لم يـكن مـعـبـرًا عـنـهـا عـبر
مثل وسائل الـشكل والـلون لـكن عبـر أداءات ا

سرح. على خشبة ا
إن الـتطلع إلى حـرية التـعبـير والتـقنيـة هو ميل
ـسـرح كـان له دائـمًـا أثــر حـاسم فى الـفن. إن ا
ستقبلية" من الذى خلقته الثورة التـكعيبية - ا
أجل هـواء نقـى "قدم وسـائل مسـرحـية جـديدة
واســـتـــغـــني عـن أخـــرى عـــديـــدة. إن الـــبـــنـــائـــيــة
ــشــهـد ــسـرح من ا الــروسـيــة حــررت خـشــبــةَ ا
واألجـزاء اجلانبيـة من اخلشبـة والتى ال يراها
ـسـرح اخلـلـفـية. اجلـمـهـور واحلـوافّ وسـتـائـر ا
ــســرح من وكــنــتــيـــجــة لــهــذا حتــررت خـــشــبــة ا
إمكانية تمركز احلدث عبر استخدام عالمات
مـرسومـة تـشيـر إلى مـا هو داخـلى أو خارجى.
لـم يـــكن هـــذا كلَّ شىء. فـــلم يـــكـنْ فــحـــسب أنْ
ــشــهــدَ وواجــهــةَ اخلــشــبـة عــارضَ اخملــرجـون ا
ــرئـيـة وخـلــفـيــتـهــا وحـوافــهـا وجــوانـبــهـا غــيـر ا
لـكـنـهم أيـضـا مـالـوا عن اخلـشـبـة اجملـردة الـتى
بقيت بعد ثورتـهم. إن اخملرج التال عليهم
(أوخلـوبوكوف OKHLOPKOV وتصـميم مسرح
سرح تماما أو جروبيوس) قد جتنَّـبوا خشبة ا
عـــلى نــــحـــو أكـــثــــر دقـــة أحـــلٌّـــوا اخلــــشـــبـــة بـــ
النـضـارة ومن ثم فـيـكون أى مـكـان خـالٍ سواء
أمام اجلـمهـور أو خـلفه أو بـالقـرب مـنه خشـبةً
لـلمـسرح. وهـكـذا غفـلـوا عن كل تلك الـتـقنـيات
سرح والتى ـتكلَّـفة اخلاصة بـخشبـة ا الفذة ا
ـطلب واحد مـن اخملرج هبـطت بجزء بإعـانها 
شهد أو بدعامة أو من اخلشبة أو بجـزء من ا
ـســرح مـديـرةً ـمـثـل من أعـلى شــرفـة ا حــتى 
اجلـــــزءَ اخلـــــلـــــفيَّ مـن اخلـــــشـــــبـــــة فى االجتـــــاه
شـهـدَ اجملهَّـزَ من اجلوانب األمـامى محـولـةً ا
ـــشــــاهـــد رافـــعــــةً كلَّ مــــســـاحــــات اخلــــشـــبــــة وا
الـسـلـيـمـة عـبـر أبـواب مـسحـورة وهـلـم جرًّا. إن
ـسرحـية كـانى  ـوقع ا تـقد أو اإلشـارة إلي ا
ما أضـحى أمـرًا إشكـاليًّـا مع هـجر الـعـديد من
ــتـعـارف عـلــيـهـا الـتـى تـأسـست بـ الـتـقــالـيـد ا

سرح.  اخلشبة وقاعة االستماع فى ا

ترجمة : عمرو زكريا

ــسـرح - إن كل مــا يــبـرز حــقــيــقـة عــلى خــشـبــة ا
مثل إضاءة اخلشبة - كل نص الكاتب تمثـيل ا
هــذه األشـيـاء فـى كل حـالـة تــمـثل أشــيـاء أخـري.
وبــاالخــتــصــار فــإن الــفـن الــدرامىَّ ســلــســلــة من

العالمات".
عـــبَّــــر "أوتــــاكــــار زيخ" OTAKAR ZICH عن هــــذه
AES- "الرؤية فى مقالة "جماليات الفن الدرامى
THETICS OF DRAMATIC ART عــــنـــدمــــا طـــرح

الـفـكـرة الــتى مـفـادهـا أن "الــفن الـدرامى هـو فن
الــصــور وهــو كـذلـك بال ريب فى كل الــنــواحى".
شهد ـثل شخصـية دراميـة وا مثل  وهكذا فـا
كان حيث تنمو القصة واإلضاءة البارقة ثل ا
عـتـمة تـمثل وقت الـليل تمـثل النـهار واإلضـاءة ا
ـــــوســــيـــــقى تـــــمـــــثل بـــــعض األحـــــداث (صــــخب وا
عـركة) وهـلم جرا. ويـب "زيخ" أنه عـلى الرغم ا
ـــســـرح تـــشـــتـــمـل بال ريب عـــلى من أن خـــشـــبـــة ا
إنــشــادات مــعـمــاريــة إال أنـهــا تــظل - من وجــهـة
عمار يدان ا نظره - غير قادرة على أن تنتمى 
عمـار ال يحتاج إلى أن يرمز إلى شىء فإن فن ا
ومن ثم فــإنه لــيـست لــديه أيـة وظــيـفــة لـلــصـورة.
ــسـرح من وظــيـفــة أخـرى سـوى ولـيس خلــشـبـة ا
أنـهـا تـمـثل شـيـئــا مـا آخـر وإنـهـا لـتـتـوقف عن أن

تكون كذلك إذا لم تمثل شيئا ما.
ـــــثــــــال عـــــلى وفـــــضـال عن ذلـك فـــــعــــــبـــــر هـــــذا ا
ــســرح اخلــاصــيــة الــســيــمــيــوطــيــقــيــة خلــشــبــة ا
نـسـتـطـيـع أن نـقـود قيـاسًـا تـمـثـيـلـيًـا عـلـى مـظـاهر
ـــــســـــرحى. عـــــلـى الـــــرغم من أن أخــــرى لـألداء ا
ــسـرح هى فى الـعـادة بـنـاء مُـشَـيَّـد فـإن خـشـبـة ا
طبيعتها التشـييدية ال تصنع منها خشبة مسرح
بل احلـقيـقـة أنهـا تمـثل مـكانًـا درامـيًا. نـفس هذا
مثل عادة : فـا ـمثل كن أن يقال عن ا الـكالم 
شـخص يتـكـلم ويتـحرك هـنـا وهنـاك عـلى خشـبة
ـميـزة للمـمثل ـسرح. ورغم ذلك فـإن الصـفة ا ا
ال تـكمن فـى حقـيـقة أنه شـخص يـتـكلم ويـتـحرك
ذارعًا اخلـشبـة جيـئة وذهـابًا بل احلـقيـقة تـكمن
ـثل شـخـصًا مـا وفى أنه يـعـبر عن دور فى أنه 
ما فى مـسرحـية مـا. ومن ثم فإنه لـيس أمرًا ذا
ـمـثل قد شـأن مـا إذا كـان كـائـنًا بـشـريًّـا أو ال فـا
يــكـــون قـــطــعـــة من اخلــشـب أيــضًـــا. فــلـــو حتــرك
اخلـشب هـنــا وهـنـاك وكـانـت حـركـاته مــصـحـوبـة
كن أن بـالكـلمـات فـإن هذه الـقطـعة اخلـشـبيـة 
تـــمـــثل شـــخـــصـــيـــة فى مـــســـرحـــيـــة مـــا ويـــصـــبح

ثال. اخلشب 
ولــو أن صــوتًــا مــجــردًا مــســمــوعًــا من جــنب من
ـــســــرح بـــحــــيث ال يـــراه الــــنـــظــــارة أو من خالل ا
مـذيـاع يـعـبـر بـدقـة عن شـخـصـيـة درامـيـة لـكـان

ثال. هذا الصوت 
ـمثل الـصـوتى على نـحـو دقيق فى ويظـهر هـذا ا
"فــــــاوست" FAUST لـ "جــــــيـــــته" GOETHE. فــــــفى
ـــســرحـــيـــة نــدرك دور ــعـــتـــادة لــهـــذه ا األداءات ا
ـسرحـية) كـصوت اآللهـة فى البـرولوج (مـقـدمة ا
فــحـسب. وأخــيـرًا فـى مـســرحـيــات الـراديــو فـإن
ـثل شخـصـيات درامـية فـحسب بل الـصوت ال 
ــسـرح: أيــضًــا كل الــوقــائع الــتى تــبــرز حــقــيــقــة ا
شهد والدعامات واإلضاءة. سرح وا خشبة ا
ـا يزيد من اندهـاشنا أن نكـتشف أن "فضاء" و
ـسرح ال يـحتـاج أن يكـون فضـاءً مكـانيًّا خشـبة ا
ــــكن أن يــــكــــون خــــشــــبــــة بـل إن ذلك الــــصــــوت 
ــكن لــلــمــوســيــقى أن تــكــون حــدثًــا لــلــمــســرح و

كن للمشهد أن يكون نصًّا. دراميًّا و
ـــســرح وتـــلك أوال دعـــنــا نـــتـــعـــامل مع خـــشـــبـــة ا
ـــا نـــقـــول إن الـــعـالمـــات الـــتى تــــرمـــز إلـــيـــهــــا. ر
ــا تــمـثـل من خالل فــضـاء حــقــيـقى اخلــشــبـة ر
وبتعـبيـر آخر فـاخلشـبة قد تـكون بـناءً مـشيدًا أو
ميدانًا فى مدينـة محاطة بالنظارة أو مرجًا أو
ردهـةً فى فـنـدق صـغـيـر وحـتى إذا كـانـت خـشـبة
ــســرح هى ذلـك الــفــضــاء احلـقــيــقـى فــإنــهـا ال ا
حتتاج إلـي أن يشار إلـيهـا فحـسب عبـر طبـيعـتها
ـكـانـيـة وقـد اسـتـخـدمـنـا من قـبل مـثـال مـسـرح ا

سرحي جريدة كل ا

> كما تمثل أدوارها فى أفالم  االسطى حسن و حميدو مع فريد شوقى وعفريته
إسماعيل ياس و أم رتيبة و حماتى مالك و الناس اللى حتت و رسالة من امرأة

مجهولة عالمة فى تاريخ الكوميديا .

ان مثلة الشابة إ > ا
إمام تشارك حالياً فى
العرض الدينى السراج
نير من إخراج ياسر ا
صادق العرض يقدم
سرح يومياً على ا

نيل. العائم با
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االختيار.. 
                      ب احللم والواقع

ـسرح هو عـالم ساحر يجـذب إليه الفـنان كما عالم ا
يجذب اجلمهور أيضًا فما من فنان إال وقد بدأ على
سرح تـلك احلقيقة تؤكـدها مجموعة عرض خشبة ا
االخــتــيــار الـــذى قــدم عــلى مــســرح روابط من إعــداد
ن مــصـطــفى وبــطــولـة مــحــمـد مــصــطـفى وإخــراج أ
وعـمـرو مـجــدى وشـيـرين حــجـازى وهـشـام الــعـيـسـوى
وهـــدى ســـعـــيـــد وأحــمـــد حـــمـــدى هـم مــجـــمـــوعـــة من
ــوهــبـة جــذبــهم ســحـر الــتــمــثـيل ــتــلــكـون ا الــشــبـاب 
سـرحى االختـيار.. سـرح ليـقدمـوا عـملـهم ا وسحـر ا
انطـلقـوا من ذواتـهم من مشـكالتـهم الشـخـصيـة حيث
يــنــطــلق الـــعــرض من فــكــرة االخــتــيـــار تــلك الــلــحــظــة
الــصــعــبــة فـى حــيــاة اإلنــســان فــيــمــا يــجــد نــفــسه فى
حلــظــة حـــاســمــة وعــلــيـه االخــتــيــار لــيـــحــدد مــصــيــره
ـن مصطـفى هذه ـعد واخملرج أ ومـستـقبلـه يلـتقط ا
الـلــحـظـة بـفــكـرتـهـا لـيــنـسج عـالم الــعـرض مـازجًـا بـ
.واقع اجملـــــمــــوعــــة ــــ األول هـــــو عــــالـم الــــواقـع عـــــا
ــتـشــابـكــة بـ األطـراف احلــقـيــقى حـيث الــعالقـات ا
لنـجد عالقـات احليـاة اليـومـية جملـموعـة الشـباب فى
راهقة حـيث أحالم كل منهـم وطموحاته ورغم سن ا
ـشكلـة بصورة عدم التـركيـز فى اإلعداد لطـرح تلك ا
واضـــحـــة ومـــنـــطـــقـــيـــة مـن خالل الـــدخـــول إلى عـــالم
الـشبـاب ومشـاكله وحتـلـيله إال أن هـناك مالمح لـتلك
ـشــكالت وإن اقـتـصـرت عــلى مـشـكـلــة أسـاسـيـة هى ا
مـشــكـلـة عـدم الـوعى والــتـردد األمـر الـذى يـؤدى إلى
االغـتـراب وإلى فقـدان الـثقـة فى اآلخـر وفى الـنفس
كل ذلـك يــطــرح من خالل فـــتــاتــ كــمــحــور أو مــركــز
ـيـلــودرامـا الــتـقــلـيـدى  –الـزوج – ــثـلـث ا ومن خالل ا
الـزوجة  –الـعـشـيق ولـكن بـتـحـويـر مـتـطـور لـيصـبح –
ركـز لها احلـبيب  –احلبـيبة  –واآلخـر حيث الـفتـاة ا
أحالمـــهــا وتــبـــحث عن من يـــحــقق لـــهــا هــذه األحالم
لنـجد شاب أحـدهما يعـدها بأن تكـون ملكة أحالمه
واآلخـر يــعـدهــا بــاحلب وتـتــداخل الــفـتــاة األخـرى مع
هـــذا اخلط لـــتــتـــشـــابك األمـــور فـــهى حتب من يـــحب
األخــرى وهــكــذا تـــصــبح اجملــمــوعــة تــدور فى حــلــقــة
ــســتــوى مـــغــلــقــة وهــنــا تـــتــداخل تــلك اخلـــطــوط مع ا
زج ـتـخـيل حـيث عـالم الـتـمـثـيـل  الـثـانى وهـو اخلط ا
ــعـد / اخملــرج بــ الـواقع والــوهم حــيث اجملـمــوعـة ا
تقوم بلعبة تلك اللعبة هى كتمثيل وهى لعبة االختيار
تـردد غيـر القـادر على هل يـختـار الشـخص هامـلت ا
الــفـعل أم هـوراشــيـو.. هل يـخــتـار دون كـيــشـوت الـذى
يـحــارب طـواحــ الـهــواء أم سـانـشــو الـتــابع وبـالــطـبع
ــتـشــابــكــة حــول هـذه الــلــعــبــة والـتى تــدور األحــداث ا
تدخلـها الفتـاتان تارة على أنهـا أفيليا الـبريئة وأخرى
لـكة جـيدتـرود وثالثـة هى وولسـينـا حبـيبة على أنـها ا
وأخت دون كـيـشـوت وبـذلك تــتـشـابك خـطـوط الـواقع
ـتـخـيل لـنـصل إلى حلـظـة االخـتـيـار مع احلـلم أو مع ا
الـتـى يـقف عـنــدهـا احلـدث أكـثــر من مـرة لـلـمــنـاقـشـة
ـزيد لـكنـهـا فى احلـقيـقـة منـاقـشات سـطـحيـة حتـتاج 
من العمق والتحليل لـتعطى للفكرة أبعادًا عميقة لكن
الفـكـرة تـقف عـنـد حدود مـشـكـلـة الـفتـاة الـبـاحـثة عن
بــطــلـهــا عن احلــبــيب لــكـنــهــا تـكــتــشف الــوهم حـيــنــمـا
سـارت خـلف دون كـيـشـوت لـتكـتـشـف أنه وعـدهـا بأن
ــســألــة كــلــهــا أحالم. تــكــون مــلـــكــة فى أحالمه  –فــا
ـفـتـوحـة الـتى تـنـاسب ورغم هـذه الـبـسـاطـة والـبـنــيـة ا
هـذا الــنـوع إال أن فــكـرة الــضـيـاع وعــدم الـقــدرة عـلى
االخــتـــيــار فى الــلـــحــظـــات احلــاســمـــة تــســيـــطــر عــلى
ــوضـوع لــكن مــا عـاب هــذا الـشــكل هــو الـرغــبـة فى د. محمد زعيمةا
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اخملرج  اعتمد على
سرح الفقير أسلوب ا

مثلون حافظوا على ا
تعة اإليقاع وقدموا ا

ـرور الـسريع قـول كل شىء دون أن يـقـال حـيث كـان ا
على الشخصيات واللحظات دون التعمق فيها.

ومع ذلك فقـد استـطاعت اجملـموعـة أن تقـدم عرضًا
قصيرًا حافظـوا فيه على اإليقاع العام مقدم متعة
لــلــمــتـــفــرج الــذى يــحــتـــرمــون عــقــله ولـــذلك لم تــلــجــأ
اجملمـوعـة بـقـيادة مـخـرجـها إلـى اإلسفـاف أو الـرغـبة
فى إثــارة الــضـــحك اجملــانى بـل لــديــهم الـــيــقــ عــلى
ـتــفـرج والـرغـبــة فى تـقـد حـالـة االحـتـرام لـعــقـلـيـة ا
مـسـرحــيـة صـادقـة وقــد سـاعـدهـم فى ذلك قـدراتـهم
الـتمـثيـليـة الـتى برز مـنهم شـيـرين حجـازى التى لـعبت
دور أوفيـليـا الرقـيقة الـبريـئة إضافـة لدورهـا الواقعى
فى دور فــرح حــيث تــمـتــلك قــدرات تـعــبــيـريــة وتــلـوين
صوتى وثقة إضـافة إلى قدراتها اجلسدية فى األداء
احلركى ببراعة وكـان لصدقها وقدرتها على الدخول
إلى عـالـم الـتـمـثـيل الـداخــلى ثم اخلـروج إلى مـسـتـوى
الــــواقع أثـــر كـــبــــيـــر فى حتــــقـــيق االنـــســــجـــام وضـــبط

اإليقاع.
ـــلـــكــة كـــذلك كـــانت هـــدى ســـعـــيــد الـــتى لـــعـــبت دور ا
جــيــدتــرود والـســيــنــمــا إضــافــة إلى دور واقــعى حــيث
تـمتـلك طاقـة تمـثيـليـة رغم أنهـا بدأت الـعرض بـتلـعثم
إال أنـــهـــا اســتـــطـــاعـت بــعـــد ذلـك الــدخـــول فـى إهــاب
الـشــخـصــيـة خــاصـة وأن الــشـخــصـيــة جـاهــزة وتـقـدم
ــلـــكــة حلـــظــة مـــنــهـــا لـــكــنـــهــا اســـتـــطــاعت أن تـــقـــدم ا
واحلبـيبـة على مـستـويـات التـسجـيل الداخـلى والواقع
ــــا لــــديـــهــــا من قــــدرة عـــلـى الـــتــــعــــايش مع بــــصـــدق 

الشخصية.
ـتـلـكًـا كـذلك كـان هـشـام الـعـيـسـوى فى دور هـامـلت 
تـرددة الـتائـهـة على ألدواته ومـعـبرًا عن الـشـخصـيـة ا

ستوي الواقعى والتمثيل الداخلى. ا
أيـضًا جـاء أحمـد حمدى فـى دور شانـشير مـقنـعًا فى
أداء شـخـصـيـة الـتـابع بـيـنـمـا الـشـخـصـيـات الـرئـيـسـيـة
محمـد مصـطفى فى دور كـيشـوت وعمـرو مجدى فى
دور هــــوراشـــيـــو فـــقـــد افـــتـــقـــدا الـــصـــدق الـــذى مـــيـــز
ـنهج الـذى اعتـمده اخملرج فى األداء األخيـرين وهو ا
حيث افتـقدا أيضـا للنـطق السلـيم للحـروف فضاعت
الـعـديـد من الـكـلـمـات واعـمـتـدا عـلى طـريـقـة الـتـشـنج
والـصـراخ وهـو مـا يبـرز فى تـوتـر اجلـسـد األمـر الذى
يشوه الصورة أيضًا ورغم ما يحمالنه من قدرات إال
أنه من الواجب االهـتمـام بتـدريبـات الصـوت ومخارج
ن مـصــطـفى اخملــرج عـلى احلــروف ولـقــد اعـتـمــد أ
سـرح الفـقيـر حيث ال شىء على أسلوب الـبسـاطة وا
ــمـــثل ومــنه تـــتــكـــون الــصــور ــســرح ســـوى ا خـــشــبـــة ا
ـتتـابعـة وإن كان تـكرار بـعض الصـور احلركـية يؤدى ا
إلى مــلل إيــقــاعى خــاصـة إذا مــا طــال زمن الــعـرض.
واعـــتــمـــد اخملــرج عــلـى مالبس ســـوداء لــلــجـــمــيع وإن
كانت غير مبررة بـاعتبار أنها أحداث واقعية تقع فى
ـكن االسـتـعــانـة فى الـتـمـثـيـل الـداخـلى بـبـعض لـعــبـة 
االكـــــســــســـــوارات فــــقط وهـــــو مــــا لم يـــــحــــدث طــــوال
الـعـرض. رغم عــلـمى بـقــدرات اخملـرج الـذى قـدم من
نـهج وبصـورة مبـهجة أتـمنى قـبل عرض ألـوان بهـذا ا
أن يـــعــود إلـــيــهــا خـــاصــة وقـــد امــتــلـك مــجــمـــوعــة من
ـــكن لـــهم حتـــقــيق ــزيـــد من االهـــتــمـــام  ـــمــثـــلـــ  ا
تفرج وتناقش ـتعة حتترم عقل ا عروض مسرحية 

هموم الشباب.
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ـســرح الــتـقــلــيـدى الــراديــو. ورغم ذلك فــحــتى ا
ـكن أن يـزودنـا بـأمـثـلـة من عالمـات ال مـكـانـيـة
ــثـال ــســرح فــالــصـوت عــلـى ســبـيـل ا خلــشــبــة ا
ــثل خــشـــبــة مــســـرح. فى الــفــصـل األخــيــر من
مسـرحـية تـشيـكوف CHEKHOV "بـسـتان الـكرز"
THE CHERRY ORCHARD يـــــلــــعـب الــــبـــــســـــتــــان

الــدور الــرئــيــسى. إن بــســـتــان الــكــرز كــائن عــلى
سرح ولكـنه بهذه الطريـقة كائن بحيث خـشبة ا
ال نــســـتـــطــيع أن نـــراه. ال يُـــمَــثَّل هـــذا الـــبــســـتــان
مـكانـيًّا بـل صوتـيًّا كـمـا تُسْـمَع ضـرباتُ الـفؤوس

تقطع أشجار البستان فى الفصل األخير.
إن فكـرة "زيخ" دائـمًـا وأبـدًا هى أن تكـون خـشـبة
ـسـرح كـائــنـة فى مـســرح فى مـكـان يــشـار إلـيه ا
ـسرحـيات ـكـان حيث تُـمَثَّل ا معـماريًّـا على أنه ا
واألبـرات. لقـد كـان عـمالً فـنيًّـا مـتـمـاسكٍـا تـمـامًا
بـحيث إنه حاول بجـسارة أن يتـحرك فى مناطق
ـســرح قـد طـرقـتْـهــا بـعـدُ حـتى لم تـكـن نـظـريـة ا
عــلى الــرغم من أنـهــا حتـددت فى هــذا االجتـاه.
سرح احلديـث وعيًا تامًّـا أثر حترير وقـد وعى ا
ـا كـانت عـلـيه من ذى قـبل من ـسـرح  خـشــبـة ا

ثوابت معمارية دائمة.
CUBO- ــسـتـقــبـلـيـة إن الــتـجـارب الــتـكـعـيــبـيـة - ا
ــســرحــيــة لــفــتـت انــتــبــاهــنــا إلى FUTURISTIC ا

خــشـبــات ومــسـارح أخــرى غــيـر تــلك الــتى بــنـيت
 TSARIST BALLET لـرقص الـبـاليه الـقـيـصري
قصورة تـكشف عن اجملتمع الراقى وأخرى أو 
غـيـر تـلك الـتى بـنـيت من أجل الـنـشـاط الـثـقـافى
لـهـواة فى مـديـنـة صـغــيـرة. وعـبـر هـذه الـتـجـارب
اكــتــشــفـنــا مــســرح الــشـارع وأضــحــيــنـا مــفــتــونـ
سرحـة ميـدان الريـاضة ومـعجـب بـالتـأثيرات
يـناء. ـسرحـية الـتى خلـقتـهـا حركـات رافعـات ا ا
ــسـرح وقــد اكــتــشـفــنــا فـى وقت واحــد خــشــبــة ا
الـبدائي وتـمثـيالت الداعـ السـابلـة إلي دخول
سرح وألعاب األطـفال والتمثيل الصامت فى ا
ـتـجـول الـسيـرك ومـسـرح احلـانـة لـلـمـمـثـلـ ا

ـسـرح . فـخـشـبـة ا ومـسـارح الـقـرويـ اخملـتـلـفـ
ـكن أن يُعِيرَ قـد تقوم فى أى مكـان وأى مكان 

سرحية. نفسه لعالم الفانتازيا ا
ــســرح حتــررت مــظــاهــر ومع حتــريــر خــشــبـــة ا
ــــســـــرحى مـن قــــيـــــودهــــا. إن أخــــرى مـن األداء ا
مــشـهــد الــهـيــاكل اخلــشـبــيــة والـلــوحــات الـزيــتــيـة
ــــســــرح ــــرســــومـــــة قــــد أفــــاق مـن نــــوبــــتـه. إن ا ا
ؤسلب STYLIZED THEATRE منذ وقت مبكر ا
بـالنـسبة لـ "مـسرح الفن" THEATRE D’ART فى
A. "و "أ. أبَّيا G. FUCHS "فرنسا أو "ج. فاخس
انيا و"فرقة الدراما اجلديدة" في APPIA فى أ

روســـــيــــا ومـــــنـــــذ وقت "كـــــفــــابـــــيل" KVAPIL فى
ــؤســلب الــتــزم ــســـرح ا الــبــوهــيـــمــيــة أقــول إن ا
ـــا سُـــمَّـــيَت بـ وتَــــقَـــيَّـــد بـــعالمـــات مـــســــرحـــيـــة ر
ـثل الـكل "الـكـنـايــات الـتـمـثـيـلــيـة". إن جـزءًا مـا 
لـكن جزءًا قد يشير إلى كـليات متعـددة مختلفة:
إن عـــمــودًا فـــيــنـــيــســـيًّـــا ودرجــات مـــتــواصـــلــة من
ـشـاهـد فى "تـاجـر الـساللم تــكـفى تـقـريـبًـا لـكل ا
THE MERCHANT OF VENICE "الـــــبـــــنــــــدقـــــيـــــة
ــشـاهـد اخلـاصـة بـحـجـرتى "بـورتـيـا" بـاسـتـثـنـاء ا
ــــشــــاهـــد PORTIA و"شــــيــــلـــوك"SHYLOCK  أو ا

اخلــــاصــــة بـــــاحلــــديــــقــــة. إن الــــعــــمــــود ودرجــــات
الـسـاللم لم تــكن تـســتــخـدم لــتــعـبــر فــحـسب عن
مـشـهد الـشارع ولـكـنهـا أيـضا اسـتخـدمت لـتعـبر
ــشـــهــد ــيـــدان واحملـــكــمـــة. إن ا ـــيــنـــاء. وا عن ا
ـوســلـبــة يــسـعى دائــمـا إلى الـوصــفى لــلـخــشـبــة ا
ـعنى واحـد مفرد مـتى كان هذا استـخدام صور 
ـكنًـا. حقًّـا إن عـمودًا فـيـنيـسيًّـا قـد يوضع فى
مـيــدان أو فى شــارع أو يـصــنع جـزءًا من مــنـزل.
ولـكن فى كل حـالـة فـإن هذا الـعـمـود يـشـير إلى
بــنــاء فـيــنــيــسىًّ وال شيء آخــر إال أن يــكــون بــنـاءً
فينـيسيًّـا يكون هذا الـعمود جـزءًا منه. مع حلول
ــســتــقــبــلى ظــهــرت مـواد ــســرح الــتـكــعــيــبي - ا ا
ـسـرح واكـتـسبـت األشـياء جـديـدة عـلى خـشـبـة ا

يل  ا
إلى
حرية
التعبير
والتقنية
من
األمور
التى
أثرت
فى
تاريخ
الفن

 عندما
حتررت
خشبة
سرح ا
حتررت
معها
مظاهر
متعددة
فى
األداء
سرحى ا
لتخرج
قيودها
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سرحي جريدة كل ا

> د. مدحت الكاشف
يشرف حالياً على
قهى الثقافى الذى ا
يقيمه البيت الفنى
للمسرح بالتعاون مع
ركز القومى للمسرح ا
والبيت الفنى للفنون
الشعبية وذلك على
سرح العائم. ا

ثلة كوميدية يطلق اسم دورها على الفيلم نفسه مثل أفالم حماتى > كانت أول 
قنبلة ذرية و حماتى مالك و احلموات الفاتنات .. فلم تكن حماة عادية بل كانت
احلماة النكدية جتيد الوقيعة وتنصب الشراك . 
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 أقزام حقيقيون يفجرون الكوميديا
وقف من خالل احلركة وا
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اخلـرافة لـلسـيـطرة عـلى العـقـول ويقـتنع اثـنان
من األقـزام بـآراء "هـايـدى" ويـتـخـذون جـانـبـهـا
بينما يتـبع الساحرة خمسة أقزام على أمل أن
حتــولـــهـم إلى أشـــخـــاص طـــوال الـــقــامـــة ولـــكن
يـحدث ما لم يتمنـوه أو يتخيلـوه فيتحولون إلي

حيوانات!!
وبــعـــد هـــذه الــنـــقــطـــة الــتى تـــمــثـل الــذروة فى
ن الـنمـر) حالً أحـداث الـدرامـا يـسـتـخـدم (أ
أراه غيـر مـوفق بل خـطـأ درامـيـا يأتـى عكس
مـــنـــهج عــمـــله وضـــد اآلراء الـــتى حـــرص عــلى
ــنـاداة ــســرحـيــة بـا تـأكــيــدهـا طــوال أحـداث ا
بـــالــعـــقالنـــيــة واإليـــجــابـــيــة ونـــبــذ اخلـــرافــات
واألوهـــام وعــدم اتـــبــاع دعـــاتـــهــا فـــبــعـــد حتــول
األقـــزام إلـى حـــيـــوانـــات ال جتـــد "هـــايـــدى" (أو
ؤلف) حالً إال الـلـجـوء إلي السـاحـرة نفـسـها ا
من أجل إعـادة األقزام إلى طبـيعتهم الـبشرية
ويــنــقـلب أداء الــســاحــرة الـعــجــوز إلي طـفــولــيـة
وكرتـونية فى األداء ال مـبرر لـها سوى الـرغبة
ــــؤلف واخملـــرج ــــوقف مـن قـــبل ا فـى إنـــهـــاء ا
فــنـــجــد الــســـاحــرة الــعـــجــوز تــوافق عـــلى طــلب
"هـايــدى" (خـصـيــمـتـهــا) وتـقـوم بــإعـادة األقـزام
من صـورة احليـوانات إلى أشـكالـهم وطبـيعـتهم
الـبشريـة ثم تأتى الـنهـاية بـأن تنـصح "هايدى"

ا قسمه الله لهم!! األقزام بأن يرضوا 
ـمــكن طـبـعًــا تـقـد هــذه الـنـصــيـحـة كــان من ا
مـنـذ بـدايـة الـعـرض دون احلـاجـة لـلـخـوض فى
ـــــغــــامــــرات واألحـــــداث هــــذا احلل كل هــــذه ا
ـضـمـونه الـذى انـحـاز له أفـســد الـعـمل وأخل 
مـــنـــذ الـــبـــدايـــة ودعـــا له فـــانـــتـــصـــر لـــلـــســـحــر
ان واخلـرافـة علـى حسـاب الـعـقل وأدخل اإل
عـركة فـجأة دون ـا قسـمه الـله فى ا والـرضا 
ـن الــــنــــمـــر) مــــقــــدمـــات تــــمــــهــــد لـه.. قـــدم (أ
مــوضــوعه جــيــدًا وصــعــد به إلـي ذروة احلـدث
شكلة التى ولكنه قدم حالً لألزمة بعيدًا عن ا
عـرضـهـا فـلم تـكن مـشـكـلـة األقـزام أن يـرضـوا
ــــا قــــســــمه الــــله لــــهـم من عــــدمـه فــــلم تــــكن

انية بل اجتماعية. شكلة إ ا
يـضـاف إلـي هـذا سـلــبـيــة أخـرى لــلـعـرض وهى
ــشــاهــد واألحــداث دون الــتــطــويـل فى بــعض ا
ـا كـانت دواعـى الـفـرجة داع درامى لـذلك ر
والـرغـبـة فى إسـعـاد اجلـمـهـور ووجود مـواقف
كـــومــيـــديــة تـــغــرى بـــاالرجتــال عـــذرا لــكن فى
ـيــزان الـذى ـســابـقــة يـجـب أن يـكــون ا أجــواء ا
تـقـاس به األمـور مـخـتـلـفـا وتـغـلـيب اإلنـضـبـاط
والــدواعى الـــفــنــيــة عــلـى مــا عــداهــا من دواع

حتى ولو كانت جماهيرية.
لـكـن مـا جـعل األمـور تــمـر بـسالم فى الــنـهـايـة
ـمثلـ متجانـسة معا هو وجود مـجموعة من ا
ومـوظــفـة جـيـدا شـكالً وأداء كـبـارًا أو أطـفـاالً
أو أقـزامــا عــكــســوا لـنــا جــمــيــعـا روحــا طــيــبـة
مــتـــعــاونــة يــبـــذلــون اجلــهـــد الــصــادق من أجل
إســعــاد األطــفــال الــذيـن تــفــاعــلــوا مع الــعــرض

مثليه بحماس.  واستجابوا له ورحبوا 

عبد احلميد منصور

يـهتم عرض "إمبـراطور البلى" لـفرقة أطفال 6
أكـتوبر أكـثر ما يـهتم بـعنصـر الرسالـة ورسالة
تـفرج/ الـ "إمبـراطور" صـريحـة مـوجهـة نحـو ا
الـطـفل عـلى هـيـئـة نـصـيـحـة مـبـاشـرة أو مـغزى
وقف الدرامى البسيط. يتم استخالصه من ا
واالهـتمـام الـزائد والـتـركيـز عـلى الرسـالـة أثر
سـلبـيًـا عـلى بـنيـة الـدرامـا وعـلى الشـخـصـيات
فـافـتـقـدت الـدرامـا اإلقـنـاع (إقـناع الـطـفل) فى
حلظات مـهمة وجـاءت الشخـصيات مـسطحة
إلى حد بعيـد ورغم استخدام اخملرج (يوسف
أبـوزيـد) لتـقـنـيات مـسـرحيـة من شـأنهـا إشـاعة
جو من البهجة واحلـيوية على العرض والغناء
االستـعراض النـزول إلى الصـالة والـتحاور مع
جـمـهــور األطـفـال اسـتــخـدام الـعـرائس) إال أن
ذلك لم يـــجـــد كـــثــيـــرا مـع بــنـــيـــة ضـــعـــيــفـــة فى
جـوهـرهـا فـشـخصـيـات األطـفـال األربـعـة التى
جــســدهـــا كل من (مــنـــال عــامــر دعـــاء خــالــد
شـريف عـادل مـحمـد أشـرف) بـدت شـخـصـية
واحـدة فى أربعـة أجـساد وهى تـتـصرف بـنفس
ــواقف الـفـاصــلـة دون مـراعـاة الـطــريـقـة فى ا
ـوافــقــة تــكـون لــلـتــمــيــزات الـفــرديــة بــيـنــهــا فــا
جــمـــاعــيــة - والـــرفض جـــمــاعــيًـــا - والــتـــأيــيــد
جـــمـــاعـــيـــا وهــــكـــذا.. دون أن تـــتـــوقف إحـــدى
الـشـخـصـيـات وتـتـسـاءل وتـناقـش وحتـاول تـب
اخلــطـأ مـن الـصــواب أو تــخـتــلف فــبــدا األمـر
وكأن مـؤلف الـنص (عـبـده الـزراع) ال يـريـد هو
ـوقف شــخـصــيـا ذلك هــو يـريــد فــقط إنـهــاء ا
ـســرحـيــة حـتى ـا يــلـيه والــسـيــر بــا لالنـتــقــال 
مـكن تقد بعض ـرسومة. كان من ا الـنهاية ا
ــســتــوى الــبــصـرى احلــلــول اإلخــراجــيــة عـلـى ا
ـسـرحيـة لـتالفى هذه وعلى مـسـتوى احلـركة ا
الــرتــابــة والــبــســاطــة اخملــلــة إلحــداث الــتــنــوع
ــطـلــوب لـكـن اخملـرج (يــوسف أبـو زيــد) قـدم ا
جتـسيـدًا مسـرحيا لـلنص ولـيس رؤية لـه يبدو
البس ذلك واضـــحـــا كـــمــــثـــال فى عـــنــــصـــر ا
اخلــاص بــاألطـفــال األربــعــة (يــونــيــفــورم واحـد
عـبـارة عن تى شــيـرت أبـيض وبـنــطـلـون غـامق)
فى مـــقــابل هـــيــئــة مـــخــتـــلــفــة لـــلــطــفـل (أحــمــد
مجدى) الذى قدم شخـصية الشرير (منصور)
تـهدلة ـلونـة ا البسه ا أو (إمـبراطـور البـلى) 
ـتبـخترة. عـوج على الـرأس ومشـيته ا والـكاب ا
سـرحـيـة عـلى فـكرة كـذلك اعـتـمـدت احلـركـة ا
مـثلـون معـا على واحدة فى مـعظـمهـا فيـقف ا
تكـلم وينتقل خط واحـد مائل ثم يخرج مـنهم ا
سرح لـيقول جملته قابلـة من خشبة ا للـجهة ا
أو لـيـوجـهـهـا لـلمـجـمـوعـة ثـم الذى يـلـيـه وهـكذا

على التوالى.
درامـا العرض بـسيطـة فى تركـيبتـها مجـموعة
ــكــتــبــة بــصــحـبــة أســتــاذهم من األطــفــال فى ا
احملب لـــلــــقـــراءة يــــعـــجــــبـــون بــــكم مــــعـــلــــومـــاته
ومعـارفه ثم يحكى لـهم األستـاذ حكايـة قرأها

فى أحد الكتب.
ـسرحية بـشكل طيب وهو بـدأ (عبده الزراع) ا
يتحدث عن القراءة وقيمتها وعن أدب الطفل
ثم يقدم التحية ألمير الشعراء (أحمد شوقى)
الـــــذى تــــرجم أو عــــرب حـــــكــــايــــات الفــــونــــتــــ

وحكايتهم ثم تعود لتستيقظ فى النهاية.
ســـاعـــد عــلـى ســهـــولـــة اإلنـــتـــقــال فـــكـــرة ديـــكــور
"جــوزيف نــســيم" بــاســتــخــدام بــانــوهــات ســهــلــة
الـــطى والـــفـــرد والــدوران بـــهـــا من جـــانب آلخــر
ـنـاظــر اخملـتـلــفـة لـلــمـشـاهـد.. لـتـعــطى إيـحـاء بــا
مـــكــتـب مــحـــامــاة كـــازيــنـــو مــنـــزل.. اســتـــخــدم
اخملــــرج (مـــحـــمـــد شــــوقى) تـــقـــنــــيـــة اإلظالم ثم
ــشــهــد وأثــنـاء اإلضــاءة لالنــتــقــال من مــشــهــد 
ـــســـاحــة الـــزمــنـــيـــة الــفـــارغــة اإلظالم يـــشــغل ا
ـوتــيـفـة مـوسـيـقى مــسـجـلـة ذات طـابع راقص
كـان لـهـا تـأثـيرا طـيـبـا وإن كـان جـو احلـلم الذى
تـــعـــيـــشه "هـــايـــدى" الـــتـى يـــعـــرض من خاللـــهـــا
احلدث يتـيح له فرصا خـياليـة أكبر لـالستفادة

بها بصرًيا بشكل أفضل وأكثر إبهارا.
اسـتخدام العـرض ألقزام حقيـقي واستغالل
إمـكــانـاتــهم اجلـســديـة لــتـولــيـد الـكــومـيــديـا من
ـــوقف أو احلـــركـــة جـــاء مــتـــزنـــا وغـــيــر خالل ا
ـة وعن ــؤ مــبــالغ فـيه بــعـيــدا عن الــسـخــريـة ا
اإلبتذال الذي يغرى به وجود هذه النوعية من
ـــمــثــلــ واســـتــغاللــهـم لإلضــحــاك الـــنــقــطــة ا
اإليـجابـية الـتى حتـسب لصـالح العـرض والتى
ــمــثل "يــاســر حــسـنـى" فى دور الــقـزم جــعــلت ا
ـمثل ضـخم البـنيان "يـاسر" يـقف ندا لـند مع ا
ــعــلم "كـــرم أحــمــد" الـــذي جــســد دوريـن دور ا
"خـــيــــر إن شــــاء الــــله" ودور والــــد مــــشــــمــــشـــة
فـيتألقان معـا ويفجران الضـحكات من جمهور
الـصـالة الـذى جـمع الـكـبار إلى جـوار الـصـغار.
وأود أن أشــيـر بـالـتــحـيـة لـ "كــرم أحـمـد" الـذى
تــعـامـل بـحــســاسـيــة وحــرص وخـفــة مع زمالئه

سرح من األقزام واألطفال. على خشبة ا
وقـد أعـجـبـتـنى أيـضًـا الـطـفـلـة "مـهـا زكريـا" فى
دور "هايـدى" روح الـعرض والـتى رغم حـداثة
سنـها الـذى ال أظـنه يتـجاوز الـسـنوات الـسبع
بـدت مــتــمـكــنـة وتــوحى بــثـقــة ووعى بـاحلــركـة
ـــســـرح أو الــتـــعـــامل مع واألداء عـــلى خـــشـــبــة ا
ـمــثـلـ أو أقــرانـهـا مـن األطـفـال من الــزمالء ا

اجلمهور.
تـسـتـطـيع الـطـفـلـة "هـايـدى" أن ترفـع من الروح
ـــعـــنـــويـــة لألقـــزام وتـــخـــرجـــهـم من حـــالـــتـــهم ا
الــــنـــفــــســــيـــة الــــســـيــــئـــة فــــيـــبــــدأون فى عـــرض
حــكــايـــاتــهم ومـــايــواجــهـــونه من إحـــبــاطــات فى
عالقـتهم مع اجملتمع فـتنصحـهم وحتثهم على
الـتعامل مع مـشكالتـهم بطرق عـملـية وإيجـابية
أكـثر وعـدم االسـتسالم لإلحـبـاط لكن تـتدخل
فى األمـر الـسـاحـرة الـعـجـوز الـتـى تـعـد األقزام
بحل مـشـكالتهم عن طـريق الـسحـر فـتتـصدى
لــهـــا "هــايــدى" وتــتــهــمــهـــا بــالــدجل واســتــخــدام

وإيـسوب لألطفـال ثم جاء كـامل كيالنى رائدا
ألدب الـــطـــفل فـى مـــصـــر. لـــكن رغم بـــســـاطـــة
احلــــدوتـــــة الـــــتى تـــــلى ذلـك إال أنـــــهــــا امـــــتألت
بــالــرسـائل والــنـصــائح الــتى من فـرط كــثـرتــهـا
اتــسم بـعــضـهـا بــالالمـنـطــقـيـة مــثل (الزم نـفـرح
ــة زى مـا نـفـرح بـالـنـصـر)!! ومن جـهـة بـالـهـز
أخرى تـضـاربت بعـض النـصـائح معـا فـ (عـمو
أحـمد) الـذى قدم دوره (أشرف عـبد اجلواد)
إنسـان كبـير فى الـسن نـاضج التـفكـير ومـثقف
ال يـفــارق الـكــتـاب يــده دائم الــنـصح لألطــفـال
فى الـشــارع بـالـتـحــلى بـالـروح الـريــاضـيـة ونـبـذ
فـكرة الـثأر فى الـريـاضة جنـد هذا الـشخص
حـ يخسـرون بلـيهم فى مـواجهـة منـصور هو
الـذى يحـثهم عـلى ذلك بل إنه يـقوم بـتدريـبهم

بنفسه لرفع مستواهم وإستعادة البلى!!
كذلك اتـسمت فـكـرة مبـادلة األطـفـال أللعـابهم
الـثــمـيــنـة (طــيـارة سـيــارة دبـدوب) فى مــقـابل
الـبـلى بـكـونـهـا غيـر مـقـنـعـة أو مـقـبـولـة فـالبـلى
مهما غال ثمـنه رخيص وفى متناول مصروف
يــد أى واحـد مــنـهـم ولـيس بــالـنــدرة (مـثالً) أو
اإلبـهار الذى يجعل األطـفال يقايـضون ألعابهم

قامرة! مقابله بل وينحدرون من اللعب إلى ا
كيف لم يـنـتـبه (عمـو أحـمد) أو (عـبـده الزراع)
ــقــامــرة هــذا ووضع األمــر فى إلى مــوضــوع ا

إطار اللعب ورفض االستسالم?!!
"األقزام والساحرة العجوز"

يـتــعـاطف عـرض "األقــزام والـسـاحــرة الـعـجـوز"
مع فـئــة خـاصــة من فــئـات اجملــتـمع وهى فــئـة
األقـزام.. مـعـانـاتـهـا مـطـالـبـهـا مـوقف الـفـئات
األخــرى مـنــهـا يــجـمع فى لــغـته الــبـصــريـة بـ
الواقعى والفنتـازي ويستعيض عن التراجيديا
واخلــطـابـة فـى عـرض قـضــيـته بــوضع الـدرامـا
فـى قــالـب كــومـــيــدى تـــتـــخــلـل مــشـــاهـــده الــتى
جمـعت ب الهـزل واجلدية مـقاطع من الـغناء
ـوظف دراميا والرقـص الذى نفذه مـجموعة ا
من الراقـصـ األطفـال الـذين حتركـوا بـعفـوية

رح. وتلقائية وأضفوا حالة من ا
ن الــــنـــــمــــر - مــــؤلف الــــدرامــــا اســـــتــــخــــدم "أ
واألشـــعــــار" واخملـــرج "مــــحـــمــــد شـــوقـى" حـــيالً
بــــســـيـــطـــة فـى ســـرد األحـــداث واالنــــتـــقـــال من
ـــــســـــاحـــــة إلبــــراز ـــــا أتـــــاح ا مـــــوقف آلخـــــر 
ـضـمــون الـذى ركـز عـلى قــضـيـة واحـدة وهى ا
مـشـكـلـة تــوافق األقـزام مع اجملـتـمع من خالل
قــصـة الــطــفـلــة اجملـتــهـدة "هــايـدى" الــتى تــهـتم
بــدور ســـهــا وحتب الــقـــراءة وبــيــنــمـــا هى تــقــرأ
إحـــدى الــــقـــصص تــــنـــام فــــتـــدخل عــــالم هـــذه
الــــقـــصــــة وتـــتــــجـــول فــــيه لــــتـــلــــتـــقـى بـــاألقـــزام
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سرحي جريدة كل ا

> بدأت مشوارها فى السينما عام  1934فى فيلم ابن الشعب ليستمر حتى عام
 1969حيث قدمت آخر أفالمها " لصوص ولكن ظرفاء"  مع أحمد مظهر وعادل

إمام. 

> د. هدى وصفى
أجلت مشروع نشرة
الهناجر حل تدبير

التمويل الالزم
إلصدارها.
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ــصــطــلــحــات الـعــامــة. فــلم يــقــدم األنــشــطــة الــيــومــيـة ا
الــعــمـلــيــة مــثل الـرغــبــة فى اجلــائـزة االقــتــصــاديـة ولم
يقـدم األشـكال الـطبـيعـية األخـرى فى الـسلـوك البـشرى
ــسـرح ومــثل هــذا االخـتــزال الـنــمـوذجى عـلـى خـشــبـة ا
ـغـرورة لـلـمـثــال كـان انـعـكـاســاً لـوضع األرسـتـوقــراطـيـة ا
ـستبـد وكانت الدراما حـتى عصر لـويس الرابع عشر ا
الكالسـيـكـية الـفـرنسـيـة فى نـظر هـذه الـطـبقـات تـتوجه

إلى نفسها.
ـضــمـون وهـو مــنـهج يــرسخ وصـفـا كــمـيـا وفى حتــلـيل ا
وموضوعيـا للمضمون الـواضح لالتصال أسس البحث
ــكن تــطــبــيــقه عــلى االجــتــمــاعى الــتــجــريــبى مــنــهـــجــا 
الـتحـلـيل االجتـمـاعى للـنـصوص الـدرامـية بـشـكل مثـمر.
ولـكــنه لم يــطـبق حــتى اآلن إال عـلى األعــمـال الــدرامـيـة
الـتافـهة ألنه يـجد صـعوبـة فى تقـد برهـان كمى عـند
ـــــاط وإجــــراءات حتـــــلــــيـل األدب اجلـــــاد فى مـــــقـــــابل أ
الـتحـلـيل الـتـفـسـيرى والـتـأويـلى. وعـلى أسـاس الـفروض
ــضــمــون يــفــحص مــادة ــصــاغــة بــدقــة فــإن حتــلــيل ا ا
نــصـــوص مــعـــيــنـــة من أجل ســمـــاتــهـــا الــوثــيـــقــة الـــصــلــة
المح يجب حتديدهـا بشكل إجرائى وضوع وهـذه ا با
لكى نـضمن مـوضوعـية قـابليـتهـا للـتحـقق. فإذا حـصرنا
مـكن أن نـزيد ـضـامـ الواضـحـة فمـن ا أنـفـسـنا فى ا
ـــضـــامــ ــوضـــوعـــيـــة. ورغـم ذلك فـــإن ا من تـــرجـــيـح ا
الـكـامـنـة مـحـتـمـلـة - مـبـدئيـا عـلـى األقل - ونـفـترض أن

مالمحها تتحد بشكل إجرائى.
ـنـهـجــيـة لـفـحص وقـد اسـتــخـدم «جـودالد» هــذه األداة ا
ـضـمـون االجـتـماعـى لدرامـا الـتـلـيـفـزيـون ومـسـرحـيات ا
الـوست إنـد فى الــفـتـرة من 1955 حـتى 1965 حـيث
ــتــلـقى قـام بــقــيــاس شـعــبــيــتـهــا فى إطــار احــصــائـيــات ا
وأشـكـال الـفـرجــة. وقـد حـلل مـادة الـنـصـوص من خالل
عـزل خـمـس صـور حــاسـمــة لألفـكــار الـســائـدة واألنـواع
ــسـتــخـدمــة وأهــداف ودوافع الـشــخـصــيـات الــدرامــيـة ا
الدرامية والبيئة االجتماعية للحبكة والنهاية. وفى كل
حالة قـام بتـطويـر نسق تصـنيف مـحدد بـشكل إجرائى

وال عجب أن يوضح التحليل االحصائى أن:
1- األفـكــار الـســائـدة بــوضــوح هى األفـكــار الــتى كـانت
ـباد األخالقـيـة ولذلك تدور حـول احلب وااللـتزام بـا
عـايير شـاكل حتدث عـندمـا ينحـرف النـاس عن ا فإن ا

قبولة اجتماعيا. ا
ـــقــارنــة إلـى بــنــيــة الـــطــبــقــة فـى الــعــالم الـــفــعــلى 2- بــا
احلـقــيـقـى فـإن هــنـاك بــيـئــة مـرفــوعـة اجــتـمــاعـيــا فـوق

التمثيل.
3- سعى األبطال السلبيون للسلطة والرقى

االجتماعى.
4- الغـالبيـة العظـمى للنـهايات كانت سـعيدة من خالل

قبولة اجتماعياً. عايير األخالقية ا تأكيد ا
وقد خلص «جودالد» إلـى أن هذه النتائـج تؤكد الفرض
ـشـاهـدة الـدرامـا الـشـعـبـيـة الـقـائل إن اجلـمـهـور يـذهب 
من أجـل أن يــــــحــــــصـل عــــــلـى خــــــبــــــرات فـى اجملــــــتــــــمع
قبـول اجتماعيا وأن وخـصوصا فيمـا يتعلق بالـسلوك ا
هـذا الـنـوع من الـدرامـا هو نـوع وسـائـلى لـنـشـر وتـعريف
ــعـايــيــر األخالقــيـة الــتى تــقـوم عــلــيـهــا الــبـنــيـة الـقــيم وا

االجتماعية السائدة.

ـدهش عــلى األقل أن الـدرامـا بــقـدر مـا ـا كــان ا ور
كــانت غـيــر قـابــلـة تــقـنـيــا لـلــعـرض وأن الــصـلــة أحـاديـة
ــــســـرح ــــشـــاهــــد ا اجلــــانب والــــوحــــدة االجـــتــــمــــاعـــيــــة 
ـيزا لـلـمـشـاهد اإلصالحى قـد صـارت أيـضـا ملـمـحـا 
ـقراطـيـات الـتعـدديـة احلـديـثة وبـالـطـبع تصل فى الـد
الـنـصــوص الـدرامــيـة إلى قــطـاع اجــتـمــاعى اعـرض من
خالل وســيط الــســيـنــمــا والــتـلــيــفـزيــون من نــاحــيـة ألن
الـنــمــو فى هــذه اجملـاالت ال حتــده عــوائق اجــتـمــاعــيـة
ومـن النـاحـيـة األخرى ألن الـدوافع الـتـجـارية غـالـبـا ما
تــعـوق الــتــطـويــر األيـدلــوجى أو الـشــكـلـى وتـشــجع عـلى
جعل الـنصـوص أكثر تـفاهة مـن أجل الوصول إلى كـتلة

. تلق أعرض من ا
ــضـمـون وإذا أنـصف الــتـحــلـيل الــسـوســيـولــوجى مـادة ا
ـضـمـون الـدرامى فـإنه عــنـدئـذ ال يـسـتـطــيع أن يـعـزل ا
ــوجـود االجــتـمــاعى لــلــنص عن الــســيــاق االجــتــمــاعى ا
خـارجه بل ينـبغـى أن يخص نـفسه بـالعالقـة احلقـيقـية
ـــســيــطـــر فى هــذا بــ هـــاتــ الــصـــورتــ والـــهــدف ا
السـياق البـد أن يـكون اكـتشـاف مدى انـتقـائيـة النـموذج
بـتـكر من خـالل النص الـدرامى عـند اخلـيالى لـلـعالـم ا
مـــقــارنـــته بـــالـــواقع االجـــتــمـــاعى وإلـى أى مــدى تـــكــون

ؤلف نفسها مشروطة اجتماعيا. انتقائية ا
لقد استطاع «إريك أورباخ» فى دراسته لألسلوب الذى
يـــصــور به الـــواقع فى الـــدرامــا الـــفــرنــســـيــة فـى الــقــرن
الــــســـابع عـــشـــر أن يـــوضـح أنه حـــتـى فى كـــومـــيـــديـــات
ـكـن أن يـقــال عـنــهـا إنــهـا اســتـحت «مــولـيــيـر» الــتى ال 
(خـجـلت) من التـصـوير الـسـاخر لـلـنمـاذج فى الـطبـقات
ـاركـيـز» و«الـعـامة مـن الـناس» ـتـعـلـمـة مـثل «سـخـريـة ا ا
الـتى تـظـهـر فقط بـاعـتـبـارها شـخـصـيـات مثـار سـخـرية
دائـمــة بـصـرف الــنـظـر عن الــبالط أو الـقــصـر. ولـذلك
ــســـتــحــيل أن نــتـــحــدث عن تــقـــد واقــعى حلــيــاة من ا
طــبـــقــة اجــتــمــاعــيــة أوسـع بــشــكل إحــصـــائى فــالــبــنــيــة
ـوجـود كانت مـقبـولة الـتسـلسـلـية لـلمـجتـمع االقـطاعى ا
بــاعــتـبــارهـا حــقــيـقــة عـامــة وكل مــهـنــة وجتــارة وعـمل
ســواء كـــان فالحــاً أو تــاجــراً أو طــبـــيــبــاً فــإنه إمــا كــان
مــسـتـبــعـداً أو مــنـبـوذا بــشـكل سـاخــر من أجل مـثــالـيـات

اجتماعية لطبقة متعلمة.
ـكن أن نالحظ مزيـدا من العـملـيات االنـتقـائية ا  ور
) الرفـيـعة ـعـاصر فى تـراجـيديـات (راسـ فى الـشكل ا
ــــــوذجـــــاً مـــــصــــــغـــــراً حـــــيـث أشـــــار فى الـــــتـى قـــــدمت 
مــســرحــيـــاته إلى الــعــامــة من الـــنــاس بــأكــثــر قــلــيال من

حتلل سـوسيولـوجيـا التلـقى العالقة بـ النص الدرامى
قـصود تـلقى هـو ا ومـتلـقيه أو قـارئه. وفى هـذا يكـون ا
ـتـلـقى لـه صـلـة أسـاسـيـة ـعــنى أن ا ـؤلف  من خالل ا
ـؤلف يـجب ـبـاشـر بـالـنص. فـا ـؤلف ألنه اخملــاطب ا بـا
أن يـأخذ فى اعتـباره اخلـلفـية الفـكريـة للمـتلـقى وميوله
عنـد تقد نـصه إن كان يـهتم بتـحقـيق شكل ناجح من

ادى. االتصال اجلمالى أو العائد ا
ـقــصــود قـطــاعــات مـتــعـددة ـتــلــقى ا ــثل هــذا ا ـا  ور
ومـتـنــوعـة من اجملــتـمـع. ورغم ذلك فـإن هــنـاك مــوقـفـاً
مـتــطــرفـاً يــتم خــلـقه من خـالل الـغــيـاب الــتـام لــلــمـتــلـقى
ـقـصـود وفى مـثل هـذه احلـاالت يـتـهـدم أفق ـعـاصـر ا ا
ـــعـــاصـــر أو الـــقــــار من خالل إجـــراء ـــتـــلـــقـى ا تــــوقع ا
جتـديدات شـكليـة أو أيديـولوجـية عـلى النص بـالطـريقة
ـسرح اجلـذريـة التـى يصـبح بـها جتـسـيده عـلى خـشبـة ا
مــســتـحــيال. - إمــا ألســبــاب اقـتــصــاديــة أو قـانــونــيـة -
وذلك عن طريق دفع الكاتب الدرامى إلى أن ينظر إلى

تلقى احملتمل لنصوصه. ستقبل باعتباره ا متلقى ا
ـقـصود ـتـلـقى ا وقـد يـحـدث الـنقـيض عـنـدمـا يـتـطـابق ا
ــتــلــقى ـــثل ا ــعــنـى أنه عــنــدمــا  مع اجملــتــمـع كــكل - 
ــتــلـقى من شــريـحــة من هــذا اجملـتــمع وكــلـمــا اقــتـرب ا
سرح الـشعبى االليـزابيثى الذى وجـود فى ا الـنموذج ا
ـديـنة تـلـقى كل الـطـبـقات من سـكـان ا ـثل فـيه ا كـان 
هن إلى الـنبالء - بـاسـتثـناء قـطاع بـداية من أصـحـاب ا
ـتـوسطـة. وقد كـانت بـنيـة هذا ـتـطهـرين فى الـطبـقة ا ا
ـتـميـز فى ذاتـهـا مشـروطـة بـالتـوازن الـكلى فى ـتـلقى ا ا
ـتـصـارعـة بـ رجـال الـبالط االهـتـمــامـات والـتـوتـرات ا
ـتوسطة فى دولة والـطبقة االرسـتوقراطية والـطبقات ا
ـلــكــة «الــيـزابــيث» وهى نــصف إقــطــاعــيـة حتـت حـكـم ا
أيـــضــا الــعـــنــصــر الـــرابط لــلـــتــأثــيـــر فى بــنـــيــات أعــمــال
شـكسـبـيـر الـدرامـيـة والـتى تـأكـدت فى تـداخل مـخـتلف
ـقيـدة للحـبكة ستـويات األسـلوبيـة والرؤى واحلدود ا ا
ـتوسـطة ورجـال البالط واخلـلط ب الـعامـة والـطبـقة ا

يزة. وهم أكثر طبقة 
ولــذلك تــصــبح الــصــلــة الـســبــبــيــة واضــحـة بــ الــبــنــيـة
ـقـصــود والـنـصــوص الـدرامـيـة االجـتـمــاعـيـة لـلــمـتـلــقى ا
ـــوقف فى ـــكـــتــوبـــة من أجـــله حـــتى عـــنــدمـــا يـــقــارن ا ا
ـــســرح اإلصالحـى فى أواخــر ـــســرح اإللـــيــزابـــيــثـى بــا ا
ـتـلـقى ككل الـقـرن السـابع عـشـر. فـفى األخـير لـم يعـد ا
قصـود بل قطاع ضيق مـنه وهو حتديدا البالط هو ا
ـــتــوســطــة الــعــلــيــا الــتى ارتــبــطت به. وهــذا والــطــبــقــة ا
ــقـصــود قـد انـعــكس فى االنــهـيـار الــتـحــديـد لـلــمـتــلـقى ا
اجلــذرى لـعـدد من مــسـارح لـنــدن وفى تـخــفـيض حـجم
ـسـرحـيات الـتـراجـيـدية ـسـرح فـقـد عكـست ا قـاعات ا
والــكـومــيــديـة فـى الـفــتــرة اإلصالحــيـة هــذه االنــتـقــائــيـة
مـيزة: تـراجـيديـات متـحررة والـتـحيـزات فى أسالـيـبهـا ا
ــعـايـيـر الـبــطـولـيـة والــسـلـوكـيـة من مـثــالـيـات وعـواطف ا
ـثاليـات الطـبقة تـحفظـة وكومـيديات مـغلـفة واقعـيا  ا
العـلـيـا ومـعـايـيـر الـسـعادة واألنـاقـة والـرشـاقـة والـفـكـاهة
الـسـاخـرة ومـتع احلـيــاة الـراقـيـة. ومـثل هـذا الـتـوتـر بـ
األنـــوات الـــتـــراجـــيـــديـــة والــــكـــومـــيـــديـــة كـــان انـــعـــكـــاســـا
ـقـصـود. ورغم ذلك ـتـلـقى ا الضــطـراب فـكـرى داخل ا
فـــإن أى مــعـــيـــار يــنـــحــرف فـى نــفـس الــوقـت عن هــذه
ـعـاييـر فـإنه إما أن يـسـتـبعـد أو يـتم نـبذه فى سـخـرية. ا
ـسرحيات تفاعل تلك الرؤى والتوترات وبذلك فقدت ا
الـتى ميـزت مسـرحيات شـكسـبيـر وكثـير من مـعاصريه
والــتى أفــســحت لـهــا اجملــال عـبــر الــقـرون لــكى تــعـرض
بشكل له معنى اجتماعى فى مختلف سياقات التلقى.

  تأليف: 
مانفريد فيسنر

ترجمة:
 أحمد عبد الفتاح

النهايات السعيدة
سرح تأكيد للمعايير  فى ا
قبولة األخالقية ا

 هناك صلة سببية ب
البنية اجملتمعية
والنصوص الدرامية
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سرحي جريدة كل ا

> بدأ هذا األسبوع عرض
مسرحية سكتم بكتم
أخوذة عن أشعار صالح ا
جاه من إعداد وإخراج
دعاء طعيمه. وذلك على
سرحية بطولة مسرح الغد ا
محمد عادل ـ زكريا معروفـ 
أحمد سالم ـ تامر الكاشفـ 
محمود حافظ ـ منى
حمدى ـ ريهام دسوقى ـ أية
السعيد ـ حنان عادل ـ محمد
رمضان ـ كر أبو شادىـ 
واألطفال فادى يسرىـ 
ياس أحمد ـ عمر محمدـ 
صبرى أحمد ـ يوسف
محمد ـ وإسراء ياسر.

> اشتهرت بأدوار احلماة التى حتاول التدخل ب ابنتها وزوجها فتفسد األشياء ثم
تنسحب عن حياتهما  ورغم تنوع أدوارها على الشاشة فإن دور احلماة قد غلب على
مجموع أعمالها.
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سرحي جريدة كل ا

> ظهرت كحماة قاسية  لكن عباراتها الطريفة تظل باقية فى األذهان  وقد كان
فارقة ب القسوة والعناد مع زوجة االبن قبول فنها ومحبة الناس لها مبنى على ا

واقف واللغة التى تفجر الكوميديا . والطرافة فى ا

> قدم الكاتب أحمد
زحام رئيس إقليم

القاهرة الكبرى وعداً
لفرع ثقافة الفيوم

بإنتاج عرض األطفال
الفيل وعصا احلكمة

من تأليف منتصر ثابت
وإخراج د. محمد زعيمة
بعد ما تأخر إنتاجه

اضية. السنة ا
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ؤتمر العلمي شهادتي حول ا

د.سيد اإلمام

لست معنيا- بداية- باتهامات تقذف فى وجه
ن جتـــرح أو تــوافق اجلــمـــيع دون أن تــبـــالى 
هـواة وهى خـالـيـة- فى الـوقت نفـسه- من أى
ـــنـــحــون أنـــفــســـهم تـــوكــيل ن  دلــيل.ولـــست 
الـوطـنـيـة يـخـتـمـون به ورق من يـرضـون عـنهم
ن يـخـتـلـف مـعـهم فى لـهـو فـارغ ويـنـتــزعـونه 
وإن اكـتسى باجلديـة وتداعت له نتـائج خطيرة
قــد ال تـــقع فى احلـــســبـــان. فـــفى تــقـــديــرى أن
مـفهوم الـوطنـية يكـتسب قـوته ومشـروعيته فى
آن مـعــا فى سـيـاق حــضـور الــعـدو اخلـارج عن
ـتجـانسـة تاريخـيا وبـعيدا اجلماعـة البـشرية ا
واقف عن هـذا الوضع فـكل اآلراء واألفكـار وا
ــا يـــتــفـــجــر بـــ أبــنــاء ـــمــكـن  أو الــتـــحــيــز ا
اجلـماعـة نـفسـهـا يعـد رؤى مـتـنوعـة ومـختـلـفة
قــابـلـة لـلـتـصـادم واالمـتـحـان بـالـتـصـديق عـلـيـهـا
ـعـاش وقـد تـكـون- مع وتـكـذيـبـهـا فـى الـواقع ا
الـتــسـلــيم بــخـلــوص الـنــيــة وراءهـا- تــعـبــيـر عن
تــــبـــاين أيــــديـــولــــوجى  له مــــا يـــفـــســــره ويـــبـــرره
ــنــحه شــرعــيــتـه أيــضــا. وفى هــذا الــســيــاق و
شهودة وحدها أمورا واقف ا تبقى الوقائـع وا
جـديـرة بـالـنظـر والـتـحـلـيل والنـقـاش أمـا الـنـية
الــتى مـحــلـهــا الـقــلب ويـربت عــلـيــهـا أو يــؤرقـهـا
الـضـمــيـر فـأمـرهــا لـله ولـلـســذج الـذين تـسـول
لهم أنفسهم أن يشهروا توكيالت غير مختومة

من لدنه- سبحانه- وليتهم يعلمون!!.
ــؤتـــمــر الــعـــلــمى لـــلــمــســرح لــقـــد قُــضى عـــلى ا
اإلقـــــــلـــــــيــــــــمى بــــــــعـــــــد دورتـــــــ أولـــــــهــــــــمـــــــا فى
أغـسطس 1906وشـهـدتـهـا الـقـنـاطـر اخلـيـريـة
والــثـانــيـة فى ديـســمـبـر1907وشـهــدتـهـا مــديـنـة
ـنـيـا وال أظن أن قـائــمـة سـتـقـوم له من بـعـد ا
ولذا اعـتبـره أمرا فى ذمـة التـاريخ وأحاول ما
ــوضـوعــيـة دون أن اسـتــطـعـت أن أعـرض له 
أذرف دمـــعـــا مــنـــاديـــا إلحـــيـــائه أو ألـــوم أحــدا
ن وأدوه مــــوجــــهــــا إلــــيـه االتــــهــــام بــــوصـــــفه 
وأســهـــمـــوا فـى الـــقــضـــاء عـــلـــيـه وكــذا دون أن
أصطف ب من الذوا بالـصمت أو السلبية أو
بـ من تهـكمـوا علـيه واستـراحوا لـوءده آمن

رغم أن بـــيـــنـــهـم من شـــارك فـــيـه وتـــنـــصب فى
جلـانه النوعية واكـتشفوا بغـتة- عافاهم الله-
مـــــا فــــــيه مـن عـــــبـث وأســـــبـــــاب تــــــهـــــكـم تـــــبـــــدأ
بــــعــــنـــوانـه!.وإن كـــان لــــشــــهـــادتـى عـــنـه قـــيــــمـــة
فــتــقــديـــرى أنــهــا مــســتــمــدة مـن عــضــويــتى فى
أمــانـته الــعــامـة والــلـجــنـة الــعــلـمــيـة وقــبل هـذا
ـــوجــــعـــة ــــنــــاقـــشــــات ا وذاك مــــشـــاركــــتى فى ا
ـــــســــتـــــفـــــيــــضـــــة الــــتـى دعــــا لـــــهـــــا"مــــحـــــمــــود وا
سرح وقتذاك نسيم"بصفته مدير عام إدارة ا
تمهيدا له وإرساء لالئـحته التنفيذية وال أنكر
اقــتـنـاعى الــكـامل به وبــأهـدافه وأفق  تــطـويـره
مـكن خاصـة أننى تـربيت مـهنـيا وعـملـيا فى ا
مـسـرح األقـالــيم مـنـذ1982 حـيـنـمــا كـان عـلى
رأس إدارتـه- أطـــــــــال الــــــــلـه عـــــــــمــــــــره- "رءوف
ــيـة األســيـوطـى". وال أظن أن انــتــمــائى ألكــاد
الــــفـــنـــون يــــدعـــو لـــلــــتـــنـــصـل من هـــذا الــــتـــاريخ
والتعالى عـليه أو االنسالخ منه فى برج عاجى
ـــســـرح الـــغـــربـى كـــمــا أن مـــحـــلـــقـــا فى آفـــاق ا
انـتمائـى نفسه لـيس"تهـمة"أتـقيـها من أفواه من
يـلـقـون الـكالم عـلى عـواهـنه فـأدفـعـهـا أو عـلى

األقل أجنح إلى تبريرها.
وبـعد فلعل أولى الـنقاط اجلديـرة بالطرح فى
هــذا الـــســيــاق صـــفــة"الـــعــلــمـــيــة"الـــتى أحلــقت
ـؤتــمــر ومـيــزته وعــادت لـتــصــبح من نــقـاط بــا
الـــتـــهـــكم عـــلـــيـه وإراحـــة الـــنـــفس لـــوءده وكـــأن
ن يعيد الوعى والواقع حياتنا البد أن تشغل 
مـعا إلى نقـطة الـصفر فـقد كانـت"العلـمية"من
أولى الــنـــقــاط الــتـى أغــرقــتـــنــا فى مـــنــاقــشــات

ـــســــرح ســــواء كــــظـــاهــــرة فــــنـــيــــة أو واقــــعـــة بــــا
اجـتمـاعـية حـية مـتـعددة الـدالالت والـتأثـيرات
فال نــكــاد جنــد بـحــثــا أو دراســة تــنـاولــته عــلى
نــحـو من األنــحـاء أو تــعـرضـت له من قـريب أو
ـسـرح النـشاط بـعيـد بـينـما كـان ومـازال هذا ا
الــثــقــافى الــوحــيــد ذا الــطــبـيــعــة اجلــمــاهــيــريـة
ــكـنـه بـالــتــبـعــيــة أن يـفض أحــجــيـة الــتــخـلف و
ــا تـــولــد عـــنــهــا مـن عــنف وأســـئــلــة الــصـــلــدة 

اجتماعية حرجة وخطابات بالغة التهافت.
صـفـة"الـعلـمـيـة"لم تـكن هـامة الجـتـذاب الـنخب
ـــســـرح اإلقـــلــــيـــمى وفض ـــتــــخـــصـــصـــة إلـى ا ا
عــزلــتــهم عــنـه فــقط ولــكن- فى رأيى- هــامــة
لـتأسيس لغـة وشكل ومنهج احلـوار بينهم وب
ــعـنـيــ به وهـو ــسـرح وا الـعــامـلــ فى هـذا ا
الـتــأسـيس الـذى يــعـود بـالــنـفع عـلـى الـطـرفـ

ـــثــقف يــســتــرد دوره الـــعــضــوى اجــتــمــاعــيــا فــا
ملـتحـما بواقـعه ونشاطـاته النوعـية والفـاعلون
سرح اإلقـليمى يـستردون وعـيهم بـأهمية فى ا
الــدور الـــذى يــؤدونه مـن خالل االهــتـــمــام بــهم
ا ـا يـقـدمـونه  كـثـفـة والـنـوعيـة  والـعـنـايـة ا
يــفـتح فى الــوقت نـفـسـه اآلفـاق أمـامــهم ويـولـد

ا ينتجونه.  دافع الترقى 
صـــفــة الـــعـــلـــمـــيــة كـــانت أيـــضـــا عـــلى نـــحـــو مــا
دأب"مــحـمــود نـســيم"أن يـقــول:وسـيــلـة نــاضـجـة
سرح اإلقليمى ذاته ويتأمل ليعى من خاللهـا ا
ــا يــطــورهــا ويــقــطـع صــلــتــهـا نــفــسه وآلــيــاته 
بـأســبـاب تـخــلـفـهـا فــلـيس كل من تــكـلم وأبـدى
رأيـا- وإن كـان مـتـعـلـمـا- فـهـو بـالـنـتـيـجـة ينـتـهج
منـهجـا علـميـا ويسـتنـد إلى مـعرفـة موثـوق بها
ـفـارقـة الـتى كـثـيـرا مـا حتكـم عالقة ومـا أمـرُّ ا
ن اإلنـسـان بـنـفـسه ورؤيـته لـهـا.ولـكن"الـعـلـمـيـة"

مستفيضة وسجـاال موجعا فى مرحلة التمهيد
الــتى أعــقــبت مــحــرقـة بــنى ســويف الــشــهــيـرة
رحـلة الـتاليـة علـيهـا أى أنها وفى جـانب من ا
لم تـكن غائـبـة قط كى تصـبح مـوضع اكتـشاف
ن يـغمـزون بـهـا اآلن.وفى هذه الـنـقـطة يـنـبغى

توضيح الركائز التالية:-
ــؤتـــمــر من لم يــكـن مــقـــصــودا قـط أن يــكـــون ا
ـــنــاســبــات الـــتى تــنــعـــقــد وتــنــفض مــؤتــمــرات ا
لــتــداول اآلراء واالقــتـراحــات حــول مــوضـوع أو
وضـع مـــا يــــرجى الـــتــــوصل إلى حــــد أدنى من
االتفاق حول طـرق عالجه وقد كانت الظروف
ـــســرح اإلقــلـــيــمى وقـــتــئــذ فى ـــر بــهــا ا الــتى 
ـا قـد يـبـرر هـذا الـنـوع من أعـقـاب احملـرقـة 
ـؤتمـرات التى قـد تنـسب إلى مكـان انعـقادها ا
ــثـــار فــيـــهــا وكم ـــوضــوع الـــرئــيـــسى ا أو إلى ا
ـؤتـمـرات.ولـكن ـسـرح اإلقـلـيـمى هـذه ا عـرف ا
كان الـتفـكيـر منـصبـا حول مـؤتمـر دورى أسوة
ـســرح اإلقــلـيــمى عـلى بــاألدبـاء يــضع ظـاهــرة ا
ـختلـف أركانها محك وطاولـة البحث الـعلمى 
ـــكـن أن تـــطـــويه من أهـــداف وآلـــيـــاتـــهـــا ومـــا 
تـسـتـشـرف الـواقع الـتـاريـخى كـمـا تـتـفـاعل مـعه

ومع متغيراته.
ـشـار إلـيـهـا عن كـشـفت مـحـرقـة بـنى سـويف ا
ــســرح اإلقــلــيـــمى فى ذهن عــديــد من صــورة ا
ـا تـنـطـوى علـيه من تـدن وتـهـميش ـسـئـول  ا
ـــا ولــد الـــدهـــشــة أن يـــكـــون بــ والمــبـــاالة 
ــيــون أو صــحــفــيــون الــضــحــايــا أســاتــذة أكــاد
كن أن تغـريهم خمسـون جنيها فى مـرموقون 
الـلـيـلة لـيـشـدوا الـرحـال فى الـقـرى والـنـجوع!.
ــسـرح نــفـسه ومن نــاحـيــة أخـرى يــغــرب هـذا ا
ـــعــنــيــة ــتـــخــصــصــة ا عن الــدوائـــر الــعــلـــمــيــة ا

 صفة العلمية لم تكن مهمة الجتذاب
سرح اإلقليمى تخصصة إلى ا النخب ا

اكـــتـــووا بـــنـــارهـــا وبـــذل مـــا بـــذل من جـــهـــد فى
ســبــيــلــهــا تــنــطــلق مـن"الـشـك"ال الــيــقــ فــيــمـا
أعــرف وال الــتـســلــيم بــصــحــة مــا أراه صــوابـا
عـلومات نحو مـكابـدة التـفتـيش والتـنقـيب عن ا
ـا كـانت مطـمـورة حتت أتـربة والوقـائع الـتى ر
ــتــعــمــد نــحــو مــكــابــدة الــنــســيــان والــتــجــهــيل ا
ـــقــارنـــة والــتـــأمل والــتـــحــلـــيل واالشــتـــبــاك مع ا

اآلخر ال إقصائه.
إن هـذا الفهم لـصفـة العـلميـة فى تقـديرى هو
الـــــذى أدى- فــــيــــمــــا أدى إلــــيـه- إلى أن تــــبــــدو
األمـــانــــة الــــعـــامــــة فى نــــظـــر األســــتـــاذ"عــــصـــام
الــســيــد"- وقــد كــتب ذلك فى نــشــرة مــهــرجـان
مايو -2009بـعد االجتمـاع الوحيد الـذى انعقد
سرح جمـاعة غير لـها فى ظل قيـادته إلدارة ا
مـــتــجـــانــســـة.لــكن الـــتــبـــاين واخــتـالف مــشــارب
ومـيـول أعـضـاء األمـانة الـعـلـمـيـة كـان- رغم ما
تـولد عنه من عناء وتـعب- نعمة ال نقـمة نعمة
أتـــاحت الـــفـــرصــة ألن تـــتـــسع اآلفـــاق بــالـــتـــنــوع
واخـــتالف اآلراء نـــعـــمــة تـــلــطـف من آالم تــورم
الـــــذات بــــرؤيــــة اآلخــــر واالعـــــتــــراف به وهــــذا
الــتـــبــاين نـــفــسـه مــا هـــيــأنى- عـــلى األقل- ألن
أحمده فطـرح أمامى منذ ثالث سنوات سؤال
العلمية الذى يـظن حكماء اليوم أنهم اكتشفوه
وبـــدا لـــهم زائــدة دوديـــة لم يـــكن لـــهـــا لــزوم فى
ؤتمـر. وال ريب أن فهم"العلـمية"على تـوصيف ا
ـا حتـتـاجه من صـبـر ومـكـابدة- هـذا الـنـحـو- 
ـؤتـمر من هو الـذى أدى ألن يـخـرج من أمـانـة ا
خــرج طــواعــيـــة ألنه لم يــلـــتــمس فى نـــفــسه مــا
يعيـنه على العطـاء فيهـا أو يدعوه للـصبر على
مــتـطـلـبـاتـهــا مـثـلـمـا دعـا لــضم بـعض من سـبـوا
وشتـمـوا وانتـقـدوا فـعالـيـات الدورة األولى فال
ـــؤتــمــر ن اقـــتــنـــعــوا بــفـــكــرة ا أظن أن أحــدا 
وأهــــدافه يــــرتــــضى أن تــــتــــحـــول األمــــانــــة إلى
جـماعة كـهنـوت لتبـدى ضربـا من التـجانس ولو

لهم. زائفا يقوى فحسب صوت الزعيم ا

سـرح فهى طيف ابـنته الـذى يذكره وجـود بخلـفيـة ا التجـويف ا
دائمًـا بـفعـلته احلـمقـاء وما آل إلـيه حاله بـسبب غـروره وتعـسفه

وتسرعه.
وخـالل هـــذا اخلـط الـــدرامى يــــظـــهــــر خط درامـى آخـــر شــــبـــيه
تأكـيدًا على قـيمة احلـقد واجلشع فى الـوصول للـسلطـة ويظهر
هذا من خالل عائلة الوزير جلوستر والذى لديه ابنان أحدهما
ــتـلئ شـرعـى إدجـار والــثـانى غــيـر شــرعى وهــو أدمـونــد الـذى 
قـلـبه بـاحلقـد عـلى أخـيه ووالده فـيـبدأ فـى نصب الـفـخاخ داخل
ـلك أمـام ـمــلـكـة لـيـسـقط والـده بـسـبب مـحـاولـته لـلـدفـاع عن ا ا

ابنتيه لذا يقوم زوج أحد الفتات بفقء عينه..
بــ الـلـون األبـيـض واألسـود كـتـعــبـيـر عن اخلـيــر والـشـر وكـذلك
ـادة الـتى تسـحـر الـقـلوب اللـون الـذهـبى فى الـتـاج كـتعـبـيـر عن ا
البس التى  اختيارها بعناية وتلوث دائما النفوس.. وكذلك ا
واالهـتـمام بـخـامـات تصـنـيـعهـا عـلى الـرغم من أنهـا كـانت عـبارة

عن موتيفات وليست مالبس كاملة..
ـحـاولـة وجـود إضـاءة أمـا اإلضـاءة فـعـلـى الـرغم من االهـتـمــام 
سرح إال ؤدى على خـشبة ا وحلـظات خاصة لتـرسيخ احلدث ا
أنــهـــا كـــانت حتـــتـــاج دراســة أكـــثـــر من ذلك فـــكـــانت أضـــعف من
ـوسيـقى التـى قام بـها الـدكتـور ضيـاء عبـد الكر العـرض أما ا
ؤثرة فهى منـاسبـة لكن كـانت حتتاج لـبعض اإليـقاعات الـقويـة ا
كـياج ـرئـية أمـا االكسـسـوار وا الـتى تـساعـد عـلى قوة الـصورة ا
رسى فـلم أفـهمـها والـذي قام به كل من حـنـان فكـرى ومحـمـد ا
بكل صـراحة فـكان هـناك مكـياج مـوحد لـلشخـصيـات فيـما عدا
ليـر والـبـهـلـوان وكورديـلـيـا واخلـدم أشبـه بأقـنـعه الـلـصـوص التى
ـقصود?.. فما بال تحـركة.. فهل هذا هو ا نـراها في الرسوم ا
أن يـكــون إدجـار الــذى يـبــحث عن احلق وسط الــلـصــوص.. أمـا
األداء احلـركى احلـاضـر الـغـائـب والـذى صـمـمـته وقـامت بـأدائه
أحالم الـــزكى فـــلـم أجـــد له مـــبـــرراً أو مـــدلـــوالً عـــلى الـــرغم من

عادل لشخصية كورديليا. ثل ا معرفتى التامة بأنه 
وبـالـنــسـبـة لــلـتـمــثـيل فـنــبـدأ بـشــخـصـيــة لـيـر الــتى قـام بــهـا تـامـر
مـحــمـود فــقـد بــذل مـجــهـوداً فى تــأديـة الــشـخــصـيــة لـكــنه اهـتم
بـاالطـار اخلــارجى لـهـا فــكـان أداؤه مـونـوتـون فــاقـداً لإلحـسـاس
أمـا شـخــصـيـة جــولـسـتــر الـتي قـام بــهـا أحـمــد جـابـر فــكـان يـدل
ـعظم أحـاسيـسها ـثل جيد فـقدم الـشخـصية  أدائه على أنه 
لــكن عـــلــيـــهــا االجــتـــهــاد أكــثـــر لــصــبـــر أغــوار الــشـــخــصـــيــة بــكل
تــفـاصــيــلـهــا أمـا شــخـصــيــة ريـجــان الـتى قــامت بــدورهـا أســمـاء
السـيد فـأدت الـدور باجـتهـاد واضح ولـكن كان من اخلـارج ليس
إال أما شخصية إدجار الـذى قام بها محمد عبد احملسن فكان
بـعــيـدًا كل الــبـعــد عن الـشــخـصـيــة فـكــان مـجـرد مــردد حلـوارهـا
بـــجـــانـب أداء ســـطـــحى بـــدون إحـــســـاس بــــالـــشـــخـــصـــيـــة كـــذلك
شـخــصـيـة إدمــونـد والـتى قــام بـهـا مــحـمـد حــسن أمـا شــخـصـيـة
مثل مـوهوب فلقد البهلـوان التى قام بها مـعتز الشافـعى فهذا ا
قـدم الــشـخـصــيـة كــمـا تــتـطـلـب كـمـا أنـه يـتـمــيـز  بــخـفــة احلـركـة
والـلـيـاقة الالزمـة لـهـذه الـشـخصـيـة كـمـا أن لديـه تعـبـيـرات قـوية
فـى حلـظـات الـصـمت أمـا شـخـصـيــة كـورديـلـيـا والـتى قـامت بـهـا
ـثلة جـيدة تستـطيع جتسـيد الشـخصية إسراء عـاطف فكانت 
عــلـى الــرغم مـن أنه دور مــحـــدود أمــا شـــخــصـــيــة أولـــبــانى زوج
ـثالً مــوهـوبـاً جـونـريل والــتى قـام بــهـا مــحـمـد الــسـعــيـد فـكــان 
يجسد شـخصية بعـد دراسة جيدة لهـا فتكون مطـابقة ألبعادها
أمـا شخصـية كورنـوول زوج ريجان والـذى قام بهـا السيـد فتحى
فكـان يعتـمد فى تمـثيله عـلى قوة صوته فـقط مبتـعدًا عن تأدية
ـثل يـحـتـاج لـصـقـله أمـا شـخـصـيـة الـشـخـصـيـة ولــكـنه مـشـروع 
ـثـل جـيـد ــرسى فــكـان  مــلك فـرنــسـا والــتى قـام بــهـا مــحـمـد ا
ن شــهـاء وكــذلك الــفــرســان أحـمــد طــلــعت ومــحــمــد يــحـيـى وأ
وشــخــصــيـة أوزولــد والــتى قــام بــهـا أحــمــد الــدسـوقى فــاجــتــهـد
ـمـثــلـون فى أداء هــذه الـشــخـصـيــات ودراسـتـهــا جـيــدًا عـلى مـا ا
توفر لهم من إمكانيات تمـثيلية أما شخصية أمير بيرجلى التى
قـام بـهــا مـحـمــد األبـاصـيــرى وشـخـصــيـة الـعــجـوز الـتى قــام بـهـا
أشرف عـبـد الفـتـاح فكـان أداؤهم ضـعـيفًـا مـجرد تـرديـد للـحوار

وإلقاء مسرحى..
ـنسى اسـتطـاع أن يـجيب عن تـساؤلى وأخـيرًا اخملـرج السـعيـد ا
األول فى بـداية األمر فلقد فـقد زمام تلجـيم النص فلم يستطع
الـسـيـطـرة وكـذلك لم يـدع الـنص أن يـعـرض نـفـسـه دون سـيـطرة

لذلك جاء العرض دون هدف ودون أى خطاب إلى كمتلق.

ــنــصــورة والـتى ــلك لــيـر" قــدمــهــا قـصــر ثــقــافـة ا مــســرحـيــة "ا
ـهرجـان القومى لـلمـسرح كـما قدمت عرضت ضمـن فعالـيات ا
عـلى مـسـرح مــيـامى تـألـيـف الـكـاتب الـشــهـيـر "ولـيم شــكـسـبـيـر"

نسى. وترجمة الدكتور محمد عنانى من إخراج السعيد ا
فـــعــنـــدمـــا نــســـمـع عن أنه ســـيـــتم عـــرض مــســـرحـــيــة مـن إحــدى
تـابعة كيـفية تناول نص مؤلـفات شكسـبير فتـتحفز كل حـواسنا 
ـــا نـــصـت عـــلــيـه أبـــعـــاد الـــدرامــا ــتـــاز  كالســـيـــكي ذى طـــابـع 
شاهد وكثرة الشخصيات والبناء ة من تعدد للفصـول وا القد
ـطــول لــلـحــفــاظـ عن الـوحــدات الــثالث لــلـدرامــا لـذا الـدرامـى ا
ـتـابـعـة دائـمًـا مـصـحـوبـة بـلـهـفـة لـلـوصـول لإلجـابـة عن سـتـكـون ا
الـســؤال األهم.. هل ســيـقع اخملــرج فى غــيـبــيـات الــنص لـيــكـون
ــتـــحــكم?.. أم هل يـــســتــطــيع اخملـــرج أن يــكــون هــو الـــنص هــو ا
ـــســيــطـــر من خالل إعــادة تـــشــكــيـل الــنص لــيـــخــضع لـــلــعــصــر ا
اخلاص به ورؤيته اخلاصة فى طرح مضمون ما يهدف إليه..
شهـد االفتتاحى حـيث نرى منظرًا لك لـير" با تبدأ مسـرحية "ا
مـسـرحـيًــا تـعـبـيـريًــا عن الـقـضـيـة الــرئـيـسـيـة لـلــنص فـيـكـون هـذا
سـرح مفرغ نظـر من مجمـوعة من الـشاسيـهات أمـام خلفـية ا ا
بداخلهـا تماثيل أشـبه بجسد اإلنسـان ويعطى هذه الـشاسيهات
ــسـرح شــاسـيـه مـفــرغ بــداخـله مــا يــشـبه ــ ا تـاج كــبـيــر وفى 
ربع وإلـى اليـسـار شجـرة كـبـيرة تـمـتـد جذورهـا لـتـتشـكل فـيـما ا
يشبه كرسى اجللوس وكذلك تمـتد جذوعها فيما يشبه مستوى

ثل قطعة صخرية.. مرتفع 
ومع هذه الـبداية يـتبلـور الصراع صـراع سلطـة وهذا يعـود للتاج
ملكة بأكـملها والذى يعتلى الديكور وبالفعل تبدأ الذى يحتوى ا
ـلك لــيـر فى ــمــلـكــة حـيث يــبــدأ ا ــشـهــد تـقــسـيم ا ـســرحـيــة  ا
الـسـؤال الـشهـيـر لـبـنـاته الـثالث وهـو مـا مـدى احلب الـذى تـكـنه
ـبــالـغـة عن كـل فـتـاة لـه?.. فـتـبــدأ كل من ريـجــان وجـونــريل فى ا
لك عن حبهمـا للملك وتبـقى كورديليا صـامتة وعندما يـسألها ا
صـمـتــهـا فـتـوضح بــأنـهـا حتـبه ولــكـنـهـا ال تـســتـطـيع الـتــعـبـيـر عن
حـبها.. كما أنهـا ترى أن حب ريجان وجونـريل مبالغ فيه ألن لو
ــلك فـأين احلـب الـذى يــتـبــقى لـزوج كل حــبـهــمـا مــنـصب عــلى ا
لك مـن صراحـتـها ويـقـوم بطـردهـا خارج منـهـمـا.. لذا يـغـضب ا
ـمــلـكـة عــلى ابـنـتــيه ريـجــان وجـونـريل ــمـلـكــة ويـقـوم بــتـقـســيم ا ا

بالتساوى..
وال تــتـوقف رغـبــة أدمـونـد عـنــد ذلك احلـد بل يـثــيـر احلـقـد بـ
ـا يجعل األب يـقوم بطرد االبن وذلك ألن والـده وأخيه إدجار 
إدجار هو الـوريث الرسمى جللـوستر وال يـكتفى أدمونـد بطمعه
وحــقـــده عــنــد هــذا احلــد فــيــبـــدأ فى زرع احلــقــد بــ األخــتــ
ـا يدفع أن تقوم وصوالً للـسلطة مـستغالً مـوت أحد الزوج 
األخـت بـقــتـل أخـتــهــا لــيــلــتــهم جــحــيم احلــقــد كل من يــجــده فى
طــريـــقه لـــيــأتى فـى الــنـــهــايـــة إدجـــار اخملــلص لـــيـــرجع األوضــاع
ملكته ولكن بعد أن حلالها الصحيح فيـقتل أدموند ويرجع لير 
مـلـكته ذهب كل شىء فـفى نفس الـلـحـظة الـتى يـعود فـيـها لـيـر 
يـأتى خـبر مـوت كورديـليـا االبـنه اخمللـصة والـوريـثة الـشرعـية له

ملكة. وقد خبت ابنته األخيرة ليفقد بذلك ذريته وبالتالي ا
ـنـسى أن يضـع حركـة مـسرحـية لقـد اسـتطـاع اخملـرج السـعـيد ا
سـرح فاسـتطاع أن مـثل فـوق خشـبة ا جيدة تـتنـاسب مع كم ا
يوجـد للشعب والفرسـان أماكن صحيحة بـجانب أبطال العرض
ـسـرحــيـة صــورة مـكـمــلـة لـلــنص ولـكن مع لـيـجــعل من الـصــورة ا
األسف فـرؤيته اإلخراجيـة لم تصل إلى كمتـلق فكانت األحداث
سـرحى الـبعـيد نـظـر ا بـالعـرض مـشتـتـة وكذلك اخـتـياره لـهـذا ا
ــسـرحى فـلـقـد تـعـامل مـعه من عـن الـنص إمـا بـالـنـسـبـة لـلـنص ا
ــسـمـى فـقط فــأخــذ اإلطـار اخلــارجى دون الــتــعـمق فى خالل ا
أهمية احلـدث القائم علـيه التفاصـيل الهامة بـالنص كما أنه لم
ـعـادل لـدور يـقـدر عـلى إضـافـة أى مـعـنـى من خالل شـخـصـيـة ا
كـورديـلـيـا الـتـى تـقـوم بـهـا مـصـمـمـة األداء احلـركى الـذى ال أجـد
فــيه أى أداء حـــركى وكـــذلك عــدم تـــوظـــيــفه الـــصــحـــيح ألى من
ـوسـيـقى لذا كـان الـعـرض بـأكـمله عـنـاصـر الـعرض كـاإلضـاءة وا

مفككا دراميا ال يحتوى على رؤية بعينها.
أمــا بـالــنــسـبــة لـلــديـكــور الــذى صـمــمه أمـيــر جـاد فــقــد بـالغ فى
ـتمثـل فى التاج فـرأيناه يـعتلى الـديكور استخـدام رمز السـلطة ا
ــســرح وتـكــرر مـرة وتـكــرر عــلى بـوف أســطــوانى فى مــنـتــصف ا
ـسـرح فـأصــر عـلى حتـقـيق الـتـاج دون أن يـرى ـقـدمـة ا أخـرى 
ـتمثـلة فى تفكك أي عنـصر آخر وأهـمها حـالة العرض الـعامة ا
ـملـكـة وضـيـاع الـسلـطـة من لـيـر إال فى شىء واحـد يـحسب له ا
ملـكة وانقـسام التـاج عندمـا انقسـمت الشاسـيهات وهو تفـكك ا

ـدلـول .. كـذلك اســتـخــدام ا ـســرح لـقــسـمــ الــتى فى مـؤخــرة ا
فرغـة على الشـاسيهات علـى الشخصـيات من خالل الـتماثـيل ا
فـلم أجـد لـهـا داع سـوى فى مـشـهـد الـعاصـفـة عـنـدمـا دلت عـلى
هواجس لير.. لكن دعنا نـحييه على التوفيق فى اختيار األلوان
مـلكتـ فتنـقسم الشاسـيهات اخلـلفية وسريعًا يـتحول الـديكور 
لـكتهـا ومنذ هذه وبالـتالى التـاج لتجـلس كل من الفنـان على 
الـلـحـظـة ســتـبـدأ احلـقـيـقــة فى الـتـكـشف ويــبـدأ جـوهـر كل فـتـاة
يبذغ على السطح فيـسقط الستار عن رقة وحب ريجان عندما
ـملـكـتهـا فتـعامـله أسـوأ معـاملـة وعنـدما لك  تـستـقبـل والدهـا ا

لك الرأفة بحالة تقوم بطرده. يطلب منها ا
وبالـتـالي فال يـتـبقـى للـمـلك سـوى االبنـة الـثـانـية جـونـريل لـيأوى
إلـيـهـا ولــكن جـونـريل ال تـخـتـلـف عن ريـجـان فـتـقـوم هى األخـرى
ــعــامــلــة والــدهــا بــقــســوة بـل وتــقــوم بــوضع حــرسه وحــاشــيــته
لـك أعزل في مواجهة حقد ابنتيه حتى تقوم بالسجن ليصبح ا
ـعـانـاة فى ــلك لـيـبـدأ لـيــر رحـلـة ا جــونـريل هي األخـرى بـطـرد ا
الـــبــحث عن مـــأوى له فــيـــظل يــتــنـــقل بــ الـــطــرقــات بـــصــحــبــة
الـبـهـلـوان والـعـجـوز حـتى نـهـايـة الـرحـلـة لـيـكـون وحـيـدًا بـدون أى
رفـــقـــة فـــيـــواجه الـــعـــواصف أثـــنـــاء تــرحـــاله.. لـــيـــست عـــواصف
الـــطـــبـــيـــعـــة وحــــدهـــا بل عـــواصف ذاتـه وهـــواجـــسه الـــداخـــلـــيـــة
وعــذابــاتـه الــتى تــصــرخ مـع صــراخ الــعــواصف مـن حــوله فــنــرى
ــفـرغ بــداخـلــهــا الـتــمــاثـيل ــتــمـثـل فى الـشــاســيـهــات ا الـديــكـور ا
تـتــحـرك حــول لـيـر فى كـل مـكـان مـن حـوله.. إنه اجلــحـيم الـذى

قض من أجله ولألسف فهو من وضع بذرته.
وبعـد رحلة لـير الـطويـلة فى الـبحث عـن مالذ ومأوى.. وبـعد ما
يـلــقـاه من عــذاب تـظــهـر عـلــيه عالمــات اجلـنــون فـيـذبـل جـسـده
وتهتر مالبسه وسجن عقـله فلم يعد يرى إال خياالت كورديليا
ـستـوى بـجانب الـشـجرة فى الـتى تـظهـر راسـخـة كاألرض عـلى ا
بــعض األحــيـــان وفى بــعض األحـــيــان األخــرى تـــظــهــر من خالل

 فقدان السيطرة
 على النص كان مشكلة

فى العرض
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إسالم حياكه

مشهد من عرض شهرزاد
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سرحي جريدة كل ا

> د. رضا غالب أستاذ
سرحى الدراما والنقد ا
سرحية عهد الفنون ا
شاركة فى أعتذر عن ا
اختبار القبول بقسم
الداما بسبب تقدم ابن
شقيقه لالختبارات.

> قدمت أكثر من  مائتى فيلم سينمائى ومن أهم أعمالها: "إال خمسه" "30 يوم
فى السجن" "استنى بختك" كما قدمت أدوارا مهمة  فى عدد من األفالم منها: "
الستات مايعرفوش يكدبوا" " أم رتيبه" " كدبة أبريل و "رسالة من امرأة مجهولة.
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سرحي جريدة كل ا

واقف الدرامية  فقد حملت اسم زوجها األول فوزى منيب > كانت حياتها زاخمة با
بعدما أشهرت إسالمها لكنها ظلت محتفظة باسمها بعد زواجها من محام يدعى

فهمى عبد السالم. 

مثلة الشابة أمل > ا
عبدالله احلاصلة على
ثلة فى جائزة أحسن 
سرح القومى مهرجان ا
األخير انضمت إلى
عرض اجلبل الذى
يخرجه عادل حسان

سرح الشباب.
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د. أحمد مجاهد فى محكى القلعة:

ؤتـمر بخمسة أيـام أما بالنسبـة جمللة الفنون الـتشكيلية انتهاء ا
فـمن قـال أن هــنـاك مـجــلـة صـدرت لــلـفـنــون الـتـشــكـيـلــيـة? الـذى
حـدث أن د. أحــمــد نــوار كــان يــعــرف أنه ســيــتــرك الــهــيـئــة ألنه
ـــعــاش فى  7يــونــيه  2008وقـــد وافق عـــلى إنـــشــاء وصل لــسن ا
مـجـلـة للـفـنـون الـتـشـكيـلـيـة فى ذلك الـوقت وكـون مـجـلس حتـرير
ـاذا لم رغم عــلـمه بــعـدم وجــود مـيــزانـيــة إلصـدارهــا فـالـســؤال 

دة عام ونصف. يصدرها د. نوار فى فترة توليه 
كـمـا أعدنـا مـلـتقى الـفـخـار فى قنـا وجـعـلنـاه فى جـريس أشـمون
ـنـوفـيــة كـمـا أعـدنـا مـراسم سـيــوة وأقـمـنـا أكـثـر من فـوج إلى بـا
جـانب مـعـرض مصـر فى عـيـون مـصريـة الـذى كـان مـتوقـفـا كـما
أخـذنــا مـوافـقــة وزيـر الـثــقـافـة فــاروق حـسـنى عــلى ضم مـراسم

حسن فتحى فى الواحات.
وحول ما أشـار إليه الـكاتب قـاسم مسـعد عـليـوه إلى تغـير ثالثة
رؤسـاء حتـريـر جملـلـة قـطـر الــنـدى فى عـام واحـد ونـيف بـالـرغم
من وجــــود رســــوخ فى بــــعض رؤســــاء حتـــريــــر بــــعض الــــسالسل
األخــرى فـال يــوجـد جتــديــد رؤى كــمــا طــالـب عــلــيــوه بــتــرشــيـد
الــنـفــقــات فى الــهـيــئـة فــرد د. أحــمـد مــجــاهـد إنه فــيــمـا يــتــعـلق
بـتـرشــيـد الــنـفـقــات فـأنــا مـعه ولــكن أقـول بـصــراحـة أن تــرشـيـد
ـكـن أن يأتـى عـلى حـسـاب الـتقـلـيـص من الـنـشاط الـنـفـقات ال 
ألنه معروف إداريـا أن األموال اخملـصصة عـلى بند األنـشطة ال
يجوز حتـويلـها إلى بـنود أخـرى فبنـود األنشـطة البـد أن تصرف
ـاضى كـلـهـا عـلــيـهـا وأضـاف أنه فى احـتـفـالــيـة رمـضـان الـعـام ا
عـنـدما تـوليت رئـاسة الـهـيئـة وفرت ثالثـة ماليـ جنـيه وأعتـقد
اضى يـعـنى قرار مـثل أن تـذهب فرق أنـها كـانت فـارقة الـعـام ا
الفنون الـشعبيـة وغير ذلك إلى اجلهـات التى تطلـبها بشرط أن
ـكـافـآت هـذا وحده تـتحـمـل هذه اجلـهـات نـفـقـات االنـتـقـاالت وا
وفر مليون جنيه فنحن نتحدث عن توفير ثالثة مالي من 22
مـــلــيـــونـــاً وبــالـــتــالى أعـــطـــانــا فـــرصــة أن نـــعــمـل أنــشـــطــة أكـــثــر
اضى ألن نـاسـبة الـقلـعة هـذا العـام مـتكـلفـة أقل من العـام ا وبـا
الـديـكـور الـذى صـمـمه د. صـبـحى الـسـيـد  تـدويـره من ديـكـور
ـاضـى وأقـول إنـنـا وفـرنــا مـلـيـون جـنــيه آخـر هـذا الـعـام الـعـام ا
اليـ نــسـتـطـيع بـهـا إقــامـة أنـشـطـة أخـرى وأضـاف د. وهـذه ا
ـركـزى أخـذوا ـقـر ا ـوظــفـ فى األقـالـيم أو فـى ا مـجـاهـد أن ا
وألول مـــرة هــــذا الــــعـــام ست مــــكـــافــــأت فى الــــعـــام ولــــيس أربع

مكافأت فقط.
وأضاف د. مجاهد أن كل األموال التى نأخذها كمرتبات

ا نقدمه من جهد ولكن نحن نعيش فى جمهورية ستظل أقل 
مصر العربية لذا أحاول دائما االقتراب من عدالة التوزيع فى
ــيــزانـيــة وتــطـرق د. مــجــاهـد إلى مــســألـة ضــوء مـا أخــذه من ا
العمالة الزائدة فى الهيئة فهى ليست مشكلة الهيئة فقط فهذه

مشكلة مزمنة ونحاول حلها بالتدريب.
وأشار د. مجاهد إلى السالسل الصادرة من الهيئة قائال إن
الـسـادة رؤسـاء الـتـحـريـر سـادة أفــاضل ال أسـتـطـيع الـتـدخل فى
عــمـلــهم وأنـا أطــلب من الــسـادة الــكـتــاب من ال يــعـجــبه مـســتـوى
الـسلـسلة ومـا ينـشر بهـا يكـتب لنـا باعتـبارنـا مسئـول ونـحن لنا
ـثـلـون رؤسـاء الـتـحـريـر احلق أن نـفـتح حـوارا مع أسـاتـذة كـبـار 

ونقول لهم رأى الشارع الثقافى. 

اسـتــضــاف إحتــاد كــتــاب مــصــر فى إطــار نـشــاطـه الـثــقــافى فى
ـحـكى الـقـلعـة د. أحـمـد مـجـاهـد رئـيس هـيـئـة قـصور رمـضـان 
الثـقـافـة فى لقـاء امـتد أكـثـر من سـاعتـ حتـدث فيه بـصـراحة
عن كيـفية إدارته لـلهيئـة والعقبـات التى تواجـهه وكيفيـة مواجهة
هذه العقبات جاء هذا الـلقاء فى حضور الكاتب الكبير محمد
سـلــمـاوى رئــيس احتــاد كـتــاب مـصــر وأمــ عـام احتــاد الـكــتـاب
العرب والكاتب الكبير محمد السيد عيد نائب رئيس االحتاد
 والـشاعر حزين عمـر سكرتير عـام االحتاد وأدار اللقاء األديب
قاسـم مسـعـد عـلـيـوة عضـو احتـاد الـكـتـاب كمـا حـضـره أعـضاء
ـثـقــفـ وقـيـادات هــيـئـة قـصــور الـثـقـافـة االحتـاد من الـكــتـاب وا

. والصحفي واإلعالمي
أكد رئيس االحتـاد الكاتب محـمد سلمـاوى فى كلمته أن الـكثير
من احلــضــور ألنـشــطــة مــحـكـى الـقــلــعــة هـذا الــعــام أعــربـوا عن
سعادتهم بـهذا النشـاط مؤكدين أن هيـئة قصور الـثقافة واحتاد
ـاضى من الـنـشاط الـكـتـاب أعادا إلـيـنـا ما كـنـا نـستـمـتع به فى ا
فى مـعرض الكـتاب الـسنوى وأضـاف سلـماوى أن هذا الـنشاط
سـوف يــسـتــمـر عــلى مــدار الـعــام بـعــد الـنــجــاح الـذى حــقـقه فى
ـــاضـى وهـــذا الـــعــــام وأشـــار إلى أن مـــحــــكى الـــقــــلـــعـــة الــــعـــام ا
استـضـافـة د. أحمـد مـجاهـد فى احتـاد الـكتـاب بـاعتـبـاره صانع
ـحـكى الـقلـعـة والذى بـدأ نـشـاطا كـبـيرا هذا الـنـشاط الـكـبـير 
منـذ توليه هـيئة قصـور الثقافـة لنسـتطلع بعض أفـكاره وخططه
ـســتـقــبل وإلى أين تــمــضى قـصــور الـثــقـافــة فـهــنـاك آراء فى ا
كثيـرة تتساءل هل نـحن فى حاجة إلى قصـور الثقافـة كما كانت
ــفــهـوم عــفى عــلـيـه الـدهــر وهـذا فى الـســتــيـنــيــات أم أن هـذا ا
رحلة بالذات ونحن نرى السؤال يصبح أكثـر إحلاحاً فى هذه ا
أن الـثقـافة عـلى وشك أن تبـدأ مرحـلـة جديـدة. وتمـنى سلـماوى
النجاح الكبير لوزيـر الثقافة فاروق حسنى فى معركة اليونسكو
كمـا شـكـر سـلـماوى الـدكـتـور أحـمد مـجـاهـد عـلى تـعـاونه الدائم

مع احتاد الكتاب الذى يشرف بعضويته.
وفى كلـمته قدم د. أحـمد مجاهـد الشكـر للكاتـب الكبيـر محمد
سـلـمـاوى عـلى دعــوته الحتـاد الـكـتـاب والـكـاتـب الـكـبـيـر مـحـمـد
السيد عيد وللشاعر حزين عمر وللكاتب قاسم مسعد عليوه
وأضـــاف د. مــجــاهــد إن مـــا يــشــرف بـه حــقــا هــو كـــونه عــضــوا
عـامال فى احتاد الـكتـاب قـائال: "إننـا فى البـدايـة ننـتمى لـدائرة
الــقـــلم وفـى الــنـــهــايـــة نــعـــود إلى هـــذه الـــدائــرة ومـــا بــ رحـــلــة
الـذهـاب والــعـودة هــبـاء وجـهــد مـنــثـور فى  أمــور إداريـة أغـلــبـهـا
تـبـعـدنـا كـثــيـرا عـمـا نـعـشق ونـهـوى ولـكن كـمـا يـقـولـون فى الـفـقه
ـنــاصب اإلداريـة نـحــمـد الـله أنــهـا لـيـست اإلسالمى مــثل هـذه ا
فــرض عــ أى أنــهــا لــيــست واجــبــة عـلـى كل األدبــاء والــكــتـاب
ـا هـو ـســرح أسـوأ  ولـوال ذلـك ألصـبح حـال األدب والــشـعـر وا
عـلـيه ولـكـنـهـا فـرض كـفـايــة يـسـتـطـيع أحـد  مـنـا أن نـلـقى به فى
ـنــاصب اإلداريـة مـهـمـا كـانت الـنـار ويـتــحـمل وزر وأعـبـاء هـذه ا
فــكل من يـــعــمل فى وظــيــفــة إداريــة فــهـــو خــادم مــطــيع لــكل من
سك بـالريشـة ويقدم إبـداعا فمن لم يدرك سك بالـقلم أو 
أن هــذه  هى الـوظـيـفـة احلـقـيـقـيــة الـتى يـجب أن يـقـوم بـهـا فـلن
ـوظــفـون فى يــجـنى ســوى الـفــشل ألنه بـبــسـاطــة شـديـدة نــحن ا
األرض نـعـود فى الـتأسـيس الـفـكـرى وفى رسم االسـتـراتـيـجـيات

ثـقفـ وعنـدما نـريد أن نـنفـذ هذه الـثقـافيـة للـعمل إلى هـؤالء ا
االسـتــراتـيــجـيـات فــنـعــود إلـيـهم مــرة أخـرى لالســتـعـانــة بـهم فى
تنـفيـذ ما خـططـوه لنا ولـو حتدثـنا عن الـهيـئة فـمشـاكلـها كـثيرة
جدا أوال: مشكلة االمتداد الرأسى نتكلم عن  540موقعاً ثقافياً
فى مـصر نصفهم عـلى األقل سئ جدا وبعد اشـتراطات الدفاع
واقع عاجزاً عن أن دنى واألمن أصبح أكثـر من نصف هذه ا ا
يُـقــدم مـا يـجب أن يـقــدمه من نـشـاط والــهـيـئـة الـعــامـة لـقـصـور
ثقفـ والفنان اخمللص الثـقافة تضم كتائب بهـا كوكبة من ا
الذين يـؤمـنون حـقـا بقـيمـة الـثقـافـة والفن ولـوال هـذا ما نـهضت
وال اسـتمـرت وأضاف أن هـنـاك صراعـاً أو معـركـة لو دخـلنـاها
ــكن نـكـسب فــنـحن اخلـاســرين وهـنــاك مـعـارك لــو دخـلـنــاهـا 
ــواقع الــتى حتــتــاج إلى ــكن نــخــســر وهــذا هــو احلــال فى ا و
ــواقع وتــأمـيــنــهــا بـالــكــامل يــحــتـاج إلى إصالح فــإصالح هــذه ا
يـزانية مـيزانـية كـبيـرة ونحن كـمؤسـسة لـيس لديـنا مـثل هـذه ا
ولـيس لــديـنـا كــدولـة هـذا وبــحـثــنـا عن الـبــديل االسـتــراتـيـجى 
عنى لـيس لدى مشكـلة أن تكون هـناك قرى وجنوع لـيس فيها
مواقع ثقافية أو فيهـا مواقع ثقافية وال تصلح للعمل ليس لدى
ـيـاديـن الـعـامـة مع احملـافــظـ فـعـقـدنـا مـشـكـلــة أن أعـمل فى ا
بـرتوكـول تـعـاون مع اجملـلس الـقـومى لـلـشـبـاب وبـرتـوكـول تـعاون
ـتــكـامـلــة ونـحن نــعـمـل فى مـكــتـبـات مــبـارك وفى مع الــرعـايــة ا
ـدارس ولــكن لــكل الــنــاس أن حتــاسـبــنــا عــلى األداء الــثــقـافى ا
ـها فى أقصى موقع من وتقد اخلـدمة الثقـافية أو عـدم تقد

مواقع مصر.
وأضـاف د. مجـاهـد إنه لـو حتـدثنـا عن اسـتـراتيـجـيـة الـعمل فى
الهـيئة فاحلقيقـة أن االستراتيجية التى  بـها إنشاء الهيئة فى
اخلـمــســيــنــيـات والــســتــيــنــيـات كــانت تــؤثــر فى االجتــاه الــفــكـرى
والثـقافى فـنحن نـتكـلم عن عصـر كان الـتلـيفـزيون فـيه محدوداً
واآلن ال أحـــد يــســتــطـــيع االدعــاء إنه يـــعــمل فى إطــار الـــثــقــافــة
وجـهـة وبالـتـالى دور الثـقـافة اجلـمـاهيـريـة أصبح أعـمق وأكـبر ا
مــواكــبـــة لــوجـــود الــشـــبــاب ولـــلــمــواطـن فى األقــالـــيم وأشــار د.
مـجاهـد لنـوادى األدب فى األقـاليم وأن هـنـاك مشـروعـاً مقـدماً
لتـطويـرها من الـناقد مـحمـد السـيد عيـد يقـوم على االسـتفادة

من اإلنترنت لكى نضمن تواصالً حقيقياً.
أمـا الـفـنــون الـتـشـكـيــلـيـة فـقــد أعـدنـا بـيـنــالى بـورسـعـيــد لـلـفـنـون
ـدة أربع سنـوات ولكـننـا لم نقم مـؤتمر التـشكـيلـية الـذى توقف 
الـفـنـون التـشـكـيلـيـة ولم نـصـدر مجـلـة الـفنـون الـتـشكـيـلـية. وذلك
ألن مؤتمر الـفنون التشـكيلية عـليه مخالفـات مالية تقدر بـ 120
ألف جــنــيه مــا زالـت حــتى اآلن فى الــنــيــابــة فــطــبــاعــة الــكــتــاب
ـؤتـمـر جـاءت بـتـوقـيع من رئـيس الـهـيـئـة الـسـابق بـعد اخلـاص بـا
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سرحيات ـقال سابق حتدثتُ فيه عن ا تكملة 
والعـروض الـتى أثرت لـيـالى مـهرجـان اجلـزائر
الـدولى لـلـمـسـرح عـلى أرض اجلـزائـر الـعـربـيـة
لـتـقى العـلـمى الذى اإلفريـقيـة واإلشـارة إلى ا
جـمع دراســات مُـوثـقـة وبـحـوث رصـيـنـة قـدّمـهـا
علماء ومسرحيون من عدد غير قليل من بالد
الــقـارة كــان ال بـد مـن اإلشـارة مــرة ثـانــيـة إلى
الشـهادات التى أفـضى بهـا عدد من البـاحث

ــصــرى عـلى ــســرح الــعــربى وا لــفــتح شــهــيـة ا
ـسرحيـ األفارقة أصالة الـتحـديث فى فكر ا

 –العرب.
1 -إبراهيم سورى تونكارا  - دولة غينيا

ــمـــثل غــيـــنى يـــحــاول الــدفـع بــقـــضــايــا صـــورة 
ـســرح أعـظم ـســرح وا الــفـقــراء إلى خـشــبــة ا
طـريـقـة وأنـسـبُـهـا إلى حتـقـيق الـتـربـيـة وقـيـادة
اجلـمـاهـيــر إلى تـغـيـيـر مـنــاهج حـيـاتـهم ويـكـاد
ـسـرح يـكـون هـو الـوحـيـد الـقـادر عـلى الـسُـمـو ا

بالعواطف اإلنسانية الرفيعة.
  2 -جورج مبوسى  –الكونغو برازافيل.

مـخرج مـسـرحى ورئـيس تعـاونـيـة (زنكـازنـكا).
رغم دراســــته لـــلــــمـــســـرح فى مــــعـــهـــد الـــدرامـــا
ـــرتـــبـــطــــا بـــهـــاجس بــــبـــاريس إال أنه ال يــــزال مُ
الهـوية اإلفـريقـية وبـخـاصة الـتراث. يـنفى فى
ـــســـرح مـــوروث شــــجـــاعـــة مــــا يـــتـــردد عـن أنّ ا
كـولـونـالى  –اسـتـعـمـارى ويـعـتـبـر هـذه األحـكـام
ة وسـطحـيـة. فاجملـتمـعات اإلنـسـانيـة حتى ظـا
ـسـرحـية ـمـارسة ا الـبدائـيـة مـنـها قـد عـرفت ا
عـبـرْ الـطـقـوس واحـتـفـاالت األعـراس واألعـيـاد
ـسـرح اإلفـريقـى مـسـكون بـهـاجس الـديـنـيـة. وا

التراث احمللى.
ـســرح ال تُــجـامل أو شــهـادته الــتــوثـيــقــيـة عـن ا
سـرح الـكـونـغـولى يـفـتـقر تـنـافق. يـعـتـرف بـأن ا
ـادى وغيـاب الـتكـوين الدرامى. إلى الـتمـويل ا
سـرح عنفـوانه بسبب تـراجع مكانة لقد فـقد ا
ــــســـــرح). نـــــهل مـــــســـــرحه من الــــفـن الــــرابـع (ا
ـــســــرحـــ الــــروسى والـــكــــوبى وتـــخــــبّط فى ا

مسيرته بعد انهيار االحتاد السوفيتى.
بدأ مـسرح الـكونـغو بـرازافيل مـسرحـا دعائـيا
يــعـتــمــد تـارة عــلى درامـات بــرخت الــتـجــريـبــيـة
ـــــســـــتــــوى لـــــتـــــجــــاوز مـــــقـص الـــــرقـــــيب عـــــلـى ا

ــضـــروبــة) مــســـرحــيـــة حـــمــلـت اسم (األفـــواه ا
اسـتطـاعت فى فتـرة وجيـزة أن جتد لـها مـكانا
سـرح السـنغـالى. وكان مرمـوقا عـلى خريـطـة ا
سر هذا النجاح هـو استثمار مسرحها لهامش
احلـــــريـــــة الـــــكـــــبـــــيـــــر الـــــذى حـــــظـــــيـت به بالده
هرجان اإلفريقى الدولى السنغال. يـقول عن ا
لـلـمــسـرح: رغم مــسـتــوى الـعــروض اجلـيـدة فى
ــــهـــرجـــان ورغـم أنـــنـى ال أفـــهم الــــلـــغـــة هـــذا ا
العربية الـفصحى وال العامية إال أننى وجدتُ
نفـسى من خالل فن األداء الـتمـثيـلى لـلمـمثـل
عـــلى اخلـــشــبـــة ومـن خالل الـــســيـــنـــوغـــرافـــيــا

وكذلك الديكور.
ـسـرح اجلـزائـرى  –كـمـا شـهـدته  –مـسرح إن ا
مـتطـور كـمـا أنه يواكب تـغـيـرات العـصـر. إننى
مُـعـجب بـجـرأة مـسـرح إفــريـقـيـا الـذى يـسـتـدلُّ
ـوضـوعـات الـسـياسـيـة اجلـريـئـة الـتى يـتـوفّر بـا
عـلى تناولـها مـعترفـا بابـتعاده مـؤخرا عن هذه
عاجلة وذهابه باهتمام كثير إلى الزاوية فى ا
يـــــومــــيـــــات اإلنـــــســــان اإلفـــــريــــقـــــيى وهـــــمــــومه
ـخــتـلف اآلفـات والـظـواهـر الــتى اسـتـفـحـلت و

فى أغلب مجتمعات القارة السوداء.
 5 -الباحث عومارو ناوو  –بوركينا فاسُّو

منـذ عام  1990وهـو يـشتـغل بـالـبـحوث الـفـنـية
ــســرحــيـــة وأســتــاذا فى خــاصـــة الــدرامــيـــة وا
جـامــعـة واجـادوجــو. اشـتـغــلت بـحــوثه الـعـلــمـيـة
عـلى الــعـنـاصــر والـتـفــاصـيل فى أدوات الــبـنـيـة
مـارسـة الـدرامـية واإلفـريـقـية اجلـمـالـيـة فى ا
لـتأسـيس نَـفَسٍ بـحـثى جـديـد يسـمح لـلـبـاحـث
ـسرح والـدراما الغـربيـ بـالولـوج إلى جتربـة ا

السـيـاسى وتـارة علـى ما هـو واضح أو مـفـهوم
لـنـا. لــكن لن نـقـف مـكـتــوفى األيـدى البـد من
إثارة موضوعات حيوية مثل السيد والسيادة
واحلروب األهلية واألمنية واجلوع فى القارة

اإلفريقية.
  3-الــســـيـــنــوغـــرافى بـــابـــكــر حـــا كـــوكــو –

السودان.
هـو لـيس غـريـبـا علـى مسـارح بـلـده فـقـد شكلّ
صوتـا سيـنوغـرافيـا مُمـيزا فى خـريطـة اإلبداع
ــــســـرح من ــــســـرحى الــــســـودانـى. دخل إلى ا ا
بــوابــة الــفن الــتــشــكــيــلى (أحــد خــريــجـى كــلــيـة
الــفــنـــون اجلــمــيــلــة عــام  (1951يــحــاول فى كل
جتـربة فنـية تطـعيمـها بـأدوات تعكس الـتمسك
الــواعى بــالــتــراث الــســودانى ومــا يــســكُــنه من
ُــخـبـأة فى الـذاكـرة. وهـو ال أصـوات األجـداد ا
يُـــهـــمل مـــوجــة احلـــداثـــة أو الـــتـــقــدم احلـــديث
فــاحلـــداثــة بــالـــنــســبـــة إلــيه هى حـــداثــة الــروح
ولــيــست حــداثــة الــعــ وهــذا يُــشــكـل (حــالـة)

سرح.  مبنية على جوهر االنتباه فى ا
 4 - محمد وليبى  –السنغال.

ـسـرح اإلفـريقى  –عـامة  –قـليل اإلمـكـانـيات ا
ـــــالى عـــــنــــده لـــــدعم يـــــجفُّ نـــــبع الـــــتـــــمــــويـل ا
ـسـرحـية). يـتـحـدث فى احلـركـات الـركـحـيـة (ا
شهادته الصادقـة عن مسرح (دانيال سوراتو)
ـشعل رسـميـا بعـد نضال ـسرح الـذى حمل ا ا
طـويل األمــد فى جــمـعــيـة مــســرحـيــة مـســتـقــلـة
ُغلقة). درس فى عملت حتت عنـوان (األفواه ا
ــسـرحــيــة وتــخـرّج الـكــونــســرفــاتـوار الــفــنــون ا
لـيــحـتـرف الــتـمــثـيل عـام  1995لـيـؤلف جــمـعـيـة

اإلفريقية.
لـعل أهم بحوثه ودراسـاته النظـرية هى البحث
عن الـرموز الثـقافـية فى قـارة إفريقـيا. فـتعمقّ
ــنــحــوتـات فى دراســة األقــنــعــة والــتـمــاثــيل وا
ُــقـدســة وقـدّم بــعـضًــا من هــذه الـبــحـوث فى ا

عدة مؤتمرات إفريقية.
ؤتمر الدولى للمسرح ويجئ بحثه  –فى هذا ا
بــاجلــزائــر  –لــيــتــحـــدث عن الــقــنــاع فى ذاكــرة
بالده وما حتمـله فكـرة القنـاع من أبعاد ديـنية
واجــتـــمـــاعـــيـــة كـــعــنـــصـــر مِـــفـــصــلـىٍ فى الـــلـــغــة

الدرامية.
إن دول االحتاد اإلفـريقى  –حديث الـعهد  –ال
تــــزال فـى مــــراحل الـــــبــــحـث عن مــــعـــــالم وعن
خــطـــاب مـــســـرحى خـــاص بـــهـــا وبـــشـــعـــوبـــهــا
ــسـرح كــرسـالــة ثـقــافـيــة وجـمــالـيــة مُـشــبـعـة فـا
بــالــوعى ال يــزال يــفــتــقــد إلى دور الــتـجــذّر فى

سرحية اإلفريقية. مارسة ا أعماق ا
6-الباحث احلاج مليانى  –اجلزائر.

هو أسـتاذ بـجامـعة مـستـغا اجلـزائريـة يقول
فـى شـــهــــادته: حــــضـــرت الــــطــــبـــعــــة األولى من
ـهــرجــان الــثـقــافى األفــريــقى عـام  1969أيـام ا
كنت طـالبـا فى الصف األول الـثانـوى. سافرت
بــــالــــقـــــطــــار من بـــــلــــدى وهــــران إلـى اجلــــزائــــر
الـعـاصــمـة. والـيـوم وبـعـد أربـعــ عـامـا نـلـتـقى
هـنا مع باحث ومـسرحي ومتـخصص وما
هـو حتـصيل حـاصل لـفهـمـنا لـلـثقـافـة والفـنون
وتـأثيرها فى اجلمـاهير والشعـوب. إن الثقافة
فـى اجلـزائــر تــولى كل اهــتـمــامــاتـهــا لألبــحـاث
الـوطـنــيـة ثم نـتــعـداهـا إلى األبــحـاث األوربـيـة
وتندر إن لم تنعدم األبحاث القارّية. جنح هذا
سـرحيـ من مخـتلف ـهرجـان فى لمّ شمـل ا ا
دول الــقــارة اإلفــريــقــيـة. كــان اجملــال مــفــتــوحـا
لالحــــتــــكــــاك وإشــــبــــاع الــــفــــضــــول. الــــبــــحــــوث
األنـثـروبـولـوجيـة الـيـوم أضحـت أكثـر من مُـهـمة
يزاته. سرح اإلفريقى و للتعريف بأسرار ا
ـهــرجـان ـلــتـقى الــعــلـمى فى هــذا ا احلــديث وا
يـــدور حـــول نــــتـــيـــجـــة االحــــتـــكـــاك + مــــخـــتـــلف
ُـشــتـركـة + االهــتـمــامـات الــفـكــريـة + الــهـمــوم ا
تــــبــــادل اخلـــــبــــرات + عــــروض الــــتـــــجــــارب ثم
االســـــتـــــفـــــادة من كـل هـــــذا وذاك بـــــعـــــيـــــدا عن
احلـســاسـيــات أو الـفــروقـات األيــديـولــوجـيـة أو

العُقدية أو الثقافية.
ـــســرح اإلفــريــقـى مــوضــوعــات ــا عــانق ا لــطـــا
الـتــحــرر واالنــعــتــاق من االسـتــعــمــار الــبــغـيض
ــســرح عــلى ولــقــد حــان الــزمن اآلن لــيــنــفــتح ا
الـتــحـوالت احلـادثـة فى الـقـارة مـثل مـشـكالت
الــشـــبـــاب + الــبـــطـــالــة + تـــأخـــر سن الــزواج +
واحلب أيـضًا وكلهـا موضوعات حـديثة ال تقل

أهمية عن اجلانب السياسى.
ما أمـامى اآلن كـثيـر من الـشـهادات ذات الـثـقة
ـسـاحـة مـحـدودة ـا كـانت ا والـشـفـافــيـة لـكن 
ـهـرجـان الدولى فـإنـنى فى خـتـام حـديـثى عن ا
لـلمـسرح أجـد من األمانـة أن أتقـدم باالمـتنان
ــثـقــفــة خـلــيــدة تـومى إلى الــســيـدة الــفــاضـلــة ا
وزيرة الـثقـافة اجلـزائريـة على تـفضـلهـا بدعوة
ـتواضـع كـما أشـكـر كل شـخـصـيـة لـشـخصـى ا
ـــــســــرحـــــيــــ مــــعـــــاونــــيـــــهــــا الـــــكــــرام زمـالئى ا
اجلــزائـريــ األسـاتــذة: إبــراهـيم نُــوال مـرزاق
بــقـطــاش إمــحــمــد بن قــطـاف عــبــد الــنــاصـر
.. أكـرمــكم خالّنى مـع امـتــنــانى عــلى الــتــكــر

الله..

شهادات ودراسات مهرجان اجلزائر الدولى للمسرح (2)

سرح األفريقى عانق موضوعات التحرر ا
واالنعتاق من االستعمار البغيض

د. كمال الدين عيد

واقع ال حتاسبونا على سوء ا
حاسبونا  على مستوى األنشطة
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سرحي جريدة كل ا

> اخملرج أحمد السيد
يجرى حالياً بروفات
عرضه اجلديد (أحالم)
على مسرح متروبول
سرحية عن رواية ا
(حلم ليلة صيف)
لوليم سكسبير حيث
يقوم أحمد السيد
ها فى شكل بتقد
رحلة عمرية فانتازى و
محدوده من 12إلى
20عاماً.
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> يؤرخ البعض لبدايتها الفنية احلقيقية بداية من عملها فى الثالثينيات كممثلة
مسرحية حينما انضمت إلى فرقة الريحانى عام1937. 

سرحي جريدة كل ا

> ظلت تعمل فى مسرح الريحانى حتى وفاة  جنيب الريحانى فى عام1949
لتحمل على عاتقها مسئولية الفرقة مع بديع خيرى وعادل خيرى.
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> بعد عرض سكتم بكتم
لدعاء طعيمه على قاعة
مسرح الغد قرر اخملرج
محمود األلفى نقل

بروفات عرضه (الشطار)
إلى مسرح متروبول.
تأليف السيد محمد
على وبطولة سامى
مغاورى. وهذه هى

التجربة األولى حملمود
األلفى بعد عودته

سرحى من لإلخراج ا
سرح االنقطاع  عن ا

دة ست سنوات.

ـسـرح بـالـنـظـر إلى ـسـئـولـ عن ا هـنـا أنـاشـد ا
اإلسكندرية أكثر .

صرى.. هل هو سرح ا > احلديث عن واقع ا
حديث عن ازدهار أم إنكسار?

صـرى لن يـنصـلح إال إذا تـصالح ـسـرح ا واقع ا
الـــنــــاقــــد مع اجلــــمــــهــــور وهــــنــــاك الـــعــــديــــد من
اخملـــرجـــ يـــنـــســـاقـــون وراء الـــنـــقـــاد ويـــتـــركـــون
اجلمـهور خـلفـهم والنـاقد يـجلس عـلى مقـعده -
مع كـل احــتــرامى لــلــنــقــاد - لــيـحــاسـب الــعـرض
ـــســـرح لــيـس ورقــة وقـــلم بـــالــورقـــة والـــقـــلم وا
ــســرح روح ونــبض ومــعــظم الــنـقــاد يــفــتــقـدون ا
لـــهــذا الـــنـــبض وهـــنـــاك نـــوعـــيـــة من اخملـــرجــ
يـستـطـيع الـنـقاد أن يـفـرضـوا علـيـهم تـصـوراتهم
واقـــتـــراحــاتـــهم واخملـــرج غـــيـــر الـــواعى يـــصــدق
ويــــنــــســــاق وراء تـــــلك االقــــتـــــراحــــات ألنه عــــاوز
"يـوصل" فـبـالتـالى يـبـتـعـد اجلـمـهـور عن الـعرض
ألنه يـشــعــر فى هــذا الـوقـت بـأن اخملــرج تــخـلى
عـنه وتخلى عـن "الروح" التى تـكلـمنا عـنهـا وهنا
أقــول لـلــمــخـرجــ عــلـيــكم أن تــنــظـروا أوالً إلى
اجلــمـهــور وأن يـعــرف اخملــرج أن هـنــاك نـوعــيـة

تعة. من جمهوره تأتى إليه بحثًا عن ا
سرح مرتبط > هل أنت مع الرأى القائل بإن ا
بواقع البالد ككل إذا انصلح حالها انصلح وإذا

انهارات أنهار?

ـــســـرح ال يــســـتـــطـــيع أن يـــنــفـــصل عن طـــبـــعًــا ا
اجملــــتـــــمع ألنـه مــــرآة لـــــهـــــذا اجملــــتـــــمع واحـــــنــــا
"حضارتـنا فى النـازل فمسـرحنا كـمان بقى فى
الـنازل" لـكن هـناك أمل وأنـا نـفسى عـندى أمل
كـبيـر فى جيـلي وهنـاك كثـير من اخملـرج من
هذا اجليل جيدون منهم سامح بسيونى ودعاء
طـعــيـمــة وعـادل حــسـان وجــمـال يــاقـوت وأدعـو
الـلـه أن يـوفــقـنــا وأن يـكــون لــديـنــا الـقــدرة عـلى

سرح إلى سابق رونقه وتألقه. العودة با
> هناك بعض اخملرج يرفضون العبارة

ان الشعوب فية تناقش سرح بر القائلة بإن ا
القضايا وتطرح فيه الهموم?.. كيف ترد?

"والــله كل واحــد حــر فى رأيه" وأنــا لــست ضـد
هــؤالء اخملــرجــ فــكل مــخــرج له احلق فى أن
ـســرح من وجـهــة الــنـظــر الـتى يــراهـا يـتــنــاول ا
صـحيـحـة وكـلـمـا كـان هنـاك اخـتالف كـلـمـا كان
سـرحـيـة فكل ذلك أفـضل لـلـمـسرح ولـلـحـركـة ا

مخرج له منهجه اخلاص به.
نهج هو األساس.. فما هو > إذا كان اختالف ا

منهج محمد مرسى?
أنـا مـازالت فى مـرحـلـة الـبـحث لـكـنى دائـمًـا مـا
كــنت أرى فـكــرة اإلنـســانــيـة واإلنــسـان حــاضـرة
أمـــــامـى وأحب الــــــبـــــحث فـــــيـــــهـــــا وفـى جـــــوانب
اإلنــــســــان ســــواء كـــان هــــذا اإلنــــســــان يــــنـــتــــمى

جملـتــمـعــنـا أو حـتـى جملـتـمـع غـريب عــنـا ولـذلك
كـثـيـرًا ما رفـضت نـصـوص جـيـدة ألنهـا ال تالئم

هذا االجتاه.
> وجودك فى قصر األمير طاز.. هل أضاف

لك?
بــالـتـأكــيـد فـهـذا مــشـروع جـيـد ولــدى طـمـوحـات
كـثـيـرة جـدًا ولـكـنـني أتـمـنى من إدارة الـصـنـدوق
أن تـدعم النشـاط بشكل أكـثر من ذلك والواقع
أنــــنــــا فى كـل شــــهــــر نــــســــتــــضــــيـف عــــرضًــــا من
الـعــروض بـدون أى شــروط لـيــقــدم فى الـقــصـر
كـان ويـتـماشى ـا أن الـعـرض جيـد ويـلـيق بـا طـا
مع الـظــروف احملـيـطــة ونـفــكـر أيـضًــا فى عـمل
كان كان واسـتخدام ا مـسرح يقوم على فـكرة ا
األثــرى فى عـمل مــسـرحى لـلــمـســاهـمـة فى حل

أزمة دور العرض.
> االشتغال على التراث... هل هو مالئم لواقع

سرح اآلن? ا
ن يتجـهون حالًيا للتراث فح نعم وأنا واحد 
قـدمت "خالـتى صفـية والـدير" وهـو عرض مـعنى
بــاألشــكــال الــتــراثــيــة والــطــقــوس شــعــرت بــأنــنى
اجنــذبت إلـي تــلـك الــنـــوعــيـــة من الــعـــروض وهــو
األمـر الذى دفـعـنى اآلن للـعمـل على روايـة جنيب

محفوظ "قلب الليل" لتكون عملي القادم.
سرح > كيف تنظر إلى الفرق احلرة وفرق ا
ستقل خاصة أن البعض يصفها بأنها ا

أكذوبة?
ـسـتقـلـة ومـازال لـدى فـرقة أنـا عمـلت بـالـفـرق ا
مسـتقـلـة تعـمل ولـكن علـى فتـرات ورغم أن هذه
الـفــرق تـقـدم نــوعـيـة جــيـدة من الـعـروض إال أن
بـها مشـاكل عديـدة أهمهـا الدعم فـمن يسـتطيع
أن يـحـصـل عـلى الـدعـم يـبـتــعـد عن تــلك الـفـرق
بــحـجـة أنه وجــد من يـدعــمه وهـنــاك فـرق عـلى
ـعـبـد) حتصل مـسـتـوى أكـبر مـنـهـا (الورشـة) (ا
عــــلي دعم كـــبـــيــــر جـــدًا ورغم ذلك فــــإنـــتـــاجـــهم
ـسـوا ذلك حـيث ن  ضـعـيف جـدًا وأنــا واحـد 
ـدة عــامـ ونـصف شـاركت فى فــرقـة الــورشـة 

العام وهى عالمة فارقة فى حياتى.
سرحيون اللوم ألنفسهم علي > إذا وجه ا

صرى.. فماذا يقولون? سرح ا ضياع ا
احلقيـقة أن أى مخـرج يقدم عمًال نـاجًحا يـعتقد
بـذلـك بـأنه أصـبح فى قـمـة الـنـضج الـفـنى ويـقف
فـى مــــكـــانـه العــــتــــقــــاده بــــأنه هــــو اخملــــرج األهم
واألقدر فى مصر وهذا بـالطبع خطأ كبير ال بد
من الـــقــراءة والــتــعـــلم ومــتــابـــعــة حــاالت احلــراك
ــســـرحى فى الـــداخل واخلــارج والـــوقــوف عــلى ا
ــســتــخـدمــة فى اخلــارج وأنـا أحــدث الــتـقــنــيـات ا
لــسـت مع الــرأى الــقــائل بــأن وزارة الــثــقــافــة هى

سرح. سئولة وحدها عن انهيار ا ا
> وبرأيك كيف يعود اجلمهور للمسرح?

الـسبب الرئـيسى فى جناح عـرض (قهوة سادة)
أنـه خـاطب اجلـمـهـور رغم أنـه عـرض ال يـعـتـمـد
عـــلـى الــنـــجـــوم ولـــكـن ذكــاء خـــالـــد جـالل دفـــعــة
ـعـادلة خملـاطـبـة اجلـمـهور وعـرف كـيف يـحـقق ا
بـــأن يـــكــــون عـــرضًـــا جـــمــــاهـــيـــريًـــا ويــــحـــمل من
الــفـلــسـفــات مــا يـجــعـله صــاحلًــا لـلــمـشــاركـة فى
ــهــرجــان الــتــجــريــبى واســتــطــاع أن يــعــيــد إلى ا

هندس . األذهان أجواء مسرح مدبولى وا
> مشكلتك األخيرة مع الثقافة اجلماهيرية
هرجان اخلتامى األخير.. بسبب ما حدث با

كيف تقيمها?
احلـقيقة أنـنى أحترم كل من سـبقنى وأرجو من
كل من ســبـقـنـى أن يـحـتــرمـنى مــثـلــمـا احــتـرمـته
وكــنـت أتـــمــنـى من الـــثـــقــافـــة اجلـــمـــاهـــيـــريــة أن
ـــرحــلــة من حــيــاتى تــدفـــعــنى لألمــام فى هــذه ا
لــكى أكـــون فى مـــصــاف اخملـــرجــ األوائل ولم
يـــكن هـــنـــاك داعـى "لــلـــنـــفـــشـــة عـــلى" فـــأنـــا ابن
الــثــقــافــة اجلــمــاهــيـريــة وأيــضًــا كــان عــلــيــهـا أن
تــعــتـــرف بى كــأحـــد أبــنــائـــهــا بـــدالً من أن تــقف

ضدى وحتبطنى.

 إلهامى سمير

كنت أتمنى من الثقافة اجلماهيرية أن تقف
بجانبى بدالً من أن تقف فى طريقى وحتبطنى

سـرحى وال يزال يـشكل جـزءاً هاماً كان الـفن ا
ونافراً من النسـيج الثقافى والفكرى فى سوريا
عاصـرة وهو عبـر تاريخه القـصير نـسبياً فى ا
هــذه الــبالد الــتى عــرفــته فى مــنــتــصـف الــقـرن
الــــتــــاسع عـــــشــــر عــــبــــر جتــــارب كـلٍّ من مــــارون
الـنـقـاش فـى بـيـروت وأحـمـد أبـو خـلـيل الـقـبـانى
فى دمــشق كـان دائـمــاً الـسـبّـاق من بــ الـفـنـون
واآلداب لعـكس صورة اجملـتمع الـذى يحـيا فيه
ـــوت فـــيـه حـــسب مـــقــــتـــضى احلـــال أو الـــذى 

وتبدّل األحوال .
سـرح هو أكـثر الفـنون تـماساً مع وبـاعتبـار أن ا
الــنـاس فــقـد كــان دائـمــاً الـنـاطـق غـيـر الــرسـمى
بـاسـمـهـم نـاقالً آمـالـهـم وآالمـهم مـعــبـراً عـنـهم
وعن تــطــلـعــاتــهم عـبــر أعــمـال أبــدعــهـا فــنــانـون
مسـرحيون قـدموا الغـالى والنـفيس إلعالء راية
ــســرح الــسـورى فــنــجــحــوا أحـيــانــاً وأخــفــقـوا ا
أحـيـانـاً أخــرى لـكـنـهم ظـلـوا دومـاً وحتت تـأثـيـر
كــافـــة الـــظــروف الـــســيـــئــة الـــتى مــرّت عـــلى فن
ـا ـضى  ـســرح فى سـوريـا مــصـمـمـ عــلى ا ا

يعتبرون أنهم خُلِقوا له ومن أجله .
ـسرح فـى سوريـة نبت فى تـربة لم والواقع أن ا
تــعـــتــد إال عـــلى أنـــواع مــحـــددة من الـــتـــلــقى ذى
الــــطــــابع الــــثـــقــــافى إذ كــــانت الــــكــــلـــمــــة األولى
الحم والبطوالت اخلارقة التى تعوّد لقصص ا
عـلــيــهـا الــنــاس لـفــتــرة طـويــلــة من الــزمن والـتى
يـــــرويـــــهـــــا حـــــكـــــواتـى مـــــحـــــتـــــرف فـى فن األداء
ــعـنى واإللــقـاء وهــو مـحــتـرف بـالــطـبع لــيس بـا
تلقى بصدق ى بل بقدرته عـلى إقناع ا األكاد
مـا يـرويه وتُـحـكى قـصص وحـكـايـات عن مـدى
ـسـتــمـعـ الـذين تـأثـيــر إلـقـاء احلـكــواتى عـلى ا
كانـوا فى أعـمهم األغـلب من مـحـدودى التـعـليم
الذين يـكـونون عـادة أكـثر جتـاوباً مـع هذا الـنوع
ــعـتــمــدة بــشـكل من أنــواع الــثـقــافــة الــشـعــبــيــة ا
أســـاسـى عـــلى الــــبـــســــاطـــة من جــــهـــة واإلثـــارة
والــتـشــويق من جــهــة أخـرى وهــمــا الـعــنــصـران
سرح الـسورى فـيمـا بعد اللذان ابـتعـد عنـهمـا ا
ـسـرح اجلـاد األمـر الذى أدى وبـشـكل خـاص ا
إلى عـدم تـكـرار ظـاهــرة االنـدمـاج بـاحلـكـايـة أو
ـــســـرحى والــتـى كــانت ــلـــحــمـــة فى الـــعــرض ا ا
ـــقــاهى الـــتى ال يــطـــيب اجلــلــوس ســـائــدة فى ا
فيـها إال بـوجـود احلكـواتى وكتـابه الـذى يحـتوى

قصصاً ومالحم ال نهاية لها .
من جـهة أخـرى ارتـبطت الـفعـالـية الـثـقافـية فى
تلك الـفـترة -الـنصف الـثـانى من الـقرن الـتاسع
ــــرتــــبط عــــشــــر- بـــالــــعــــديــــد من أنــــواع الــــفن ا
بـالـطقـوس والـعـبـادات حـيث لم يـشكـل الفن أو
األدب فى هـذه احلــالـة هــدفــاً بـحــد ذاتـهــمـا بل
وســيــلــة لــبـــلــوغ هــدف ذى طــابع ديــنى تــعــبّــدى
وهـى بــالــطــبـع نــشــاطـــات فــنــيــة أو أدبـــيــة غــيــر
واعـية لذاتهـا إال فى إطار األهداف العـليا التى
مارِس بلـوغها لكنها تبقى بكل األحوال يريد ا
فــعــالـيــات ذات طــابع ثــقــافى شــكّــلت ومــا تـزال
تـشكل حـتى هـذا الـيوم –وإن بـزخم أقـل- نـوعاً
ـــكـــونــ األســـاســـيــ مـن أنــواع الـــفن واألدب ا

للثقافة .
ـسـرح فى سـوريـا فى الـنصف األول كمـا لـعب ا
مـن الــــــقــــــرن الــــــعــــــشــــــرين دوراً فـى مــــــقــــــاومـــــة
االسـتـعـمـار الـفـرنـسى حـيث  تـقـد عـدد من
ـسـرحـيــات الـتى انـتـقـدت االنـتـداب الـفـرنـسى ا
عـلى سوريـا األمر الذى أدى إلى تـعرض بعض
ـــســـرحـــيـــات إلى الـــفـــنـــانـــ الـــذين أدوا هـــذه ا

االعـتـقـال وبـنـفس الـوقت تـكرسـت فى الـنصف
ـــســـرح األول فى الــــقـــرن الـــعــــشـــريـن ظـــاهــــرة ا
الـشـعـبى الـكـومـيـدى عـلى يـد عـدد مـن الـفـنـان
ـــســـرح بـــنــاء عـــلى الـــهــواة الـــذيـن مــارســـوا فن ا
ـوهــبـة الــفـطــريـة واالجــتـهـاد الــشـخــصى وقـد ا
أسـس هـــــؤالء الـــــفــــــنـــــانــــــون عـــــدداً مـن الـــــفـــــرق
ـسرحـيـة التى جـابت أنـحاء سـوريـا وغالـبـاً ما ا
كـــــانـت عــــروض هـــــذه الـــــفـــــرق تـــــعـــــتــــمـــــد عـــــلى
سرحيات الكوميـدية اخلفيفة التى يكون فيها ا
ســـوء الـــتـــفـــاهم بـــ الـــشـــخـــصـــيـــات هـــو ســـيــد
ــوقف بـاإلضــافـة إلى تـقــد بـعض الــفـقـرات ا
ـونولـوجـات النـاقـدة أما الـغـنائـيـة والـراقصـة وا
ـــــســــرح اجلـــــاد فـــــقــــد كـــــان وجــــوده مـــــحــــدوداً ا
ومـــقـــتــصـــراً عـــلى عـــروض مـــتــفـــرقـــة ال تــشـــكل
ظــاهـــرة بــحــد ذاتــهــا كـــالــظــاهــرة الــتـى شــكــلــهــا

سرح الشعبى. ا
فـى الــــنــــصـف الــــثــــانـى من الـــــقــــرن الــــعـــــشــــرين
سرح وبـالتحـديد فى عـقد السـتيـنيات تـأسس ا
الــــقـــومـى بـــدمــــشق وقــــد شـــكـل تـــأســــيس هـــذا
سرح السورى سرح نقلة نـوعية فى مسيرة ا ا
سرحى وللمرة األولى من فقد حتول النـشاط ا
مــحـاوالت فـرديــة تـفــتـقـد لــلـكـثــيـر من مــقـومـات
جنـاح الـعـمل الـفـنى ذى الـصيـغـة اجلـمـاعـية إلى

دعوم من قبل الدولة صيغة العمل الرسمى ا
ــــســــرح الــــقـــــومى بــــدمــــشق مــــنــــذ وقــــد قــــدم ا
تــــأســــيــــسه وحــــتى الــــيــــوم عـــشــــرات األعــــمـــال
ـسرحـي الـسوري سرحـية لـكبـار الكـتّاب ا ا
سرح القومى والعرب واألجانب وإلى جانب ا
بـدمــشق  تـأسـيس مـسـارح رسـمـيـة فى حـلب
والـالذقـــيـــة وطـــرطــــوس وهى مـــســــارح تـــمـــتـــاز
بوجود هـيكـلية واضـحة ووضع قانـونى ال غبار
عـليه وفى الـسـنوات الـثالث األخـيرة تـأسست
مــســـارح رســمــيــة فى حـــمــاة واحلــســكــة وإدلب
وريـف دمــــشـق وهى مـــــســــارح ال تـــــعــــتـــــمــــد فى
هـــيــكـــلــيـــتــهـــا عــلـى أرض صــلـــبــة من الـــنــاحـــيــة
اإلداريـة والوضع القـانونى لذلك قـد يأتى يوم
يـتم فــيه الــتــراجع عن االعــتـراف بــوجــود فـرق
ــدن خـاصـة وأن لــلـمـســرح الـقــومى فى هـذه ا
ـنـاخ الـثـقـافى احملـيط بـظـروف تـأسـيـس هذه ا
الــفـــرق يــشــوبه الــكـــثــيــر من االرجتــال الــذى ال
تد لـيشمل يقتـصر على اخلـطابات فـقط بل 

كافة مفاصل العمل الثقافى .
ـســرح فى الــعــقـود ــا ال شك فـيـه أن وضع ا
األخيـرة قد تزعـزع بسبـب وجود عوامل كـثيرة
ــذهل فى وسـائل أتى فى مـقــدمـتــهـا الــتــقـدم ا
الـتـواصل والـتـرفـيه والــتـثـقـيف كـمـا أن ابـتـعـاد

عـدد من مـخــرجـيـنـا عن األعــمـال ذات الـطـابع
الــشــعـــبى أدى إلى هـــجــرة اجلــمـــهــور خلـــشــبــة
ـــســـرح وهــــنـــا ال بـــد مـن اإلشـــارة إلى أن كل ا
ــبـــذولـــة فى ســبـــيل تـــطــويـــر الـــعــمل اجلــهـــود ا
ـسرحى فى سوريا هـى جهود شخـصية حتى ا
لــو كــانت هــذه اجلــهــود مــنــضــويــة حتـت جــنـاح
ـضـنـية الـتى ـسـارح إذ أن اجلـهـود ا مـديـريـة ا
سارح اآلن أو التى بذلتها فى تبذلها مديرية ا
ـاضى هى جــهـود شـخـصـيــة بـالـدرجـة األولى ا
مـرتـبـطـة بـوجـود أشـخـاص فى إدارتـهـا يـحـبون
ـسـرح ويـدافـعـون عـنه ويـسـعـون إلى تـطـويـره ا
ــديــريــة ــفــارقــة هــنــا أن أى جنــاح حتــقــقه ا وا
يـجب أن يُـنـسَـب إلى الـعـامـلـ فيـهـا مـن مدراء
وإداريـ وفــنـانـ ومــوظـفـ فـى الـوقت الـذى
ـديــريــة إلحلـاق يــنـبــرى فــيه أنــاس من خــارج ا
هـــذا الــنـــجـــاح فى ســـجـــلــهـم الــشـــخـــصى وهى

سرقة فاضحة جلهود اآلخرين .
ـــســـرح الـــســـورى هــو من جـــمـــلــة مـــا يـــعـــانـــيه ا
ــؤثـرة فى ـؤقــتــة وا مــحـاولــة بــعض األوســاط ا
ــؤسـسـة الــثـقـافـيــة الـسـوريـة الــزج بـأسـمـاء ال ا
ــسـرح ال دراســة وال مـوهــبـة وال عالقـة لــهـا بــا
ــارســة بل وحـــتى وال اطالعــاً فى خــبـــرة وال 
ــســرحى حــيث أمــست صــفــة خــضـم الــعــمل ا
سـرح تطـلَق على كل من يـجيـد أساليب رجل ا
الـتــزلف والـتــمـلق وإحــنـاء الــرأس ولـكن مــهـمـا
طـــال هــذا الـــوضـع الــشـــاذ بـــكل مـــا فى كـــلـــمــة
شــذوذ من مــعــنى فــإن مــســتــقـبـل الــثـقــافــة فى
ـــا هـــو عـــلـــيه اآلن ســـوريـــا ســـيـــكـــون أفـــضل 

بالتأكيد .
ــــســـــرح فى الـــــثــــقـــــافــــة إن احلـــــديث عـن دور ا
ــعــاصـرة يــأخـذ مــنــحـيــ : أولـهــمـا الـســوريـة ا
ــسـرحــيـ مـن إداريـ وفــنـانــ عـلى حـرص ا
سـرح كى يـصل إلى أعلى ـضى قـدماً بـهـذا ا ا
درجــــات اإلبـــــداع وهـــــو أمــــر مـــــلــــمـــــوس عــــلى
ــســرحى وثـانــيـهــمـا مــخـتــلف أصــعـدة الــعـمل ا
ـــســــرح وغـــيـــره مـن الـــفـــنـــون ارتـــبــــاط تـــطـــور ا
ــصــاب ــنـــاخ الــثـــقــافى الـــســائـــد وا واآلداب بــا
بـالـتلـوث الـنـاجم عن وجـود مـسـؤولـ ثـقـافـي
هـمـهم الــوحـيـد تـأمـ مـصـاحلــهم الـشـخـصـيـة
ومــصـــالح أقــربــائــهم وأتـــبــاعــهم وهــذا الــواقع
ســــــيــــــؤدى –إن لم يـــــــكن قــــــد أدى- إلـى شــــــلل
ــا فى ذلك الــفـــعــالــيــة الــفــعـــالــيــة الـــثــقــافــيـــة 
ــســرحــيــة ومن حــسن حــظــنــا فى ســوريـا أن ا
العام  2008كان عام تظـاهرة دمشق عاصمة
الـثقـافـة الـعـربـيـة هذه الـتـظـاهـرة الـتى أعادت
لــلــعــمل الــثـــقــافى فى ســوريــا أبــعــاده الــثالثــة :
احلـضارى واإلنـسانى واألخالقى وتـسود اآلن
قـنـاعـة راسخـة عـنـد مـعظم الـعـامـلـ فى حقل
الــثـقــافــة أن اآللـيــة الـتى أديــرت بــهـا فــعـالــيـات
ــؤهــلـة لــتــقـود هـذه الــتــظـاهــرة هى الــوحــيـدة ا
ـرحلة القادمة . مـسيرة الثقـافة السورية فى ا

لعب دوراً مهماً فى مقاومة االستعمار
الفرنسى .. لكنه اآلن يعانى!

محمد مرسى فى حواره لـ "مسرحنا"

> ما هى أهم احملطات فى حياتك?
الـواقـع أن كل جتـربـة من جتـاربى تـعـلـمت مـنـهـا
الــكــثــيــر وتـركـت لـدى ذكــرى فــقــد كــنت دائــمًـا
أشـعـر أن الله أراد أن أسـيـر على هـذا الـطريق
خطوة تلو األخـرى وفى حياتى كممثل أكثر من
70 عـرضــا وفى حــيــاة مـحــمــد مــرسى اخملـرج
(40) عـرضـا مـنـهـا (احلـالـة ٢٠٠٢) (أعـقل يـا
دكـتور) حـيث قـدمتـهـما فى عـام واحـد بجـامـعة
ركز األول والثانى اإلسكندرية وحـصلت على ا
رغم وجود عـدد من األعمـال الكـبيـرة فى عالم
ـسـابــقـة بــعـدهـا ـســرحى فى تــلك ا اإلخـراج ا
قــدمت مــســرحــيـة بــعــنــوان (لــسه فــاكــر) والـتى
كتبتها وأخرجتها وتعلمت منها كثيرًا جدًا ألنى
واجـــهت فـــيــهــا مـــشــاكـل عــديـــدة أثــنـــاء اإلنــتــاج
وأخـيــرًا قـدمت (لـوزة مــيـرفت) وكــانت مـشـروع
ـسرح وحـصلت عـلى درجة تخـرجى فى قسم ا
امــتـــيــاز أيــضًـــا قــدمت لـــفــرقــة مـــركــز اإلبــداع
ـــــثالً عـــــرض (بــــكـــــره) والـــــذى ضم أربـــــعــــ 
ـثــلــة وهـو عــمل هــام جــدًا في حـيــاتى وعن و
ــســـرحــيـــون واجلــمـــهــور فى طــريـــقه عـــرفــنـى ا
القـاهـرة ثم (دستـور يـا اسـيادنـا) الـذى شاركت
ــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح فى دورته بـه فى ا
ـاضـية وحـصل مـحـمود الـطـوخى عـلى جـائزة ا
أحـــسـن مـــؤلـف ثم كــــانت أهـم هـــذه احملــــطـــات
"خــالــتى صــفـيــة والــديـر" الــذى مــثل مــصـر فى
سـرح التـجـريبى هـرجـان ا ـسـابقـة الـرسمـيـة  ا

وكان وش السعد عليا".
> ما الذى اختلف فى القاهرة عن

اإلسكندرية?
الــواقع أن اإلســكــنـــدريــة مــظــلـــومــة جــدًا ألنــهــا
ـمتـازة وبها واهب ا مـثلـ أصحـاب ا مليـئة بـا
إمـكـانـيـات أيــضًـا جـيـدة لـدرجــة أنـنى فى فـتـرة
ـواهب حــاضـرة الــتــحـضــيـر لــلـنص أجــد تــلك ا
أمـــامـى لــــيس لــــكـــونــــهـم أصـــدقــــائى ولــــكن ألن
موهـبتـهم تـفرض نـفسـهـا على أى مـخرج ورغم
ـــســرحـى مــنـــبــعه أن الــتـــاريخ يــثـــبت أن الـــفن ا
سئـول يتـعمدون تـهميـشها إسـكندريـة إال أن ا
ـسـرح فحـ تـقل وهـذا يـخـلق فـرصـا لـضـيـاع ا
ـشكالت ويـنـحدر الـفن ودعنى الـفرص تـزداد ا

ـــوهــبـــة تـــداعب هــذا حـــ أ اخلــمس ســـنـــوات بــدأت ا
ـسـرح ألول مـرة واسـتـطـاع اخلــيـال الـصـغـيـر فـوقف عــلى ا
يـومـهــا أن يـحــصـد جـائــزة فى الـتـمــثـيل ويــبـدأ احلـلم فى
الــتــكـويـن وفى اإلسـكــنــدريـة تــمــر الـســنــوات حـتـى يـشب
الـفــتى ويــجـد فى مــراكــز الـشــبــاب الـريــاضــيـة مــتــنـفــسـا
لـلـمــوهـبــة الـتى بــدأت فى الـنــمـو حــتى اسـتــطـاع وهـو فى
الـثامـنة عـشرة أن يـقدم أول أعـماله كـمخـرج وينـتقل إلى
اجلـــامــعـــة ويــزداد احلــلـم ثــراءً ويــزداد الـــطــمــوح بـــريــقًــا
وتـمـضى سـنوات أخـرى ويـعـلن "محـمـد مـرسى" عن نـفسه
ركز اإلبداع باإلسكـندرية عرضا بعنوان كمخـرج ويقدم 
ـسرح "خـالتى صـفيـة والـدير" لـيمـثل مصـر فى مـسابـقة ا
الــتـجــريـبـى ويـدفــعه الـنــجـاح إلى أضــواء الـقــاهـرة فــيـتم
تعييـنه فى صندوق التـنمية الـثقافيـة كمسئـول للنشاط

سرحى بقصر األمير طاز. ا

(خالتى صفية والدير)
 كان وش السعد على

جوان
 جان
سوريا
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سرحي جريدة كل ا

> اخملرج أحمد السيد
يجرى حالياً بروفات
عرضه اجلديد (أحالم)
على مسرح متروبول
سرحية عن رواية ا
(حلم ليلة صيف)
لوليم سكسبير حيث
يقوم أحمد السيد
ها فى شكل بتقد
رحلة عمرية فانتازى و
محدوده من 12إلى
20عاماً.
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> يؤرخ البعض لبدايتها الفنية احلقيقية بداية من عملها فى الثالثينيات كممثلة
مسرحية حينما انضمت إلى فرقة الريحانى عام1937. 

سرحي جريدة كل ا

> ظلت تعمل فى مسرح الريحانى حتى وفاة  جنيب الريحانى فى عام1949
لتحمل على عاتقها مسئولية الفرقة مع بديع خيرى وعادل خيرى.
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> بعد عرض سكتم بكتم
لدعاء طعيمه على قاعة
مسرح الغد قرر اخملرج
محمود األلفى نقل

بروفات عرضه (الشطار)
إلى مسرح متروبول.
تأليف السيد محمد
على وبطولة سامى
مغاورى. وهذه هى

التجربة األولى حملمود
األلفى بعد عودته

سرحى من لإلخراج ا
سرح االنقطاع  عن ا

دة ست سنوات.

ـسـرح بـالـنـظـر إلى ـسـئـولـ عن ا هـنـا أنـاشـد ا
اإلسكندرية أكثر .

صرى.. هل هو سرح ا > احلديث عن واقع ا
حديث عن ازدهار أم إنكسار?

صـرى لن يـنصـلح إال إذا تـصالح ـسـرح ا واقع ا
الـــنــــاقــــد مع اجلــــمــــهــــور وهــــنــــاك الـــعــــديــــد من
اخملـــرجـــ يـــنـــســـاقـــون وراء الـــنـــقـــاد ويـــتـــركـــون
اجلمـهور خـلفـهم والنـاقد يـجلس عـلى مقـعده -
مع كـل احــتــرامى لــلــنــقــاد - لــيـحــاسـب الــعـرض
ـــســـرح لــيـس ورقــة وقـــلم بـــالــورقـــة والـــقـــلم وا
ــســرح روح ونــبض ومــعــظم الــنـقــاد يــفــتــقـدون ا
لـــهــذا الـــنـــبض وهـــنـــاك نـــوعـــيـــة من اخملـــرجــ
يـستـطـيع الـنـقاد أن يـفـرضـوا علـيـهم تـصـوراتهم
واقـــتـــراحــاتـــهم واخملـــرج غـــيـــر الـــواعى يـــصــدق
ويــــنــــســــاق وراء تـــــلك االقــــتـــــراحــــات ألنه عــــاوز
"يـوصل" فـبـالتـالى يـبـتـعـد اجلـمـهـور عن الـعرض
ألنه يـشــعــر فى هــذا الـوقـت بـأن اخملــرج تــخـلى
عـنه وتخلى عـن "الروح" التى تـكلـمنا عـنهـا وهنا
أقــول لـلــمــخـرجــ عــلـيــكم أن تــنــظـروا أوالً إلى
اجلــمـهــور وأن يـعــرف اخملــرج أن هـنــاك نـوعــيـة

تعة. من جمهوره تأتى إليه بحثًا عن ا
سرح مرتبط > هل أنت مع الرأى القائل بإن ا
بواقع البالد ككل إذا انصلح حالها انصلح وإذا

انهارات أنهار?

ـــســـرح ال يــســـتـــطـــيع أن يـــنــفـــصل عن طـــبـــعًــا ا
اجملــــتـــــمع ألنـه مــــرآة لـــــهـــــذا اجملــــتـــــمع واحـــــنــــا
"حضارتـنا فى النـازل فمسـرحنا كـمان بقى فى
الـنازل" لـكن هـناك أمل وأنـا نـفسى عـندى أمل
كـبيـر فى جيـلي وهنـاك كثـير من اخملـرج من
هذا اجليل جيدون منهم سامح بسيونى ودعاء
طـعــيـمــة وعـادل حــسـان وجــمـال يــاقـوت وأدعـو
الـلـه أن يـوفــقـنــا وأن يـكــون لــديـنــا الـقــدرة عـلى

سرح إلى سابق رونقه وتألقه. العودة با
> هناك بعض اخملرج يرفضون العبارة

ان الشعوب فية تناقش سرح بر القائلة بإن ا
القضايا وتطرح فيه الهموم?.. كيف ترد?

"والــله كل واحــد حــر فى رأيه" وأنــا لــست ضـد
هــؤالء اخملــرجــ فــكل مــخــرج له احلق فى أن
ـســرح من وجـهــة الــنـظــر الـتى يــراهـا يـتــنــاول ا
صـحيـحـة وكـلـمـا كـان هنـاك اخـتالف كـلـمـا كان
سـرحـيـة فكل ذلك أفـضل لـلـمـسرح ولـلـحـركـة ا

مخرج له منهجه اخلاص به.
نهج هو األساس.. فما هو > إذا كان اختالف ا

منهج محمد مرسى?
أنـا مـازالت فى مـرحـلـة الـبـحث لـكـنى دائـمًـا مـا
كــنت أرى فـكــرة اإلنـســانــيـة واإلنــسـان حــاضـرة
أمـــــامـى وأحب الــــــبـــــحث فـــــيـــــهـــــا وفـى جـــــوانب
اإلنــــســــان ســــواء كـــان هــــذا اإلنــــســــان يــــنـــتــــمى

جملـتــمـعــنـا أو حـتـى جملـتـمـع غـريب عــنـا ولـذلك
كـثـيـرًا ما رفـضت نـصـوص جـيـدة ألنهـا ال تالئم

هذا االجتاه.
> وجودك فى قصر األمير طاز.. هل أضاف

لك?
بــالـتـأكــيـد فـهـذا مــشـروع جـيـد ولــدى طـمـوحـات
كـثـيـرة جـدًا ولـكـنـني أتـمـنى من إدارة الـصـنـدوق
أن تـدعم النشـاط بشكل أكـثر من ذلك والواقع
أنــــنــــا فى كـل شــــهــــر نــــســــتــــضــــيـف عــــرضًــــا من
الـعــروض بـدون أى شــروط لـيــقــدم فى الـقــصـر
كـان ويـتـماشى ـا أن الـعـرض جيـد ويـلـيق بـا طـا
مع الـظــروف احملـيـطــة ونـفــكـر أيـضًــا فى عـمل
كان كان واسـتخدام ا مـسرح يقوم على فـكرة ا
األثــرى فى عـمل مــسـرحى لـلــمـســاهـمـة فى حل

أزمة دور العرض.
> االشتغال على التراث... هل هو مالئم لواقع

سرح اآلن? ا
ن يتجـهون حالًيا للتراث فح نعم وأنا واحد 
قـدمت "خالـتى صفـية والـدير" وهـو عرض مـعنى
بــاألشــكــال الــتــراثــيــة والــطــقــوس شــعــرت بــأنــنى
اجنــذبت إلـي تــلـك الــنـــوعــيـــة من الــعـــروض وهــو
األمـر الذى دفـعـنى اآلن للـعمـل على روايـة جنيب

محفوظ "قلب الليل" لتكون عملي القادم.
سرح > كيف تنظر إلى الفرق احلرة وفرق ا
ستقل خاصة أن البعض يصفها بأنها ا

أكذوبة?
ـسـتقـلـة ومـازال لـدى فـرقة أنـا عمـلت بـالـفـرق ا
مسـتقـلـة تعـمل ولـكن علـى فتـرات ورغم أن هذه
الـفــرق تـقـدم نــوعـيـة جــيـدة من الـعـروض إال أن
بـها مشـاكل عديـدة أهمهـا الدعم فـمن يسـتطيع
أن يـحـصـل عـلى الـدعـم يـبـتــعـد عن تــلك الـفـرق
بــحـجـة أنه وجــد من يـدعــمه وهـنــاك فـرق عـلى
ـعـبـد) حتصل مـسـتـوى أكـبر مـنـهـا (الورشـة) (ا
عــــلي دعم كـــبـــيــــر جـــدًا ورغم ذلك فــــإنـــتـــاجـــهم
ـسـوا ذلك حـيث ن  ضـعـيف جـدًا وأنــا واحـد 
ـدة عــامـ ونـصف شـاركت فى فــرقـة الــورشـة 

العام وهى عالمة فارقة فى حياتى.
سرحيون اللوم ألنفسهم علي > إذا وجه ا

صرى.. فماذا يقولون? سرح ا ضياع ا
احلقيـقة أن أى مخـرج يقدم عمًال نـاجًحا يـعتقد
بـذلـك بـأنه أصـبح فى قـمـة الـنـضج الـفـنى ويـقف
فـى مــــكـــانـه العــــتــــقــــاده بــــأنه هــــو اخملــــرج األهم
واألقدر فى مصر وهذا بـالطبع خطأ كبير ال بد
من الـــقــراءة والــتــعـــلم ومــتــابـــعــة حــاالت احلــراك
ــســـرحى فى الـــداخل واخلــارج والـــوقــوف عــلى ا
ــســتــخـدمــة فى اخلــارج وأنـا أحــدث الــتـقــنــيـات ا
لــسـت مع الــرأى الــقــائل بــأن وزارة الــثــقــافــة هى

سرح. سئولة وحدها عن انهيار ا ا
> وبرأيك كيف يعود اجلمهور للمسرح?

الـسبب الرئـيسى فى جناح عـرض (قهوة سادة)
أنـه خـاطب اجلـمـهـور رغم أنـه عـرض ال يـعـتـمـد
عـــلـى الــنـــجـــوم ولـــكـن ذكــاء خـــالـــد جـالل دفـــعــة
ـعـادلة خملـاطـبـة اجلـمـهور وعـرف كـيف يـحـقق ا
بـــأن يـــكــــون عـــرضًـــا جـــمــــاهـــيـــريًـــا ويــــحـــمل من
الــفـلــسـفــات مــا يـجــعـله صــاحلًــا لـلــمـشــاركـة فى
ــهــرجــان الــتــجــريــبى واســتــطــاع أن يــعــيــد إلى ا

هندس . األذهان أجواء مسرح مدبولى وا
> مشكلتك األخيرة مع الثقافة اجلماهيرية
هرجان اخلتامى األخير.. بسبب ما حدث با

كيف تقيمها?
احلـقيقة أنـنى أحترم كل من سـبقنى وأرجو من
كل من ســبـقـنـى أن يـحـتــرمـنى مــثـلــمـا احــتـرمـته
وكــنـت أتـــمــنـى من الـــثـــقــافـــة اجلـــمـــاهـــيـــريــة أن
ـــرحــلــة من حــيــاتى تــدفـــعــنى لألمــام فى هــذه ا
لــكى أكـــون فى مـــصــاف اخملـــرجــ األوائل ولم
يـــكن هـــنـــاك داعـى "لــلـــنـــفـــشـــة عـــلى" فـــأنـــا ابن
الــثــقــافــة اجلــمــاهــيـريــة وأيــضًــا كــان عــلــيــهـا أن
تــعــتـــرف بى كــأحـــد أبــنــائـــهــا بـــدالً من أن تــقف

ضدى وحتبطنى.

 إلهامى سمير

كنت أتمنى من الثقافة اجلماهيرية أن تقف
بجانبى بدالً من أن تقف فى طريقى وحتبطنى

سـرحى وال يزال يـشكل جـزءاً هاماً كان الـفن ا
ونافراً من النسـيج الثقافى والفكرى فى سوريا
عاصـرة وهو عبـر تاريخه القـصير نـسبياً فى ا
هــذه الــبالد الــتى عــرفــته فى مــنــتــصـف الــقـرن
الــــتــــاسع عـــــشــــر عــــبــــر جتــــارب كـلٍّ من مــــارون
الـنـقـاش فـى بـيـروت وأحـمـد أبـو خـلـيل الـقـبـانى
فى دمــشق كـان دائـمــاً الـسـبّـاق من بــ الـفـنـون
واآلداب لعـكس صورة اجملـتمع الـذى يحـيا فيه
ـــوت فـــيـه حـــسب مـــقــــتـــضى احلـــال أو الـــذى 

وتبدّل األحوال .
سـرح هو أكـثر الفـنون تـماساً مع وبـاعتبـار أن ا
الــنـاس فــقـد كــان دائـمــاً الـنـاطـق غـيـر الــرسـمى
بـاسـمـهـم نـاقالً آمـالـهـم وآالمـهم مـعــبـراً عـنـهم
وعن تــطــلـعــاتــهم عـبــر أعــمـال أبــدعــهـا فــنــانـون
مسـرحيون قـدموا الغـالى والنـفيس إلعالء راية
ــســرح الــسـورى فــنــجــحــوا أحـيــانــاً وأخــفــقـوا ا
أحـيـانـاً أخــرى لـكـنـهم ظـلـوا دومـاً وحتت تـأثـيـر
كــافـــة الـــظــروف الـــســيـــئــة الـــتى مــرّت عـــلى فن
ـا ـضى  ـســرح فى سـوريـا مــصـمـمـ عــلى ا ا

يعتبرون أنهم خُلِقوا له ومن أجله .
ـسرح فـى سوريـة نبت فى تـربة لم والواقع أن ا
تــعـــتــد إال عـــلى أنـــواع مــحـــددة من الـــتـــلــقى ذى
الــــطــــابع الــــثـــقــــافى إذ كــــانت الــــكــــلـــمــــة األولى
الحم والبطوالت اخلارقة التى تعوّد لقصص ا
عـلــيــهـا الــنــاس لـفــتــرة طـويــلــة من الــزمن والـتى
يـــــرويـــــهـــــا حـــــكـــــواتـى مـــــحـــــتـــــرف فـى فن األداء
ــعـنى واإللــقـاء وهــو مـحــتـرف بـالــطـبع لــيس بـا
تلقى بصدق ى بل بقدرته عـلى إقناع ا األكاد
مـا يـرويه وتُـحـكى قـصص وحـكـايـات عن مـدى
ـسـتــمـعـ الـذين تـأثـيــر إلـقـاء احلـكــواتى عـلى ا
كانـوا فى أعـمهم األغـلب من مـحـدودى التـعـليم
الذين يـكـونون عـادة أكـثر جتـاوباً مـع هذا الـنوع
ــعـتــمــدة بــشـكل من أنــواع الــثـقــافــة الــشـعــبــيــة ا
أســـاسـى عـــلى الــــبـــســــاطـــة من جــــهـــة واإلثـــارة
والــتـشــويق من جــهــة أخـرى وهــمــا الـعــنــصـران
سرح الـسورى فـيمـا بعد اللذان ابـتعـد عنـهمـا ا
ـسـرح اجلـاد األمـر الذى أدى وبـشـكل خـاص ا
إلى عـدم تـكـرار ظـاهــرة االنـدمـاج بـاحلـكـايـة أو
ـــســـرحى والــتـى كــانت ــلـــحــمـــة فى الـــعــرض ا ا
ـــقــاهى الـــتى ال يــطـــيب اجلــلــوس ســـائــدة فى ا
فيـها إال بـوجـود احلكـواتى وكتـابه الـذى يحـتوى

قصصاً ومالحم ال نهاية لها .
من جـهة أخـرى ارتـبطت الـفعـالـية الـثـقافـية فى
تلك الـفـترة -الـنصف الـثـانى من الـقرن الـتاسع
ــــرتــــبط عــــشــــر- بـــالــــعــــديــــد من أنــــواع الــــفن ا
بـالـطقـوس والـعـبـادات حـيث لم يـشكـل الفن أو
األدب فى هـذه احلــالـة هــدفــاً بـحــد ذاتـهــمـا بل
وســيــلــة لــبـــلــوغ هــدف ذى طــابع ديــنى تــعــبّــدى
وهـى بــالــطــبـع نــشــاطـــات فــنــيــة أو أدبـــيــة غــيــر
واعـية لذاتهـا إال فى إطار األهداف العـليا التى
مارِس بلـوغها لكنها تبقى بكل األحوال يريد ا
فــعــالـيــات ذات طــابع ثــقــافى شــكّــلت ومــا تـزال
تـشكل حـتى هـذا الـيوم –وإن بـزخم أقـل- نـوعاً
ـــكـــونــ األســـاســـيــ مـن أنــواع الـــفن واألدب ا

للثقافة .
ـسـرح فى سـوريـا فى الـنصف األول كمـا لـعب ا
مـن الــــــقــــــرن الــــــعــــــشــــــرين دوراً فـى مــــــقــــــاومـــــة
االسـتـعـمـار الـفـرنـسى حـيث  تـقـد عـدد من
ـسـرحـيــات الـتى انـتـقـدت االنـتـداب الـفـرنـسى ا
عـلى سوريـا األمر الذى أدى إلى تـعرض بعض
ـــســـرحـــيـــات إلى الـــفـــنـــانـــ الـــذين أدوا هـــذه ا

االعـتـقـال وبـنـفس الـوقت تـكرسـت فى الـنصف
ـــســـرح األول فى الــــقـــرن الـــعــــشـــريـن ظـــاهــــرة ا
الـشـعـبى الـكـومـيـدى عـلى يـد عـدد مـن الـفـنـان
ـــســـرح بـــنــاء عـــلى الـــهــواة الـــذيـن مــارســـوا فن ا
ـوهــبـة الــفـطــريـة واالجــتـهـاد الــشـخــصى وقـد ا
أسـس هـــــؤالء الـــــفــــــنـــــانــــــون عـــــدداً مـن الـــــفـــــرق
ـسرحـيـة التى جـابت أنـحاء سـوريـا وغالـبـاً ما ا
كـــــانـت عــــروض هـــــذه الـــــفـــــرق تـــــعـــــتــــمـــــد عـــــلى
سرحيات الكوميـدية اخلفيفة التى يكون فيها ا
ســـوء الـــتـــفـــاهم بـــ الـــشـــخـــصـــيـــات هـــو ســـيــد
ــوقف بـاإلضــافـة إلى تـقــد بـعض الــفـقـرات ا
ـونولـوجـات النـاقـدة أما الـغـنائـيـة والـراقصـة وا
ـــــســــرح اجلـــــاد فـــــقــــد كـــــان وجــــوده مـــــحــــدوداً ا
ومـــقـــتــصـــراً عـــلى عـــروض مـــتــفـــرقـــة ال تــشـــكل
ظــاهـــرة بــحــد ذاتــهــا كـــالــظــاهــرة الــتـى شــكــلــهــا

سرح الشعبى. ا
فـى الــــنــــصـف الــــثــــانـى من الـــــقــــرن الــــعـــــشــــرين
سرح وبـالتحـديد فى عـقد السـتيـنيات تـأسس ا
الــــقـــومـى بـــدمــــشق وقــــد شـــكـل تـــأســــيس هـــذا
سرح السورى سرح نقلة نـوعية فى مسيرة ا ا
سرحى وللمرة األولى من فقد حتول النـشاط ا
مــحـاوالت فـرديــة تـفــتـقـد لــلـكـثــيـر من مــقـومـات
جنـاح الـعـمل الـفـنى ذى الـصيـغـة اجلـمـاعـية إلى

دعوم من قبل الدولة صيغة العمل الرسمى ا
ــــســــرح الــــقـــــومى بــــدمــــشق مــــنــــذ وقــــد قــــدم ا
تــــأســــيــــسه وحــــتى الــــيــــوم عـــشــــرات األعــــمـــال
ـسرحـي الـسوري سرحـية لـكبـار الكـتّاب ا ا
سرح القومى والعرب واألجانب وإلى جانب ا
بـدمــشق  تـأسـيس مـسـارح رسـمـيـة فى حـلب
والـالذقـــيـــة وطـــرطــــوس وهى مـــســــارح تـــمـــتـــاز
بوجود هـيكـلية واضـحة ووضع قانـونى ال غبار
عـليه وفى الـسـنوات الـثالث األخـيرة تـأسست
مــســـارح رســمــيــة فى حـــمــاة واحلــســكــة وإدلب
وريـف دمــــشـق وهى مـــــســــارح ال تـــــعــــتـــــمــــد فى
هـــيــكـــلــيـــتــهـــا عــلـى أرض صــلـــبــة من الـــنــاحـــيــة
اإلداريـة والوضع القـانونى لذلك قـد يأتى يوم
يـتم فــيه الــتــراجع عن االعــتـراف بــوجــود فـرق
ــدن خـاصـة وأن لــلـمـســرح الـقــومى فى هـذه ا
ـنـاخ الـثـقـافى احملـيط بـظـروف تـأسـيـس هذه ا
الــفـــرق يــشــوبه الــكـــثــيــر من االرجتــال الــذى ال
تد لـيشمل يقتـصر على اخلـطابات فـقط بل 

كافة مفاصل العمل الثقافى .
ـســرح فى الــعــقـود ــا ال شك فـيـه أن وضع ا
األخيـرة قد تزعـزع بسبـب وجود عوامل كـثيرة
ــذهل فى وسـائل أتى فى مـقــدمـتــهـا الــتــقـدم ا
الـتـواصل والـتـرفـيه والــتـثـقـيف كـمـا أن ابـتـعـاد

عـدد من مـخــرجـيـنـا عن األعــمـال ذات الـطـابع
الــشــعـــبى أدى إلى هـــجــرة اجلــمـــهــور خلـــشــبــة
ـــســـرح وهــــنـــا ال بـــد مـن اإلشـــارة إلى أن كل ا
ــبـــذولـــة فى ســبـــيل تـــطــويـــر الـــعــمل اجلــهـــود ا
ـسرحى فى سوريا هـى جهود شخـصية حتى ا
لــو كــانت هــذه اجلــهــود مــنــضــويــة حتـت جــنـاح
ـضـنـية الـتى ـسـارح إذ أن اجلـهـود ا مـديـريـة ا
سارح اآلن أو التى بذلتها فى تبذلها مديرية ا
ـاضى هى جــهـود شـخـصـيــة بـالـدرجـة األولى ا
مـرتـبـطـة بـوجـود أشـخـاص فى إدارتـهـا يـحـبون
ـسـرح ويـدافـعـون عـنه ويـسـعـون إلى تـطـويـره ا
ــديــريــة ــفــارقــة هــنــا أن أى جنــاح حتــقــقه ا وا
يـجب أن يُـنـسَـب إلى الـعـامـلـ فيـهـا مـن مدراء
وإداريـ وفــنـانـ ومــوظـفـ فـى الـوقت الـذى
ـديــريــة إلحلـاق يــنـبــرى فــيه أنــاس من خــارج ا
هـــذا الــنـــجـــاح فى ســـجـــلــهـم الــشـــخـــصى وهى

سرقة فاضحة جلهود اآلخرين .
ـــســـرح الـــســـورى هــو من جـــمـــلــة مـــا يـــعـــانـــيه ا
ــؤثـرة فى ـؤقــتــة وا مــحـاولــة بــعض األوســاط ا
ــؤسـسـة الــثـقـافـيــة الـسـوريـة الــزج بـأسـمـاء ال ا
ــسـرح ال دراســة وال مـوهــبـة وال عالقـة لــهـا بــا
ــارســة بل وحـــتى وال اطالعــاً فى خــبـــرة وال 
ــســرحى حــيث أمــست صــفــة خــضـم الــعــمل ا
سـرح تطـلَق على كل من يـجيـد أساليب رجل ا
الـتــزلف والـتــمـلق وإحــنـاء الــرأس ولـكن مــهـمـا
طـــال هــذا الـــوضـع الــشـــاذ بـــكل مـــا فى كـــلـــمــة
شــذوذ من مــعــنى فــإن مــســتــقـبـل الــثـقــافــة فى
ـــا هـــو عـــلـــيه اآلن ســـوريـــا ســـيـــكـــون أفـــضل 

بالتأكيد .
ــــســـــرح فى الـــــثــــقـــــافــــة إن احلـــــديث عـن دور ا
ــعــاصـرة يــأخـذ مــنــحـيــ : أولـهــمـا الـســوريـة ا
ــسـرحــيـ مـن إداريـ وفــنـانــ عـلى حـرص ا
سـرح كى يـصل إلى أعلى ـضى قـدماً بـهـذا ا ا
درجــــات اإلبـــــداع وهـــــو أمــــر مـــــلــــمـــــوس عــــلى
ــســرحى وثـانــيـهــمـا مــخـتــلف أصــعـدة الــعـمل ا
ـــســــرح وغـــيـــره مـن الـــفـــنـــون ارتـــبــــاط تـــطـــور ا
ــصــاب ــنـــاخ الــثـــقــافى الـــســائـــد وا واآلداب بــا
بـالـتلـوث الـنـاجم عن وجـود مـسـؤولـ ثـقـافـي
هـمـهم الــوحـيـد تـأمـ مـصـاحلــهم الـشـخـصـيـة
ومــصـــالح أقــربــائــهم وأتـــبــاعــهم وهــذا الــواقع
ســــــيــــــؤدى –إن لم يـــــــكن قــــــد أدى- إلـى شــــــلل
ــا فى ذلك الــفـــعــالــيــة الــفــعـــالــيــة الـــثــقــافــيـــة 
ــســرحــيــة ومن حــسن حــظــنــا فى ســوريـا أن ا
العام  2008كان عام تظـاهرة دمشق عاصمة
الـثقـافـة الـعـربـيـة هذه الـتـظـاهـرة الـتى أعادت
لــلــعــمل الــثـــقــافى فى ســوريــا أبــعــاده الــثالثــة :
احلـضارى واإلنـسانى واألخالقى وتـسود اآلن
قـنـاعـة راسخـة عـنـد مـعظم الـعـامـلـ فى حقل
الــثـقــافــة أن اآللـيــة الـتى أديــرت بــهـا فــعـالــيـات
ــؤهــلـة لــتــقـود هـذه الــتــظـاهــرة هى الــوحــيـدة ا
ـرحلة القادمة . مـسيرة الثقـافة السورية فى ا

لعب دوراً مهماً فى مقاومة االستعمار
الفرنسى .. لكنه اآلن يعانى!

محمد مرسى فى حواره لـ "مسرحنا"

> ما هى أهم احملطات فى حياتك?
الـواقـع أن كل جتـربـة من جتـاربى تـعـلـمت مـنـهـا
الــكــثــيــر وتـركـت لـدى ذكــرى فــقــد كــنت دائــمًـا
أشـعـر أن الله أراد أن أسـيـر على هـذا الـطريق
خطوة تلو األخـرى وفى حياتى كممثل أكثر من
70 عـرضــا وفى حــيــاة مـحــمــد مــرسى اخملـرج
(40) عـرضـا مـنـهـا (احلـالـة ٢٠٠٢) (أعـقل يـا
دكـتور) حـيث قـدمتـهـما فى عـام واحـد بجـامـعة
ركز األول والثانى اإلسكندرية وحـصلت على ا
رغم وجود عـدد من األعمـال الكـبيـرة فى عالم
ـسـابــقـة بــعـدهـا ـســرحى فى تــلك ا اإلخـراج ا
قــدمت مــســرحــيـة بــعــنــوان (لــسه فــاكــر) والـتى
كتبتها وأخرجتها وتعلمت منها كثيرًا جدًا ألنى
واجـــهت فـــيــهــا مـــشــاكـل عــديـــدة أثــنـــاء اإلنــتــاج
وأخـيــرًا قـدمت (لـوزة مــيـرفت) وكــانت مـشـروع
ـسرح وحـصلت عـلى درجة تخـرجى فى قسم ا
امــتـــيــاز أيــضًـــا قــدمت لـــفــرقــة مـــركــز اإلبــداع
ـــــثالً عـــــرض (بــــكـــــره) والـــــذى ضم أربـــــعــــ 
ـثــلــة وهـو عــمل هــام جــدًا في حـيــاتى وعن و
ــســـرحــيـــون واجلــمـــهــور فى طــريـــقه عـــرفــنـى ا
القـاهـرة ثم (دستـور يـا اسـيادنـا) الـذى شاركت
ــهــرجــان الــقــومى لــلــمــســرح فى دورته بـه فى ا
ـاضـية وحـصل مـحـمود الـطـوخى عـلى جـائزة ا
أحـــسـن مـــؤلـف ثم كــــانت أهـم هـــذه احملــــطـــات
"خــالــتى صــفـيــة والــديـر" الــذى مــثل مــصـر فى
سـرح التـجـريبى هـرجـان ا ـسـابقـة الـرسمـيـة  ا

وكان وش السعد عليا".
> ما الذى اختلف فى القاهرة عن

اإلسكندرية?
الــواقع أن اإلســكــنـــدريــة مــظــلـــومــة جــدًا ألنــهــا
ـمتـازة وبها واهب ا مـثلـ أصحـاب ا مليـئة بـا
إمـكـانـيـات أيــضًـا جـيـدة لـدرجــة أنـنى فى فـتـرة
ـواهب حــاضـرة الــتــحـضــيـر لــلـنص أجــد تــلك ا
أمـــامـى لــــيس لــــكـــونــــهـم أصـــدقــــائى ولــــكن ألن
موهـبتـهم تـفرض نـفسـهـا على أى مـخرج ورغم
ـــســرحـى مــنـــبــعه أن الــتـــاريخ يــثـــبت أن الـــفن ا
سئـول يتـعمدون تـهميـشها إسـكندريـة إال أن ا
ـسـرح فحـ تـقل وهـذا يـخـلق فـرصـا لـضـيـاع ا
ـشكالت ويـنـحدر الـفن ودعنى الـفرص تـزداد ا

ـــوهــبـــة تـــداعب هــذا حـــ أ اخلــمس ســـنـــوات بــدأت ا
ـسـرح ألول مـرة واسـتـطـاع اخلــيـال الـصـغـيـر فـوقف عــلى ا
يـومـهــا أن يـحــصـد جـائــزة فى الـتـمــثـيل ويــبـدأ احلـلم فى
الــتــكـويـن وفى اإلسـكــنــدريـة تــمــر الـســنــوات حـتـى يـشب
الـفــتى ويــجـد فى مــراكــز الـشــبــاب الـريــاضــيـة مــتــنـفــسـا
لـلـمــوهـبــة الـتى بــدأت فى الـنــمـو حــتى اسـتــطـاع وهـو فى
الـثامـنة عـشرة أن يـقدم أول أعـماله كـمخـرج وينـتقل إلى
اجلـــامــعـــة ويــزداد احلــلـم ثــراءً ويــزداد الـــطــمــوح بـــريــقًــا
وتـمـضى سـنوات أخـرى ويـعـلن "محـمـد مـرسى" عن نـفسه
ركز اإلبداع باإلسكـندرية عرضا بعنوان كمخـرج ويقدم 
ـسرح "خـالتى صـفيـة والـدير" لـيمـثل مصـر فى مـسابـقة ا
الــتـجــريـبـى ويـدفــعه الـنــجـاح إلى أضــواء الـقــاهـرة فــيـتم
تعييـنه فى صندوق التـنمية الـثقافيـة كمسئـول للنشاط

سرحى بقصر األمير طاز. ا

(خالتى صفية والدير)
 كان وش السعد على

جوان
 جان
سوريا
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حـول فـكـرة الـتــوحـيـد مـنـذ
عـــــــهـــــــد "إخـــــــنـــــــاتــــــون"أول
ـــوحــديـن مــروراً بـــالـــنــبى ا
إبـراهــيم ورابـعـة الــعـدويـة
وصــــــــوالً إلـى الــــــــعــــــــصـــــــر
احلـــديـث.. يـــقــــود اخملـــرج
مــحــمـــد جــمــال ورشــة من
أطــــفــــال الــــســــيـــدة زيــــنب
يــقـدم فى نـهــايـتـهــا عـرضـاً
مــســرحــيـــاً بــعــنــوان " عــ
" عـلى قـصـر ثـقـافة الـيـقـ

سوزان مبارك.
الـعــرض درامــاتـورج أحــمــد زيـدان مــوســيـقـى شـيــمـاء
حـمــدى سـيـنــوغـرافـيــا جـوزيف نــسـيم اسـتــعـراضـات

عتز بالله محيى. ا

..zΩƒã∏c ΩCG{h ziô¡e øWGƒŸG{h zâ«fƒjQÉŸG{
ôÑªàÑ°S ≈a zá«bÉ°ùdG ìô°ùe{ Ωƒ‚

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

سرحي جريدة كل ا

> عملت ضمن  فرقة على الكسار ثم مع فرقة أم عطا الله كما شاركت فى عدد
سرحيات مع فرقة بشارة واكيم ومحمد بيومى ثم أخيرا فرقة مسرح رمسيس. من ا

> يقيم إتيليه القاهرة
مساء غد أمسية شعرية
لالحتفاء بشعر العامية
صرية يشارك فيها ا
مجموعة من الشعراء
منهم: خالد محمود

سالم الشهبانى محمود
احللوانى مسعود

شومان وسوف ينشد كل
شاعر أحدث قصائده.
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شريف شلقامى

✂✂

ـسـرحى وحتت عــنـوان أم كـلـثـوم الـسـاقــيـة ا
تـــعــود مـن جــديـــد يـــقــدم مـــســـرح الــســـاقـــيــة
للـعرائس بـالتـعاون مع شـركة صـوت القـاهرة
ـــرئــيــات عـــرضــاً لــلـــعــرائس لـــلــصــوتـــيــات وا
ألغانى أمل حيـاتى وسلوا قـلبى وثورة الشك
كـمـا يـقـدم مــسـرح الـسـاقـيـة لـلـعـرائس أيـضـاً

مشاهد من روائع القرن العشرين. 

احلـــــكـــــمـــــة يــــعـــــرض اخملـــــرج جـــــورج فــــوزى
مـسـرحـيـة الـبـوفـيه تـألـيف عـلى سـالم ومـونو
درامـــا "هـــتـــمــــوت لـــوحـــدك" تــــألـــيف شـــادى
الدالى وإخراج جـورج فوزى كما تقدم فرقة
ـواطن مـهـرى تـألـيف ـسـرحـيــة روايـة ا كـيـو ا
ولــــيـــد يـــوسـف وإخـــراج أحـــمــــد ســـيف وهـــو
الــعــرض الــذى ســبق ونــال جــائــزة مــهــرجــان

إبتـداء من مـنـتـصف سـبـتـمـبـر اجلـارى وحتى
نعم نهـايته تـعرض على مـسرح سـاقيـة عبـدا
ــكـان لــفـرقـة الـصــاوى مـســرحـيــات " نـفس ا
ـــســرحـــيــة تـــألــيف مـــحــسـن يــوسف جــذور ا
وإخــــراج شــــريف شــــلــــقـــامـى تـــقــــدم فــــرقـــة
ـاريونت تـأليف حازم ـاريونت عـرض ثورة ا ا
مـصـطـفى وإخـراج مـنيـر يـوسـف علـى قـاعة

محمد جمال الدين

êQÉN á∏MQ{
ó«©dG ó©H ..zQƒ°ùdG

يـبـدأ اخملرج عـادل درويش بـروفـات عرضه
ــســـرحى اجلــديـــد "رحــلــة خـــارج الــســور" ا
للمؤلف رشاد رشدى عقب العيد استعداداً
سرحى لـلمشـاركة فى مهـرجان الشـركات ا
فى دورته اجلـديـدة الـعـرض إنـتـاج الـشـركـة
يرى دوح ا الشرقية للدخان وهو بطولة 
ومـحـمــد أمـ ومـجــدى سـعـد وكــرم أحـمـد
وإبــراهـيم كــامل وعــبــد الـنــبى فــؤاد وســكـر
شـريف وأمـيــرة كـامل ورشـا أشـرف وسـهـام
متـولى استـعـرضات خـالد شـلبى وديـكورات
مــحــمــد سـعــد ومــوســيــقى وأحلــان مــجـدى
عـــبــــدالــــرازق ومن أشــــعـــار وإخــــراج عـــادل
ه عــلـى مــســرح درويش وســوف يـــتم تــقـــد
فــيــصل نــدا أوائل ديــســمــبــر الــقـادم ضــمن
نطقة فـعاليات تـصفية مهـرجان الشركـات 

القاهرة الكبرى هذا العام.
 عادل درويش

فى إطــــار االحـــتــــفــــاالت بـــبــــدء الــــعـــام الــــدراسى
اجلديد تقـدم مدارس الصـديق للتـعليم األساسى
بـإدارة الـعـمــرانـيـة الـتـعـلـيـمـيـة  أوائل أكـتـوبـر عـلى
ــــــســـــرحـى الـــــغــــــنـــــائى مــــــســـــرحــــــهـــــا الــــــعـــــرض ا
االستعـراضى"مصر لم تنم" تأليف محمد صالح
أشــعــار جــمــال قــرنى مــوســيــقى وأحلــان شــيــمــاء
أحـمـد سـيـنـوغـرافـيـا جـوزيف نـسـيم اسـتـعـرضـات
مصطفـى حجاج إعداد وإخراج كرم أحمد بطولة
هـالــة نـاجى وســهـام رضــوان وجنالء عــلى وهـدى
هــشــام ولــيــلى عــاطف وســامـى نـبــيـل ومـصــطــفى

سالم ومحمود طلبة .
العرض مسـتوحى من قصة كفاح شعب مصر ضد
ـدرسـة أيـضـاً خـوض مـسـابـقة الـهـكـسـوس وتـنـوى ا
ـنـاهج بـنـفس الـعـرض أعـيـاد الـطـفـولـة ومـسـرحـة ا
فى إطـار خــطـة تــهـدف إلى تـعــظـيم دور األنــشـطـة

المح الشخصية للطلبة. سرحية فى تكوين ا ا
 كرم أحمد 

z≥jó°üdG{ò«eÓJ .... zºæJ ºd ô°üe{
 ¢Sƒ°ùµ¡dG ó°V Újô°üŸG ìÉØc ¿ƒª¡∏à°ùj

محمد جمال

á∏MQ ..Ú≤«dG ÚY
ô°üb ≈a CGóÑJ ó«MƒàdG

∑QÉÑe ¿GRƒ°S áaÉ≤K

...ódƒŸG á°ShôY
z∞æe áYÉb{ ≈∏Y Oƒ©j ≈FÉæ¨dG ìô°ùŸG

بــحـضـور الـدكـتــور أحـمـد مـجـاهــد رئـيس الـهـيــئـة الـعـامـة
ــســرحى الـغــنـائـى الـشــعـبى لــقـصــور الــثـقــافـة الــعـرض ا
كشوفة ولد" على قاعة منف ا لفرقة السـامر "عروسة ا
ـنعم عبدالـقادر إخراج حسن الـوزير بطولة تـأليف عبدا
هـمـام تــمـام ومـحـمــد حـجـاج وكـرم أحــمـد وعـادل مـاضى
ومـحــمــد إبــراهــيم وعــبــد الــعـزيــز هــجــر ومــحــمـد مــديح
ـنـشد الـشـيخ ومـحـمـد أمـ وآسـر عـلى ونـورا وفـريـدة وا
مـــنــتـــصــر األكـــرت أشــعـــار مــحـــمــد جـــاد الــرب وحـــامــد
احلــنـــاوى وفــؤاد حـــداد مــوســـقى وأحلـــان أحــمـــد خــلف
ـــــوجـى ســــيـــــنـــــوغــــرافـــــيــــا إبـــــراهـــــيم الـــــفــــوى وحـــــسن ا

واستعراضات عصام منير.
ــسـرح الــغــنـائى ـســرحــنـاإن إحــيــاء ا حـسـن الـوزيــر قــال 
ــســرح مــرتــكــزاً ــصــرى كــان حـــلم يــراوده مــنــذ عــشق ا ا
ـصرى مـؤمناً فيـذلك على الـعمق احلضـارى والتـاريخى ا
بــأن هــذا الـــعــمق لـم يــزل قـــادراً عــلى مـــخــاطــبـــة الــواقع

عاصر. ا

سرحي جريدة كل ا

> أصدر اجمللس األعلى
للثقافة من خالل سلسلة
الكتاب األول كتابًا
للباحثة والفنانة
التشكيلية إيناس الهندى
بعنوان «بيكار معزوفة
الكلمات» وقد ناقشه احتاد
كتاب مصر ضمن
برنامجه الذى أعده فى
محكى القلعة خالل شهر
رمضان.

دة خمسة أشهر مع على الكسار ثم تصادقت كل من دولت أبيض > عملت الفتاتان 
ومارى منيب وعرضت دولت أبيض عليها العمل مع أم عطا الله مقابل عشرة
جنيهات فى الشهر لها وألختها.
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عبد احلميد منصور

لـلراعى لم تكن قـد نشرت من قبل بل يـحتوى على مـسرحية
"األراجــوز" كـــتـــبــهـــا الـــراعى عـــام ١٩٧٠ وهى - كــمـــا يـــذكــر
د.عـــمـــر دواره - اجلــزء الـــثــالـث من مـــشــروع كـــتــبـه الــراعى
سرح الـتليـفزيون الـذى أنتج بالـفعل العـمل الـسابق وهى
عـبـارة عن "مـقـامـة" و "بابـيـة" خلـيـال الـظل قـام بـبـطـولـتـهـما
محمود يس وأشـرف عبد الغفـور وقد بذل د. دواره مجهودًا
رائـعًا حـتى  نشـر هذا الـنص الذى يـعـتبـره نصًـا مهـمًا ألنه
ـعلـومـات التـاريـخيـة اجلـافة "درس بـليغ فى كـيـفيـة صـياغـة ا
فى قـالب درامى جـذاب تتـجـلى فـيه مـوهبـة ومـهـارة د. على
ـسـرحــيـة وإحــسـاسه بــفن الـفــرجـة هـذا الــراعى وخـبـراتـه ا
ـتفرد وتكـامله مع اجلزئـ السابق إضـافة إلى موضوعه ا

سرح العربى. فى سرد تاريخ ا
الــشــخــصــيـــة احملــوريــة فى الــنص هى األراجــوز إضــافــة إلى
الكثير من الـشخصيات األخرى مثل "بنت البلد الزوجة زوبة
أذون الداية العـفريت أبو سمرة الشـحاذ الفقى البواب ا
مثل البشرى "شوقى" الذى يقوم بدور الراوى ا - احلوار - وا
كــمــا يــقـول د. عــمــرو دواره - يــتــسم بــالـرشــاقــة وخــفــة الـظل
واإليجـاز والتـعبـير اجلـيد عن الـشخـصيـات الدرامـية اخملـتلـفة
فى مواقفـها الـكوميـدية التى اقـتبس "بـعضهـا" د. على الراعى
ـر (مـشـاهــد األراجـوز" وأعـاد صـيـاغـتــهـا ضـمن مـعـمـاره من 
الـدرامى. كـما يـحـمل اخلـطاب الـدرامى لـهـذا الـنص - حسب
د. عــمــرو دواره - الــكــثــيــر من الــقــيم األخالقــيــة ويــدعــو إلى
ضرورة الـتـمسك بـالـعادات والـتـقالـيـد والدفـاع عن احلق كـما

يقدم رؤية عصرية لتطور فن األراجوز.

عــرفــنــا د. عــلـى الــراعى نــاقــدًا أدبــيًــا أصــيالً عــلــمًــا وسط
أعالم وقـامـات ثــقـافـيـة مـرتـفـعـة ومــنـارات حـقـيـقـيـة أضـاءت
حقبة الستيـنيات بعطاءاتها الرفـيعة فى نقد الشعر والرواية
سـرح ولقد كان - والـقصة والفـنون األخرى وعـلى رأسها ا
ـنــظــرين له أيــضًــا وقـد ــســرح وا رحـمـه الـلـه - من عـشــاق ا
جتــلى هــذا فى بـــعض كــتــبه الـــتى خــصــصــهـــا لــلــحــديث عن
ـسـرح وهمـومى" وكـذا "فـنون ـسـرحى مثـل "همـوم ا الشـأن ا
الكـوميديـا من خيال الـظل إلى جنيب الريـحانى والكـوميديا
ــيــلـودرامــا: مــســرح الـدم والــدمــوع وهى الــكـتب ــرجتـلــة وا ا
الثالثـة التى صـدرت مؤخـرًا ضمن إصـدارات مكـتبـة األسرة

حتت عنوان: "مسرح الشعب"
ه لــكــتــاب أحـد أضالع كــمــا عــدّه د. عـمــرو دواره فى تــقــد
مــثــلث الـرواد الــذين حــاولـوا (فى الــســتـيــنـيــات) الــبـحث عن
جـذور عــربـيــة أو شـعــبـيــة لـلــمـســرح بـعــيـدًا عن ذلك الــقـالب
سـتـورد وهم يـوسف إدريس وتـوفـيق احلـكـيم وعلى الـغـربى ا
الراعى حـيث تنـبه د. الراعى (كـما يـذكر دواره) مـبكـرًا لهذه
الـقــضـيــة مـعــتـبــرًا الـبــحث عن هــويـة قـضــيـة مــحـوريــة تـمس
ـــصــرى والـــعــربـى فــدعـى إلى ضــرورة الـــبــنـــيـــان الــثـــقـــافى ا
االهــتــمــام بــالــتــراث الــشــعــبى والــعــربـى كــوســيــلــة لــصــيــاغـة
مسـرحـنا حـيث ال خالص له وال بـقاء إال بـاإلصـرار على أن
يـكـون نابـعًـا من تـراثنـا قـوالً وفـعالً موظـفًـا لـلفـنـون الـشعـبـية
اخملـــتــلـــفــة مـــثل: "األراجــوز وخـــيــال الـــظل واحملـــبــظـــاتــيــة
ــقـامــات" والــكـتــاب الــذى بـ أيــديــنـا الــيــوم يُـعــدّ إضــافـة وا
حـقيـقـيـة بل مـفـاجأة لـلـقـار حيـث ال يحـتـوى دراسـة أخرى

> الكتاب: األراجوز
ؤلف د. على الراعى > ا

> الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

ÉeGQódG ∫ƒµ°ûc

رجع فى فن الدراما الكتاب: ا
ؤلف: جون لينارد  –مارى لوكهارست ا
: محمد رفعت يونس ترجمة وتقد
شروع الناشر: اجمللس األعلى للثقافة "ا

القومى للترجمة"

ـعرفة يـكاد يكون ـسرحى لكل راغب فى ا مـرشد فى الفن ا
شامالً جـامعًا يـقدم وعـدًا للقـارىء بأن يـحظى بـقسط وافر
ـعلـومات ـسـرحيـة فى صفـحات قـيـمة غـزيرة ا عـرفة ا من ا
فـى لـغـة واضــحـة ال تــمـثل عــقـبـة فى الــتـلــقى إضـافــة هـامـة
ومــرجع غــنى لــلــقــارىء بــالـعــربــيــة رغم أنـه مـوجـه بــاألسـاس

لدارسى الدراما باللغة اإلجنليزية.
غـيـر أنـه يـتـطـلب من الـقــارىء لـيـتم اسـتـيــعـابه لـهـذه الـغـزارة
ـسرح والدراما سـبقة عن ا ـعرفة ا التى يـلقاها شـيئًا من ا
وكـــذلك شـىء من الـــصـــبـــر والـــشـــغف فى مـــواجـــهـــة ""562
علومـات منها " "140صفحـة على هيـئة ملحق صفحـة من ا
أو مـسـرد لـلــمـصـطــلـحـات الـفــنـيـة الــكـتـاب مـقــسم إلى سـتـة
) يـــبـــدأ مـن الـــنص وتـــدويـــنـه وتـــنـــســـيـــقه فـــصالً أبــواب ( 32
وحتــريـره وكـيـف يـؤثـر ذلـك عـلى تــعـاطى الــقـارىء (والـدارس
ـفــارقـات الـتى ـشــكالت وا ـتـرجـم واخملـرج) مع الــنص وا وا
قـد تنـشـأ مـن اختـالف الـطـبـعات لـلـنـص الواحـد خـاصـة مع
ة ويعرض فى ذلك لـ "هاملت  –شكـسبير" النصـوص القد
كنـموذج فـيما يـخص تفسـيرات بـعض اجلمل وكذلك ورود أو
سـرحيـة ويعـطى نـصائح هـامة حملـاولة جتـاهل اإلرشـادات ا
ـسـرحى قـراءة سـلـيـمة تـطـبـيـقًـا بـشكـل جزئى قراءة الـنص ا
على (هـنـرى الرابع  –شـكسـبيـر) و (هيـدا جابـلر  –إبسن) و

(فى انتظار جودو  –بيكيت).
ــهــا يــعــرض الــكــتــاب كــذلك لــنــشــأة األنــواع الــدرامــيــة قــد
ـسـرحـيـة الـسـارتـريـة وحـديـثـهـا (الــتـراجـيـديـا الـكـومـيـديــا ا
ـيلودراما لـحمة الـطقوس مـسرحيـات األسرار األوبرا ا ا
التـراجيـكومـيديـا الكـومـيديـا دى الرتى مسـرحيـات األقنـعة
الــفــارس..إلخ) ويــذكـــر كــذلك تــأثــيــرات الــتـــكــنــولــوجــيــا فى
تـقـنـيات الـصـوت والـضـوء والـتلـيـفـزيـون واإلذاعة والـسـيـنـما

على هذه األنواع وطرق عرضها وتفسيرها.
ـتبـادلـة ب الـعرض ويـؤكد الـكتـاب عـلى العـالقة الـتفـاعـليـة ا
ـسـرحــيـ وكـيف يــؤثـر هـذا الـتــفـاعل فى حتـديـد والــفـراغ ا
ـسـرحى ويعـرض بـالوصف ـادى الـنهـائى لـلعـرض ا الشـكل ا
ــســرحـيــة بــدءا من والــشــرح والــصــور ألشــكــال الــفــراغــات ا
سـارح الكالسيـكية نـصف الدائريـة حتى مسـارح األستوديو ا

احلديثة.
ويـخـصص الـكــتـاب بـابه الـرابع السـتـعــراض (الـقـائـمـون عـلى
ــــمــــثل ــــســــرح!! الــــكــــاتـب اخملــــرج ا ــــســـــرح) أو رجــــال ا ا
ـــصـــمم مـالبس ديـــكـــور.. ـــديـــر األدبـى ا الـــدرامـــاتـــورج ا
ـسـئـولـ عن ـسـرح حــتى ا "وهــيـئـة اإلنـتـاج طـاقـم خـشـبـة ا
ـشـاهـدين فـى دار الـعـرض وكـذا الـنـاقـد اسـتـقــبـال وإراحـة ا
واحملرر والـرقـيب فى عـرض تـاريـخى مـوجـز يـوضح الـتـطور
اخلــاص بـدور كل عــنـصــر من هـذه الــعـنــاصـر كـذلـك يـعـرض
ـقـوالت الـواردة بـهـذا الـشـأن. وقراءة ألهم األفـكـار واآلراء وا
هــذا الـفــصل لــهـو أمــر شـيق ومــحــزن فى آن لـلــمــهـتم بــشـأن
سـرح الـعربـى وهو يـقـارن ب عـالم مـؤسـسى منـظم مـحدد ا

عالم واضح األدوار وب عالم تغلب عليه العشوائية. ا
ويـتـعـرض الـكـتـاب فـى الـبـاب اخلـامس ألهم ثالثـة اجتـاهـات
ـسرح ـلحـمى الـبريـختى ا ـسرح ا سـرح اليـوم (ا أثـرت فى ا
االجـــتـــمـــاعى الـــواقــعـى مــســـرح الـــعـــبث) ومـــا يــواجـه الــنص
ــسـرحى من حتــديـات لـألعـراف الــتـقــلـيــديـة وكــذلك بـدائل ا
سرحى فى اجتـاهات احلداثة وما بـعد احلداثة بعد النص ا

عرفة وبزوغ فنون العرض احلى. تداخل فروع ا
والـبـاب الـسـادس مـوجه بـكـامــله لـدارسى الـدرامـا مـهـتم فى
جـوهـر بـالـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيـة مـن أبـحـاث وامـتـحـانـات ويـقـدم

إرشادات فى هذا الشأن.
ـتعـجل أن يبـدأ فيه الـقراءة دون ـكن للـقارىء ا ـتع  كـتاب 
ــعـلـومـة تـرتــيب من أى بـاب يــشـاء من أجل احلــصـول عـلى ا
ـتــأنـيـة الـتى يــرغب فى احلـصــول عـلــيـهـا لــكن مع الـقــراءة ا
رتـبـة لـتـكـون مـحـصـلـة الـقـراءة أفـضل حـيث يـتم وضع كل ا
ـا قـبـلـها مـعـلـومـة فى سيـاقـهـا الـتـاريـخى وربط كل مـرحلـة 
ــســرح لم يــصل بــعـد ــا بــعــدهـا ونــزداد يــقــيــنًـا بــأن فن ا و
لـلنـهـاية وأنه لم يـستـنـفد طـاقاته بـعد فـمـا وصلـنا إلـيه وما
ب أيـديـنـا لـيس إال مـحـصـلة خـبـراتـنـا ولـيس إال حـلـقة من

حلقات تطوره.

 محمود احللوانى
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سرحي جريدة كل ا

> أصدرت الهيئة العامة
لقصور الثقافة من
خالل سلسلة ذاكرة
الكتابة كتاب «حياة
يل محمد» للكاتب إ
دورمنغم وترجمة عادل
زعيتر والكتاب يعد أهم
الكتب التى تلقى الضوء
على شخصية النبى
صلى الله عليه وسلم
ودوره العظيم فى إرساء
مباد أساسية فى حياة
البشرية.

> توفى والدها وهى فى الثانية عشرة من عمرها فاضطرت للعمل فى مالهى روض
سرح مع فرقة فؤاد اجلزايرلى . الفرج كراقصة  ثم انتقلت بعد ذلك للعمل فى ا
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 هدفها إحياء وتطوير

سرح الفلسطينى  ا

12 طالبا يبدأون الدراسة أول أكتوبر القادم 

. وقـالت: " كـانت هـناك مـنـافـسـة كـبـيـرة بـ الـطالب  والـتـزمـنا
ـي ـسـؤولـيـة واجلـديـة فى الـتـعـامل مع األكـاد بـأعـلى درجـات ا
الذين حتملوا مسؤولية كبيرة وبذلوا جهوداً مضاعفة لتحضيرنا

تلكها". هارات البسيطة التى  لالمتحانات وصقل ا
وشـجــعت الـطــالـبــة هـمــار الـشــبـاب الــفـلــسـطــيـنى عــلى االلــتـحـاق
ـيــة واصـفــة تـأسـيــسـهــا ب" اخلـطـوة الــكـبــيـرة واحلـدث بــاألكـاد
الـهـام عـلى مـسـتـوى الـوطن" مـؤكـدة أن افـتـتـاح الفـصل الـدراسى

األول سيزيد إقبال الطالب على التسجيل فيها.
ـيـة سـيـسـاهم فى إعـادة إحـياء وأكـدت هـمار أن تـأسـيس األكـاد
ـسـرح الــفـلــسـطــيـنى مــضـيـفــة:" انـتــظـرونــا بـعـد ثالث وتــطـويــر ا
ــثـــلــ ــيـــة) لــتـــشــاهـــدوا  ســـنــوات (مـــدة الــدراســـة فى األكـــاد
ومـخــرجــ مــسـرحــيــ عــلى مــسـتــوى عــال من الــعـلـم والـثــقــافـة

واخلبرة والتطور."
ـقـبل االفـتـتـاح الـرسـمى لـلــفـصل الـدراسى سـيـتم  أول /أكـتـوبـر ا
انية على رأسها رئيس بحضور شخصيات رسمـية فلسطينية وأ

الوزراء الفلسطينى د. سالم فياض.
وكـان مـسرح وسـينـماتك الـقـصبـة برام الـله وقّع اتـفاقـية تـأسيس
ــيـــة لــلـــدرامـــا فى فــلـــســـطــ بـــالــشـــراكــة مـع جــامـــعــة أول أكـــاد

انية . فولكواجن األ

ـي من جـامعـة فولـكوانغ بعـد عدة ورش مـكثـفة وبـحضـور أكاد
نـبثـقة عن ـية لـلـدراما فى فـلسـطـ ا ـانـية  أنـهت أول أكاد األ
مــسـرح وســيـنــمــاتك الــقـصــبــة بـرام الــله اخــتـيــار طالب الــفـصل
الــدراسى األول  اخـتــيـار  12طــالـبــا وطـالــبـة لــيـشــكـلــوا الـنـواة
سرحية واألدائية فى األولى ألضخم مشروع فى مجال الـفنون ا
األراضى الـفلسطينيـة . وينحدر الطالب من منـاطق مختلفة من

الضفة الغربية والقدس واجلليل.
واجـتـاز االمتـحانـات الـنهـائـية الـطالب: ريتـا رمـضان  فـراس أبو
صــبـاح  يـاسـمـ هــمـار  مـؤيـد عـودة  مــاردونـا جـنـازرة  مـؤيـد
انى صمد  ريتا حورانى  أمـجد النتشة  أميرة حبش  رامى ا

 حن سالمة وصهيب البرغوثى.
كان  25 طالبـا وطالبة شـاركوا فى ورشات عـمل تأهيلـية سبقت
سرح أمام االمتحانات العملـية التى أداها الطالب على خشبة ا
ــســرح فى جــامــعــة فــولــكــواجن جلــنــة تــشــكــلت من رئــيـس قــسم ا
ــانـيـة فـى مـجـال ــيـة األ الــبـروفــيـســور يـوهـانـس كالوس واألكـاد
ـانى أدوالـو ادبيـسى "تـيو" ى األ ـسرح يـانـا نـيكالوس واألكـاد ا
ـيـة الــدرامـا الــفـلـســطـيــنـيــة إبـراهـيم وذلك بـحــضـور مــديـر أكــاد

زين ومدير عام مسرح وسينماتك القصبة جورج إبراهيم. ا
وعـــبــرت الـــطـــالــبـــة يــاســـمــ هـــمـــار عن ســعـــادتـــهــا الجـــتــيـــازهــا
ية االمتحانات واختيـارها لاللتحاق بأول فوج من طالب األكاد

.. ô«gRh πeCG
 ≈fÉ°†eQ ¥GòÃ ájó«eƒc äÉ©°ùd

يـواصـل الـفــنــانــان األردنــيــان  زهــيــر الــنـوبــانـى وأمل الــدبـاس
سـرحى الغنـائى "لسعات" تألـيف تامر تقد اسـتعراضـهما ا
بـشتـو وسـينـاريـو وحوار مـحـمـد صبـيح ووفـاء أبو بـكـر ورؤية

إخراجية جماعية.وذلك فى اطار الليالى الرمضانية 
 الــعـرض عـبــارة عن لـوحــات مـسـتــوحـاة من طـقــوس رقـصـات
وروث الـشعبى ـتعارف عـليهـا فى ا الـصوفيـ والدراويش ا
الـــديــنى وان لـم يــخل مـن قــفـــشــات كـــومــيـــديــة جـــذابــة حــول
ــواطن الـــعــربى مـــعــاشــيـــا وســيــاســـيــا واقــتـــصــاديــا أزمـــات ا
واجتـمـاعيـا وثـقافـيـا ويتـعـرض العـمل  لـشخـوص مـثل رئيس

. الوزراء والوزراء والنواب والصحفي
وقال زهـير النوبانى حـول مشاركته مع زميلـته الدباس للمرة
الثانـية فى عروض رمـضانيـة إن مرد ذلك يعـود إلى النجاح
فى جتربـتهـما األولى فى رمـضان الـسابق وتـقديـر اجلمـهور
وبـنـاء عـلى مـعـطـيات الـعـروض حـيث وصـلت نـسـبـة احلـضور
ــقـدمــة آنــذاك وفـعال إلـى أعـلى الــنــسب من بــ الـعــروض ا
هذا مـا تـلـمسـنـاه وخصـوصـا فى كـثافـة الـعروض من مـخـتلف
الــشــرائح االجـــتــمــاعــيــة. وأضــاف: ونــأمل فى هــذا الــعــام أن
نقدم عـرضا يـرضى جمهـورنا لـنسـهم فى حركة الـتغـيير إلى
ــســرحى يــعـرض عــيــوب مــجــتـمــعه من األفــضل وذلك ألن ا
بــاب أن هـــذا يــجـىء ضــمـن رســالـــة الــفـــنـــان اإلنــســـانـــيــة فى
مـحـاولـته رسم الـبـسـمــة والـضـحـكـة عـلى مـواطـنـيـنـا وحتـقـيق
ـسـرحـية مـبـدأ اإلمـتـاع واإلقنـاع. وحـول نـقل هـذه الـتجـربـة ا
ـمـكن حتـقيق ذلك إلى أمـاكن أخـرى وطيـلـة الـعام قـال: من ا
دنى ـعنـية من مـؤسسـات اجملتـمع ا وأنا أتـمنى من اجلـهات ا

 طرح القضايا االجتماعية
من خالل وسيط الكوميديا
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ـسـتـشـفى ــاضى بـا ـســرحى مـحـمـد سـعـيـد عــفـيـفى احلـيـاة األسـبـوع ا فـارق  الـفـنـان ا

رض . العسكرى بالرباط بعد معاناة طويلة مع ا
عمورة التابعة لوزارة الشباب والرياضة ثال  بفرقة ا سرح   بدأ عفيفى رحلته مع ا
ستـلهمة من ـهمة خـصوصا تـلك ا سـرحية ا ـغربيـة ولعب بطـولة عدد من األعـمال ا ا

نصوص كالسيكية مثل هاملت كما كانت له مشاركات خارج بالده.
وفى عـام  1978 أســنـدت إلـيـه شـركـة مــنـاجم الــفـحم بــجـرادة مـهــمـة تـكــوين وتـدريب
فرقـة مـسرحـية تـابعـة لهـا وتوج نـشـاطه معـها بـتقـد مسـرحـية (فـولبـون) على مـسرح
مـحـمد اخلـامس من إخـراجه  و اقتـبـاس عبـدالـله شقـرون عن الـكاتب اإلجنـلـيزى (بن
ـكـفوفـ فى مـسـرحيـاته  كـما جـانسـون). وكـان  الفـنـان الراحـل أول من منح أدوارا 

شغل منصب  أستاذ للمسرح بالدار البيضاء ومديرا للمسرح البلدى باجلديدة.

 ìô°ùŸ ¿É°VôY.. º∏°ùŸGh è«YO
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عــلى مـســرح الـنــادى األهـلى بــالـعـاصــمـة الــقـطــريـة الــدوحـة تـعــرض مـســرحـيــة "فـنـدق
بارك.  الرعب" أول أيام عيد الفطر ا

ـسـلم تـنـتـمى كـما يـكـشف اسـمـهـا إلى مـسرح ـسـرحـيـة الـتى كتـبـهـا ويـخـرجـها عـادل ا ا
سلم وقدم من خالله أكثر من جتربة.  الرعب وهو اللون الذى ابتكره وبرع فيه ا

سرحـية سامى الـعلى ودعيج خـليـفة الصـباح الذى أشـرف على ترتـيبات كـتب أشعـار ا
ـسـلم أيـضـا فى كــتـابـة أشـعـارمـسـرحـيـة "اإلنس عـرضـهـا فى الـدوحـة. دعــيج شـارك  ا

واجلن" التى تعرض فى الكويت بالتزامن مع "فندق الرعب". 
سرحية بطولة عبدالرحمن العقل وجمال الردهان وباسمة حمادة وأحمد ايراج. ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحية سرح ألول مرة وهى فى الرابعة عشرة من عمرها وكان اسم ا > وقفت على ا
رة 14 والغريب أنها كانت تغنى فقد كانت بدايتها الفنية مطربة وكانت القضية 

. األغنية تقول : يا خونا بردان يا أهل الشفقة جعان

ؤلف > حصل الناقد وا
سرحى عالء عبد ا
العزيز على منحة

للدكتوراة من إجنلترا
وعاد إلى مصر فى إجازة

سريعة أمضاها ب
القاهرة واإلسكندرية.
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راحت هـباء بجـرة قلم وبدل سـبعة عروض من
 29عــرض إســكــنــدريــة لــهـا عــرضــ بس ودى
كــارثه - اســكــنـدريـه من غــيــر نــوادى وده امـره
غــــريـب جـــدا وانــــا وغــــيــــرى إســـكــــنــــدرانــــيـــة -
مـــــعــــتـــــرضـــــ عـــــلى الـــــقـــــرار ده- ألنه يـــــخص
إســكـــنــدريـــة مش الــتـــذوق وبس- ومش عــارف
لــيه عـــاوزين تــقـــســمـــوا إســكــنـــدريــة وتـــرجــعــوا
صلحة م مش تفرقونا تانى بتخـلصو علينا 
فـاهم ليه كـاره أننـا أجمـعنـا ليه خـايف من
صوتـنا الـعالى عـاوزين إسـكنـدرية تـنهـار ماهى
دنى مـنـهارة حـنالقـيـها مـنـكم وال من الـدفـاع ا
الـلى قـافل مـسارحـنـا وجـاي تـلـعـبو فى مـقـالة
كـاتبـهـا أجمع فـيـها الـنـاس واعمل مـهـرجان إيه
ـهـرجـان ال ده بــعـيـنـكم عـاوزين تــقـفـلـوا كــمـان ا
حــانــعــمل مــهــرجــان الـتــذوق رغم أنــفــكم ورغم
أنف احلـاقـدين ومسـتـغـلـ الفـرص نـحن كـيان
واحـد اسـمه إسـكـنـدريـة - يـارب تـفـهـموا يـعـنى
ـسـرح -وأخيـرا - مش إيه إسـكـنـدريـة  يـعـنى ا
ـدعـم -أصل كـله مـســامـيـر عـاوزين الــرغـيف ا
كـــان مــعــكـم - أحــمــد راسـم أنــا اســمـى أحــمــد
راسم إسـكنـدريـة يـارب تفـهـمـو وده تلـيـفونى--
 0124828808 ومـش بـخـاف ومــلـيش مـصــلـحـة
وال سبوبة وكل سنة وأنتم طيب أكيد رمضان

كر .

"http:// ــــــــــســــــــــرحى جـــــــــــــروب الــــــــــتــــــــــــــذوق ا
www.facebook.com/

 "profile.php?id=551837649أحـــــــمـــــــد راسم
September 7 at 2:57am Reply 

أرجـو مــنـكم أيـهـا الــسـادة أن تـعـرفــو مـجـمـوعـة
سـرحى مـعـلـومـات أهـمـهـا أن جـروب الـتـذوق ا
ـســرحــيــ فـى مـصــر والــعــالم مــخــتص بــكـل ا
العـربى وكنت تـكلـمت منـذ فترة أن من حق أى
سرح من شخص أن يستـغل اجلروب لصالح ا
دعــايه أو أخــبـار أو مــقــاالت وتـلــفــونى مــوجـود
لالسـتفـسار - وأن اجلـروب ليس تـابع للـثقـافة
اجلـماهيريـة ألنه جروب حر وارجعـو لرسالتى
الــســابــقــة كـــنت قــد نــشــرت عن عــرض حــفــلــة
لـلـمـجـانـ ودعـوت النـاس لـلـعـرض - والـعرض
إنـــــتــــاج مـــــســــتـــــقل  وأن اجلـــــروب أنــــا مـــــديــــره
ن فـوزى ومـجـمـوعـة عـمل نـشرف واألسـتـاذ أ
عليه وأن كل كـلمة اكتـبها هنـا أنا مسئـول عنها
مسؤلـية كامـلة وفى أوقات كـثيرة يـحدث بعض
األخطـاء ونتراجع ونـعتـذر وهذا ليس عـيبا --
ـسـئـول الـوحـيـد وكل - أنـا وأقـولـهـا ثـانـيــا أنـا ا
األخــــبــــار تــــنــــشـــــر عن لــــســــانـى ســــواء أخــــبــــار
صحـيـحه أو خـاطـئه ولـيس لى رئـيس أو مـدير
يـوجهنى بل وكيـلى هو الله سبـحانه وتعالى وال
ــــشى مـــعــــايـــا أســــالـــيب أخـــاف مـن أحـــد وال 
ــارس هـذا الــتــهـديــد الــرخـيــصــة ولـيــعــلم من 

وهذا لـيس مـوضـوعـنـا كالمى عن وجـود جلـنة
نـقاد مثـقفة ده طـبيعـى وجلنة حتـكيم محـترمة
ده حقـيقـى داخل مهـرجـان التـذوق ليـس معـناه
أنـنى غيـر مـقتـنع بلـجـان الثـقـافة ألن فى مـنهم
نــاس عـلى عــلم وثــقــافـة وحتــديــدا جلـنــة نــقـاد
مــهــرجـان احملــلـة بــالـعــكس أنــا شـايف أن نــقـاد
احملــلــة نـاس مــحــتــرمــة وعــلى رأســهم األســتـاذ
محـمد الروبى - وبالش نـلعب بـألفـاظ لصالح
خـبـر وأن نـتـيــجـة الـتـحـكـيم مش عـجـبـانى مش
عــشـان عـروض الـتـذوق بـس ال ده سـوء تـقـديـر
لـعـروض إسـكـنـدريـة بدلـيل أن فـيه عـروض من
إسكـندريـة  قتـلهـا وقلت قـبل كده إسـكنـدرية

األســلـــوب أنــنى عــلى اســـتــعــداد حملــاربــة وزيــر
الــثــقــافــة إذا أخـطــأ ألنى مــلــيش مــصــلــحـة زى
الـــبــعـض ألنى مش غـــاوى الـــســـبــوبـــة وال األكل
احلــرام  وال نــســتــغل الــكالم ونــقــلــبه حلــســاب
الـبــعض عـشـان نـكـسب بـونت صـحـافـة ألن دى
ـــهـــمـــة - أن حــدوث مش صـــحـــافـــة احلـــاجــة ا
خـطــأ بــدون قــصـد وهــو - أن كــريــشن جـروب
مشارك فى مهرجـان التذوق مش عشان خطأ
يستغل للـدعاية ألن فعال كريشن مش مشاركة
ــهــرجــان بس مــشـاركــة فى أعــمــال فــنــيـة فى ا
أخرى مـنهم مـسلـسل سيـصور قـريبـا وأنهـا لها
كـيــان قــانــونى وفــنى وســتـبــدأ عــمــلـهــا قــريــبـا-
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عــروضـا كــمـا أســمـاه هــو  عـروض خملــرجـ شــبـاب بــدون قـهـر
إدارى فى الــنـهــايـة بــعـد رحــلـة الـهــجـوم اجملــانى واالسـتــعـراضى
أنـهى الرجل رسالـته جملمـوعة التـذوق التى ال عالقـة لها بـقصر
ـشهـد بـجـمل حنـجـوريـة قويـة مـنهـا "عـايـزين تفـرقـونا التـذوق 
لـيـه ? داحـنــا مـا صـدقــنـا بــقـيــنـا واحــد لـيه خــايـفــ من صــوتـنـا
ـهـرجـان رغم أنف احلـاقـدين " وال أعرف الـعـالى ?  وهـنعـمل ا
ـثـل قـد ويـبـدو أنه انـدمج ونـسى عن من ن يـتـحـدث لـكـنه 
يـتـحـدث ألنه وضـعـنى هـكـذا فى مـوضع رجل الـسـلـطـة أو األمن
أو الـلجنة أو أمنـا الغولة لكن أحب أن أطـمئنه أننى ال أمثل أى
دور مـن هـؤالء ولــو حــتى عــلى ســبــيل أكل الــعـيـش عـلـى عـكس
قـابل  وحاول أن يـعلـمنـا أن ما ـهم ا ثـلون أى أدوار ا البـعض 
أرسـله كــان خـطـابــا يـعـبــر عن رأيه الـشـخــصى وال أعـرف كـيف
يـعـبـر عن رأيه الـشخـصى ضـمن إعالن عن مـهـرجان يـتـبع جـهة
رسمـيـة ? فقـد كـان احلديـث بالـرسـالة بـاعـتبـاره مـصدر اخلـبر
ــعـرفــة فالن وتــعـتــبـر الــذى لم يــعـلـن أنه مـنــقــول عن فالن أو 
هذه الـرسائل فى الـعرف الـصحـفى بيـانا إعالمـيا عن مـهرجان
يــقــيــمه قــصــر الــتـذوق وكـل مــا فــعـلـه كــاتب هــذه الــســطــور هـو
الحـظــات عـلــيه سـواء بــالـتــشـجـيع أو عــرضه مع كـتــابـة بــعض ا
مراجعة لبعض اجلمل التى تعبر عن رأى شخصى داخل البيان
اإلعالمى وهـنـا كـان عـلـيه الـتـفـرقـة بـ أحـمـد راسم الـشـخص
ؤسسة التى يقوم بـالدعاية لها على موقع يحمل اسمها وب ا
ــهــرجـان اإلقــلــيــمى داخـل الــبــيـان فال يــحق الــتــعــرض لــلــجــان ا
ــهـــرجــان أتـى ردا عــلى عـــدم اخــتـــيــار جلـــنــة اإلعالمى وكـــأن ا
هرجان أى عرض من الـتذوق مثال وال يحق له كشخص يعلن ا
عن نشـاط مؤسسة رسمية أن يـنتقد جهة تعـمل بنفس منظومة
ـؤسـسـة داخل بـيـان عام يـفـتـرض أنه مـصـدره وأرجو فى تـلك ا
ـا ـوقع الـذى ر الــنـهـايـة أن يـعـلـن قـصـر الـتـذوق عن عالقــتـة بـا
يــحـمل شــعــاره أيـضــا وهل من حـق أى شـخص اســتــخـدام اسم
الــتـذوق كـمـجــمـوعـة عـلـى الـفـيس بـوك مـع احـتـمـال الــربط بـيـنه
ـا بــســبب تـواجــده وإشــرافه عــلى بـعض وبــ قــصـر الــتــذوق ر
ـهـام هنـاك وبـسـبب أن أغلب مـا يـنشـر خـاص بالـتـذوق أرجو ا
أن أكـون وفـيت ألحـمـد راسم بحق الـرد ومـنـحـته لنـفـسى أيـضا
دون تــطــاول أو انــفــعــال واعــده بــنــشــره عــلى الــفــيس بــوك ومن

خالل مجموعة التذوق التى ال تمثل قصر التذوق.

اســتــغالل ولــلــحق فــهــمت مــا ارتــبك من حــديــثـه بـصــعــوبـه بـأن
ـهـرجان ويـكفى الـتـراجع هنـا لكن كـريـيشن لـيس لهـا عالقـة با
باشـر للجـملة هو أن عـنى ا ما كـان بالرسـالة األولى يفـهم من ا
ــثال فى جـمـال كــريـيـشـن جـروب سـوف تــعـاون قـصــر الـتـذوق 
ـــهــرجــان وكـــان من حــقـى أن أتــســاءل عن يــاقــوت فى إقـــامــة ا
ـهرجان شرعيـة وجودهـا وأنبه خلـطورة إلـصاق اسمـها بـنفس ا
ــشــكـلــة الــتى اســتــدعت حتـقــيــقــات ال أعـرف الــذى حــدثت به ا
صلحة العامة ا يضر با إالما انتهت وإن كنت أرجو أال تنـتهى 
والـتى هى بـالتـأكـيـد مصـلـحة الـفـنـان جمـال يـاقوت أيـضـا وكان
عـلـيه أن يــعـتــذر ويـسـوق لــنـا مــبـررا مـنــطـقــيـا إلقـرانـه لـهـا به أو
قاهى يفوز به ليصمت ال أن يسوق حـديثا مرسال كأحاديث ا
األعـلى صوتـا واألقوى حنـجرة واألكـثر تـطاوال فـمن السهل أن
نـتهـم اآلخر ونـلـقى عـلـيه تـبـعـات أخـطـائـنـا ولكـن من الـصعب أن
نراجع أنـفسنا لـنكتـشف مقدار مسـاهمتنـا فيما وصـلنا إليه من
نتـائج ال تعبر عن أهدافنـا وقدراتنا احلقيقـية فى النهاية فأين
ــاذا وحلـسـاب من ? هـى الـسـبــوبـة الـتى ســوف احـصل عـلــيـهـا و
كالم مــقـاهى ال أكـثـر وطق حــنك فـارغ ال يـحـمـل أدلـة بل يـحـمل
كاتبه مـسئـولية قـانونيـة فتـارة يهاجم اجلـريدة وتـارة يهاجم من
ــوضـــوع يــتــحــدث عـن الــضــمــيـــر والــتــحــكـــيم ويــقــول لم صــاغ ا
أحتدث عن النقاد معـتبرا أن البعض سوف يظن أن النقاد هم
ـدرسـة االبتـدائـيـة مثال احملـكمـون أو سـوف تـمـر على أطـفـال ا
لــيـقـول وهــو يـنـاقـض نـفـسه فـى جـمـلــة واحـدة  ده سـوء تــقـديـر

لــعـروض إســكــنــدريه بــدلــيل أن فــيه عــروض مـن إسـكــنــدريه 
قـتلهـا أى ترصـد واضح للـعروض من قـبل احملكـم أو أحدهم
ة أن ننشر رسالة أرسلها ونعقب عليها وال أعرف ما هى جر
سرح هل مـثال أبدلت فحوى مـا ذكره بالرسالـة حلساب إدارة ا
? الـتى لم يـجف حـبـر الورقـة الـتى عـلقـت بهـا عـلى خـطاب دمج
ـســرح مــرتـبك بــعض الــفـرق بــعــنـوان " خــطــاب ال يـلــيق بــإدارة ا

كارتباك صياغته " ال أعرف أيضا .
صاحب جروب التذوق الذى ال عالقة له بقصر التذوق يشرف

على بعض األعمال الفنية بقصر التذوق !!!!!
ـا سوف يـفـكـر لى ذلك الـشـخص فى سـبـوبة أحتـصل عـلـيـها ر
من نــشـرى رســالـتـه الـتى أرســلـهــا ألعــضـاء مــجـمــوعـة الــتـذوق
ولـنتـأمل كـلمـة التـذوق التى تـتصـدر عـنوان اجملـموعـة التى يـعلن
بـهــا أنـشـطــة وبـرامـج قـصـر الــتـذوق بــشـكل خــاص ويـعــلن بـعض
ـشـتــركـ بـهـا عـن عـروضـهم سـواء تــنـتـمى لــلـتـذوق أو ال مـثل ا
ـهــرجــان الـذى يــقــدم فـيه الــشــبـاب عـروض مــهــرجـان الــتــذوق ا

بـدايـة أنـشـر لـكم رد أحـمد راسـم ألفى بـحق الـرد عـلى مـا نـشر
ـســرحـنـا عـلى الـرغم من أنه قـام بـنـشـره عـلى بـالـعـدد الـسـابق 
رسـالـة ألعـضـاء مـجـموعـة الـتـذوق بـالـفـيس بـوك دون أن يـرسله
ـا ظــنــا مـنه أن اجلــريـدة لـن تـنــشـر ردا يــحـوى من لـلــجـريــدة ر
االنـفعـال والـتطـاول مـا ال يـليق بـاجلـريـدة فقط وال حـتى بـكـاتبه
وإن كان اسـتسـاغه وسوف أنـشـره كامال كـما هـو حتى ال يـكون
هـناك أى لـبس أو حتريف "اسـتغـفر الـله العـظيم " فى كالمه أو
ــاء الـعــكـر فــالـرجل يــقـول إن نــشـر رســالـة أرســلـهـا صــيـد فى ا
سرحى أسلوب ـجموعة التـذوق ا ألكـثر من ثالثة آالف عضو 
ــاذا ويــتـحــدث عن رســالـتـه كـأنــهـا رخــيص واســتـغـالل ال أفـهم 
رســالـة غــرامـيـة ســريـة فــتـشت بــ طـيــات مالبـسـه وأخـرجــتـهـا
ن لم يـقـرأ رسالـة الـرجل ما لـلـعـلن حاولت أن أفـسـر لـنفـسى و
الـذى قصده بـاالستـغالل وكيف اسـتغلت الـرسالـة وكيف حرفت
عن مــعــنــاهـا األصــلى فــهل االســتــغالل واألســالـيب الــرخــيــصـة
تشبه مـا ذكره عن الـلجان فى مـقدمة دعـوته أو بيانه اإلعالمى
" وسـيــشــارك فـيه أفــضل الــعــروض الـتى مــثــلت إسـكــنــدريـة فى
هرجـان اإلقليـمى ولم يتم تـصعيـدها ألسباب ----------- ا
شاهـدة هذه العروض فى -- وإن شالله سـتكون هـناك فرصـة 
ـسـرح واجلـمـهـور لـتـقـول اإلسـكـنـدريـة وسـيـتم دعـوة كل مـحـبى ا
رأيها بـعيدا عن مشـاكل اللجان ومـشاكل الضمـير الغائب ----
------------ ) وهل لـــفت الــــنـــظـــر لـــهـــذه الـــرعـــونـــة وهـــذا
الـتــطـاول ?  _والـذى اليــلــيق بــشـخص يــقــود مـجــمــوعـة فــنــانـ
صــغـار أو يــشــرف عـلى تــنـشــئـتــهم فــنـيــا هل كـان الــتــعـلــيق عـلى
سـلـوك انـفـعـالى ال يـلـيق  _مـحـاولـة لـضـرب احلـركـة الـفـنـيـة فى
اإلســكـنــدريــة ? إن كـانت احلــركــة الـفــنــيـة بــاإلســكـنــدريــة سـوف
ـسئـولة والـتشـيع والتـعصب تـزدهر بـالتـكـريس لردود الـفعل غـير ا
كان سـرحية باإلسكـندرية لتـتحرك  واجلهل فلتـذهب احلركة ا
نطق البلطجة " وأنت سرح إن التـشيع وحتويل الفن  آخر غير ا

معانا وال علينا " لن يؤدى بنا ألى رقى منشود.
بالتعاون مع كرييشن جروب كالكيت تانى مرة

ــا أراد ذلك الــرجل أن يــعـتــذر عــمــا بــدر مـنـه ولـكـن بـدال من ر
ذلك ســعى لــيــتـنــصل من خــطــأ ارتــكــبه فــكـيـف يـكــون مــخــطــئـا
وماهـو اخلـطأ أنه بـسـيط مجـرد مـشاكل بـالصـيـاغة - اسـتـغلـها
ــسـتــغـلــون الـســبــوبـيــون أمـثــال كـومــبــارس اإلعالنـات ومــسـرح ا
الـقطاع اخلـاص مع االعتـذار لهم بـالطـبع ألنه فى النـهاية أكل
ـثقف أن يشـرح لنا مشـكلة الـصياغة عيش  –ثم حاول الرجل ا
أحمد زيدانواخلـطـأ فى مـوضـوع كـريـيـشن جـروب الـذى  استـغاللـه أبشع  على رزق

ــســـرح هــو جــهــد جـــمــاعى ولــيس ــســـاعــدة فى ذلك ألن ا ا
ــنــاسـب فــإنـنــا ســوف نــنــجح ـكــان ا فــرديــاً فــإذا مــا تــوفــر ا
جــمـيـعـا فى نـقـل هـذه الـفـرجـة ولـكن بــشـروط مـسـرحـيـة ألن
ــسـئـول ولـكن نـحن ـواطن وا الــثـقـافـة كـذلك هى مــسـئـولـيـة ا
قابل فإن اجلهات كفنان نقدم ما علينا من تعب وجهد وبا
األخرى عليها أن تضع الفـن والثقافة ضمن أولوياتها ألنهما
واطن حب العطاء واإليجابية. يبنيان اإلنسان وينميان فى ا
وقـالت أمل الـدبـاس: الـعـمل لـوحـات ومـشـاهـد تـطـرح قـضـايـا
ـــواطن األردنى وخـــصـــوصــا مـــتــعـــددة الـــتى يـــعـــانى مـــنــهـــا ا
واطن وتـنـبنى انعـكـاسـات السـيـاسات احلـكـوميـة عـلى هـذا ا
أحــداثـهــا الـكـومــيـديــة الـســاخـرة عــلى بـدايــة ووسط ونــهـايـة
فـضـال عن تـنـاول الـوزراء والــنـواب فى لـســعـات حـول أدائـهم
كـما فى اسـتقـبـال شخـصيـة وزير اخلـارجـية األردنى لـهيالرى

كلينتون وإشكالية النواب والصحافة.
وأضافت: وأقدم شـخوصـا نسائـية مـتعددة ومـتمـايزة كعـاملة
نظـافة فى مـكتب رئـيس الوزراء وزوجـة وشخـصيـة إنسـانية

رض أنفلونزا اخلنازير.  مصابة 
وقال مؤلف النص تامـر بشتو:  فى هذا النص  أعاين احلال
الــذى وصل إلــيه الــشـعـب األردنى فى مــعـانــاته والــتــراكــمـات
الـــتى أدت إلـى إيـــصـــاله إلـى حـــاالت مـــعـــيـــنــــة فى الـــســـلـــوك

وقف.  والتفكير ومن خالل مشاهد تنبنى على كوميديا ا
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رغم أن الـفــنــان أحـمــد مــخـتــار خــاض جتـربــة الــسـيــنــمـا مع
مـخرج كبار أمـثال يوسف شاه يـوسف مرزوق محمد
خــان إضــافــة إلى احــتــرافه الــتــقــد الــتــلــيــفــزيــونى إال أنه
سـرح بـيـته بعـد أن قـدم ما يـقـرب من ثالث مـازال يـعتـبـر ا
ــسـرحـيـات جتــربـة مـسـرحــيـة كـمــمـثل بـخالف الــعـديـد من ا

التى قدمها كمخرج.
يــلـعـب مـخــتــار الـذى يــؤدى دور «الــقـنــصل» الــشـيـخ الـضــريـر
ــتــهن حتــفــيظ الــقــرآن الــكــر لألطــفــال وتــمــضى الــذى 
حـيـاته رتـيـبـة فى ظل رعـايـة أخـته لـهـا وإحـاطـتـهـا بـتـفاصـيل
أيـــامـه حـــتى تــــدخل زيـــنـب حـــيـــاتـه فـــيـــتـــحــــرران ســـويـــا من
قيـودهـمـا. يقـوم مـختـار: كـان لدخـول زيـنب فى حـياة الـقـنصل

أثر عظيم على حياته مثلما كان له نفس األثر على حياتها هى أيضا.
ويـضـيف مـخـتـار الـرؤيـة الـتى يـقـدمـهـا اخملـرج عـادل حـسـان بـجـمـعه بـ شـاعـريـة بن
ولوية كل ذلك فى جلون والشـعر احملفـوظ والطقـوس الصوفيـة التى تسـتع فـيها بـا
تـمـاسـة ال تـسـتـطـيع أن تـفـصل فـيـهـا ب ـسـرح جملـمـوعـة من الـدوائـر ا إطـار يـحـول ا

الغناء والتمثيل.

جتـربـة خـاصـة ذات أجـواء طـقـسـيـة مـن إنـتـاج مـسـرح الـشـبـاب يـقـود اخملـرج «عـادل حـسان»
وسم الشتوى. بروفاتها حالياً استعداداً لعرضها فى ا

ؤلف حـسان اخـتار أشهـر نصوص الـطاهر بن جـلون «ليـلة الـقدر» وعمل عـليهـا طويالً مع ا
حــا حـافظ لـتـخــرج من حتت فـكـرهــمـا وقـد بـات اسـمــهـا «اجلـبل».. وتـطــعـمت بـرقـصـات

ولوية فى محاولة طموحة لإلمساك بجوهر فكرة بن جلون. ا
مـسرحنا شـاركت صناع «اجلبل» وأبـطاله واحدة من لـيالى البروفـات الشاقة فكـانت السطور

التالية.

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

سرح كانت صامتة ال تتكلم  ولم > تقول مارى منيب :  إن أول يوم لها على ا
تستطع التمثيل وكانت بداياتها فى فرقة فوزى منيب وكانت منشدة! وبعدها

ثالت الفرقة.  أصبحت ضمن 

ساعدتها وكان من ب زبائن األم أسرة > مرضت األم واضطرت مارى وأليس 
جبران نعوم مدير فرقة الريحانى والذى اقترح على األم أن تعمل الفتاتان فى
الفرقة لكن األم رفضت بشدة  لكنها وافقت حتت ضغط احلاجة. 
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يــة إضـافــة إلى مـشــاركـته الــتـمــثـيــلـيـة ـســرحـ ا
فقـد قام أيـضًا بتـصمـيم االستـعراضات وهى
ــهــمـة ــارس فــيــهــا هــذه ا ــرة األولى الــتى  ا
ــؤشـــرات إلى أنه جنح أيـــضًــا كـــمــا يـــر ا وتـــشــ
ـثالً وشـاعرًا ومـؤلـفًا لـلـمسـرح.. يـعنى جنح 
من اآلخر سبع صنايع.. بس البخت زى الفل

مش ضايع.

بـــدأ مـــحـــمــــد عـــوض مـــشـــواره الـــفـــنى كـــاتـــبًـــا
لألشـــعــار حـــيث كـــان قـــد اكـــتـــشف مـــوهــبـــته
الـشـعـريـة مـبـكـرًا وجـربـهـا بـالـتـالى ووثق فـيـها
ومن ثم فــقـد ســارع دون تــردد بـقــبــول عـرض
ـسـرحـيـة "حـسن قـرن الـغول" كـتـابـة األشـعـار 
ولم يــخب ظـن من اخــتـاره لــكــتــابــة أشــعــارهـا
ا ـسرحية وجنحت األشعار  حيث جنحت ا
شجـعه على خـوض التـجربـة ثانـية ولـكن هذه
ــرة كــان أكــثــر جــرأة وتــوســعًــا حــيث اقــتــحم ا
ـسـرحى إضـافــة إلى كـتـابـة مــجـال الـتـألـيـف ا

ـــــســــرحـى "مــــ األشـــــعــــار وقـــــد فــــاز نـــــصه ا
ـســابــقـة ــركـز األول فـى ا الــســبب" بــجـائــزة ا

التى نظمتها إدارة محافظة أسيوط.
ـا كــمــمــثـل فــقــد شــارك مــحــمــد عــوض فى أمـَّ
عـدد من الـعـروض مــنـهـا "لـعب عــيـال" تـألـيف
ـر" تألـيف صـبرى نعـيم األسـيوطى "الـزمن ا
يـــسى وإخـــراج خـــالـــد أبــو ضـــيـف "حــوش عـــ
" قـراقوش" إخـراج خالـد أبو ضـيف "اجملان
إخـــراج أحـــمـــد إســـمـــاعـــيـل "ومع خـــالـــد أبـــو
ضــيف" قــدم أيــضًــا "عــرس كــلــيب" وفـى هـذه
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مروة سعيدمحمود احللوانى

ـسرح منذ ارس السـيد فتـحى التمـثيل على خـشبة ا
أكـثر من خـمـسـة عشـر عـاما قـدم خاللـهـا عددا كـبـيرا
ـهــرجـانـات من الـعــروض كـمــا شـارك فى الـكــثـيــر من ا

وحصل على عدد من اجلوائز.
ثل عن فـقـد حصل "مـثالً يعـنى" عـلى جائـزة أحـسن 
دوره فـى عــــرض "رحالت ابـن بــــســــبـــــوســــة"  فى أحــــد
سـرحية من تأليف مهـرجانات الثـقافة اجلماهـيرية وا
السيد حـافظ كما حصل على نفس اجلائزة عن دوره
ـثل فى عــرض "درب األحالم" وعــلى جــائــزة أحـسـن 
ــــلـــيـم بـــأربــــعــــة" وكل هـــذه ثــــان عن دوره فـى عـــرض "ا
اجلـــوائـــز حـــصـل عـــلـــيـــهـــا من مــــهـــرجـــانـــات الـــثـــقـــافـــة
اجلمـاهيـرية الـتى إقامـتهـا شيـئا مـهمـا للـغايـة معـتبرا
ــتــنــفس الــوحــيــد والــشــرعى لــفــنـانـى األقـالــيم إيــاهـا ا
ونـافـذتهم احلـقـيـقيـة الـتى يـطلـون مـنـها عـلى اجلـمـهور
والنقـاد وحتدث الـتواصل الفـكرى بيـنهم وب حـلقات
ــســـرح األخــرى ولــذلك يـــتــمــنى الـــســيــد أن يــشــارك ا
ـهـرجــانـات كــمـا يــتـمـنى أن بـعــروض كـثــيـرة فى هــذه ا
ـهـرجــانـات حـمالت إعـالمـيـة مــكـثـفـة تـصـاحب هــذه ا
حـــتى تـــوضع فى دائـــرة الـــضـــوء. كــمـــا يـــتـــمـــنى إقـــامــة
ــهـــرجــانـــات الـــكــبـــيــرة ـــوازة ا مــهـــرجــانـــات صـــغــيـــرة 
لتستوعب نوعية أخرى من العروض قد ال يتاح لها أن

. تصل إلى القاهري

أمانى السيد أحمد
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بدأ مـحمد عبد العـظيم التمثيل فى مـسرحيات للطفل
ـســرحـيــة مع الـراحل طـه عـبـد قــدمـتــهـا فــرقـة مـلــوى ا
هرج واألسد مهمة اجلابر حيث شارك فى عروض (ا

صعبة جدا البئر كليلة ودمنة حتى عام .1995
ثم شـارك محمد بـعد ذلك فى عرض (اجلرن يـا بهية
وخبرينى حلـقة نار) أيضا مع اخملرج الراحل طه عبد
اجلـابــر و"اسـتـغــمـايـة" إخــراج خـالـد أبــو بـكـر ثم "رجل
فى الــقـلــعـة" إخــراج إسـمــاعـيل مــخـتــار اشـتــهـر مــحـمـد
عــــظــــيـــــمــــة. بــــاألداء اجلــــاد وأداء أدوار الــــشــــر نــــظــــرا
لضخـامته اجلـسدية الـتى يسـتغلـها اخملـرج حينـما يراه
كـــذلـك قـــدم مــــحـــمــــد مع رأفت مــــيـــخــــائـــيـل عـــددا من

عروض فـرقة مـلوى ومـديـريات الـشبـاب والريـاضة فى
الــفــتــرة من  2007 – 2000مــنــهــا (اصــحى يــا نــا

الــصـــفـــقــة الـــواغش الــزوبـــعــة) لـــذلك تـــنــوعت أدواره
حسب طبيعة الـعرض واختيار اخملرج وهو يفضل لعب
ــركـبــة ويـجــيـد تـقــمـصــهـا بــشـكل يــبـهـر الــشـخــصـيـات ا
اجلمهور واللجان الفنية معا. تألق محمد عبد العظيم
ــــهـــــرجــــان فـى عــــرض (إيـــــزادورا) الـــــذى شــــارك فـى ا
التجريبى عام  1994كما حـصل على (مركز أول) فى
عـروض قـدمهـا مع الـشـبـاب والـريـاضـة شـعـبة الـطالئع
ومـــنــهـــا (الــســـبـــنــســـة الــبـــئــر اجملـــهـــول) إخــراج رأفت
مـيخائيل شارك "عـظيمة" فى عـدد من عروض الفرقة
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الـقوميـة منـها (طـقوس الـرحيل) إخـراج أسامة طه فى
ــسـرح  2007 كــمـا شــارك أيـضًــا فى عــروض نـوادى ا
ـمـر) إخـراج جـمال ومـنـهـا (اجلـعـان عـلم أغـنـيـة عـلى ا
مـحروس. كذلك شـارك فى عدد من البـرامج الدرامية
الــتى تـنـتـجـهــا الـقـنـاة الـسـابــعـة مـثل (احلل إيه فـوازيـر
الـرواد جــذور األرض) لم يــجــرؤ عـلـى تـقــد مــشـروع
إخراجى ألنه يعتقد أن التـمثيل موهبته احلقيقية التى
يـجــيـدهــا تـمـامــا فـهــو يـتـمــيـز فى لــعب الـتــشـخــصـيـات

اخملتلفة دون خوض مغامرة اإلخراج.

ــرحـلـة ــمـثل واخملــرج مـحــروس عـبــد الـفــتـاح مـشــواره الـفــنى مـتــفـرجــا من بـعــيـد فى ا بـدأ ا
مـثل عـلى اخلشـبة وحركـاتهم فيـتمـنى أن يفعـل مثلـهم وهو ما اإلعـدادية جتـذبه كلمـات ا
ـسـرح وانضم قـرره وأقـدم عـلـيه فى مـرحـلـته الـثـانويـة حـيث قـدم نـفـسه إلى مـشـرف فـريق ا
ـثـالً ويـشــارك فى عــدد من الــعــروض مع اخملــرج عــبــد الــواحـد بــالــفــعل لــلــفــريق لــيـصــبـح 
السعيد يـذكر منها عـرض "الفيل يا ملك الزمـان" ويقدم مع اخملرج سيـد على السيد عرض

"أمير احلق".
ـؤسسة الـعمالـية فيسـتعيـنون به فى عروضـهم فيشارك يلـفت تمثـيله أنظار بـعض مخرجى ا
مع اخملــرج سـامـى الـعــشــمــاوى فى عــرض "احملــقق" ويــقــدم عــددًا من الــعـروض األخــرى مع

مخرج آخرين.
ويــنـتـقل مــحـروس عـبـد الــفـتـاح نـقــلـة أخـرى حـيــنـمـا يـبــدأ فى الـتـعــرف عـلى مـسـرح الــثـقـافـة
اجلماهيرية وينضم إلى فرقة قصر ثقافة شبرا اخليمة وتتوالى مشاركاته.. فيقدم "كممثل
عــددا من الــعـروض مــنـهــا "لــعب عـيــال" مع اخملــرج صالح مــحـمــود "صــبـاحــيـة مــبــاركـة" مع
" مع مـحـمـد اخلـولى كـمـا شـارك فى عـرض آخر اخملـرج طه عـبـد اجلـابـر "ملـك الشـحـاتـ
من إخـراج الـراحل مـؤمن عـبده قـطع مـحـروس مـشـوارا تـمـثـيـليـا مـعـتـبـرا أكـسـبه الـكـثـير من
ــمـارســة اإلخـراج مع مــا كـان يــحـمــله داخـله من رغــبـة فى أن يــصـبح اخلـبــرات الـتى أهــلـته 
مخـرجـا له رؤيـة خـاصة.. لـذا فـقـد عمـل أوالً كمـخـرج مـنفـذ مع عـدد من اخملـرجـ قبل أن
تـكامـلة ومـراكز ارس مـهمـة اإلخراج مـنفـردا أوالً مع فرق الـشبـاب والريـاضة واألنـشطـة ا
الـفـنـون ثم مع فـرق الـثـقـافـة اجلـمـاهيـريـة وقـد بـدأ مـحـروس مـشـواره اإلخـراجى عام 1990
وشـارك بعـروضه فى عـدة مهـرجانـات كمـا كان يـجـمع ب الـتألـيف واإلخراج ومن الـعروض
الـتى قـام بـإخـراجـهـا وتـألـيـفــهـا مـثالً "مـدد يـا وطن" وحـصل عــنـهـا عـلى جـائـزة من مـهـرجـان
احتــاد الـــعــمــال ثم "كــله بــيــضــحك عــلـى كــله" بــعــد ذلك  اعــتــمــاده كــمــخــرج فى الــثــقــافــة

اجلماهيرية بعرض "قلب الكون" من تأليف أشرف عتريس.
أخـرج محـروس عـبـد الفـتـاح عـرض لـلـطـفل هـما: "حـكـايـة األميـرة شـهـباء" مع فـرقـة قـصر
ثـقــافـة كــفـر تــصـفــا من تـألــيف يس الــضـوى و"أرض األحالم" تــألـيـف وائل أبـو طــالب وهـو
ـركـز الـثـانى "أحـسن عـرض وأحــسن إخـراج" فى مـهـرجـان الـطـفل الـعـرض الـفـائـز بـجـائــزة ا

الذى أقيم مؤخرا على خشبة قصر الطفل بجاردن سيتى .

سرحى عاصم > اخملرج ا
جناتى سافر هذا األسبوع
إلى أمريكا للحاق بزوجته

الفنانة أمانى يوسف
ية بعوثة من أكاد ا
الفنون للحصول على

درجة الدكتوراة.
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ـسرحيـة وعمل كمـدرس مساعد بـالقسم ـعهد الـفنون ا تخـرج حا حافظ من قـسم النقـد والدراما 
ـسـرحيـة األولى اخـتـار حافظ أن ذاته إال أنه اخـتار الـكـتابـة الـروائـية مـجـاال لإلبـداع.. وفى جتربـته ا
يــقــوم بــإعــداد روايــة فــكــان نص «اجلــبل» عن روايــة «لــيــلــة الــقــدر» لـلــكــاتب

التونسى الطاهر بن جلون.
: حـ قـرأت الـرواية أسـرتـنى تـمـامـا الشتـبـاكـهـا مع هم شـخصى يقـول حـا
ـهـا فى قـاعـة الـغـورى ولكن هـو كـيـفـيـة الـتـعـامل مع الـتراث فـكـرت فى تـقـد
التجربة لم تكتمل وبـعد فترة فاحتنى عادل حسان فى تقد عمل له ملمح
تـراثـى فـعــاد إلى ذهــنـى مـشــروع إعــداد هــذه الــروايــة وحــ جـلــست ألكــتب
ـسـرحى لم أعـاود قـراءة الـروايـة مـكـتـفـيـا بـالـقـراءة األولى وتـعـامـلت الـنـص ا
سرحى معـها كتكئة ولم أقم بإعـدادها بالشكل التقـليدى بل أضفت للنص ا

اقتباسات من ابن عربى وألف ليلة وليلة.
ويـضـيف: مـسرحـة الـروايـة لـيست عـمالً جـديـداً فـهنـاك روايـة «عـودة الروح»
مثال لتوفيق احلكيم التى  حتويـلها ألعمال مسرحية وسينمائية وفى رأيى
سـرح خصـوصا ح تـمتاز بـحس الصـورة وتغلب أن الرواية أكـثر شـموال من ا

فيها النزعة الدرامية عن التقريرية.
تد لساعت ويؤكـد حا أن تكثيفه للنص القتناعه بـأن اجلمهور ال يحتمل مشاهدة عـمال مسرحيا 

دون أن يكون مبهرا وبالتالى فهو ال يريد اجملازفة.

حا حافظ

أحمد مختار: احلب غير حياة القنصل..
سرح لـ«دوائر متماسة»  واخملرج حول ا

أحمد مختار

â∏HÉb :iõeQ ≈eGQ
ìô°ùŸG ≈∏Y ≈°ùØf
رغم حداثـة سـنه قدم رامى رمـزى ما يـزيد
عن ثالثــ عـــمالً مــســـرحــيــاً فى الـــثــقــافــة
اجلــمــاهــيـــريــة ومــســرح اجلـــامــعــة والــفــرق

احلرة.
ومن خـالل عــــرض اجلـــــبـل يــــخـــــوض رامى
جتربته األولى فى
مـــــســـــرح الـــــدولــــة
يــــــــجـــــــــســـــــــد رامى
دورى الـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــم
واحلــاوى والـــثــانى
ثابة شاهد على
الــــعـــــصــــر جــــرابه
مــــــــلـىء بــــــــاألدوات
واحلـــــــــــكــــــــــــايـــــــــــات

رتبطة بها. ا
يـــــــقـــــــول رامـى عن
الدور: تـصور أن الـشخـصـيتـ تلـتقـيان فى
ـــشـــكــلـــة اســتـــعــاض الــعـــرض وحال لـــهــذه ا
اخملرج بالصوت بديالً عن شخصية العم.
ال يخفى رامى سعـادته بالعرض والطقوس
ـشـاركة الـصـوفـيـة داخـله قـائال: هـذه هى ا
األولى لى فـى عـــــرض كـــــهـــــذا حـــــيث تـــــظل
اإليـقـاعـات طــوال الـعـرض أحـيـانــا تـتـسـيـد
الـعرض وأحيانا أخـرى تعود للـخلفية وذلك
يفرض بال شك طريـقه فى األداء التمثيلى
مـختـلفـة عن التـقلـيدى ورأيى أن الـعرض ال

ولوية والراوى. ه دون ا كن تقد

 رامى رمزى
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 نيرم كمال

ان الصيرفى: كسرت احلاجز النفسى إ

ان الصيرفى إ

ـا يقارب اخلمس سـنوات اكتفى ان الـصيرفى عن التـمثيل  توقف إ
خاللها بـاإلخراج حتى عـرض عليه اخملـرج عادل حسـان جتسيد دور
ـتعـلـقة بـتـهيـبه من الـعمل مع األب فقـام بـتنـحـية هـواجسـه الداخـليـة ا
اخملـرجـ الشـبـاب ألنهم من إيـقـاع مخـتلـف على حـد قـوله وافتـقاده

تعة التمثيل منذ زمن طويل.
ـان الصـيرفى الـذى يلـعب دور األب الذى يـقع فريـسة لـفكرة يقول إ
افـتقـاد إجنـاب الولـد لـذا أشـاع عن ابنـته زيـنب حلـظـة ميالدهـا أنـها
ولـد وألبـسهـا لبـس األوالد وحلق لـها شـعرهـا كـجزء من الـزيف الذى

يحكم كل سلوكياته.
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ولوية الـعاشق للـتراث واإلنشاد عامر الـتونى فنـان ا
الــــــــــصـــــــــــوفـى وضــع أحلــــــــــان
الــعـــرض وشــارك فى غـــنــائه
وعن الـــــتـــــجــــربـــــة يــــقـــــول: فن
ـولـويـة أحد أشـكـال اإلنـشاد ا
الـــصــــوفى يـــســــتـــخـــدم اآلالت
ـــوســيــقــيــة وهــو مــبــنى عــلى ا
فـكــرة دوران الــدراويـش حـول
مـركـز تـشبـهـاً بـفـكـرة الـطواف
الــــــصـــــوفى ال يــــــقـــــوم بــــــعـــــمل
بروفـات عـلى الطـقس وهـذا هو
مـــا حـــافــــظت عـــلـــيـه فى الـــعـــرض حــــتى ال يـــتـــحـــول

الطقس إلى استعراض.

سرح ثلة مسرح أعشق ا أنا أصالً 
وأعـــتـــبــره عـــمـــلى األســـاسى حـــتى لــو
عـــمـــلت فـى الـــفـــيـــديـــو هـــكـــذا بـــدأت
نــــيـــرمــــ كـــمـــال حــــديـــثــــهـــا مــــشـــيـــرة
لــســعــادتــهــا بـالــعــرض وبــكــاتــبـه حـا

قـــــــــائــــــــلــــــــة:
ـــؤلف هـــو ا
األصــل فـى
الـتـشـخيص
ألنـه وحـــــده
القـادر على
تــــــفـــــجــــــيـــــر
أحـــــاســــيس
مثل وهى ا
الــــــــصـــــــفـــــــة
الــــــــــــــــــــــــــــــتـــى
تـــتــوافـــر فى حـــا حـــافظ رغم كـــونه

مؤلفا شابا.
نـــــيــــرمـــــ الـــــتى جتـــــســــد فـى عــــرض
«اجلـبل» شـخــصـيـة شــقـيـقـة الــقـنـصل
الـتى ربته صغيـراً واحتضـنته وأعطته
كل شـىء ووصل حـــــبـــــهـــــا لـه لـــــدرجــــة
الــغــيــرة عـــلــيه والــقــســـوة عــلى كل من
حتاول أن تـأخـذه منـها تـصف دورها
بـأنه يـعـالج مـسـألـة إنـسـانـيـة مـجـسدة
بـــشـــكـل جـــمـــيـل وحـــوار واضح يـــؤدى
تلقى. عنى فى سالسة تقربه من ا ا
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ـمثـلة اجملـتهدة أمـل عبد الـله دور زينب تـلعب ا
التى وأد أبـوها أنـوثتـها مـنذ والدتـها إذ ألـبسـها
ثـوب الــذكــور وأشــاع أنه
أجنب ولداً وقتل القابلة
ـة لـطـمس مـعـالم اجلـر
وعــــــاشت زيـــــنـب كـــــولـــــد

حتى مات والدها.
ال تــــــــــخـــــــــفـى أمـل مـــــــــدى
سـعادتهـا بالدور وتـخوفها
منه فى نفس الوقت فهى
تـؤدى دور الـولـد فى جـزء
ــســرحــيــة ودور الــبــنت من ا
فى جـزء آخـر لــكـنـهــا مـطـمـئــنـة ألن اخملـرج راعى

تعلقة بالدورين. كافة التفصيالت ا

أمل عبدالله عامر التونى

cyan magenta yellow black File: 3-30�fl�˙��Æ˝�”�1
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احملـاولة لـبعث الـفن العـربى. كان مـوضوع
ـــعـــلـن عـــنـــهـــا (هـــارون الـــرشـــيـــد الـــروايـــة ا
وجـعـفـر).. وقـيل إنهـا مـكـتـوبة بـبـيـان عربى
رفــيع تـــتــخـــلـــلــهـــا أشــعـــار تــنـــشــد إنـــشــادا.
امتـطيـنـا للـخيـول وسرنـا تتـقدمـنا مـشاعل
ــتــوهـــجــة واخــتــرقـــنــا زقــاقــا الــســنـــديــان ا
ضـيــقــا وهـبــطـنــا درجـا مــنــحـدرا (يــصـعب
عــلى اخلـيـل اجـتــيــازه) وبـلــغـنــا بــيـتــا تــعـمه
الــفـوضى وهـو يـغص بـجـمع حـاشـد كـانـوا
ـــا أدخــــلـــنـــا إلـى قـــاعـــة فى هــــرج ومـــرج و
االســــتـــقـــبــــال وجـــدنـــا ثـالثـــة من الــــعـــلـــمـــاء
ـفــتـيـان والــقـاضى. وكـانت الـوقــورين هم ا
الـورود مـنـثـورة فى أرجـاء الـقـاعـة واألنـوار
تـــتـــوهج فـى كل نـــاحـــيـــة فـــتــــوالت عـــلـــيـــنـــا
عـــــبـــــارات الــــتـــــرحـــــيب ثـم أديـــــرت أكــــواب

القرفة الساخنة.
ــســرح فــقـد أقــيم أمــام الــبــيت وكـان أمـا ا
ثـال الذى نـحرص عـلي حتقـيقه فى عـلى ا
قـاعـاتنـا الـتـمثـيـلـيـة. باب فى الـوسط تـعـلوه
كـوتــان وعــلى جــانـب مـنـه نــافـذتــان كــانت
"الـكواليس" فى آخـر الفنـاء وبالقـرب منها
ــنـصــة فــقـد تــقع األبـواب اجلــانــبــيـة أمــا ا
أقـــــيــــمـت في الـــــصــــدر وجـــــلس الـــــنــــظــــارة
أمـــامــهـــا ونـــشــرت فـــوق الــقـــائــمـــة ظل من

أشرعة السفن.
كــــــان هـــــؤالء قــــــد شــــــاهـــــدوا فـى أوربـــــا أن
سرح له أنوار أمـامية وتقوم فى مقدمته ا
(كـوشـة) لـلـمـلـقن فـتـوهـمـوا أنـهـا من لـوازم
ــســرح الـضــروريــة فــألـصــقــوهــا حـيث ال ا
حــاجــة إلـيــهـا. وعــلى ذلك وضــعــوا كـراسى
جلــلــوس اخلــلــيــفــة ووزيــره ومــرايــا كــبــيـرة
ــا شـــاهــدوه عــلى لـــلــســيـــدات (مــتــأثـــرين 
ـســارح األوربـيــة). أمـا األزيـاء فــقـد كـانت ا
تبدو على األقـل مطابقة للتاريخ أما أدوار
الـنـســاء فـقـد قــام بـهــا شـبـان مــرد جنـحـوا
مثل ا لم يكن ب ا تماما فى تنكرهم. و
نــــســـــاء لـم تــــقـع عــــيـــــنى عـــــلى امـــــرأة بــــ
ـطـلة فـتـوحة ا احلـضـور وال فى النـوافـذ ا

على احلديقة!..
ومـثلت ب الـفصل الـثانى والثـالث هزلية
قـصـيرة يـدور مـوضـوعـهـا عـلى زوج خـانته
ـوضــوع خــطــيــرا جـدا زوجــته. وقــد كــان ا
ــفـتى الــسـابق الــذى تـابع وقـد أقــر بـذلك ا
تـطـور احلــوادث بـاهــتـمـام زائــد ولم يـتـورع
عن أن يـكــشف ألحـد الـطـرفـ عن خـطط
الـطـرف اآلخــر. واحلـقـيــقـة أنه زج بــنـفـسه
فـى احلـــــوادث وكــــــأنه كــــــان يـــــقــــــوم بـــــدور
(اجلـوقة) رائيًـا أو مجـندا. وقد تـنبه الزوج
أخــيـرا عــنــدمـا رأى من الــنــافـذة اجلــانـبــيـة
ـفـتى من الـسـيـدة وعـشـيــقـهـا بـيـنــمـا كـان ا
عـلى كــرسـيه يــنـتـقــد بـشـدة إجــرام الـزوجـة
وبالهــة الــزوج. وقــد قـــابل اجلــمــهــور هــذه
ا سـاعد احلمـلة بـعاصـفـة من الضـحك 
عـلـى جنـاح هـذه الهـزلـيـة جنـاحـا يـغـرى فى
ـــــمـــــثـل الـــــذى لم ـــــقـــــام األول إلى هـــــذا ا ا

ؤلف فى مسرحيته. يدخله ا
وقـد حفظ لنـا الدكـتور محـمد يوسف جنم
ـــــســـــرح الــــعـــــربى - هـــــذه الــــوثـــــائـق فى: "ا

دراسات ونصوص - مارون النقاش).
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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
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

14من  سبتمبر 2009 

> ولدت مارى سليم حبيب نصرالله فى إحدى ضواحى العاصمة السورية دمشق
فى   11فبراير 1905 وقد جاءت معها أسرتها إلى  القاهرة وسكنت حى شبرا
وبدأت تتفتح موهبتها الفنية فى عمر مبكر.

14من  سبتمبر 2009  العدد 114
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 العدد 114

 تتابع اللوحات
مع األحلان

البديعة والغناء
جعل من

ولد» «عروسة ا
عرضا رائعاً

صـ12

لك لير وواقعة  ا
تقسيم التاج
لكى صـ9 ا

هل يكون
 «االختيار» 
مع احللم أم من
الواقع صــ11

 محمود األلفى ..
ح طارده 
ضابط البوليس

لينتصر عليه صـ27

 اخملرج محمد
فوزى: الفرق

ستقلة لم تأخذ ا
حقها صـ6

سرح  أدوار متعددة لعبها ا
عاصرة.. السورى فى الثقافة ا
عنها يكتب جوان جان صـ26

صورة الغالف

 من سيرة وحياة
الفنانة الكبيرة
مارى منيب

مختارات العدد 

 حمام رومانى يلقى
بالظالل على
شكالت التى ا
تواجه احلرية

كمسألة حياة صـ13

جملموعة من
صري الفنان ا

لوحات العدد

اخملرج محمد
مرسى: لن
ينصلح حال
سرح إال إذا ا
تصالح النقاد مع
اجلمهور

صـ7

 رسائل ونصائح ال
منطقية 
فى مواجهة

األقزام والساحرة
العجوز  

امبراطور البلى
صـ15

سرحي جريدة كل ا

صرية باإلسكندرية  > كان والدها مضارباً فى البورصة وبالتحديد فى البورصة ا
 . تلكه وضارب مرة أخرى إال أنه خسر أيضاً وقد خسر أمواله وباع كل ما 
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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

 اخملرج عاصم رأفت:
تخصص   اخملرج ا
فاحت «محل بقالة»

 اخملرج شريف شلقامى: 
نريد شراكة ب البيت

ستقلة   الفنى والفرق ا

 عبدالغنى داود يكتب
 عن مصير النص ب الكتابة
سرحى واجلمهور والفضاء ا

 عرض عروسة 
تنوعة ولد والطرق ا ا

الستلهامها

فوتوغرافيا العروض

مدحت صبرى
 عادل صبرى

تـشـخـيص روايــتى بـدون إشـارات تـدل عـلى
مــــــــا يـــــــنــــــــبــــــــغى عــــــــمــــــــله فــــــــاألحــــــــسن أال

يشخصها!..".
وفى عـام 1849 قـدم روايــته الـثـانــيـة: "أبـو
ـغــفل.. أو هـارون الـرشــيـد" وكـان احلــسن ا
شـاهدين السائح اإلجنليزي داود من ب ا
أركــوهـــارت مـــؤلف كـــتــاب: "لـــبـــنـــان - جــبل
ســوريــا - تـاريخ ومــذكـرات" الــذي قـال: "..
سرح. إن وبعـد انتـهاء اجملـلس ذهبـنا إلـي ا
الـروايـة الــتى افـتــتح بـهـا أول مــسـرح عـربى
قـــد وضــــعـــهـــا ابـن أحـــد أعـــضــــاء اجملـــلس
وقـامت بتـمـثـيلـهـا عائـلـته وهى عـديدة فى
بـيـتـهم الـقـائم فى الـضـواحي وهم مـوارنـة
يـنـتسـبـون إلى مـارون فـمن عـجـيب االتـفاق
أن جنـــــد اسم عـــــائـــــلـــــة فـــــرجـــــيل فـى هــــذا

قـــدم مــــارون الـــنــــقـــاش (1817 - 1855)
أول مـسرحـية عـربـية سـنة 1847 . وألقى
قبل بدء "البخيل" خطبة يوضح بها هدفه.
جــــاء بــــهـــــا: ".. وهــــا أنــــا مــــتــــقــــدم دونــــكم
الم لــهـؤالء مــحـتــمال فــداء عـنــكم إمــكـان ا
ــــعـــتــــبــــريـن أصــــحـــاب اإلدراك األســــيــــاد ا
ـعـرفـة الـفـائـقـة واألذهـان ــوقـرين ذوى ا ا
تـميزين الفـريدة الـرائقـة الذين هم عـ ا
بـهــذا الــعــصــر وتـاج األلــبــا والــنـجــبــا بــهـذا
القطر ومـبرزا لهم "مرسحـا" أدبيا وذهبا
إفـرجنـيـا مــسـبـوكـا عـربـيــا عـلى أنـني عـنـد
مـــــرورى بــــاألقـــــطـــــار األوربــــيـــــة وســــلـــــوكى
بـاألمـصـار األفــرجنـيـة قـد عـانـيت عـنـدهم
نافع التى من شأنها فيما بـ الوسايط وا
تهذيب الطبـائع "مرسح" يلعبـون بها ألعاباً
غـريـبــة ويـقـصــون فـيـهـا قــصـصـا عــجـيـبـة
فيـرى بهـذه احلكـايات الـتي يشـيرون إلـيها
والـروايـات الـتى يـتـشـكـلـون بـهـا ويـعـتـمدون
عـــلــــيـــهــــا من ظــــاهـــرهــــا مـــجــــازاً ومـــزاحـــاً

وباطنها حقيقة وصالحاً.
ـــــراسح" وقــــال فـى مــــوضـع آخــــر بـــــهــــذه "ا
تــنـكــشف عــيــوب الـبــشــر فـيــعــتــبـر الــنــبـيه
ويــكــون مــنـــهــا عــلى حـــذر. وعــدا اكــتــســاب
الــنـــاس مــنــهـــا الــتـــأديب ورشــفـــهم رضــاب
الـــنـــصـــائح والــــتـــمـــدن والـــتـــهــــذيب فـــإنـــهم
بــالـوقـت ذاته يـتــعــلـمــون ألــفـاظــا فــصـيــحـة
ويـغتـنـمون مـعـان رجيـحـة إذ من طبـعـها أن
تـكون مـؤلفـة من كالم منـظم ووزن محكم
ثم يتـنغمـون بالـرياضة اجلـسدية واسـتماع
ــوســـيــقـــيــة ويـــتــعـــلــمــون إن أرادوا اآلالت ا
مقـامات األحلـان وفن الـغنـا بـ النـدمان
ويـــربـــحـــون مــــعـــرفـــة اإلشـــارات الــــفـــعـــالـــة
وإظـــهـــار األمـــارات الــعـــمـــالـــة. ويــتـــمـــتـــعــون
ـطـربـة ـعــجـبـة واإلشـارات ا بـالـنـظـارات ا
ــفـرجـة ــضـحــكـة ا ويـتــلـذذون بــالـفــصـول ا
ــبــهــجــة ثـم يــتــفــقــهــون ــســـرة ا والــوقــائع ا
ــــدنــــيـــة ــــيــــة واحلـــوادث ا بــــاألمــــور الـــعــــا
ويـــخــرجـــون فى عـــلم الـــســـلــوك ومـــنـــادمــة
ـــلــوك وبـــالــنـــتـــيــجـــة فــهى جـــنــة أرضـــيــة ا
وحـافــلــة سـنــيـة. فــأرجـوكـم أن تـضــعـوا لــهـا

وتسمعوا وهذا ضرب منها فتمتعوا..".
وورد عن الـــــرائــــد الــــكـــــبــــيـــــر قــــوله: ".. إن
طـالوة الــروايـــة ورونــقـــهــا وبـــديع جـــمــالـــهــا
يـتـعلق ثـلـثة بـحـسن الـتألـيف وثـلـثة بـبـراعة
ـشخـص والـثلث األخيـر باحملل الالئق ا
الئــمـة ويــقـول فى وبــالـطــواقم والـكــسـوة ا
شأن اإلشارات الزائـدة فى عملية التمثيل:
"أمـا أنـا فـال اسـتـحـسن هـذه اإلشـارات بل
ـؤلـفـ ـا أنـا عـلى رأى مـولـيـيـر أشـهـر ا إ
بــهــذا الـــفن الــذى قــال: "إن من ال يــحــسن

روايته الثانية كانت
غفل أبواحلسن ا

وشاهدها سائح إجنليزى

سارح تنكشف  على ا
 عيوب البشر فيعتبر النبيه
 ويكون منها على حذر
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ــسـرحــيـة قــدمت فــرقـة الــســامـر ا
ـولـد" الـعــرض الـغـنـائى "عــروسـة ا
ـكـشـوفة فى عـلى مـنـصـة الـعـرض ا
ســاحــة مــنف والــعـرض مـن إخـراج
ــوهــوب حــسن الــوزيــر وقــد قــام ا
ـــ وصــاغ الــنص الــذى بـــتــولــيف ا
اعــــتـــمــــد فــــيه عــــلى أربع عــــشـــرة
قصـيدة شعريـة لثالثة شعراء هم:
فـؤاد حداد مـحمـد جـاد الرب ابن
عـروس.. والـصائـغ الـذى قام بـلـحم
الـــــنــــــســـــيـج الـــــشـــــعــــــرى واخـــــتـــــار
مـــقــــطـــوعـــاتـه وولف غـــزلــــهـــا هـــو
ـنـعم عـبـد ـوهـوب عـبـد ا الـكـاتب ا
ــادى ورسم الــقــادر وصــاغ اإلطــار ا
ــشــهـد الــبــصــرى الــســيــنــوجـراف ا
إبــراهــيـم الـفــو وصــمـم الــرقــصـات
عـصــام مــنـيــر وأبـدع األحلــان الـتى
أضــفت عــلى الـــعــرض بــهــاءً كل من
ـــوهــوب الــقـــديــر أحـــمـــد خــلف وا

وجى.. اقرأ صـ12 حسن ا

 مارون النقاش
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لـلـمـلك رمـسـيس.. دعك من أن الـتـمـثـال ال
ت لـلمـلك رمسـيس بصـلة وال يشـبه حتى
شكلة فى خـروجه علينا بهذا أحـد أقاربه.. ا
الـشــكل الــذى قـلب مــعى - فى احلــقـيــقـة -
كـــومـــيـــديـــا.. لــــو لم يـــخـــرج مـــا كـــان شىء
لـيحـدث.. كانت األمـور ستـسيـر بشـكل عادى
.. ثم أن ونـعود إلى بـيـوتنـا آمـن مـطـمئـن
ساحة حـجم الديكور أصالً لم يكن منـاسباً 
اخلـشـبـة.. كــان ضـخـمـاً بـشــكل غـيـر مـبـرر..
ـجـرد موتـيـفات ـمكن االكـتـفاء  وكـان من ا
بـــســيـــطــة تـــفى بـــالــغـــرض بــدالً مـن شــغل
مـســاحـات كــبـيــرة عـلى اخلــشـبــة خـاصـة أن
لـديــنــا اســتـعــراضــات كــانت فى حــاجـة إلى
الـتنـفس بدالً من هذه الـقطع الـكبـيرة التى
كـادت تــشـفط كـل األوكـسـجــ فى الــسـاحـة
ـكـان لـوال وجــود شـجـرة مـزروعــة أصال فى ا
اسـتغـلـها الـفـوى بـشكل جـيـد وعوضـتـنا عن
نــقص األوكــسـجــ الــذى كــاد يــتـســبب فى

إغماءات كثيرة لوال ستر ربنا!!

لـيــخــرج لـنــا فى الــنـهــائى عــرض مــسـرحى
غنائى اقترب كثيراً من حدود اجلودة.

شـيــئـان فــقط أزعـجــانى فى هــذا الـعـرض..
قـولـة الـتى أصـر علـيـهـا حسن األول فـكـرة ا
الـوزير فى «الـفينـال».. موضـتهـا انتهت.. ثم
أنـها تدعنا أمام خيار واحد لتلقى العرض..
أن نـترك األمـر مـفتـوحاً لـتـتعـدد مـستـويات
ـقـولة الـتـلـقى فـهذا أفـضل بـالـتـأكـيـد من ا
والـــصــرخــة.. فى الــســتـــيــنــيــات كــان األمــر
مـقبـوالً ومطـلـوباً.. اآلن تـغيـرت الدنـيا ومن

عليها.
الـــشـىء الـــثــــانى هــــو تـــلـك االســـتــــجـــابـــة
ـيـكـانيـكـيـة من مـهـنـدس الـديـكـور إبـراهيم ا
الــفـــوى جملــريـــات الــعـــرض.. الــرجـل لــيس
مـسـتـجداً ولـديه خـبـرة طـويـلـة فى تـصـميم
الـــديـــكـــور.. مـــكــتـــوب عـــلـى الـــبــامـــفـــلـــيت
«سـيــنـوغــرافـيــا إبــراهـيم الــفـوى» وهــذا أمـر
ــهم فى أمــر االسـتــجــابـة شـرحـه يـطــول.. ا
ـيـكـانـيـكـيـة.. أن نــشـاهـد أغـنـيـة تـسـتـدعى ا
ـلك رمـسـيس.. وعـلى الـفـور يـخـرج عـلـيـنا ا
ــفــروض أنه ــمــثــلــون حــامــلــ تــمــثــاالً ا ا

الـنوعية من الـعروض التى تكـاد تختفى من
مـسـرحـنا.. وقـد كـان اخملـرج مـوفـقاً أن وضع
ـنجم «شعـر العامـية» فلدى يـديه على هذا ا
شـعراء العاميـة والكبار منـهم بصفة خاصة
ــســـرح الــغــنــائى عــلى ــكن أن يــعــ ا مـــا 
ـرة األولى اسـتــعـادة عــافـيــته: نــعم لـيــست ا
الـتى نــشـاهـد فــيـهـا عــروضـاً مـســرحـيـة عن
مـجموعة قـصائد لشـاعر أو اثن أو ثالثة..
فـقد فعـلها كـثيرون من قـبل وال زالوا.. دعاء
طـعيمة تـقدم هى األخرى «سـكتم بكتم» عن
.. أشـعار الـقطب الكـبيـر أيضـاً صالح جاه
زيد.. وفى شعر العامية زيد وا لكننا نريد ا

صرى لو تعلمون. دواء للمسرح ا
الـعرض الذى أخـرجه حسن الوزير جنح فى
تــقــد عــدة أصــوات غــنــائــيــة مــحــتــرمـة..
مـنـتـصـر األكـرت آسـر عـلى فـريـدة مـحـمـد
أمـ نور وهو مـا يعـد إضافة فـعليـة وواعية
لـلوزيـر كـذلك األحلـان التى وضـعـها أحـمد
ـــــــــوجى خـــــــــلـف والـــــــــراحـل حـــــــــســـــــــ ا
واالسـتعـراضات الـتى صـممـهـا عصـام منـير
كل ذلك  تـضـفــيـره مـعـاً بـحــرفـيـة عـالـيـة

ـســرح عــرضـاً جـمــيل أن تــســتــضـيـف إدارة ا
مـســرحــيـاً خالل أيــام رمــضـان عــلى مــسـرح
سرح البسيط يجب أن يستغل مـنف.. هذا ا
ة بـشكل دائـم طوال الـعام.. كل الـشـهور كـر
ولـيس رمضـان وحده.. لـيس شرطـاً أن يقدم
ـاذا ال يستضيف عـروضاً من إنتاج الـهيئة.. 
الـفرق احلرة وفرق اجلامعات وغيرها لتكون
ـاذا أيضا ال ? و ـسرحـي مـنف ساحـة لكل ا
تـــســـتــــغل هـــذه الـــســــاحـــة إلقـــامـــة نـــدوات
ا يكون سرح? ر ومـلتقيات تناقش قـضايا ا

ذلك فى أجندة اإلدارة البرتقالية?!
تـشــكـر اإلدارة عــلى كل حـال.. وتــشـكــر عـلى
إتـاحـة هذه الـفـرصة لـلـمـخرج حـسن الـوزير
ـولد» من إنتـاج الشئون لـيقدم لنـا «عروسة ا
الــفـنــيـة بــالـهــيـئـة بــرئـاســة د. عـبــدالـوهـاب
نعم عـبد القادر عـبداحملسن وتـأليف عبـد ا
ــسـرح فى الــشـعـر ويـعــيـد اكـتــشـاف طــاقـة ا
مـعتـمـداً عـلى أشعـار قـطب الـعامـيـة الكـبـير
فـؤاد حـداد وكـذلك الـشـاعـرين مـحـمـد جـاد
الـرب وحامـد احلنـاوى مضـفراً إيـاها لـيقدم
.. تـلك لـنــا هـذا الـعــرض الـغــنـائى الــرصـ
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االنـــتـــخــابـــات الـــتى ســـتـــجـــرى يــوم 17
الشهر اجلارى.

وعـلى الـرغم من وجـود عـدة مـرشـح
أقـــــويــــــاء أمــــــام فـــــاروق حــــــســـــنـى فـــــإن
رشح األوفر ؤشرات تشير إلى أنه ا ا
حظـاً وإن كـان الوزيـر نـفـسه قد اعـتـبر
ـعـركـة شـرسـة وقـويـة لـلـغـايـة وأكد أن ا
ـا تـكون مـتسـاوية مع فـرص النـجاح ر
فــرص عـــدم الــنــجــاح نـــظــراً لــضــغــوط
اجلـــمــاعـــات الــيــهـــوديــة وبـــعض الــدول
لـلـحــيـلـولـة دون وصــول مـرشح مـصـرى
ـنــصب الـدولى وعـربى ومــسـلـم لـهــذا ا

الرفيع.
وتعد مـعركـة االنتخـابات التى سـتجرى
يـوم 17 الــشــهـر احلــالى هـى األشـرس
من نــوعــهـــا لــيس فــقط فـــيــمــا يــخص
ـا أيـضا فـيـما مـنـظـمة الـيـونـسكـو وإ
ـتحـدة الثالثة يخص مـنظـمات األ ا
عـــشـــرة فـــلـم يـــحـــدث فـى تـــاريخ هـــذه
ـنـظـمــات تـنـظـيـم مـثل هـذه احلـمالت ا
ـــرشــحـــ لــهــا الــعــدائـــيــة ضـــد أحــد ا
مـثلمـا يحـدث فى معـركة الـيونـسكو مع

فاروق حسنى.
ـعـروف أن االنـتـخـابـات إذا لم حتـسم ا
من اجلــــولـــة األولى فـــســـوف تـــســـتـــمـــر
خـمسـة أيام يـتقـرر بعدهـا من سيـتولى

أمر اليونسكو بدءاً من يناير القادم.

º¡«∏Y ∑hôÑe {
¢üf zº¡∏c
≈fƒeÓ°ùdG ΩÉ°ûg `d 

á«eÉ©dG ô©°T ..ódƒŸG á°ShôY
ìô°ùŸG ábÉW Oóéj

á«eÉ©dG ô©°T ..ódƒŸG á°ShôY
ìô°ùŸG ábÉW Oóéj

á«eÉ©dG ô©°T ..ódƒŸG á°ShôY
ìô°ùŸG ábÉW Oóéj

á«eÉ©dG ô©°T ..ódƒŸG á°ShôY
ìô°ùŸG ábÉW Oóéj

á«eÉ©dG ô©°T ..ódƒŸG á°ShôY
ìô°ùŸG ábÉW Oóéj

á«eÉ©dG ô©°T ..ódƒŸG á°ShôY
ìô°ùŸG ábÉW Oóéj

á«eÉ©dG ô©°T ..ódƒŸG á°ShôY
ìô°ùŸG ábÉW Oóéj

á«eÉ©dG ô©°T ..ódƒŸG á°ShôY
ìô°ùŸG ábÉW Oóéj

á«eÉ©dG ô©°T ..ódƒŸG á°ShôY
ìô°ùŸG ábÉW Oóéj

á«eÉ©dG ô©°T ..ódƒŸG á°ShôY
ìô°ùŸG ábÉW Oóéj

ƒµ°ùfƒ«dG IQGOE’ ¬à«é«JGôà°SG øY kGóZ çóëàj ≈æ°ùM ¥hQÉa

من األفكار التى تتضمنها الكلمة.
وكـــان الـــوزيـــر قــد غـــادر الـــقــاهـــرة إلى
ــاضـى لــعــقــد بـــاريس اخلــمــيـس قــبل ا
لـــقـــاءات مـع مـــنـــدوبى دول الـــعـــالم فى
ـهتـم الـيونـسكـو وعـدد من الوزراء وا
ـنـظــمـة الـدولــيـة وذلك حلـشـد بـشــأن ا
التـأيـيـد الـدولى الالزم خلـوض مـعـركة

يـــلـــقى فـــاروق حــســـنى وزيـــر الـــثـــقـــافــة
ــصــرى والــعــربى واإلفــريــقى ــرشح ا ا
ـنـصب مـديـر عام مـنـظـمـة اليـونـسـكو
كـــلـــمـــة غـــداً «الــــثالثـــاء» أمـــام اجملـــلس
الـــتـــنـــفــيـــذى لـــلــمـــنـــظــمـــة الـــدولـــيــة فى
نظمة فى قر ا اجتماعه الذى يـعقد 

العاصمة الفرنسية باريس.
يـــــســــــتــــــعــــــرض الــــــوزيــــــر فى كــــــلــــــمــــــته
االســتـراتــيــجـيــة الـتى ســيــتـبــنـاهــا حـال
ـنـصب الــدولى الـرفــيع ويـركـز فـوزه بــا
نظمة فـيها على خطـته لتطوير عـمل ا
الــدولــيــة ودفــعــهــا خـطــوات إلـى األمـام
وإعادة الـبـريق إليـهـا من خالل أحداث
ثقافـية كبـرى يعتـزم إقامتـها عن طريق
انـتـقـال الـقـارات ثـقـافـيـاً وتـراثـيـاً وفـنـياً
إلى بـعــضـهــا الــبـعض وإنــشـاء صــنـدوق
يـتم تمـويـله من عائـدات هـذه األنشـطة

الثقافية.
كمـا يركـز الـوزير فى كـلـمته عـلى فـكرة
ـــــدارس اجلـــــوالــــة الـــــتـى تـــــذهب إلى ا
األمـــاكن الــنـــائــيــة واحملـــرومــة وكــذلك
ــرأة ــرأة مـــؤكــداً أن تـــعــلـــيم ا تـــعــلـــيم ا
يـكـسـبـنـا مـدرسـة فى كل عـائـلـة كـذلك
يــركـز عـلـى إجـراء دراسـات عن الــفـقـر
وكيـفـية حتـديه واخـتيـار أكفـأ الـقرائح
ـوجــودة عـلى الــبـســيـطــة لـتـعــمل عـلى ا
نظمة وغيرها تنشيط وإنعـاش هذه ا

 فاروق حسنى
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