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مـحــمـد ويــوسف مـحــمـد ويــاسـمــ أحـمـد
وصبرى أحمد واسراء ياسر وخالد طلعت.
ديـكـورات أحـمـد أمـ هى األخـرى كـانت من
عـناصـر التـوفيق فى الـعرض.. مـنظـر واحد
ال يـكـاد يـتغـيـر لـكـنه كـان بـسـيـطاً وفـى قلب
ـوضــوع ويــعــكس روح احلــارة الـشــعــبــيـة .. ا
زاج الـشعبى اخـتار لـديكـوراته ألوانـا تالئم ا
وتـكــمل مع األداء الـتــمـثـيــلى ومالبس مـنى
ـوسـيـقـيـة لعـطـيـة مـحـمود حـامـد والرؤيـة ا
واسـتعراضـات محمـد سميح الـصورة السمع

بصرية للعرض.
مـايزعج فى هـذا العـرض «فيـناله».. احـتارت
دعـاء طعـيمـة على مـا يبـدو كيف تـوقف هذا
الـشالل اجلــاهـيـنى الــهـادر فـأنـهـت عـرضـهـا
مــرتـ أو ثالث مــرات.. كــان يـجب أن تــكـون
حـاسمـة حتى الـنـهايـة لكـنـها لم تـفعل وهى

حرة.. فلوال اختالف الرأى يا محترم!!
ألسنا فى حضرة صالح جاه

ـمــثـلـ تـمــثـيـلــهـا.. كل ذلـك أضـفى عــلى ا
حــضــوراً ووهـــجــا زاد مــنــهــمــا طــبــعــا أنــهم
وهـوبة مـوجودة ال شك مـوهوبـون أساسـا.. ا
ولـكن يـا لـيـتهـا تـسـتـنـد إلى ثـقـافـة تـقـويـها
وتـدعمهـا.. بعـضهم كان واضـحاً أنه يـتعامل
مع جـاهــ ألول مـرة فى حـيــاته.. ال يـكـفى
.. أن تــكـــون اخملــرجـــة من مـــريــدى جـــاهــ
ـمــثــلــون أيـضــا البــد من خــيط يــربــطـهم ا
بـأعــظم من أجنــبت مـصــر من شـعــراء عـلى
مـدى تــاريـخـهــا.. بـعض الــفـتــور انـتـاب أداء
األوالد.. آه لـــو أبـــحــــروا فى عـــوالـم الـــرجل
وقرأوه بعناية.. لو فعلوها لكان ذلك أفضل.
ورغم تـلك الهفوات النـاجمة ليس عن غياب
ــا عن غـيـاب الـصـلــة احلـمـيـمـة ـوهـبـة وإ ا
بـعوالم جـاهـ فقـد كـان األداء فى مجـمله
مـفرحاً بـدءاً من محمـد عادل وأحمـد بسيم
ومـحمد رمضان وهشام عادل وزكريا معروف
ـحمـود حافظ وتـامر ومى حـامد.. ومـرورا 
الكاشف وريهام دسوقى وانتهاء بآية السعيد
وحـنـان عـادل واألطـفـال فـادى يـسـرى وعـمر

وأضرب له تعظيم سالم.
وفـضـالً عن شـطــارة االخــتــيـار كــانت هــنـاك
أيـــضـــا مــهـــارة االنـــتــخـــاب من بـــ أشـــعــار
.. األشـعار الـتى ضـفـرتـهـا دعـاء مـعاً جـاهـ
فى جـديــلـة واحـدة.. حـتى تــظن لـو لم تـكن
من قــراء الـعم جـاهــ أنه نص واحــد كـتـبه
الـراحل الـكـبــيـر.. من جـزء فى قـصـيـدة إلى
شـطرة أو شطرت من رباعية إلى أغنية إلى
تـعــلــيق من خــارج الــنـصــوص شــكــلت دعـاء
طـعـيـمـة نص الـعـرض عـلي خـلـيـفـة الـلـيـلـة
الـكــبـيــرة  بـذكـاء ورهــافـة حس فـى ومـضـات
خـاطفـة أدت فى النـهايـة إلى وجود مـعنى أو
مـعـان اسـتهـدفـتـهـا دعاء دون أن تـقع فى فخ

الغواية اجلاهينية.
وفــــضالً عـن شـــطــــارة االخــــتـــيــــار ومــــهـــارة
االنـتخاب كانت هناك أيضا جسارة التعامل
مع فــريق الــعـرض.. مــجــمــوعــة من شــبـاب
ـوسـيقى ـسـرحيـة ومـعـهد ا مـعهـد الـفـنون ا
ثل ألول مرة.. لكن روح الـعربية.. بعـضهم 
جـاه الـتى لـها مـفعـول الـسحـر باإلضـافة
طـــبــعــاً إلى اشــتــغـــال اخملــرجــة عــلى فــريق

.. لــيس ضـــعــفــاً مـــنى جتــاه صـالح جــاهــ
ـفـروض أن أضــعف.. ولـيس ضـعــفـاً طـبـعـاً ا
جتـاه دعـاء طعـيـمـة.. أنا ضـعـيف فـقط أمام
فروض أال أضعف. زوجتى وبناتى األربع.. ا
أحتـدث عن إعـجـابـى بـعـرض «سـكـتم بـكـتم»
الــذى أعـدتـه وأخـرجــته دعــاء طــعــيــمـة عن
أشـعــار صـالح جـاهــ ويــقــدم حــالــيـاً عــلى

مسرح الغد.
كـلمة اإلعجـاب ال عالقة لها بـالنقد.. أعرف
ذلك لـكنى معـجب.. هذه مجرد حتـية عابرة
لـعرض يستحق التحيـة وفوقيها بوسة.. أما
الـنقـد فله مـتخـصصـون يحمـونه.. بعـضهم
يـنكل به والله ويبهـدل فى أهله مستنداً إلى
أن سـعادتـه متـخـصص.. كلـمـا سـمعت كـلـمة
«متخصص» أتوقع األسوأ دائماً!! ولكم فيما
ـتـخـصـصـون مـن جـرائم عـبـرة يـا يـقـتـرفـه ا

أولى األلباب.
مـرجــوعــنــا يــرجع لـ«ســكــتم بــكــتم».. كــانت
شـاطرة دعاء طعيمـة فى االختيار.. أن تلجأ
لـصالح جـاهـ فــهـذا يـكـفـيـهـا لإلعالن عن
شـطارتها.. كل من يحب صالح جاه أحبه
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الـقلعة وسط حـشد كبير مـن اجلمهور بلغ
عـــددهم حــوالى عـــشــرة آالف فــرد جــاءوا
لـيـسـتـمـتـعـوا بـأغانـى الـفـنـان مـحـمـد ثروت
الــفـــنــيــة والــديــنــيــة مـــنــهــا "هــاكــتب جــواب
حلبـيبى وأقوله ـ يـا حلـو صبح يـا حلو طل
ـ كل مــــــاشى مــــــاشى ـ وأنـــــا كـل مـــــا أقـــــول
الــتــوبـة ـ الــقــلب يــعـشق كـل جـمــيل ـ صــفّـر
قـطــر احملـطــة ـ يـا ســيــدى يـا رســول الـله ـ
جلل الـنـبى ـ مصـر يـا أول نور فى الـدنـيا ـ
ـــرة ـ صـــلــــوا عـــلـى الـــطه عـــلـى احلـــلــــوة وا
الــهــادى ـ أحــلف بـــســمــاهــا وبـــتــرابــهــا ـ يــا

رسول الله أجرنا".

صــدف وخــيــامــيــة ومــعــادن وحـلـى ونـســيج
يــدوى مـن إنـتــاج اإلدارة الــعــامــة لــلــشــبـاب
والـعــمـال.  كــمـا شــاهـدوا ورشــة لـصــنـاعـة
احلـلى الــتى شـارك في إنــتـاجـهــا األطـفـال
ــــرحــــلـــة الــــعـــمــــريـــة من  10إلى 18 فى ا
ــتــحــركــة وورشــة ســنــة وورشــة الــرســوم ا
الــوادى "الـرسم بـالـرمل من الــبـيـئـة" وتـلى
ـعـرض الـفن الـتـشـكـيلي ذلك مـشـاهـدتـهم 
"لـيــلـة وفـنــان". كـمـا اســتـمــتـعـوا بــالـعـروض
الـــفــــنــــيــــة الــــتى قــــدمــــتـــهــــا فــــرقــــة حاليب

 . وشالت
وأخـتتمت الـفعالـيات بفـقرة غنـائية قـدمها
الـفـنـان مـحـمـد ثـروت عـلى مـسـرح مـحـكى

لـــصـــنـــاعـــة الـــســـجـــاد واخلـــزف والـــفـــخـــار
واحلــصــيــر والــكــلــيم واألربــيــسك والــطـرق
ــعـشق بــالــزجـاج عـلـى الـنــحــاس واجلص ا
والنـحت الـتـلقـائى عـلى اخلـشب واحلـجر
عرض الـفنى للحـرف التقـليدية وتفقـدوا ا
والــفـنــيــة الــذى شـارك فــيه قــصــر اإلبـداع
الـفنى بـ  6أكتـوبر وقصـر الشـرفا لـلحرف
الفنـية وقصر الـعمال بـشبرا اخليـمة. كما
ــاذج مـــشــغـــوالت نــتــاج شـــاهــدوا عـــرض 
ورش اإلدارة الــعــامــة لـــلــقــريــة إلى جــانب
ـــنــتـــجــات الـــورش الـــفــنـــيـــة الــتى مــعـــرض 
أنـتجـتـها اإلدارة الـعـامة لـلـمرأة. بـاإلضـافة
إلـى مــعـــرض فـــنى لـــلــحـــرف الـــبــيـــئـــيــة من

مصر. 
كما تـفقد الـضيوف  مـكان درواية الـسيرة
الـــهاللـــيـــة حــيـث اســتـــمـــعــوا إلى الـــشـــاعــر
الــشــعـبـى أحـمــد الــســيــد حــواس وفـرقــته
وخـــيــمـــة مــرسى مـــطــروح حــيـث شــاهــدوا
العرض الفـنى الذى قدمته وقدمت فرقة

تميزة. التنورة عروضها التراثية ا
وأعــقب ذلك جــولــة شـاهــدوا فــيـهــا فــرقـة
كـــفـــر الـــشـــرفـــا لإلنـــشـــاد الـــديـــنـى مــرورا
بـــاحلــارة الـــشــعـــبــيـــة الــتى تـــضم األراجــوز
والـعــرائس وخـيـال الـظل وصـنـدوق الـدنـيـا
والـغناء الريـفى واحلكى الشـعبى واإلنشاد
الــصـوفى والــتــنـورة بــاإلضـافــة إلى ورشـة

شــهـدت قـلـعـة صالح الــدين األيـوبى خـتـام
فعالـيات لـيالى رمـضان الـثقـافيـة والفـنية
الــتى نـــظــمـــتــهـــا هــيـــئــة قـــصــور  بـــحــضــور
الوزيـرة عـائشـة عـبد الـهـادى وزيرة الـقوى
الـعـامـلة ود. أحـمـد مـجـاهـد رئـيس الـهـيـئة
وبــــــعـض قــــــيــــــادات الــــــهــــــيــــــئــــــة وكــــــان فى

زمار البلدى.  استقبالهم فرقة ا
تفـقدت وزيـرة الـقوى الـعامـلـة ود. مجـاهد
جـــنـــاح أتــوبـــيس الـــفن اجلـــمـــيل وأشــادت
شروع من شـارك فى ا بـإنتاج األطـفال ا
أبــنـاء أقــالـيم مــصــر اخملــتـلــفــة بــاإلضـافــة
إلـى إنــــتــــاج األطـــــفــــال من الــــرواد لـ 150
عـمال فــنـيـا كـمـا أشـاد د. مـجـاهـد بـفـكـرة
مـــشـــاركــة األطـــفـــال فى صـــنع الـــفــوانـــيس
الـتــقـلـيــديـة مـؤكــداً عـلى دورهـا فـى تـأكـيـد
الهوية وإرتباط األطفال بالفنون الشعبية
كما أشاد باللـوحات اجلدارية ومنها لوحة
احـــتـــفــالـــيـــة احلـــارة الــشـــعـــبـــيـــة فى شـــهــر
رمـضان وباألعمـال اجملسمة الـتى أنتجها
أطـفـال مــكـتـبـة إمـبــابـة الـعـامـة لــلـمـعـاقـ

ـكـتـبـة تعـمل وتـسـتـقـبل األطـفال وأكـد أن ا
بــدلــيـل أن إنــتــاجــهم مـــوجــود فى الــعــرض
عكس ما يشـيعه البعض عن توقف نشاط
ـشرف ـكـتبـة وقـد أكـدت سامـيـة شـبل ا ا
الــعـــام عــلى أتـــوبــيـس الــفن اجلـــمــيـل عــلى
مــشـاركــة أطــفـال مــكــتـبــة إمــبـابــة فى أربع

حكى القلعة. ورش متتالية 
 وأبـــدت الـــوزيـــرة عـــائـــشـــة عـــبـــد الـــهـــادى
إعــجــابـهــا بــفــكــرة أتــوبــيس الــفن اجلــمــيل
ـواطـنـة ونــشـر الـثـقـافـة ودوره فى تــأكـيـد ا
الـفــنـيــة بـ األطــفـال فى مــخـتـلـف أقـالـيم

ضيوف حفل
اخلتام استمتعوا
بالسيرة الهاللية
وعروض األراجوز
وإبداعات
األطفال
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أدوار الـفـرانـكـوآراب ومـثـلت روايـات كـامـلة
من هــذا الـــنــوع عــلى مــســـارح الــفــجــالــة
والـتوفـيـقـية وكـان لـعـزيـز عيـد وعـطـا الله
والريحـانى ذور وافر فى توفيق هذه األدوار
ـضحكة من روايـات (الفودفيل) وفـصولها ا
الــتى كــانت تـعــرض عـلى مــسـارحــنـا بــعـد
اخــتــتــام فــصــول الــفــواجع احملــزنــة عــلى

اخلصوص.
أمـــا جتــــديــــد ســـيــــد درويش فـي أغـــاني
األناشـيـد خـاصة فـقـد كان له مـجـال آخر
غيـر هذا اجملال ولـعله كـان النشـاط الفنى
الــوحـيــد الـذى يــعـتــبـر تــمـهــيـدا لــلـتــطـور
االجتـمـاعى فى أحـوا الطـوائف الـصنـاعـية
خاصة حيث ال تختلط هذه األدوار باألدوار
ــثـال الــذى ذكــرنــاه فـإن الـفــرديــة عــلى ا
أناشيده على ألـسنة احلوذية وباعة الدجاج
وبـاعــة الـيـانــصـيب وجتــار الـعــجم وعـمـال
راكـبـيـة كـانت تـمهـيـدا فـنـيا ال الـسـلـطـة وا
شك فـيه يشوع النـقابات وانتـباه كل طائفة
من الـطوائف إلى وحدتـها االجتـماعية ولم
يـكن لـسـيـد درويش شـريك يـذكـر فى عـالم
ـشـتـغـلـ بـالـغـناء الـفـن بـهـذه الـقـدرة من ا

شتغل بالتمثيل. وا
وال نـــعـــلـم أن ســـيـــد دروش إدعـى قط أنه
مـبـتـدع جــمـيع األحلـان الـتى اســتـعـان بـهـا
ـسرحـيون عـلى تلحـينـها بل كان ـؤلفون ا ا
يصرح أحيـانا أنه (ينفذ) بعض األحلان من
ـتـسولـ ليـنـقلـها إلى اسـتغالل جـمـاعات ا
عـمـلــهـا الـنـافع فـى تـصـويـر بـعض األدوار
ـا كان من قـبيل تـلك األحلان الـضائـعة ور
أنــاشـيــد عـلى نــغـمــات األذكـار أو نــغـمـات
ـوالـديـة فى بالد الـريف وكـلهـا مـسـمـوعة ا
مـشــهـورة ال تـقــبل الــسـرقـة عــلى طــريـقـة

داراة. االختالس وا
ـة ليعارضها ا عـمد إلى األحلان القد ور
ـثـلـهـا فـى مـوضـوعـهـا ألنه ألـيق بـهـا من
. وال أدائها األول عـلى إيقـاع التـخت القد
ـعــارضــة عن قــصـد يـخــفى الــفــرق بــ ا
ومعرفة كما فـعل كبار الشعراء فى كثير من
ـنـاسـبــات وبـ الـسـرقـة الــتى يـراد بـهـا ا

العدوان واإلدعاء مع العجز عن االبتداع.
ـا كـانت طـريـقـة سـيد درويـش فى هذه ور
ـدبـرات ـعـارضـة كـطـريـقـة ربـات الـدور ا ا
ح يخرجن ثيـاب األجداد واآلباء النفيسة
لـيـفـصـلنـهـا عـلى مـقـاس األبـنـاء واألحـفاد
درسة همل إلي ا ولينـقلنها من الصـندوق ا

والطريق وميدان األلعاب.
وسيقار وليس من السهل أن تلتبس شهرة ا
ـغــني الـذى يـؤدي أحلـان اخلالق بــشـهـرة ا
غـــيــره وال يــزيــد عــلــيـــهــا فــقــد كــان من
ـستـحيل فـى أمر سـيد درويش خـاصة أن ا
ــوسـيــقـيــة لـو كـان ـكــانـة ا يــعـرف بــهـذه ا
اعــتــمـاده كــلـه عـلـى صـوتـه الـذى يــؤدى به
ـلـحنـ من قـبله ألنه لم يـكن كـما أغـانى ا
نعـلم جمـيعا من أصـحاب األصـوات النادرة
ـا ـا كـان نــادرا فى زمـنه  فى الـغـنــاء وإ
عـرف عـنه من قـدرة اخلـلـق والـتـعـبـيـر عن
األطـوار الـنـفسـيـة واالجتـمـاعـية بـاجلـديد

والقد من األحلان.
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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:

مــســعــود شــومـان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا

د. مــحـمــد زعــيـمه  
رئيس قسم التحقيقات :

إبـراهـيـم احلسـيـنى
ركزى:  الديسك ا

مـحـمـود احللـوانى 
عـــــــــــــــــلـى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحمـد عـبدالـغـفور
جـــواد الـــبــابـــلى 

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولـــــيــــد يــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـامـــة يـــاســ 
مـحــمــد مـصــطـفى
ســـيــــد عـــطــــيـــة

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

21من  سبتمبر 2009 

دينة اإلسكندرية فى  3 مارس عام 1942 وهى > ولدت الفنانة سناء على يونس 
مثالت الكوميديات فى مصر. فنانة كوميدية مصرية شهيرة من قالئل ا

21من  سبتمبر 2009  العدد 115

2á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

 العدد 115

إبليس .. ع
 فى اجلنة وع

فى النار 
وقفزات درامية
أثرت على جودة
األداء التمثيلى

صـ9

ولد..  عروسة ا
تهافت درامى لصالح

الغناء صـ12

مثل قراءة للتفاعل  ا
االجتماعى أمام
جمهور يتلقى بدوره

العرض صـ26

 عروض مشاكل
األطفال والشباب 
فى مهرجان الطالئع

بأسيوط صـ3

 أحالم شكسبير
بالعامية

صرية صـ8  ا

 مصير النص ب الكتابة والفضاء
سرحى واجلمهور .. الزالنا ال نعرف ا
ناسب للمسرح البديل االسم ا

صـ24 -25

صورة الغالف

 من سيرة وحياة
الفنانة الراحلة
سناء يونس

مختارات العدد 

 التعبير 
احلركى وتأكيد
الرؤية فى

العصر الصخرى
هرج  وا
صـ14

 مجموعة من
صري الفنان ا

لوحات العدد

سرحي جريدة كل ا

> بدأت عالقتها بالفن من خالل مسرح اجلامعة وذلك أثناء دراستها اجلامعية
بكلية اآلداب  قسم علم االجتماع  جامعة األسكندرية.
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تدعـو مـسـرحـنـا الكـتـاب والـنـقـاد فى مـصر
ـشاركـة بـالكـتـابة فى والـدول الـعربـيـة إلى ا
قال على مـلفاتـها على أال تـزيد الدراسـة أو ا
ألف كـلــمـة. كـمـا تــدعـو الـنــقـاد فى الـدول
العربية إلى موافاتها بدراسات مزودة بالصور

سرح فى بالدهم. عن عروض ا

أحمد مختار: استقبلنى
 فى الطليعة متصوف
ومجموعة من مجان

مصير النص
 ب الكتابة والفضاء
سرحى واجلمهور ا

دراسة لعبد الغنى داود.

 «بزوغ الفجر« نص مسرحى
للكتابة اإليرلندية 

ليدي جريجورى ترجمة
عبدالسالم إبراهيم

فوتوغرافيا العروض

مدحت صبرى
 عادل صبرى

يذهب عـباس محمود الـعقاد إلى أن الشيخ
سـيـد درويش هو أول مـنـشد ومـلـحن جعل
ستقل. ولم تكن قبله األحلان أداة للتعـبير ا
أداة من أدوات الـــتــعــبـــيــر بل كـــان غــايــة
ــطـلــوب مـنـهــا أن تـوافق مــعـانى كــلـمـات ا
مـرصـوصـة ثم تــسـتـنـد فى تــعـبـيـرهـا إلى
معانى تلك الكلمات فلو أنها انفصلت منها

ا بقى لها معنى مفهوم.
إن مــثل ســيــد درويش كـمــثل واضع الــلــغـة
فـردات. ومـثل الالحقـ به كـمثل وجـامع ا
ـتـرجم الـذى يـنـقل إلي هـذه الـلـغـة عـبارة ا
بليغة يفهم كـلماتها ويبحث لها عن عباراتها
الفـنية. وقـد تكون عـباراته أبـلغ من أسلوب
سيـد درويش فى تعبيره ولـكنه ال يزال بعد
ذلـك صـاحب الــفــضل فى تــأسـيـس الـلــغـة
ـوسيـقـيـة مهـمـا يـرتفـع صرح الـبـنـاء على ا

ذلك األساس.
ناسبة ذكراه األربع يذهب العقاد إلى و
أن الـغناء لم يتـقدم خالل هذا الفـترة كما
تــقـدم مــنـذ الـصــيـحـة األولـى الـتى طـرقت
األسـمــاع ونـبــهت اآلذان إلى أحلـان ســيـد
درويش. ومـا يـزال األصل قــويـا فى ارتـقـاء
ـــقــدار إلـى حتــســ الـــتــقـــدم من وفــرة ا
اجلـوهــر األصــيـل. فال نــقــنع بــاســتــمـرار
ـا نـرجـوا أن يـكون الـتـقـدم إلى األمـال وإ
نـتظر ارتفاعا إلى األعلي ولو فى التقدم ا

نفس الطريق.
ـنـولـوجات فال يـكـفى أن تـتـكـاثـر األدوار وا
نشدين غني وا وال يكفى أن يتكاثر عدد ا
عـلى طابع واحـد يـكـاد أن يجـعـلهم نـسـخة
متـكررة أو صـوتا متـشابـها ينـبعث من عدة
آالت. فـهــو ال يـزيـد عـلى أن يـكـون إضـافـة
نتظر ا ا عـددية بغير تـنويع وال تمييـز. وإ
أن تــكــون الــكـثــرة تــنـويــعــا بــغـيــر تــكـرار.
واخــتـالفــا فى الــطــابـع واجلــوهــر ولــيس
مـجـرد اخـتـالف فى احلـنـاجـر واألصـوات.
واألمل فى أربــعـ ســنــة أخـرى أن تــفـسح
اجملـــال لـــهــذه األصـــوات جــمـــيـــعــا إلبالغ
رسـالـتـها واالنـتـفـاع بـغايـة مـا يـسـتـطاع من
مـزايــاهـا والــعـودة إلى االحــتـفــال بـذكـرى
وسـيقـار اخلالـد فى طريق االرتـفاع وفى ا
اجتــاه مـتــقـدم يــكــثـر فــيه االبــتـكــار ويـقل

التكرار.
ويـقـول الـعـقــاد أنه قـرأ فى مـقـال األسـتـاذ
الـتابـعى كلـمة لألسـتاذ عـبد الـله شداد عن
أغانـيه التى يقول إنهـا مصدر األحلان التى
تنـسب إلي سيـد درويش ومصـدر لألحلان
األخـــــرى الــــتـى اشــــتـــــهـــــرت بــــعـــــنــــوان
(الفـرانـكـوآراب) أيـام الـثورة الـوطـنـيـة بـعد

ية األولى. نهاية احلرب العا
ويـعلق على ذلك بـقوله إن األستـاذ عبد الله
ـدارس على شـداد كـان يسـتعـ بـأناشـيد ا
نـولوجـات التى كـانت تلـقى أحـيانا تـلحـ ا
ـنـشد ـثل بـها ا ـدرسـية و فـى احلفالت ا
ــضــحــكــة كـدور بــعض األدوار الــفــرديــة ا
الـتـلـمـيــذ الـعـبـيط وابن الـبـلـد الـفـنـجـرى
فلس والزوج السكران والريفى والعاشق ا
الـغـشيـم فى البـنـدر وغـير ذلك من األدوار
ـدرسـة كـما تـنـاسب الـتى تـنـاسب مـسـرح ا
ـؤلـفون إلي سـهـرات الـعـائـلة وقـد سـبـقه ا

استعان درويش بنغمات
األذكار وموسيقى

والدية فى ريف مصر ا

قرر واجلـريدة مـاثلـة للـطبع مـن ا
أن يتم حـسم انتخابـات مدير عام
منـظـمة الـيـونسـكو واإلعالن عن
دير العام اجلديد للمنظمة اسم ا
الدولـيـة الذى سـيـكون فى الـغالب
رشح فاروق حسنى وزير الـثقافة ا

صرى والعربي واإلفريقى . ا
اسـتـطاع فـاروق حسـنى أن يحـصد
22صوتاً فى اجلولة األولى من

االنــتـــخــابـــات رغم الــتـــكــتالت
الـصـهيـونيـة ضـده بيـنـما حـصلت
ـرشــحـة الـبــلـغـاريــة ومـنـدوبـة ا
بالدهـا الدائـمـة لـدى الـيـونـسـكو
إيرينا جيروجويفا على  8 أصوات
فــقط فى حـ حــصـلت بـيــنـيـتـا
فـيــريـرو مـرشـحـة الــنـمـسـا عـلى

7أصوات فقط.
اقرأ صـ3 - 6 -7 

 سيد درويش

 العقاد 

عزاء واجب
تتقدم أسرة 

حترير «مسرحنا»
بخالص العزاء

 إلى اخملرج سمير زاهر
فى وفاة حفيده
 أسكنه الله فسيح
جناته وألهم أسرته
الصبر والسلوان

عزاء واجب
 تتقدم أسرة حترير

«مسرحنا» بخالص العزاء
إلى د. نبيل احللوجى
والزميل حسن احللوجى
ومهندس الديكور عالء
احللوجى فى وفاة والدهم
أسكنه الله فسيح جناته
وألهم أسرته الصبر

والسلوان
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> كانت بداية انطالقها وتعرف اجلمهور عليها بقوة ح  قدمت مع فؤاد
هندس عدة مسرحيات شهيرة منها: مسرحية سك على بناتك وحالة حب ا

وهالة حبيبتى.

سرح احلر فى مطلع  شبابها وكانت من الفنانات > عملت سناء يونس بفرق ا
سرح الكوميدى حتى جاء اكتشافها احلقيقى على يد تميزات على خشبة ا ا
هندس. الفنان الراحل فؤاد ا
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ـــاشى" الـــتى شـــارك فـــيـــهـــا أيـــضًـــا "اضـــحـك عـــلى ا
إخـراج مـحـمـد خـلـيف "ساعـة الـعـصـارى" و"مـصـير
صــرصــار" مع اخملــرج أحــمـد عــبــد الــفـتــاح ومــؤخـرًا
شــارك فى مـــســرحـــيــة "الـــعــراف األعــمـى" مع نــفس
اخملـرج. أسـامـة مـحـمـد تـأثر كـثـيـرًا بـالـفـنـانـ عادل
إمـام أحـمد حـلـمى مـحـمـود عـبد الـعـزيـز.. ويـتـمنى

أن يصبح مثلهم.

أسامـة محـمد مـصطفى عـبد الـلطـيف.. خريج كـلية
اإلعالم جـامــعـة الـقــاهـرة - قـسـم الـعالقـات الــعـامـة
واإلعـالن.. عـشـق الـتــمــثــيل وكــان يــتــمـنـى أن يـصــبح
ـثالً مـحـتـرفًـا ولــكن تـفـوقه فى الـدراسـة وتـخـرجه
بـتـقـديـر "جـيـد جـدًا" مع مـرتـبـة الـشـرف جـعـله يـعـيد
ارس التمثيل كهواية وليس أكثر. النظر ويقرر أن 
سرح بـدأ "أسامة" التـمثيل منذ ثالث سـنوات على ا
اجلـامـعى حـيث شـارك فى عـدد من الـعـروض مـنـها:
"تاريخ مـصر الـفرعونى" تـأليف وإخـراج إياد صالح;
"دلـــدول وعـــمل لـه ســـيـــد" تـــألـــيف وإخـــراج مـــحـــمـــد

عـصـام.. وحـصل عن دوره فـيـهـا عـلى جـائـزة أحسن
ــثل فـى مــهـرجــان اســكــتــشــات جــامــعــة الــقــاهـرة.
"الـدار دارك" تــألــيف وإخــراج نـســمـة عــبــد الـعــزيـز.
بـــعــــد ذلك عـــمـل "أســـامـــة" مــــســـاعـــدا لـإلخـــراج فى

مسرحية "العُزلة األرضية" إخراج محمد نصرت.
شــارك "أســامـــة" فى كــثــيـــر من ورش الــتــمـــثــيل مــثل
ـمـثل" لـلمـخـرج مـحمـد نـصـرت وكان ورشـة "إعداد ا
نتاجها عرض "كل حـاجة للبيع" تأليف نبيل إبراهيم

عامر إخراج محمد نصرت.
 ثم مع اخملــرج أحــمــد عــبــد الــفــتـاح. ومـن الــعـروض
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أمانى السيد أحمدنهلة إيهاب 

ـنصـورة هى احملـطـة األولى الـتى بدأت كـانت جامـعـة ا
عنـدهـا هنـد عيـد مشـوارها الـتمـثـيلى فـعلى مـسرحـها
شـاركـت فى أول عـروضــهـا "أزمـة شــرف" تـألـيـف لـيـلى
عـبـد الـبـاسط وبـعـدهـا تـوالت عـروضـهـا في اجلـامـعـة
فشـاركت فى "عبـاسية جـدًا" تألـيف أسامـة نور الدين
وإخـراج خالـد حسـونـة وحصـلت عن دورها فـيهـا على
ثـلة ومع عـروضها اجلـامعـية شاركت جائـزة أحسن 
هند فـى عدد من العـروض التى يقـدمهـا مركز الـفنون
ـنـصــورة مـنـهــا "الـزيـر ســالم" أللـفـريــد فـرج وإخـراج بــا
سـمـيـر الـعـدل "إنت حـر" لـلـيـنـ الـرملـى كـما شـاركت
فى "كرنفال األشباح" و"السلطان احلائر" حصلت هند
عـيـد على الـكثـير من اجلـوائز مـن مهـرجانـات مخـتلـفة
ـثلـة عن دور الدوقـة الكـبيرة فى مـنهـا جائـزة أحسن 
عـرض "الـعــادلـون" أللـبـيــر كـامى وإخـراج أحــمـد ثـابت
ـسرحى كما حصلت مؤخرًا على من مهرجان الرواد ا
ــلك لـيـر" جـائـزة عـن دور اآلنـيـة الــكـبــرى فى عـرض "ا
ـنـصـورة من إخـراج الـذى قـدمـته فـرقـة قـصــر ثـقـافـة ا
ــهــرجـان اخلــتــامى لــفـرق الــســعــيـد مــنــسى وذلك فى ا

مسرح األقاليم الذى أقيم فى منف.
تــتــمـــنى هــنــد أن تــقـــدم أدوارًا مــركــبــة كــثـــيــرة مــلــيــئــة
بـالـصــراعـات الـداخـلـيـة حـتى تــسـتـطـيع من خاللـهـا أن
تــبــرز كــامل مــواهــبــهــا - كــمـا تــتــمــنى أن حتــصل عــلى

الكثير من اجلوائز.

مرام حسن
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محـمد عبـد اجمليد مـاندو طالب بـكليـة الزراعة
جـامـعـة الـقـاهـرة ورغم أنه يـبـلغ مـن الـعـمر 21
ـسـرحـية عـامـا فـقـد قدم الـعـديـد من األعـمال ا
خـالل فـــتـــرة الــــدراســـة بـــالــــكـــلـــيــــة مـــنـــهــــا مـــثالً
مـسـرحـيـة "أحـيـا فى حـكـايـة" من إخـراج مـحـمد
عالم و"الـدنــيـا مــرايـا مــكـســورة" إخـراج مــحـمـد
مـبروك "حلم لـيلة صـيف" إخراج محـمد يوسف
"الكالب اإليـرلـنـدى" إخراج هـيـثم نـاجى وكذلك
لـكـة اجلنـة" إخـراج محـمـد حبـيب "هـانيـبال" "
إخـــراج مـــحــمـــد ديــاب "نـــد شـــهــريـــار" إخــراج

مـــصــطـــفى يــوسـف و"عالقــات بـــشــريـــة" إخــراج
مـحـمـد الـعيـسـوى هـذا بـاإلضـافـة إلى مـشـاركته
ــوتى فى عـــروض "كــرنـــفــال األشـــبــاح  وثـــورة ا
ولـعبة األلـوان واجملهول واحلـارة" كما يـقوم هذه
األيـام بدور فى عـرض "يولـيوس قـيصـر" إخراج
سـامح بـسـيـونى ويـتــمـنى مـحـمـد أن يـلـعب أدوار
ـطــحــون ولـكن فى ـصــرى الـبــســيط ا ــواطن ا ا
يل إلـى الفـارس كمـا يتـمنى أن إطار كـوميـدى 
يـقــدم أدوارا تـراجـيــديـة كــومـيـديــة سـوداء أسـوة
بـالـعـبـقرى الـراحل جنـيب الـريـحـانى كـمـا يـحلم

¢SQÉØdG ≥°TÉY 
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سرح الغـنائي وتقـد األوبريتات أيـضًا بعـودة ا
الـغـنائـية بـطـريقـة "الـريسـتاتـيف" فـهو قـادر على
أداء األغــانـي أكــثــر من غـــنــائــهـــا أمــا بــالـــنــســبــة
لــــلـــســــيــــنــــمـــا فــــيــــحــــلم بــــتــــقـــد أدوار األكــــشن
والـتراجـيـديـا مـعًـا وهـو مقـتـنع بـأن الـفـنـان يجب
أن يــــكــــون بـــارعًــــا فى تــــقــــد أى دور وأى لـــون

تمثيلى.

ـنــسـوب طـالب بـالـفـرقـة األولى بـآداب عـ شـمس قـسم درامـا مـجـدى مـحـمـد ا
سرح ونقد بدأ مشواره الـفنى فى االبتدائية حـيث شارك فى عدد من أعمال ا
ـرحلـة الثـانوية ـدرسى غيـر أن موهـبته تـأكدت وبـرزت شخـصيته الـفنـية فى ا ا
حـتى أصبح مـشهـورًا ب زمـالئه وذويهم.. ومن الـعروض الـتى شارك فـيهـا هذه
الـفــتـرة "نــهـايـة الــظـلم ألــوان فـســفـوريــة الـشـيــاطـ الــثالثـة وكــلـهـا مـن تـألـيف
وإخـراج مـحمـود سـليم الـذى كـان له فضل اكـتـشاف مـوهـبته وصـقـلهـا وتـدريبـها
ـسرح" بكل عناصـره من هذا األستاذ الذي ها وقد تـعرف مجدى على "ا وتـقد
علـومة ولقـنه كل ما يـستطـيع وما يـعرف من مبـاد فن التـمثيل لم يبـخل عليـه 

سرح. وتكنيكات الوقوف على خشبة ا
نـسـوب فى عروض "مـغـامرات فى عـالم الـبحـار" تـأليف أحـمد كـذلك مشـاركـة ا
ـــدرســة" تــألــيف وإخــراج هــنــاء فــاروق وإخــراج مــحـــمــد مــحــمــود و"حــدث فى ا
ـسرح اجلـامعى ـمتـعـة على خـشبـة ا مـحمـد. ويواصل مـجـدى رحلـته التـمـثيـلـية ا
ى واحملـلى أيـضًـا ـسـرح الـعـا وتـتـوالى عـروضه فـيـشــارك فى عـدد من عـروض ا
ـقـصـود "عـنـدمـا تـذبح اآللـهـة" مـنـهـا "جـنـرال بـكـره" إعـداد وإخـراج رامى عـبـد ا
إخــراج مــحـمــد عــمـاد كــمـا يــشــارك مـؤخــرًا في عــرض "بـكــره" تــألـيـف مـحــمـود
الـطـوخى وإخـراج عـادل حـسـانـ من إنـتـاج جـمـعـيـة أنـصـار الـتـمـثـيل والـسـيـنـمـا
رشـدي.. وعلى الـرغم من التحـاق مجدى وحتت رعـاية الفـنانة الـكبـيرة سهـير ا
سـرحية كما ـعهد العالى لـلفنون ا بآداب مسـرح فإنه ال يزال يحلم بـااللتحاق با
يــتـمــنى أن يـحــقق مــا حـقـقـه الـفــنـان الــصـاعــد بـسـرعــة الـصــاروخ سـامـح حـسـ
ـنسوب سـلسل الـرمضـانى - فا "رمزى" فى "رجل وست سـتات" و "عـبودة" فى ا

يعشق الكوميديا ويتمنى أن يصل إلى الناس من خالل الشاشة الصغيرة.

> استضاف قصر ثقافة
الشرفا للحرف الفنية
عدة فرق خالل شهر
رمضان لتعرض ألهل
القرية والقرى اجملاورة
وقد استقبل القصر فرق
بورسعيد وكفر الشيخ
لآلالت الشعبية وملوى
للفنون الشعبية وفرقة
بنى سويف والسالم

للموسيقى العربية حتت
إشراف جالل عبد

اللطيف مدير القصر.
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استراتيجية فاروق حسنى إلدارة
اليونسكو أثارت إعجاب اجلميع

ــــــنـــــعه مـن الـــــوصـــــول إلـى مـــــنـــــصـب مـــــديـــــر عـــــام
اليونسكو.

كــان فـــاروق حــســنى وزيـــر الــثــقــافـــة قــد تــوجه إلى
ــنـــظــمـــة الــدولــيـــة قــبـل نــحــو بـــاريس حـــيث مــقـــر ا
اســـبـــوعـــ وعـــقـــد عـــدة اجـــتـــمـــاعــات مـع ســـفــراء
ــعـتــمــدين لــيـعــرض عــلـيــهم بــرنــامـجه الـيــونــسـكــو ا

نظمة حال فوزه فى االنتخابات. إلدارة ا
وفي الـوقت الـذي اسـتـطـاع فـيـه الـوزيـر اقـنـاع عدد
ــنـصب من الــســفـراء بــأحـقــيــته فى الـوصــول إلى ا
ــنــظــمــات الــصــهـــيــونــيــة وبــعض الــدولي نــشــطـت ا
الـــســــفـــراء الــــذين تـــدور بـالدهم فـى فـــلك الــــلـــوبى
الـصهـيونى فـى الهجـوم علي حـسنـى وتهديـد بعض
عـونات الـتى تتـلقـاها من الـغرب فى الـدول بقـطع ا
ـصـرى ـرشـح ا حـال تــصـويت مــنـدوبــيـهــا لـصــالح ا

سلم. العربى ا
وقــــالت مــــصـــادر فى الــــعـــاصــــمـــة الــــفـــرنــــســـيـــة إن
اخلــــطـــاب الــــذي ألـــقــــاه فـــاروق حــــســــنى الــــثالثـــاء
ـاضي أمام اجملـلس التـنـفيـذي للـيونـسكـو وعرض ا
ــنـظــمــة الـدولــيـة القى فــيه اسـتــراتـيــجــيـته إلدارة ا
اســتــحـســانـاً كــبــيـراً من مــعـظـم احلـاضــرين وسـارع
ــيــة إلى مـــنــدوبــو الـــصــحف ووكــاالت األبـــنــاء الــعـــا
ـرشـح احلـديث مـعه بـيـنـمـا جتـاهـلـوا عـدداً من ا
األخـــرين الــذين جـــاءت خــطــابـــاتــهم مــتـــهــافــتــة وال

جديد فيها.
ــصــادر وقــبل أن جتــرى انــتــخــابـات وأكــدت هــذه ا
ــؤشـــرات تــشـــيــر إلى أن اجلـــولــة الـــثــانـــيــة أن كـل ا

صرى. رشح ا النتيجة ستحسم لصالح ا
نص خطاب فاروق حسني صـ7-6

ــقــرر أن يـتـم حـسم واجلــريــدة مـاثــلــة لــلــطــبع من ا
انـتـخابـات مـدير عـام مـنـظمـة الـيونـسـكو واإلعالن
ــديـر الـعـام اجلـديــد لـلـمـنـظــمـة الـدولـيـة عن اسم ا
الـــذى ســـيـــكــون فـى الـــغــالـب فـــاروق حــســـنـى وزيــر

صرى والعربي واإلفريقى . رشح ا الثقافة ا
اسـتــطـاع فـاروق حــسـنى أن يــحـصـد 22صـوتـاً فى
اجلـــولـــة األولـى من االنـــتـــخـــابـــات رغم الـــتـــكـــتالت
ـرشحة البـلغارية الصهـيونية ضـده بينـما حصلت ا
ومـنــدوبـة بالدهــا الـدائــمـة لـدى الــيـونــسـكـو إيــريـنـا
جــــيـــروجــــويــــفــــا عــــلى  8 أصـــوات فــقـط فى حــ
حــصــلت بــيــنــيــتــا فــيــريــرو مــرشــحــة الــنــمـســا عــلى

7أصوات فقط.
وقد شن كتاب ومثـقفون يهود هجـمات عنيفة على
ــعــاداة الـــســامــيــة فـــاروق حــســنـى اتــهــمـــوه فــيــهـــا 
واإلعالن عـن نـــيـــته حـــرق الـــكـــتـب الـــيـــهـــوديـــة "فى
محاولة لتـشويه صورته والنيل منه خاصة بعد أن
ارتفعت أسـهم الوزير وأصـبح قاب قوس أو أدنى

نصب الدولي. من الوصول إلى ا
وحـــسب نـــظـــام الــيـــونــســـكـــو الــذى يـــضم مـــجـــلــسه
ـــطــلــوب لـــلــفــوز من الـــتــنــفــيــذى 58 عـــضــوًا فــإن ا
اجلـولة األولى احلـصـول على نـصف األصوات +1
أى 30 صـــوتًـــا وفـى حـــالـــة عــــدم حـــصـــول أى من
ـــرشــحـــ عــلى هـــذا الــعـــدد من األصـــوات تــقــام ا

رشح الفائز. خمس جوالت أخرى لتحديد ا
يـذكــر أن هـذه االنـتـخــابـات هى األعـنف واألشـرس
فى تـــاريخ الـــيـــونـــســـكـــو ويـــذكـــر كـــذلك أن فـــاروق
ـرشح الـوحـيـد الـذى تـعـرض لـلـهـجوم حـسـنـى هـو ا
ــؤامــرات ضـده الــشــديــد و تـدبــيــر الــعـديــد من ا
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مسرح بوسط مدينة شب الكوم يقدم الفنون والشعر

قدمـته من أنشـطة متـنوعـة جذب جـمهور
ــــــنــــــوفـــــيــــــة لــــــيــــــســـــتــــــمــــــتع بــــــالــــــعـــــروض ا
سـرحـيـة التى ـشـاهـد ا وبـاالسـكـتشـات وا
ـنوفـية ـسرح بـا قـدمـها نـخـبة من فـنـانى ا
مـنـهم: مـحـمـد أبـو اخلـيـر أحـمـد عـبـاس
يــوسـف الــنــقــيب عــبـــد الــرحــمن اجلــمل
مــحـمــد عـوض جــمـال الــشــنـوانى صالح
نـــاصـف عـــادل عــــواجـــة خـــالــــد مـــوسى
أحـــمـــد عـــيـــسـى أحـــمـــد تـــعـــلب مـــحـــمـــد
حــــــنـــــفـى صـــــبــــــحى ســــــيف مــــــصـــــطــــــفى
الــشـريـف إسالم الــشــريف نــهــاد كــمـال
رغـــــدة أبـــــو اخلـــــيـــــر مـــــصـــــطـــــفى كـــــامل
مـصــطــفى مــراد أحــمـد رجـب رجب أبـو
خضرة نهلـة كمال محمد زغلول إيناس
عــــزت صـالح نــــوفل مــــحـــــمــــود شــــلــــتــــة
ــــصـــاحــــبـــة شــــعـــراء حـــســــنى عـــطــــيـــة. و
ـــتــمــيـــزين: مــصـــطــفى ســـلــيم ــنـــوفــيــة ا ا
أحــمـــد بـــســـيـــونى حـــامـــد رجب فـــوقـــيــة
الـــســــحـــيــــمى أحـــمــــد مـــرســــال مـــحــــمـــد
عـصــفـور مــحـمــد اخملـزجنى فــوزى عـبـد
ـؤذن الـغــفـار صــابـر خــطــاب إبـراهــيم ا
عـماد مـطـاوع عـمـاد أبو زيـد هـانى عـبد
الرحمن محمد سوسة فاطمة منصور.

ـسرح الـذى أعـد خـصـيـصـاً بوسط عـلى ا
ـنـوفـيـة ـحــافـظـة ا مـديـنــة شـبـ الـكـوم 
نـوفية الثقافية التى أقيمت كانت ليالى ا
ـسـرح والـغـنــاء الـشـعـبى بـصــحـبـة فـنـانـى ا
واألمـسـيـات الشـعـرية والـلـقـاءات الفـكـرية
نـوفية حتـت رئاسة وبإعـداد فرع ثـقافـة ا
سعـيـد عثـمـان مديـر عام الـفـرع وبرعـاية
ـنوفـية ـهنـدس سـامى عمـارة محـافظ ا ا
و د. أحـمد مـجاهـد رئـيس الـهيـئـة العـامة
لقصور الثـقافة بدأت اللـيالى فى العاشر
من رمـضـان حتى 22 رمـضـان بـفـعـالـيـات
مـلـتقى اإلبـداع الـذى استـضـاف نخـبة من
ـبـدعـ والـنــقـاد والـكـتـاب مـنـهم: أحـمـد ا
ــــنـــــعـم كــــامـل مــــحـــــمــــد شــــلـــــبـى عــــبـــــد ا
الـــشــــهـــاوى فــــؤاد مـــرسى وحــــيـــد أمـــ
صـبـرى قـنـديل احلـســيـنى عـبـد الـعـاطى
فاروق الشيخ د. أحـمد منصـور السعيد
ــــصـــرى د. إســـمـــاعــــيل عـــبــــد الـــفـــتـــاح ا
ــدوح الـشـيخ سـامـح الـقـدوسى طـاهـر
الـبرنبـالى على سعـيد د. يسـرى العزب
منى عوض رجب حـس لطفى أبو ل

ـــداح مــحــمــد شــريـــفــة الــســـيــد أحــمــد ا
ــنـعم الـشــافــعى د. يــاسـر الــعــدل عـبــد ا
عـواد يــوسف د. ثـريــا الـعــسـيــلى حـمـدى
حنضل مصـطفى بط د. توفيق منصور

الــــعـــربـــيــــة واآلالت الـــشـــعـــبــــيـــة واإلنـــشـــاد
الــديــنى فـكــانت مــشــاركـة فــرق الــبـحــيـرة
ومـصــطــفى كــامل وغــزل احملـلــة واحلــريـة
ـنـوفـيـة وأبـو قـيـر لـلمـوسـيـقـى الـعـربـية وا
ــنـوفــيـة لــآلالت الـشــعـبــيـة ومــعـهــا فــرقـة ا
وكـــورال أطــفــال بـــركــة الـــســبـع والــغـــربــيــة
لــآلالت الـشــعـبــيـة وعــلى هــامش الـلــيـالى
الــثــقــافــيــة كــان مـــعــرض الــقــنــاع اخلــزفى
وخــامــات الـبــيــئـة لــلــفــنـانــة ريــهـام مــحــمـد
ــا الــشــريف وقــد اســتـــطــاعت الــلــيــالى 

مــحــمــد الــعــزونى د. هــيــثم احلــاج عــلى.
أدار الـلــقــاءات الــشـعــراء والــنـقــاد: أحــمـد
الــــــصـــــعــــــيـــــدى حـــــامــــــد رجب مــــــحـــــمـــــد
الـدغـيـدى أحـمـد مـرسـال طـاهـر صـقـر
أحمد عبـد احلفيظ شحـاته صبرى عبد
الـرحمن عـبـد الـرحـمن البـيـجـاوى فوزى
أحــــمـــد جنم شـــريـف رزق كـــمـــا تـــنـــوعت
ـنوفى األنـشـطة الـتى اجـتذبت اجلـمـهور ا
الـذى امتألت به احلديـقة يـومياً فـشاهد
ـــوســيـــقى  مسعود شومانعــروض مـــجـــمـــوعـــة من فـــرق ا

Oƒ¡«dG äGôeGDƒe ºZQ ≈dhC’G ádƒ÷G ≈a kÉJƒ°U22 ≈∏Y π°üM iô°üŸG í°TôŸG 
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äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> عن دار ع صدر
كتاب جديد للباحث
والناقد د. خطرى
عرابى عضو هيئة
التدريس بكلية اآلداب
جامعة القاهرة ويأتى
كتابه ليبحث فى السير
الشعبية «سيف بن ذى
وذجا» وهو ينقب يزن 
عن سيرة مهمة سكت
الدرس العلمى عن
دراستها طويالً وهو
بدراسته يقدم دراسة
علمية شديدة األهمية.

> قدمت للسينما بصماتها عبر مشاركتها فى أكثر من 40 فيلما  بينها فيلم
الطيلى" عام  1973و"جنون الشباب" عام 1980. "حمام ا
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 §≤°ùe ¿ÉLô¡Ÿ ó©à°ùj ...
بـــدل األمن والــسالم حــتى يــأتى عــرّاف
لــــيــــقــــول لــــهـم بــــأن بــــيــــنــــهـم من أخــــطــــأ
فــأغــضب الــشــمس وحــلت الــلــعــنــة عــلى
اجلـــمــــيع ولـــلــــتـــكـــفـــيــــر عن ذلك يــــنـــبـــغى
اعــتــرافـه بــاخلـطــأ أمــام اجلــمــيـع لــتــعـود
الــشـــمس لـــســابق عـــهـــدهــا وتـــتــصـــاعــد
األحــداث لــيـتم الــكــشف عن الـكــثــيـر من
اخلــبـــايــا واألســرار الــتى كــان يـــكــتــنــفــهــا

الغموض عند بداية العرض.
ــســرحــيـة ســبـق نــشـره  فـى كــتـاب نص ا
صـدر عام  2004 عن مـركـز احلـضـارة
الــــعــــربـــيــــة فى الــــقــــاهـــرة حــــمل عــــنـــوان

"الصعاليك يصطادون النجوم".

تـــواصل فـــرقـــة مـــســـرح ظـــفـــار بـــروفـــات
ــســـرحى "ذات صــبـــاح مــعــتم" الـــعــرض ا
سرح ه ضمن فعاليات مهرجان ا لتقد
قرر إقامته سقـط و ا العمانى الـثالث 

قبل  فى السابع عشر من أكتوبرا
ــســـرحــيـــة  تــألـــيف الــشـــاعــر الـــعــراقى ا
عــــبــــدالـــرزاق الــــربــــيـــعـى إخـــراج طــــالب
كـــحـــيالن وبــــطـــولـــة: مـــحـــمـــد بـــاشـــعـــيب
ــــدوح الــــيـــافــــعى وهــــشـــام الــــيــــافــــعى و

ومجموعة من أعضاء الفرقة.
يــصـور الـعـرض الـذى يـتـخـلـله عـزف حى
على آلـة السـكسـفون ورقـصات جـماعـية
وإبـــهـــار بـــصــرى حـــكـــايـــة مـــديـــنـــة غـــيــر
مـحـددة بزمـان ومـكان  ,يـصـحو سـكـانـها
ذات صـبــاح  فـيــجــدون شـمــسـهـم غـائــبـة
 مشهد من مسرحية  ذات صباح معتم ليسود الـظالم والهرج والفـوضى حياتها

تسـتعـد الفنـانة  الـكويتـية هدى حـس  لـتقد عـرض مسـرحى  لألطفال
" تدور تيمتها األساسية خالل عيد الفطر بعنوان "الساحرة وحن والتن
حول تعـليم األطفال حب قـراءة القصص التـى تنمى خيـالهم وإبداعهم من
خالل شـخــصـيــة سـارة الـتـى تـعـيـش خـيـاالت الــشـخــوص الـتى تـمــر عـلــيـهـا
وتـتــعـلم مـنــهـا بـعض الــقـيم األخالقـيــة إلى جـانب بــعض الـسـلــوكـيـات الـتى

تتعلق بحسن التعامل مع اآلخرين.
يتـضمن الـعرض خمـسة عـناصر نـسائـية من خالل الـقصص التى تـعيـشها
ـــطـــوعـــة والـــســـاحــر الـــشـــخــصـــيـــة الـــتى تـــتـــطـــلـب وجــود مـــلـــكـــة اجلـــان وا
. من جـانـبـهـا قالـت الفـنـانـة مـشـاعل الـزنـكـوى إحـدى بطالت والـصـديـقـتـ
الـعـرض إن مــسـرح الـطـفـل من أهم انـواع الـفــنـون الـتى تـقــدم جلـمـهـور ذى
ـعــلـومـة.  وأضـافت : أنـا أحب هـذا حـســاسـيـة عـالـيـة جـدا فـى اسـتـقـبـال ا
سرح واألجـمل أننى أعمل جنـبا إلى جنب مع الـفنانة هـدى حس التى ا

تعتبر رائدة فى هذا اجملال.
ـسـرحى بــشـكل عـام له طـعـمه اخلـاص الـفـنـانـة شـوق اعــتـبـرت أن الـعـمل ا
حيث يحصد الفنان جنـاحه وردة فعل اجلمهور بشكل مباشر وقد عرفت
سـرح الطفـل فقالت سرحـية أمـا فيـما يـتعـلق  ذلك من خالل جتـاربهـا ا

إن له سحره اخلاص الذى يرتبط بجمهوره الذى ال يعرف اجملاملة.
الـعـرض من تـألـيـف وإخـراج جنـاة حـسـ وبـطـولـة هـدى حـسـ مـشـاعل
الـــزنـــكـــوى شـــوق مالك هـــنـــد رنـــدة أوس الـــشــطـى أســـامــة الـــشـــطى.

 مشاعل الزنكوى

الشرطة االسرائيلية  تقتحم
مسرح احلكواتى بالقدس 

ـاضى إقـامــة عـرض لـلــدبـكـة مـنـعت الــشـرطـة اإلســرائـيـلــيـة األسـبــوع ا
سرح الوطـنى الفلسطـينى بالقدس لـفرقة رواق القدس الشعبـية فى ا
ـة فى الـذكـرى الـسـنـويـة األولى الـتـابـعـة جلـمـعـيـة شـبـاب الـبـلـدة الـقـد
النــطالقــتـهــا. داهــمت قــوات من اخملـابــرات والــشـرطــة وأفــراد حـرس
ــســرح الـوطــنى الــفـلــســطـيــنى فى الــقـدس قــبل مــوعـد احلــدود مــقـر ا
اإلفطـار. وقامت بإخراج أعضاء الـهيئة اإلدارية جلمعـية شباب البلدة
سـرح بالقوة  ـة وأفراد فرقـة رواق القدس ووفد سـويدى من ا القد

ولم تسمح ألفراد الفرقة بأخذ مالبسهم.
سرح  ورئيس جمعية سرح الوطنى قرارا بإغالق ا ثم سلمت مدير ا
ـنع إقامـة عرض ة ريـاض شهـابى  أمرا يـقضى  شبـاب الـبلـدة القـد
الـدبـكة الـشـعبـيـة لـفرقـة رواق الـقدس بـدعـوى أن سـيقـام حتت رعـاية
الـسـلـطــة الـفـلــسـطـيـنــيـة . وقـد اســتـنـكـر رئــيس جـمـعــيـة شـبــاب الـبـلـدة
ــة ريـاض شــهــابى هــذا اإلجــراء الــذى وصـفـه أنه ال مــبـرر له  الــقــد

نافيا أن يكون للعرض أى عالقة بالسلطة الفلسطينية .
مــؤكـــدا أن عــرض فــرقــة رواق الــقــدس يــأتـى ضــمن مــشــروع الــتــبــادل
الــشــبــابى الــســويــدى الــفــلــسـطــيــنـى  وال يـوجــد لـه عالقــة بــالــســلــطـة
الــفـــلــســـطــيـــنــيـــة . وقــال الــشـــهــابـى "هم ال يــريـــدون إقــامـــة أى نــشــاط
فـلسـطـيـنى يـتـعـلق بـهـويـتـنـا الـفلـسـطـيـنـيـة ووجـودنـا  سـواء حتت رعـاية
ـارسـون هـذه اإلجـراءات الـسـلـطـة أو غــيـرهـا ألنه من الـواضح أنـهم 

ضدنا وضد الوجود الفلسطينى فى القدس.

ó«©dG ΩÉjCG ∫hCG
 ..z¿ÉæÑd ≈a ¿Óª°T{

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

سرحي جريدة كل ا

> كان عام 1986 هو األبرز فى مسيرتها السينمائية حيث شاركت خالله فى أربعة
أفالم هى : سرى للغاية  حد السيف  اليوم السادس اجلوع .

> أكثر من ثالث شاعر
عامية صدحوا بأشعارهم
ضمن ليلة أقامها اتيليه
القاهرة بعنوان «رمضان
» لالحتفاء بشعر كر
العامية وكان ضمن
الشعراء الذين أنشدوا
شعرهم: عبد الناصر

عالم سعدنى السالمونى
أمل عامر سمير سعدى
اجلميلى شحاتة محمد

مطر أدار األمسية
الشاعران خالد محمود

وماهر مهران.
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أحمد زيدان

  ÉeGQOƒfƒe áYƒªée
ó¡÷ êÉà– Ió«L Iôµa

أنــشـــأ الـــفــنـــان طــارق اجلـــيــزاوي
مــجــمـــوعــة جــديــدة عـــلى الــفــيس
ـونـودراما بـوك مـتخـصـصة في ا
وقـــد نـــشـــر بــهـــا أربـــعـــة نـــصــوص
مــســرحـــيــة قـــصــيـــرة مــســـرحــيــة
أللـبــيـر كـامي وكــتب في بـدايــتـهـا
مـــــســــــرحــــــة وإخــــــراج : فــــــرحـــــان
اخلــــلـــــيل مـــــونــــودرامـــــا مــــحـــــمــــد
عـــطـــاف وال أعـــرف إن كـــان هـــو
الـــــكـــــاتب أم هـــــو الـــــشـــــخـــــصـــــيــــة
ـسرحيـة بالـنص فال يوجد اسم ا
ـــــؤلف الـــــنص والـــــنـص الــــثـــــالث
بـاسم أيــوب لـكـاتــبه خـالــد عـلـوان
الــعــبـيــدي ولـعــنــة الـبــيـاض لــرشـا
فـاضل وهي مـونـودراما نـسـائـية

وتـشـاركت النـصـوص كـلـها شـكـلـيا
في قـصرهـا الـشديـد وأنـها كـتبت
بــــالــــلـــغــــة الــــعــــربـــيــــة الــــفـــصــــحى
اجملـــــمــــوعـــــة بــــهــــا  320شــــخــــصــــاً

مسرحنا.
الفكرة جيـدة ولكنها حتتاج جلهد
أكــبـر مـن حـيث وجــود عــدد أكــبـر
من النصـوص وكذلك الدراسات
ــقـاالت الــنـقـديــة حـول عـروض وا
ــــونـــودرامـــا وإن كـــانت الـــدعـــوة ا
لــــدخــــول اجملـــــمــــوعــــة تــــضــــمــــنت
ساهـمة بأي مطـالبة األعـضاء بـا
معـلـومات أو نـصـوص أو دراسات
أو حــــتى فــــيــــديــــوهــــات لــــعــــروض

ونودراما. ا
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ـسـرحـيـة عـلى مـجـمـوعــة الـفـرق ا
ـعـهـد العـالي احلـرة ومـجـمـوعـة ا
ـسرحـية يـحكي الـبعض لـلفـنون ا
ـــعـــهــد جتـــربــتـه مع اخـــتـــبـــارات ا
ــا كــانت قـــصص اخــتــبــارات وطــا
ـــــعــــــهـــــد مــــــثـــــار ضــــــحك بــــــعض ا
ـــســـرحـــيــ فـي فــقـــرة ذكـــريــات ا
ـــؤهالت الـــفــــشل خـــاصــــة بـــ ا
الــعــلـــيــا ولـــو حــصـــرنــا نــســـبــة من
يـقـبــلـون بـالـدراســة مـنـهم جنـدهم
أحـيـانـا أقل من عـدد أصـابع الـيد
الـــواحـــدة لــــذا ال يـــوفق الـــكـــثـــيـــر
ــوهـبه مــنــهم في الــدخــول رغم ا
وتـــتــــكـــرر احملـــاولـــة مـــرة ومـــرات
حــتـى أن الــبــعض تـــفــ في عــمل
مـشاهـد غيـر مألـوفة ويـنجح بـها
من يــقـــوم ( بــاشــتـــغــال ) الــلـــجــنــة
حـــــسب روايـــــة الـــــبـــــعـض ويــــروي
مــــــحـــــمــــــود جـــــمــــــال قـــــصــــــة يـــــوم
االخـتــبـار ويـقــول : رحت الـصـبح
القــيـتــلـك الــفـنــان ريــاض اخلــولي
داخل مـع دكـــــتــــــور ســـــنــــــاء شـــــافع
وعــرفت انـه جــايب واحـــد قــريــبه
ــتــحن و أكــتــر من مــعــاه عــشـــان 
ؤهالت  150واحد وواحدة من ا
الــعـلــيــا مـقــدمــ الــبـنــات جــايـ
ـتحـنوا بـكل إمكـانيـاتهم لـدرجة
إن فــيه نــاس افــتــكـرت إنــنــا تــاني
ن الــشـيـمي يـوم الــعـيـد دكــتـور أ
قـالـي ارجع ورا شــويـة بـس كـده و
ـشـهـد الـفـصـحي بدأت و ابدأ بـا
بـــعـــد  30ثـــانــــيـــة بـــرده وقــــفـــوني و
قــالــولي الــعــامــيــة طــبــعــًا احلــدق

يــفـهـم أنـهم شــكـروني بــعـد 30ثـانــيـة
من مــــشـــهـــد الـــعـــامـــيـــة خـــدوا من
ــؤهالت الــعــلــيـا  5بـنــات و ولـدين ا
مـنهم الـولد اللي هـوه قريب رياض
اخلولي و يـاعـالم البـاقيـ قرايب
مـ و سالمـات يــا سـيـمـا ويـقـول
ـــدوح بــالــفـــرانــكــو اراب ايـــهــاب 
دفـعــة مـاشـاء الــله في مـعــهـد الـفن
الــلي بــيــدخــلــوه بــالــواســطــة لــيــرد
مـــديـــر اجملـــمـــوعـــة مــــحـــمـــد نـــبـــيل
مــــنـــيـب: الــــدفـــعــــة دي مــــفـــيــــهـــاش
وسايط خـالص وأنا رحت وشوفت
الـناجح وعـارف جزء كبـير منهم
--- نــاس بــجــد مـــلــهــمش اي حــد
ـعــهــد ويــؤكـد فـي الـوسـط أو في ا
حـديثه مـحـمود كـابـو ويقـول : فعال
الـــــدفــــعـــــة دى دفــــعـــــة بال وســـــايط
والــدفــعــة دى هــتــبــقى أقــوى دفــعـة
ــــعـــــهـــــد ...هى فـى واســـــطــــة فـى ا
وحــيـــدة وهــو واحـــد قـــريب ريــاض
اخلـولى وهو جه مـعاه يوم الـتقد

ودخل للجنة .
مـســرحـنـا : مـبـروك لـلـمـوهـوبـ
الــلي جنــحــوا وبــتــوع الــواســطــة
يــخــلـــوا بــالــهم اجلـــمــهــور مش
هــيـســقف بــالــواسـطــة بــرضه لـو
مـاجتـهـدتش لألسف ماقـدرناش
نــوصل إلجــابــة شــافــيــة بــاألدلـة
ـكن وهــنــسـيـب الـقــاريء يــقــرا 

يالقي اإلجابة بنفسه.
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والبقاء لله

هــنـا تـنـتـهي رسـالــة مـحـمـد عـبـد الـسالم
ــســـرحــيــ بــاسم ويـــعــلق عــلــيـــهــا أحــد ا
مــســتـعــار أرت مــان ويــقــول حتت عــنـوان
الــبــقـاء لــله ويــتــهم فــيه أعــضــاء الــفــرقـة
بـالــســلـبــيـة الــشــديـدة وبــأنــهم مـشــاركـون
ــــأســــاة ثم خــــتم بــــالــــصـــمـت في هــــذه ا

واهب . تعليقه بجملة البقاء لله في ا
ويـعلق الـفنـان كمـال الـشربـيني عـلى الرد
الـــســـابق حتـت عـــنـــوان فـــاقـــد الـــشيء ال
ـسرحـيـ بال هدف يـعطـيه لـيقـول إن ا
وبال قــضـيــة إال بـعــضــهم يـقـف لـيــحـارب
وحـــــــده  واحلـل فـى اخلـــــــروج مـن تـــــــلك
ـــســرح ـــؤســـســيـــة واســتـــخــدام ا األطــر ا
كـمكان لـتالقي األفراد وعمـل البروفات
وتـــقـــد عــــروض الـــفـــرق احلـــرة ســـواء
عـلى تلـك اخلشـبـة أو أيـة خشـبـة أخرى
ودعـا لالنـضمـام لـرابـطـة فنـاني الـغـربـية
فال أمل فـيـمـا آلت إلـيه مـنـظـومـة الـعـمل

سرح. با
مـــســـرحـــنـــا: هـــكـــذا احلـــال كـــمـــا وصـــفه
ن مــحــمـــد عــبــد الـــسالم وآراء بــعض 
ـــســرح بــاحملــلـــة فــهل نــحن يـــهــتــمــون بــا
بـحــاجـة إلعـادة الـنـظـر في آلـيـات الـعـمل
ـــســـرحــــيـــة ? وهل يـــأتى يـــوم بـــفـــرقـــنـــا ا
صالح الـصغيرة ونـتخلص فـيه من تلك ا
الـــتي أصــبــحت جــزءاً مـن آلــيــات الــعــمل
بـــــالـــــثـــــقـــــافــــــة ومـــــســـــرحـــــهـــــا عـــــلـى وجه

اخلصوص ?

مــــــوعـــــود من ســــــنـــــتـــــ  -2لـم يـــــــكـن من
ــســرح -3 ــطـــروحــة بـــإدارة ا األســمـــاء ا
عشان طيب  -4حطوه خوف  -5مغلوب

على أمره
ــوقع  - كـــتب حتت عـــنــوان اخملــرج مـــ
ـسرح الـيوم الـذي يديـره الفـنان أحـمد ا
عـبـد السالم من احملـلـة- طريـقة تـرشيح
ــكـــتب الــفــنـي لــفــرقــة اخملـــرجــ داخل ا
احملــلـة والــتي وصــفــهـا بــالــديــكـتــاتــوريـة
وهـذه هي رسالـته والـتـعلـيـقـات التي أتت
سئولون كيف تدار عليها ليفهم السادة ا

بعض فرق الثقافة اجلماهيرية :
 تــرشـيح  5مـخـرجـ لـلـعـمل بـالـقـصـر
هـذا الـعـام بـشـكل ديـكـتـاتـورى مـقـنع كـكل

عام
وهم

صرى (كـانوا واعدينه -1عـبد الرحـمن ا
قــبل كــده من ســنــتــ وبــيــوفــوا بــالــوعـود

قوى)لم يحضر
-2مــــصــــطـــــفى الــــشــــطــــوى (لـم يــــكن من
ــــــطــــــروحــــــة مـن قــــــبل ادارة االســــــمــــــاء ا

سرح)كان حاضر وصوت ا
-3هــــــــشـــــــــام الـــــــــقــــــــاضـى (لـم يـــــــــكـن فى
حساباتـهم بس رشحوه عشان طيب ) لم

يحضر
-4ســيـد احلـسـيـنى (مــا كـانـوش عـاوزيـنه
كن من اخلوف) لم يحضر بس حطوه 
ــغــلــوب عــلى -5مــحــمـــد فــتــحى رشــاد (ا
أمره) كان حاضر ومنعوه من التصويت

 هل نحن
بحاجة
إلعادة
النظر
 فى آليات
العمل
بفرقنا
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ـيــة وتـأثـيـراتـهـا عـلى مـواطـني األزمـة االقـتـصـاديـة الـعـا
ــمـثــلـ دول مــجـلس الــتـعــاون. وأشــار إلى أن من بـ ا

سـرحيـة الفـنان الكـويتى حـسن البالم. ـشاركـ فى ا ا
وحــول مـــدى احــتـــيــاج اجلـــمـــهــور اخلـــلــيـــجى لـــلــمـــســرح
الـكـومـيدى فـى الظـروف الـراهـنـة قـال جـاسم: "الـناس
بــحـــاجـــة لـــلــضـــحك فـى الــوقـت احلــالـى وأنــا لـم أقــدم
مـــســـرحـــيـــة كـــومــــيـــديـــة مـــنـــذ فـــتـــرة وأتــــوقع أن تالقى
سرحـية جنـاحا جيـدا لدى الـناس وأن يكـون اإلقبال ا
اجلـماهـيرى علـيهـا كبـيرا". وأضاف: هـناك اهـتمام من
ــســـرح وهــو يــعـــشق األعــمــال اجلـــمــهــور اخلـــلــيــجـى بــا

الكوميدية ويقبل عليها بخالف ما يعتقد البعض. 

كتب مأمون عيـاش على موقع اليوم اإللـكترونى تنطلق
على مـسرح قـطر الـوطني فى الـدوحة اعـتبارا من أول
سرحـية الكوميدية بارك عروض ا أيام عيد الفطـر ا
القـطريـة "شمالن فى لـبنـان" وهى من تألـيف وإشراف
الـفـنـان القـطـرى عـبـد الـعـزيز جـاسم. تـتـمـحـور أحداث
سرحية حول عائـلة تذهب إلى لبنان فتـظهر الكثير ا
ـفـارقات ويـعـيش أبطـال الـعمل مـواقف مـخـتلـفة من ا
فأحـدهم مـثالً مـثـقف يـريـد طـبـاعـة كـتـاب وهـناك من

يسأل عن عمليات التجميل.
ـسرحـيـة تـطرح قـضـايا وقـال عبـد الـعـزيز جـاسم: إن ا
مـتــعـلــقـة بــاجملــتـمع اخلــلـيــجى بــشـكل عــام ومن بــيـنــهـا

يم” مشيرة إلى أنه كان أستاذا متخصصا في فن “ا
ـسـرح الـيـابـاني لـكـونه قـضى فـتـرة ـام كـذلـك بـا وله إ

سرح الياباني. طويلة في ا
وأضافـت أنه كان مهـتما بـالبحث بـغية تـقوية مـعرفته

ي وكان معروفا بأخالقه الفاضلة. سرح العا با
ــغــربي احـد مــســرحـنــا : خــالص الـعــزاء فــقـد الــفن ا
أعالمه الفنيه بوفاة الفنان محمد سعيد عفيفي

ـزيـد مـن الـتـفـاصـيـل من مـجـلـة الـفــوانـيس اتـبع هـذا
http://alfawanis.com/masrah/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابـــــط الــــــ

p=3354"http://
alfawanis.com/masrah/?p=3354

ـسـرحـي مـحـمـد سـعـيـد عـفـيـفي “الذي يـعـتـبـر من ا
الــــقـالئل الـــــذي يــــجـــــمع في أعـــــمـــــاله بــــ الـــــدرامــــا
والكوميديا ضيفا أن الراحل عفيفي كان وراء إدخال

سرحي إلى التلفزة. التمثيل ا
غرب فقد شرقي فاعـتبرت أن ا ـمثلة نعيـمة ا أما ا
ـغـربي والـذي يـعـتـبـر من ـسـرح ا هـرمـا ومـعـلـمـة في ا
ــســـرح وكــان له حـــضــور اجلــيـل األول الــذي مـــارس ا
ـسرح متـميـز فيه وتـتلـمذ عـلى يديه عـدد من رجال ا

ونسائه.
وذكــرت أنه عـــنــدمـــا كــان مـــديــرا لـــلــمـــســرح الـــبــلــدي
ـسرح باجلـديدة أحـدث ورشـة للـتكـوين في مـجال ا

ـغـرب فـقد ـغـاربـة أن ا ـسـرحـيـ ا اعـتـبـر عـدد من ا
بـوفاة الـفنـان محـمد سـعيـد عـفيـفي الذي انـتقل إلى
عـــفــو الــله لــيــلــة الــســبت- األحــد  06 /2009/09 بــعــد
ـــرض عـــلــمـــا بـــارزا من أعالم مـــعــانـــاة طـــويـــلـــة مع ا

غربي. سرح ا ا
ــغـــرب الـــعــربي وعــبـــروا في تـــصــريـــحـــات لــوكـــالـــة ا
لـألنـبـاء عـن حـزنـهـم وتـأثـرهم الــعـمــيق لـفــقـدان هـذا
الفـنـان الـذي كـانت مـسيـرته الـفـنـيـة حـافلـة بـالـعـديد

من األعمال الناجحة.
ــسـرحي الــطـيب وفي هــذا الـصــدد أعـرب الــفـنــان ا
ـسرحي الـكبـير  محمد سعيد عفيفىالصـديقي عن حـزنه الشـديد لـوفاة ا
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سرحي جريدة كل ا

> شاركت عددا من األجيال اخملتلفة فى عدة أعمال فنية  وقد كان آخر
أفالمها فيلم حرب أطاليا مع الفنان أحمد السقا.
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فى دورته السابعة عشرة

مهرجان شبرا اخليمة
                ينطلق 15 نوفمبر

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

> أبدى د. أشرف زكى
رئيس البيت الفنى

سرحية أحالم للمسرح 
من إخراج أحمد السيد
ألنها تلقى باهتمامها
على فئة عمرية محددة
سرح كثيراً لم يتناولها ا

وطالب بأن يهتم
سرحيون بهذه النوعية ا
سرح الذى يؤدى من ا

رسالة.

قــال أسـامــة لـطــفى مـســئـول مــهـرجــان شـبـرا
سرحى احلر فى دورته الـ 17 إن اخليمـة ا
ـهـرجـان سـيـبـدأ فى الـفـتـرة من 5 إلى 15 ا
ـــؤســــســـة نـــوفــــمـــبــــر الـــقــــادم عـــلـى مـــســــرح ا
االجــتـمـاعـيـة الـعـمـالـيــة حتت عـنـوان الـتـعـبـيـر
عن احلــريــات وذلك بـالــتــعــاون مع اجلـمــعــيـة
ـصـريـة لـلـتـوعـيــة الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة وأيـضـا ا
مــؤســـســـة عــالم واحـــد لـــلــتـــنـــمــيـــة واجملـــتــمع

احمللى.
ــــهــــرجـــان أضـــاف الــــهــــدف األســــاسى من ا
ـرأة تـفـعـيل دور احلـريـات والـفـكـر وحـقـوق ا

والطفل لتـنمية الوطن وأنه ألول مرة سوف
سـرحى إلى تـكـون هـنـاك جـوائـز لـلـتـأليـف ا
جــــانب اجلــــوائـــز األخــــرى وهى عــــبـــارة عن
دروع قــيـــمـــة وشــهـــادات تـــقــديـــر وشـــهــادات
هرجان وألول مالية كمـا تقام على هامش ا
مـرة أيــضـا مـســابـقـة لــلـرسـوم حتــمل عـنـوان

هرجان. ا
قــال أســـامـــة لــطـــفى إن آخــر مـــوعـــد لــتـــلــقى
الطلبات هـو األول من أكتوبر كما يصدر عن
ـشـاركـة وأيـضـا ـهـرجـان كـتـيب عن الـفـرق ا ا

نشرات يومية تتناول العروض بالتحليل.

آكل احلشرات                              
                        فى النموذجية

يـستـعد اخملـرج فاروق فـلوكس لـبدء  بـروفات
ـســرحى اجلـديــد "آكل احلـشـرات" الــعـرض ا
ـركـزية تـألـيف سـلـيم كـتـشـنـر وذلك لـلـفـرقـة ا
الـنــمـوذجــيـة مــوسـيـقـى وأحلـان هـانـى شـنـودة
سـيــنـوغــرافــيـا حــسـ الــعـزبـى بـطــولـة كــمـال
أبـوريـة عالء مـرسى أحـمـد صـيـام أعـضـاء
ـركـزيـة النـمـوذجـيـة بـالهـيـئـة الـعـامة الفـرقـة ا

لقصور الثقافة.
يــقـول ســلــيم كـتــشــنـر مــؤلف الــنص إن فــكـرة
الـــعـــرض تـــدور حـــول مـــؤلف يـــقـــوم بـــتـــألـــيف
ــا روايــات عـن فــلــســفــة تـــنــاول احلــشــرات 
يـؤدى إلى الزج به فى غـياهب السـجون حتى
ـا يـجـعل مـنه ال تــصل أفـكـاره إلى الـشـعـب 
بطالً وتنقلب األحداث عكس ما كانت تريده

 سليم كتشنرالسلطة.

ìô°ùe ≈∏Y áfÉeCG ô°üe
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ضـمن بـرنـامج االحــتـفـاالت بـالـعـام الـدراسى اجلــديـد وأعـيـاد الـطـفـولـة
تـقـدم مــدارس احلـســ اخلـاصـة بــإدارة الـهــرم الـتـعــلـيــمـيــة أوائل شـهـر
ـسـرحى الـغـنـائى االسـتـعـراضى مـصـر أمـانـة ــقـبل الـعـرض ا سـبـتـمـبـر ا
تـأليـف طارق عـز الدين مـوسيـقى وأحلان شـيـماء حـمدى سـينـوغرافـيا
ن جـــوزيف نـــســـيم تـــعـــبـــيـــر حــركـى مـــصــطـــفى حـــجـــاج ومن إخـــراج أ

دينة اجلامعية. الشرقاوى وذلك على مسرح ا
العـرض بطـولة رحـاب زكريـا مهـا عبـدالنـور نهى مرسـى ليلـى الوكيل

ان ناجى ماجد فوزى محمود شوقى. مصطفى عطية إ
ـدرسـة ومـؤلف تـدور فـكــرة الـعـرض كــمـا قـال طـارق عــز الـدين مـديــر ا
النص حول مـجموع الـعطـايا والهـبات التـى تمنـحها مـصر ألوالدها دون
انتظـار أو مقابل مـنهم لذا وجـب عليـنا احلفـاظ عليـها ألن مصـر أمانة

فى يد أوالدها.

ó«©dG ΩÉjCG ≈fÉK ÚÑ«£dG ñƒc
ـســرح الــقــومى لــلــطــفل يــقــدم الــعــرض الــغــنــائى االســتــعـراضـى «كـوخ ا

سرح العائم. بارك علي ا » ثانى أيام عيد الفطر ا الطيب
الـعـرض تـألـيف وإخراج زيـن نصـار أشـعـار مـحمـد الـصـواف مـوسـيقى
وأحلــان صالح الـــكــردى اســـتــعـــراضــات أشــرف فـــؤاد ديــكـــور شــكــرى
األنصـارى عرائس ومالبس مـجدى ونـس بطـولة شـهيـرة كمـال طارق
كــمــال حــمــادة عــبـد احلــلــيم زيـن نـصــار آيــة صــفــوت صــبـحـى وفـاء
ن بشاى عبد الناصر ربيع. السيد مر البحراوى زناتى حسنى أ

 مصطفى الفقى

äÉLÉMh âæHh ódh
∑QÉe ¿É°S ìô°ùe ≈∏Y 

ـــــســـــرح الـــــعـــــربى يـــــقـــــدم فـــــريـق ا
بجـامـعة سـان مـارك بـاإلسكـنـدرية
مـــنـــتــصـف شـــهــر أكـــتـــوبـــر الـــقــادم
ـــــســـــرحى ولـــــد وبـــــنت الـــــعـــــرض ا
ـنـعم وحـاجـات  تـألـيف رشـا عـبـدا
إعــداد مـوسـيــقى أحـمــد الـرافـعى
تـــعـــبــيـــر حـــركى شـــيـــمــاء عـــتـــمــان
ســيـنــوغــرافــيـا وإخــراج مــصــطـفى
الـفـقى بطـولـة هـنـد فتـحى نـسـمة

ـنـعم أحمـد الـرافعى مـنزر عـبدا
الفخرانى.

يـقــول مــصــطـفى الــفــقى مــخـرج
الـعرض إن الـعرض تـدور فكرته
حــــــــول الــــــــتــــــــنـــــــــاقض الـــــــــواضح
والــصـريح بــ احلب فى الـزمن
اجلـمـيل وبـ احلب األنـانى فى
ــة والــتــكــنــولــوجــيــا عــصــر الــعـــو

واإلنترنت.

≈àÑ«ÑM âæÑdGh ÉfCG
áMƒª°S ìô°ùe ≈∏Y              

ــســرحـيــة عــلى خــشــبـة تــقـدم فــرقــة نــادى ســمـوحــة ا
ــبـــارك الــعــرض مـــســرح الــنـــادى أيــام عــيـــد الــفـــطــر ا
سـرحى أنا والـبنت حـبيـبتى تـأليف وإخـراج محـمود ا
الـطوخى بطولة مـصطفى الفقى أحـمد جابر سلوى
أحمـد بسـنت الـشاذلى اسـتعـراضـات شريف عـباس
ديكورات أشرف غراب عبير حسن إعداد موسيقى
ـلـحن عـصـام كـاريـكـا تـدور فـكـرة الـعرض إهـداء من ا

ال فى الـنفس البـشرية وكـيف يغير حول كيف يـؤثر ا
من معادن الناس.

الـــعـــرض يـــأتـى ضـــمن خـــطـــة األنــــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيـــة
سرحيـة لفرقة نـادى سموحة إحـتفاالً بعـيد الفطر وا
ـهــنــدس مـحــمــد فـرج ـبــارك. اجلــديـر بــالــذكــر أن ا ا
عـامر رئيس مجلس إدارة الـنادى يولى اهتمـاماً كبيراً
بــهــذه الــفـرقــة بــعــد أن كــان له الــســبق فى تــكــويــنــهـا.

 شريف نادى رزق الله

GôÑ°T ≈a kÉµ∏e ÖjOhCG
ـسـرحى أوديب يـسـتـعـد اخملـرج شـريف نـادى لالنـتـهـاء من بـروفات عـرضه ا
ــســرحــيــة احلــرة لــيـكــون جــاهــزا لــلــعـرض ضــمن مـلــكــاً لــفــرقــة ســتـارزيــتم ا
مـنــافـسـات مـهــرجـان شـبــرا أوائل نـوفـمــبـر الـقـادم وأيــضـاً مـهــرجـان الـدرامـا
ـسـرحـيــة أوائل ديـسـمـبــر الـقـادم الــعـرض تـألـيف الــكـاتب اإلفـريــقى سـيـفـو ا
كـلــيس تــرجـمــة د. طه حــسـ ود. صــقـر خــفـاجه تــألـيـف مـوســيـقى مــاريـان
عتز بـالله محيى وسينوغرافـيا جوزيف نسيم بطولة جوزيف تـعبير حركى ا
ـرتضى ساهر نـبيل سهام رضا عادل مـحمود سالم ولـؤى ناجى أحمد ا

ان سالم. على ليلى عبدالله نهلة محمد هدى رجب إ

 محمد جمال الدين

دعاء حس

ــسـرحى بــتـونـس من الـنــشـأة إلى كـتــاب "تـطــور الـفــعل ا
الـــتــأســيس" هــو اجلــزء األول مـن كــتــاب يــحــاول فــيه د.
مـحـمـد عبـازه إعـطـاء فـكرة إجـمـالـيـة عن أهم احملـطات
ـــســـرح الـــتـــونـــسى وأبـــرز الـــفـــاعـــلـــ فـــيـه كـــتـــابــة فى ا
وإخـــراجًــــا من حــــيث الـــتــــصـــورات والــــرؤى اجلـــمــــالـــيـــة
ـــنــتــجـــة أمّــا اجلــزء الـــثــانى من والــفــكـــريــة والــهـــيــاكل ا
الـكــتــاب فــحـمـل نـفس الــعــنــوان مع تــغـيــيــر بــســيط وهـو
ــســرحـى بــتــونـس من الالمـــركــزيــة إلى "تــطـــور الــفــعـل ا
ــنــاســبـة الــتــجــريب" وقــد أعــيــد طــبــاعــة اجلــزء األول 
ـســرح الـتــونـسـى والـتى تــوافق هـذا ــئـويــة ا االحــتــفـال 

العام 2009.
وفى مــقـدمــته لــهــذا اجلـزء من الــكــتـاب اعــتـبــر عــمـرين
سـالم إن صـدوره يـعـدّ عـمالً هـامًا خـرج به صـاحـبه عن
قتصرة فى الغالب عبّـدة للتأليف فى تونس وا الطرق ا
ية على حتـرير الـرسائل اجلامـعيـة والدراسات األكـاد
ـسـرح الـتـونـسى جزء من مـعـتـبـرًا أن الـبحث فـى تاريخ ا
الـبحث فى تـاريـخهـا الـوطنى والـقـومى ولبـنـة فى صرح
الـــهــويـــة واخلــصـــوصـــيــة والـــسّـــجل احلــامـل لــســـرايــات

وأمجاد اإلبداع الوطنى عبر األعصار واألمصار.
ـــدخل" من الـــكـــتــاب عـن نــدرة وكـــشف د. عـــبـــازه فى "ا
سرح التونسى على الرغم من الدراسات التى تـناولت ا
مــــرور قـــرن عــــلى نــــشــــأة هـــذا الــــفن فـى تـــونـس حـــيث
ـسرح التونسى تـأليفًا وترجـمة وتمثيالً امـتدت مسيرة ا
وإخـــــراجًـــــا مـــــنــــذ 1909 وحـــــتى 1996 (تــــاريـخ إصــــدار
الطـبعـة األولى من الكـتاب) مـؤكدًا أن مـا قدم من كتب
ـــســرح من وأبـــحــاث ال يـــرقى إلى مـــســـتــوى مـــا قـــدمه ا
ؤلف أعمـال مسـرحية (فـعل مـسرحى).. وقـد استفـاد ا
سـرحى التونـسى من عدد من مناهج فى تـتبعه لـلفعل ا
ـــنـــهج ـــتــــنـــوعـــة - حـــسـب إشـــارته - أولـــهــــا ا الــــبـــحث ا
نـهج الـبنـيـوى والنـفسـى االجتـماعى الـتـوثيـقى وكـذلك ا
ـنـاهج ــتـحــررة من ا إضـافـة إلـى االنـطـبــاعـيـة الــذاتـيـة ا

سرحي جريدة كل ا

مثلة إصرار الشريف > ا
تشارك فى بروفات
عرض أوديب وشفيقة
من تأليف أحمد األبلج
وإخراج عاصم رأفت
الذى سيبدأ عرضه على
مسرح وكالة الغورى
استعداداً لعرضها خالل
شهر ديسمبر القادم.

> شاركت سناء يونس مع اخملرج يوسف شاه فى عدة أفالم نذكر منها : اليوم
تميزة. صير الغضب وهو ما يعكس تقديره لطاقتها التمثيلية ا السادس ا
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محمود احللوانى

سـرحية الـدرامية راوغـة ا الفـائقـة على ا
حــوّل مـا هــو مـوروث إلى حــوافــز لـلــكـتــابـة
ــتــعـــارف عــلــيه واســـتــطــاع إبــراز وجتــاوز ا
قــدرته الـدرامـيــة.. ويـشـيــر د. اجلـيـار إلى
أن "الـــــزمـــــان دائــــــرى عـــــنـــــد الــــــضـــــوى فى
ـشـهد الـنصـ يـبدأ بـقـوة أيوب ويـنـتهى 
ــــوت الــــنــــســـــبى أو من قــــيــــام أيــــوب مـن ا
الــضـــعف الـــتــام. كـــمــا لـــفت نــظـــره "الــروح
ـغـلف لـلدرامـا والـذي يـخـتـرقـها الـشـعـرى ا
ـربـعـات شـعـريـة حتـمل روحًـا شـعـبـيـة من
إبـــداع الــضــوى األمــر الـــذى عــدّه الــنــاقــد
إضــافـــة إلى مـــا نـــعـــرف من مـــربــعـــات ابن
ـصرية كمـا يرى "أنهما عروس والعدودة ا
نــصـــان غـــنــائـــيــان حـــوال الــدرامـــا إلى بــوح
وصــراخ أحـــيـــانًــا في لـــغـــة مــخـــتـــارة بــحس
ـــتـــداول فى لـــغـــة الـــشــــاعـــر بـــعـــيـــدة عـن ا
ـــــؤلف ــــســـــرح اآلن.. كـــــمـــــا أن مـــــعـــــجم ا ا
الـلغوى يـكشف عن اهـتمام قـد ومسـتمر
ـــــؤلف الـــــذي يــــكــــتـب بــــعــــد أن فـى نــــفس ا
تــسـتـوى لـغـة الـنـص فى ضـمـيـره فال جنـد
لــــمـــة نــــابـــيــــة أو غـــريــــبـــة أو مــــهـــجـــورة.. كـــ

طال" كتاب أصدرته الهيئة العامة "طال ا
لـقـصـور الـثـقـافـة ضـمن سـلـسـلـة "نـصوص
مـسـرحيـة" يحـتوي عـلى نـص مـسرحـي

ــــؤلف لــــهــــمـــا أو هــــمـــا حــــسب تــــســــمــــيـــة ا
ــوال واحـد" األول "شــوفــتـان مــسـرحــيــتـان 
بـعـنـوان "صـبـر أيـوب" واآلخـر هـو "أطـيـاف
حـكـايـة" واجلـامـع بـيـنـهـمـا هـو "مـوال أيـوب
ــؤلف احلــديث ــصــرى" الــذي اســـتــلــهـم ا ا
يس الــضــوى شـــخــوصه األســـاســيــة "أيــوب
ونــاعــسه" أعـاد االشــتــغـال عــلى الــثــيـمــتـ

ـوّال وهـمـا "صـبـر أيوب" الـشـهـيـرتـ فى ا
ـا يــتــوافق مع سـرده و"إخـالص نـاعــســة" 
عـاصـر للـموَّال كـاشـفًا عن أمـراض وعلل ا
تـــخص واقــــعـــنـــا احلــــديث فى صــــيـــاغـــتـــ

مــخــتـلــفــتــ فى مــقــدمــته لــلـنــصــ يــشــيـر
د.مـدحت اجليـار إلى أن الـضـوى اسـتـطاع
ـــوروث من أن يـــتــغـــلب فـى صــراعـه ضــد ا
ـوال فى وعـى الـنـاس حــيث أن اخــتـيـاره ا
أليــوب ونـــاعـــسه وقــد حتـــوال إلى مـــضــرب
لألمـثـال يـفــرض عـلـيه حـبــكـة مـوروثـة كـان
ا أن تضيق رؤية الـكاتب بسبب هذا كنهـ
ـسـبق غيـر أن الـكـاتب - بـقدرته الـوجـود ا

طال الكتاب: طال ا
ؤلف: يس الضوى ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة 
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أحيانًا والتى تتطلبها ذاتية الفنون.

ـؤلف فـصـله األول لـلـحديـث عن بـدايات وقـد خـصص ا
سـرح الـتونـسى وبعض الـقضـايـا التى انـشغل بـها كـما ا
ركـز في الـفصـل الثـانى عـلى األدوار الـتى قام بـهـا ثالثة
ـسرح وهم: مـحمد ن اعتبـرهم "التـمهـيد" لتـأسيس ا
احلــبـــيب. مــحـــمــد بـن عــبـــد الــعـــزيــز الـــعــقـــربى وحــسن
الزمـرلى دون أن يـغـفل أدوار آخـرين مـثل جـورج أبيض
وجـمـعـيـة الـتـمـثـيل الـعـربى أمـا الـفـصل الـثـالث واألخـير
ـا أسـمـاه "الـتـأسـيس" وفى هـذا ـؤلف  فـقـد خـصـصه ا
الـــفــصـل نــاقـش عــددا مـن الـــنــقـــاط هى "أزمـــة الـــهـــويــة
والبحث عن االحتراف إطـار التأسيس: الفرقة البلدية
مـتـنـاوالً دور زكى طـلـيـمـات فى تــكـوين الـفـرقـة الـبـلـديـة
وعالقــة هــذه الــفــرقــة بــاإلدارة الــتــونــســيـة كــمــا نــاقش
الدوافع الـسياسـية واالجتمـاعية واالقـتصاديـة لتأسيس
ـسـرحى فى تونس كـمـا أختـار مـسرحـيـة "مراد الـفعل ا
الـثـالث" لـهـذا اخملـرج كـنمـوذج مـؤكـدًا ومـركـزًا على دور.
ــا كــان اخملــرج "عــلـى بن عــيـــاد" فى هــذا الـــتــأســيـس 
يتـمتع به من مـوهبة ودراسـة وتكويـن مسرحى لم يـتوفر
ــســـرح الــذين ســـبــقـــوه كــمـــا اخــتــار لــغـــيــره مـن رجــال ا
مسرحية "مـراد الثالث" لعلى بن عيـاد ليقدم لها دراسة

مستقلة كنموذج أو "خير مثال" لعملية التأسيس.
ـسـرحى وقــد جـاء الـكــتـاب أو الـدراســة لـتـطــور الـفــعل ا
بــتـونس غــزيـرًا فى مــعـلــومـاته وافــيًـا فى عــرضه مـلــبـيًـا
سـرح العـربى فى عمـومه والتـونسى ـهتـم بـا حلـاجة ا
ــــســـرحى بــــشـــكـل خـــاص إلـي الـــتــــعـــرف عــــلى الــــفــــعل ا

التونسى من النشأة إلى التأسيس.

سرحى بتونس من الكتاب: تطور الفعل ا
النشأة إلى التأسيس

ؤلف: د. محمد عبازه ا
وسيقى/ عهد العالى للمسرح وا الناشر: ا
مركز النشر اجلامعى/ دار سحر للنشر
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سرحي جريدة كل ا

> قدمت مدارس
الفرنسيسكان بالقاهرة
واإلسكندرية على
ركز مسرح النيل با
الكاثوليكى احتفاالً
بذكرى مرور150عاماً
على وصول الراهبة األم
كاترينا ترويانى عرضاً
مسرحياً عن حياتها
تناول رحلتها إلى
مصر مقابلتها
للخديو وتأسيس دير
الراهبات
الفرنسيسكانيات.

> من أهم األفالم التى شاركت فيها تاركة بصمتها اخلاصة عليها : جواز بقرار
الطيلى - جنون الشباب - سرى للغاية - حد جمهورى - حرب أطاليا - حمام ا
صير-  الغضب  –الفضيحة.  السيف - اليوم السادس-  اجلوع - ا
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سرحي جريدة كل ا

> عملت سناء يونس أيضا فى الدراما التلفزيونية وتميزت فى عدد من األدوار وقد
جمعت ب الكوميديا والتراجيديا  لكن تظل بصماتها األساسية فى كونها إحدى

مثالت الكوميديانات القليالت فى وطننا العربى . ا

> يستعد اخملرج عماد
صمويل للمشاركة

سرحى لسان بعرضه ا
عصفور فى مهرجان
شبرا اخليمة للمسرح
احلر فى دورته السابعة
شاهدة عشر ذلك بعد ا

وافقة عليه. وا
العرض من تأليف مايكل

حليم باسم بشرى
ماجد شهاب موسيقى
وأحلان باسم بشرى
استعراضات عماد

صمويل ديكور هانى
رفعت رومانى نصر.
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وعــرضــا عـلــيه اســتــكـمــال اجلــزء الــثـانى
» والتى ـسرحـيـة «حـسـن يـعـيش مـرتـ
أخـــــرج جـــــزءهـــــا األول فـــــايـــــز حـــــجـــــاب
وعـندمـا اختلف مع يـسرى اإلبـيارى ترك
الــــعــــمـل فــــيه ولـم يــــكــــمل إخــــراج اجلــــزء
الـثانـى وافق األلفى عـلى العـرض والذى
كــــان مـن ضــــمن شــــروطـه أن يــــتــــقــــاضى
نــصف األجــر الــثـانـى أمــا نـصـف األجـر
األول فـــقـــد أخــذه فـــايــز حـــجـــاب نــظـــيــر
ــســرحـــيــة - الــفــصل إخــراجه لــنـــصف ا
األول مــــنـــــهــــا - وبـــــدأ األلــــفـى بــــروفــــات
ــســـرحــيــة من الـــفــصل الـــثــانى وكـــانت ا
بـطـولة: مـحـمد جنم سـنـاء مظـهـر آمال
رمزى محـسن سرحان نبيل الهجرسى
وأثـنـاء الـبروفـات هـمس مـحـسن سـرحان
فى أذن األلـــفى وأشـــار عـــلـــيه مـــشـــاهــدة
الـــفــــصل األول قـــبـل مـــواصـــلــــة بـــروفـــاته
لـــلــفــصل الـــثــانى وبـــالــفــعل نـــفــذ األلــفى
نصيحـة محسن سرحـان وطلب مشاهدة
الـــــفـــــصل األول وعـــــنـــــدمــــا شـــــاهـــــده لم
ــطــيــاً جــداً ولــيس به أى يــعــجــبـه كــان 
جـــديـــد لـــذا فـــقـــد أعـــاد األلـــفى إخـــراج
ـسـرحـيـة كـلـهـا من جـديـد وبـالـرغم من ا
ذلـك تــقــاضى الــقــسط الــثــانى فــقط من
األجـر وكان خمـسون جنـيها وهـو نفسه
األجــــر الــــذى تـــقــــاضــــاه عــــنــــدمــــا أخـــرج

«إمبراطورية ميم».

سرحية فى كانت أحوال معـهد الفنـون ا
ـــثل ذلك الـــوقـت قـــادرة عـــلى تـــخـــريج 
ـكـنه الـقـيـام بـأى شىء الـرقص شـامل 
اإلتيكيت الـتمثيل الـغناء ركوب اخليل
ـشـاعـر ـبـارزة بـالـسـيف الـتـعـبـيـر عن ا ا
تباينة فقد توافر للمعهد أساتذة كبار ا
فى ذلك الــــوقـت فى كل اجملــــاالت حــــتى
مـجـال تــعـلـيم الــسـبــاحـة فـقــد كـان مـثال
د.على فهـمى من عادته االنفـراد بطالب
ـــا يــزيـــد عن األربع مـــحــاضــرات واحــد 

. لكى يدربه على جتسيد انفعال مع
ــعــهــد مــجــمــوعــة من وقــد تــوافــد عــلى ا
الـعــمـداء الـذين يـتـمـيــزون بـوعى تـعـلـيـمى
كـــبـــيــر ومـــنـــهم: إبـــراهــيم حـــمـــادة نـــبــيل
األلـــــفـى جالل الــــــشـــــرقـــــاوى ســــــعـــــيـــــد
خــطـاب فــوزى فـهــمى لــذا فــقـد تــخـرج
فى هذه احلقـبة أواخر الستـينيات وفى
الــســبـعــيــنــيــات مــجـمــوعــة كــبــيـرة أصــبح
الكثير منهم من جنوم الصف األول اآلن
ومــــنــــهـم مــــثال: مــــحــــمــــد صــــبــــحى نــــور
الــشــريف مـــحــمــد وفــيق عــبــد الــعــزيــز
مـــخـــيـــون أحــمـــد زكـى رشــوان تـــوفـــيق
أحـمـد ماهـر مـحـمود احلـديـنى مـجدى
وهــــبـــة مـــصـــطـــفـى الـــدمـــرداش فـــاروق

يوسف.
ـمـارسـة الـعـمـلـيـة هى الـتى كـانت فـكـرة ا
ـعـهد تـطـغى على طـبـيعـة الـدراسة فى ا
لك مثال أن تتـخيل الطلـبة داخل حلقات
... بـارزة الشيش دروس اجلمانـزيوم ا
وهـذه الـقـدرات اجلــسـديـة الـكـبـيـرة الـتى
عهد تتكون وتنبنى رويداً.. رويداً.. أما ا
اآلن فــالـدراســة فــيه نـظــريــة أكـثــر مـنــهـا
عمـليـة كما أنه يـزحم نفـسه بالكـثير من
التـخصـصات الـتى ال تفـيد الـدراس به
واد النظـرية التى تعتمـد على التلق كا
فى تـدريـسهـا وبـالـتـالى يحـفـظـها الـطـلـبة
بال وعى منهم بأبعادها وخالصة األمر
ــعـهـد اآلن يـحـتــاج إلى هـذا الـنـوع من فـا
ـواد التى لـهـا الـقـدرة على تـنـشـئـة جيل ا
جـديـد من الـفـنــانـ يـتـمـيـزون بــلـيـاقـتـهم

عنوية فى آن واحد.. اجلسدية وا
ونـحن اآلن فى عام 69 واأللـفى كان قد
ـثالً بـفـرقـة تـخـرج مـنــذ عـامـ وعـمل 
سـرح الكومـيدى إال أنه أحب اإلخراج ا
أكــثــر وهـــو مــا جــعــلـه يــعــمل كـــمــســاعــد
ـسـرحى من مـخرج لـكـل رموز اإلخـراج ا
هـذا اجلـيل وفى هـذا الـعـام صـدر قرار
ــثـــلــ إلى مـــخــرجــ بــتــحـــويل ثالثـــة 

نـظراً لـتمـيزهم فى مـجال اإلخراج وهم:
مــحـمـود األلــفى مـحــمـود أبـو زيــد عـبـد
احملـسن ســلـيم وتــكـونت جلــنـة مـن كـبـار
ـــســــرحـــيـــ فى ذلـك الـــوقت لـــتــــقـــيـــيم ا
ـســرحـيـة الـتى أخـرجـهـا هـذا الـعـروض ا
الثالثى وكان األلـفى يقدم «إمبراطورية
مــيم» عـن روايـة إحــســان عــبــد الــقـدوس
سمـاة بنفس االسم ومن بـطولة صالح ا

السـعـدنى سالمة إلـيـاس سامـيـة أم
عـواطف رمضـان وقدم مـحمـود أبو زيد
مــسـرحـيـتـ لــتـوفـيق احلــكـيم فى سـهـرة
مــسـرحــيــة واحــدة وقــدم عــبــد احملــسن

وليير. سليم «البخيل» 
كــانت جلـنــة تـقــيـيم هــذه الـعــروض تـضم
فتوح نـشاطى سعد أردش عبد الرحيم
الـزرقانى مـحـمـد محـمـود شعـبـان نـبيل
األلفى والذى اعـتذر عن تقـييم العروض
عـــنــــدمـــا عـــرف بـــوجـــود عــــرض لأللـــفى
بــيـنـهـا وذلك بــسـبب الـقـرابــة الـتى بـيـنى
وبــيــنـه لــقـــد كــان الــرجـل يــتــحـــاشى أيــة
مــــواقف تـــــســـــبب له إحـــــراجـــــاً من هــــذا

النوع.
وبـــــعــــد مـــــشـــــاهـــــدة الـــــلـــــجـــــنـــــة لـــــعــــرض
«إمــبــراطــوريــة مــيم» أثــنى عــبــد الـرحــيم
الـزرقـانى كــثـيـراً عــلـيه وطــلب من كـمـال
ـــســـرح الـــكـــومـــيـــدى يس مـــديـــر فـــرقـــة ا
آنـذاك أن يـكـون هــذا الـعـرض فى بـدايـة
الــسـهــرة وقـبل الــعـرضــ اآلخـريـن عـنـد
تــقــد الــعـــروض بــعــد ذلك لـــلــجــمــهــور

ــســـرح فـى هــذا وكـــانت تـــذكـــرة دخـــول ا
الـزمن خمـسـة عـشر قـرشـا بيـنـمـا كانت
ـسـرحى بالـكامل تـبلـغ ميـزانيـة الـعرض ا

ألف وخمسمائة جنيه ال غير.
ولم تـكن هــذه هى الـسـابــقـة األولى الـتى
مـثـل إلى مـخـرج يـتم فـيهـا حتـويل ا

فـــقـــد فـــعـــلـــهـــا حــــمـــدى غـــيث قـــبل هـــذا
الـتــاريخ بـعــام عـنـدمــا كـان يـتــرأس فـرقـة
ـى وقـــام بــــتـــحـــويـل ثالثـــة ـــســــرح الـــعـــا ا
ـــثــــلـــ إلى مــــخـــرجــــ وهم: ســــمـــيـــر
العصفورى أنور رستم محمد مرجان.
ـثل إلى وقـد شـجـع قـرار الـتـحـويل من 
مخرج األلفى لـيعمل مخرجاً فى القطاع
اخلـاص لـذا فـقـد قدم جتـربـة «حـسـن
ـســرح الــقـطــاع اخلـاص  « يــعـيش مــرتــ
سرحية فى نفس العام 1969 ولهـذه ا

ظروف غريبة قد ال حتدث كثيراً.
ــســرح كــان األلــفـى جــالــســاً فى صــالــة ا
الكوميـدى لم تكن تشغله أية أعمال فى
ـنـتج يـسرى ؤلف وا ذلك الـوقت جـاءه ا
ــمـثـل نـبــيل الــهــجـرسى اإلبـيــارى ومــعه ا

3 سرحجى  سطور من حياة محمود األلفىا

مثلون  ا
الذين
حتولوا
خملرج

ساهموا فى
نهضة
سرح ا
صرى ا

مارسة العملية طغت   ا
عهد على طبيعة الدراسة با

يقع فى 1450 كلمة واستغرق إلقاؤه عشرين دقيقة

فاروق حسنى فى خطابه أمام اجمللس التنفيذى لليونسكو

صاحلة التزامى األول السالم والتسامح  وا
نظمة الدولية                                          فى إدارة ا

اضى كـان موعد إلقاء خـطاب فاروق حسنى الثالثاء ا
نظمة اليونسكو وزير الثقافة أمام اجمللس التنفيذى 
وهو اخلـطـاب الـذى يـقع فى حوالى 1450 كلـمـة توضح
فى مـجـمـلـهـا االسـتـراتـيـجـيـة الـتـى سـيـتـبـنـاهـا الـوزير

صرى فى إدارته للمنظمة الدولية. ا
وفـضالً عن اخلطـاب الـذى اسـتغـرق إلـقـاؤه حوالى
20 دقيقة أجاب فاروق حسنى عن ستة أسئلة

طــرحـهــا عــلـيه أعــضــاء اجملـلس وهـى: مـا رأيك فى

كن أن االسـتـراتيـجـيـة مـتوسـطـة األمـد? وكـيف 
لـــلــمـــجـــلس االســـتـــراتـــيــجـى  تـــســـتـــكـــمل الـــفـــكـــر 
اســتـــكــمـــال بــرامج ـــكــنـك  الــتـــنـــفــيـــذى? وكــيف 
ـــنــــظـــمــــة? وكـــيف ا لــــتـــحــــقـــيق أهــــداف  اإلصالح 
ً فى دفع دة 20 عاما ستسفيـد من خبرتك كوزير 
ـوارد تــنــمــيــة ا ــكـنك  ـنــظــمــة لألمــام? وكــيف  ا
ـالـية احلـاليـة لـليـونـسـكو خـاصـة فى ظل األزمة ا

الية لها? وارد ا ية ونقص ا العا

وفى مــجـمل إجــابــاته عن األسـئــلــة خـاطب فــاروق حــسـنى
أعـــضــاء اجملــلس الــتــنــفــيــذى لــلــمـــنــظــمــة قــائالً: إذا كــنــتم
تــبـحـثــون عـمن يـدافع عـن حـريـة الــفـكـر والــرأى فـأنـا هـذا
الشـخص وخـبرتـى وتاريـخى يـقوالن ذلك كـمـا استـعرض
خبـرته ودفاعه عن حـرية الرأى عـلى مدار العـشرين عاماً
اضـيـة مـسـتشـهـداً بـأمـثلـة فى الـفـكـر واألدب وقال: رغم ا
أننا نحترم األحـكام القضائية إال أنه عندما تتعارض هذه
األحكـام مع رأينا نسـتأنفهـا وحتى إذا خسرنـا االستئناف
فــإن مــحــاولــة الــدفــاع عن حــريــة الــفـكــر مــكــسب فـى حـد

ذاتها.
وخالل اســتـعـراض خـبــرته كـوزيـر لــلـثـقـافــة وفـكـرة إنـشـاء
صناديق لـتمويل األنـشطة الـثقافـية قال فـاروق حسنى إنه
ـوارد ــكن تـطـبـيـق هـذه الـفـكـرة فـى الـيـونـســكـو لـزيـادة ا
وأكـد أن اإلصالح يــجب أال يـكـون هــيـكـلـيــاً فـقط بل البـد

أن يكون فكرياً أيضا لضمان تنفيذ البرنامج.
وذكـر حـسام نـصـار مـستـشـار الـوزير حلـمـلـة اليـونـسـكو أن
الـوزيـر تـرك انـطـبـاعـا رائـعـا لـدى سـفـراء الـيـونـسـكـو وكـان
واثقا من نفسه ومأل فراغات القاعة وكان تعليق اجلميع

تلك كاريزما غير طبيعية. على كلمته أنه 
وإلى نص خـطـاب الـوزيـر أمام أعـضـاء اجملـلس الـتـنـفـيذى

لليونسكو:
احلضور الكـــــرام
أصحاب الســعادة
السيدات والسـادة

نـظمة األ يـشرفنـى أن أقدم لسـيادتكـم رؤيتى بالـنسـبة 
ــتــحــدة لــلــتــعــلــيم والــعــلـم والــثـقــافــة وكــذلـك االلــتــزامـات ا
الـرئــيـســيـة الــتى أقــطـعــهــا عـلى نــفـسـى خالل الـســنـوات -

.2013- 2010 
وتــهــدف هــذه االلـتــزامــات بــصـورة أســاســيــة إلى تــأسـيس
ــســـتـــطـــاع تــهـــدف إلى جتـــديــد قـــاعــدة عـــريـــضــة بـــقـــدر ا
الـيــونـســكـو ودعـمــهـا دعــمـا طــمـوحـا  وذلـك حـتى يــتـسـنى
لـلـمـنــظـمـة االضـطـالع بـدورهـا الـريـادى فـى سـيـاق يـهـدف

إلى توسيع مدى التعاون الدولى.
وتشـكل مجاالت اختصـاص اليونسـكو بالفعل تـربة خصبة
سـتـقبل تـرتكـز على مـكافـحة لتـطـوير رؤيـة مشـتركـة عن ا

الفقر والظلم .
ـتاحـة من ويـتعـ عـلـيـنـا أن نـأخـذ فى االعـتـبـار الـفـرص ا
ـضمـون وذلك فى إطـار تـعاون مـتـسع ب حـيث الشـكل وا

الـشمال واجلـنوب وتـعاون فى أوج االزدهار بـ اجلنوب 
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سرحي جريدة كل ا

> يناقش حزب التجمع
ديوان سيرة احلب
للشاعر عاطف
عبدالعزيز وذلك يوم
وافق 28 االثن ا
سبتمبر يناقشه د.
ن تعيلب د. صالح أ
فاروق محمود
احللوانى يشرف على
الندوة أسامه عرابى.
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د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

ــتــفــرجــون ,والــنــوع الــثــانـى يــتــعــلق ـــؤدون وا ا
بـالتقالـيد التى حتكم تـقد العرض الدرامى,
أى تقـاليـد الدرامـا أوأساليـب  العرض إن فى
ـــتـــفـــرج نـــوع من ـــمـــثل وا تـــلك الـــعالقــــة بـــ ا
ــقــايــضـة عــلى حــد تــعــبـيــر "يــوجــيـنــيــو بــاربـا" ا
سـرح  والذى صاحب نـظريـة أنـثروبـولوجـيـا ا
ـسرح لـقاء بـاآلخـر من أجل إقامـة نوع يعـتبـر ا
ــكــنــنـا أن وبــهــذا  من الــتــبــادل الــثــقــافى مــعه
كن الـنظر إليه بوصفه نقول إن فن األداء ال 
ــمــارســة الـــثــقــافــيــة فى أى فــنــاً مــنـــعــزالً عن ا
مـــــجـــــتـــــمع  وبـــــالـــــرغم مـن أن تـــــلك الـــــعـالقــــة
تـلـقى قد تـبـدو وكأنـها ـمـثل وا الـتـبادلـيـة ب ا
عـالقــة خــارجــيـــة تــتــشـــكل من خالل الــدالالت
ـــعــانى ســابـــقــة الــتـــجــهـــيــز من لــدن خـــشــبــة وا
ــعــانى ــســرح  إال أن هــذه الــدالالت وتـــلك ا ا
ـــتـــلـــقى لـــهــا التـــكــتـــمل إال مـن خالل تـــولـــيــد ا
عــنـدمــا يـتــفــاعل مـعــهـا ويــتــأثـر بــهـا بــدرجـة أو
ومن هــنــا حـاولت مــعـظم االجتــاهـات بــأخـرى 
ــعـاصـر أن تــبـنى جـسـرا ـسـرح ا األدائـيــة فى ا
ـتفـرج  حتى وصل ـمثل وا من التـواصل ب ا
تفرج كطرف البعض منهم إلـى درجة توريط ا
وحـــاول الـــبـــعض أســـاسى فـى عـــمـــلـــيـــة األداء 
ـتـفـرج بإتـخـاذ مـوقف بـوصفه اآلخـر مـطـالـبة ا
وحتــــولت هـــذه ــــثال لــــلـــمــــجـــتــــمع اخلــــارجى
الــعــمــلــيــة عــنــد مــجـــمــوعــة ثــالــثــة إلى نــوع من
ـسـرحى واجملـتـمع الـعالقـة األعـمق بـ الـفن ا
ودور كل مـــنـــهـــمـــا فـى الـــتـــأثـــيـــر عـــلى اآلخـــر 
ـتـفـرج ـمـثل وا وبـشـكل عـام فـإن الـعالقـة بـ ا
قـام األول من الـطبـيعـة احلـية لـلفن تنـبع فى ا
ــــســـرحى بـــوصـــفه حـــدثـــا حـــيـــا يـــواجه فـــيه ا
ـتفـرجون تـفرجـ  أو يـواجه فيه ا مـثلـون ا ا
مـثل  ومن ثم  يـؤثر كل مـنهـما فى اآلخر ا
ــســرحى ـــكن مــعه الــقــول إن الــعــرض ا ــا 
ـثـلـ لـشـخـصـيات عـنـدمـا يـعـتـمـد عـلى أداء 
غيـر حقـيـقيـة فإنه فى نـفس الـوقت يقـوم على
ـزيف ,عـنـدئـذ ـتـفـرجـ لـهذا الـوعى ا تـقـبل ا
ــكن لــهــذه الـــشــخــصــيـــات الــوهــمــيــة ,وذلك
الــعــالم الــغــيـــر واقــعى أن تــكــشف عن نــفــســهــا
كــجـزء من عـمـلـيــة حـقـيـقـيــة ولـيـست مـزيـفـة أو
ـؤداة, مـصـطـنـعـة حـيث تـصـبح الـشـخـصـيـات ا
, مثل تخيل جـزءاً فعلياً من ذوات ا والعالم ا
ـفهوم يطـرح ثمة عالقة بـ السلوك إن ذلك ا
الـثـقـافى لإلنــسـان فى احلـيـاة  وبـ الـسـلـوك
ـــســــرح  إن تـــلك الـــشـــخــــصى لـــلــــمـــمـــثـل فى ا
تفرج العالقة تتبـلور أساسا من خالل حاجة ا
إلـى أداء أدوار أســاســيـــة فى حــيـــاته الــيـــومــيــة
وحــاجــتـه أيــضــا إلى الــتــعــلم من خالل الــلــعب
ومـشـاهـدة احملـاكـاة  لـهـذه األدوار عـلى خـشـبـة
ـسرح  وفى هـذا قال أرسـطـو إننـا نتـعلم من ا
ـــا تـــتـــضــمـــنه تـــلك خالل أداء أدواراآلخـــرين 
األدوار من عـــواطـف ومـــشـــاعــــر وأحـــاســـيس 
والــتى تــصـبح جــزءا مــنـا أثــنـاء عــمـلــيـة األداء 
ـــتـــفـــرج يــدرك دالالت وبـــنــاء عـــلـى ذلك فـــإن ا
ـــاط والـــســــلـــوكـــيـــات االجــــتـــمـــاعــــيـــة الـــتى األ
سرح . مثلون أمامه على خشبة ا يجسدها ا

ـــتــفـــرج لــلـــمــســـرح يــعـــد شــكال من إن إدراك ا
مثل أشـكال التفاعل االجـتماعى بينه وبـ ا
ــتـفــرج قــيــمـا الـذين يــكــتــســبـون بــفــضل هــذا ا
داللية ورمزية  وإذا نظـرنا للمتلقى من وجهة
نـظــر أرسـطـو لــلـتـراجــيـديــا جنـده مـتــبـلـورا فى
مـــبـــاد من قـــبـــيـل الـــتـــوحـــد بـــالـــبـــطل  إثـــارة
عـاطــفـتـى اخلـوف والــشـفــقـة  الــتــطـهــيـر كــمـا
أو كمـا هـو فى الـكـومـيـديـا يـتـعلق سـبق الـقـول 
ـــفـــهـــوم بـــنـــوع من الـــســـرور ويـــدفـــعـــنـــا هـــذا ا
األرسـطى ألن نــتـعـرف أكـثـر عـلـى طـبـيـعـة تـلك
تبـادلة بـ فعل التـمثيل الـعالقة احلمـيميـة وا
أومـــــا يــــطـــــلق عـــــلـــــيه أفق ــــشـــــاهــــدة  وفــــعـل ا
والـذى يقـصد به اإلطـار الذى يـفهم الـتوقـعات
ـــقــدم ـــســرحى ا ـــتــفـــرج الــعـــمل ا من خالله ا
وذلك من خـالل تــفـــاعـــله مع الـــرســائل أمـــامه
وعـليه واإلشـارات الـدالة والـتى يـبـثـها الـعـرض
ـــمــثل ـــتـــبــادلـــة بـــ ا تـــتـــكـــون اإلنــطـــبـــاعــات ا
ـــتــفــرج مـن خالل الــصـــور الــتـى يــجـــســدهــا وا
إن هــذه الــعـالقــة إذن هى الــتى تــصــنع ــمــثل ا
ــتــفــرج مع ــســرحى الــذى يـــعــيــشه ا اخلــيــال ا
ـــــمــــثـل  وإذا عـــــدنــــا بـــــالـــــوراء إلى الـــــتـــــاريخ ا
ـسـرح ــسـرحى مــنـذ الـبــدايـات جنــد أن فن ا ا
بل إن قــام مــعــتـمــدا عــلـى مــشـاركــة اجلــمــهــور
ــســرح الـيــونــانى الــقـدمــاء من أمــثـال مــؤلـفى ا
أســــخــــيـــــلــــوس وســــوفــــوكـــــلــــيس ويـــــوربــــيــــديس
وأرسـتـوفـانــيس كـانـوا جــمـيـعــهم عـلى وعىٍ تـام
بـــالــــدوراحملــــورى واجلـــوهــــرى الـــذى يــــقـــوم به
حــيث كـان ــســرحى ــتـفــرجــون فى الــعـرض ا ا
ظـهـور الـدرامـا كـجزء مـن االحتـفـاالت الـديـنـية
ثـابـة حلـقـة وصل ب ـة  لـدى اليـونـان القـد
ولكن كان تلـق  وليس ذلك فـقط ـؤدين وا ا
ـؤدين ـسـرحى الـذى يـجـمع ا تـصـمـيم احلـيـز ا
ـتفرج كمـا وصلنا يـؤكد عدم وجود أية مع ا
ـكن معـه إستـنتاج ا  حواجـز ماديـة بيـنهمـا
عدم وجـود أية حـواجز روحـيـة أيضـا بيـنهـما 
ـعمارى ومن جانب آخـر فإن تصـميم الـشكل ا
لـلـمـسـرح  وحـتى اخـتــيـار أمـاكن تـشـيـيـده كـان
يــــعــــكـس بال شـك مــــدى مــــركــــزيـــــة الــــنــــشــــاط
ـــــــســـــــرحى فـى احلـــــــيـــــــاة االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيــــــة ا
ــسـرح أوعـلى حــد مالحــظـة رجل ا الــيـونــانـيــة
األمــريــكى "ريـتــشـارد شــيــكـنــر"صـاحب جتــربـة
تـحدة كان يأخذ ـسرح البيـئى فى الواليات ا ا
شكل نـصف دائرة  بـحيث كـان باإلمـكان رؤية
ـدينـة أثـناء الـعـروض التى تـقـدم نهـارا وبـهذا ا
ــــمـــثـل مـــرتــــكـــزين ـــتــــفـــرج وا يـــشــــكل كـل من ا
ـسـرحى  أســاسـيــ يـقـوم عــلـيـهــمـا الـعــرض ا
الــذى يـــعــتــبـــر عــلـى حــد تـــعــبـــيــر الـــنــاقــدة  آن
أوبـرسـفـيـلـد كـأنه مـرآة تـعـكس بـشـكل مـتـكـسـر
أو بـوصـفه ـرســلـة إلــيه عن قـصــد الــعالقـات ا
مـرسال مــضـادا يــعـكـس عالمـات ذات طــبـيــعـة
ـتفرج مختـلفـة  وهو األمر الـذى فرض على ا
ــســـرحى وظـــيـــفــة فـى بــنـــاء دالالت الـــعـــرض ا
سـرح مـكـانا أو وبـهـذا أصـبح ا تـعـرف بـالـتلـقى
تـفـرج مع أقرانه من حـيزا يـتفـاعل فـيه هـذا ا
مثـل من ناحية ـتفرج من ناحـية  ومع ا ا
وفـى هــذا يـــقــول اخملـــرج اإلجنــلـــيــزى " أخــرى
بـيـتـر بــروك " فـفى الـلـحـظـة الــتى يـشـرع فـيـهـا

سـرح تـتـفاعل بـالـضرورة مع كل اجلمـهـورإلى ا
ولـــهـــذا ــــســـرحى جـــانب مـن جـــوانب احلـــدث ا
ـفيد أن تـمحص فـكرة احلـدث والعالقة فمن ا
بـيـنهـمـا وبـ فعل الـتـلـقى ... إن هـذا الوصف
ـناسـبـة التـلقـائـية فى عـملـية يـؤكـد على فـكرة ا
اإلدراك االجتـماعى للـفن عمـوماً ومن نـاحيته
ــــمــــثل يــــجــــد ضـــرورة فـى أن يــــعـــكـس هـــذا فـــا
ــتــفـرج ــتــفــرج وا الــتــفــاعل االجــتــمــاعى أمــام ا
ـفاهـيـمه وتقـالـيده بـدوره يـتلـقى الـعـرض وفقـا 
ـارسـاته االجـتـمـاعـيـة والـتى تـضـفى الـشكل و
االجــتـــمــاعى عــلى فـــعــالــيــات الــعــرض,ويــقــسم
ـــنـــظـــر"مـــارتن إيـــســـلن" الـــتـــقـــالـــيـــد الـــنـــاقـــد وا
تـلقى فى العرض االجـتماعيـة التى حتدد دورا
إلى نـــوعـــ أحـــدهــمـــا هـــو تـــقـــالــيـــد الـــثـــقـــافــة
اخلـاصـة أوحـضـارة اجملـتــمع الـذى يـنـتـمى إلـيه

إنــســان فى الــتــعـبــيــر عن صــورة فى الــلــحــظـة
نـفسـها  فـإن اإلنسـان اآلخر يـشاركه اإلقـتناع
ـشـتـرك هــو الـلـغـة  وإن لم  هـذا االرتـبــاط ا
يثـر هـذا االرتبـاط شـيـئا عن اإلنـسـان اآلخر 
ـشـترك  وإذا لم تـكن ثـمة حلـظـة من الوهم ا
فـلـيس ثمـة شـيئ مـتـبادل  ومن هـنـا كـان هذا
ـــســـرحى وبـــ الـــتـــبـــادل بـــ لـــغـــة الـــعـــرض ا
ـــتـــفــرج يـــشـــكل أحـــد أهم مـــظــاهـــر اخلـــيــال ا
ـتــلـقى قـبل وذلك عــلى إعـتـبــار أن ا ــسـرحى ا
أن يــــشــــرع فـى مــــشــــاهــــدته لــــلــــعــــرض يــــقــــوم
بــاســتــدعــاء الــشــفــرات اجلــمــالــيــة ,وتــاريــخه
وخــبـــراته االجـــتــمـــاعــيـــة الـــتى تــســـبق جتـــربــة
وهــو مــا يـتــفق مع ــســرحى نـفــســهـا الــعـرض ا
ــونــد ولــيــامـز" رأى الــبــاحث االجــتــمــاعى "را
الـذى قــال: إن أفق الـتــوقـعــات الــتى يـأتى بــهـا

سرح ال يقوم إال معتمداً  فن ا
على مشاركة اجلمهور

غلوبة على رأة الثرثارة والنكدية والعانس والطيبة ا > اشتهرت سناء يونس بأدوار ا
أمرها لكنها كانت تقدم جديدا مع تكرار بعض األدوار التى لعبتها .

مثل يعكس التفاعل االجتماعى ا
تفرج وهو يتلقى العرض بدوره أمام ا
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سرحي جريدة كل ا

هارة عاكسة قدرتها على التمثيل الصادق دون افتعال  وهو > لعبت دور األم 
ما أكسب أدوارها قيمة  فعشقتها األمهات  ورأين فيها أنها تنتمى لألسرة

صرية .  ا
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> شوارع نص مفتوحة
ديوان بالعامية للشاعر
قصود سعيد عبدا
الديوان صدر عن

سلسلة إبداعات التى
تصدرها الهيئة العامة
لقصور الثقافة وهو

ثل جتربة جديدة فى
تيار الكتابة العامية

اآلن.

تــرابط أوثق بـــ األعــمــال الـــتى تــتم فـى مــجــال الــتـــعــلــيم
ــكن أن يــوفـر والــثــقـافــة والــعــلــوم  إن مــثل هــذا الــدعم 

عرفة . أساساً جديداً لدعم مجتمعات ا
3- ويختص التزامى الثالث بدعم العمل لصالح أفريقيا
والـدول الـصغـيـرة احلـبـيسـة. إن دعم الـيـونـسـكو ألفـريـقـيا
يـجب أن يصـبح أكثـر قوة اليـوم بأخـذ الرؤى الـتى يقـدمها
التعاون ب اجلنوب واجلنوب فى االعتبار  ويفرض هذا
الــدعم نــفـسه بــوصــفه أولـويــة أســاسـيــة فى وقت تــضـرب
ـواد األزمـة فـيه أفــريـقـيـا بــقـوة بـعـد انــهـيـار الـطــلب عـلى ا
األولـــيـــة وانـــكـــمــــاش االســـتـــثـــمـــارات اخلــــارجـــيـــة وتـــراجع
ــــســـاعــــدات الـــدولــــيــــة وانـــخــــفــــاض حتـــويـالت الـــعــــمـــال ا
ـهاجـرين ألسـرهم  فهـناك  6مالي أفـريقى مـعرضون ا
ــدقع  وهــنــاك خلــطـــر االنــزالق مــرة أخــرى فى الــفــقــر ا
وت خالل  700000طفل أفريقى معرضون خلطر ا

السنة األولى من عـمرهم  وفى الوقت نفسه يتعلق األمر
ــبــادرات شــامــلــة فـى مــجـال ــتــوسط  ــدى ا بــدعم عــلى ا
السـياسات التعلـيمية والعـلمية وحوار الثـقافات والتى تعد
مجـاالت أسـاسيـة لـلتـنـميـة والـسالم فى أفريـقـيا  ويـتـع
عــلـيـنـا أيـضــاً إيالء االهـتـمـام بــالـدول الـصـغـيــرة احلـبـيـسـة
الـــتى تـــواجه مـــشــكـالت ارتــفـــاع حـــرارة الــكـــوكب وارتـــفــاع

منسوب مياه البحار واحمليطات .
نظمة . 4- ويتعلق التزامى الرابع بإصالح ا

فـــعـــلى أســـاس مــــكـــاسب الـــســـنــــوات األخـــيـــرة فى مـــجـــال
اإلصالح الــــداخــــلى  وأخــــذاً فى االعــــتـــبــــار احــــتـــيــــاجـــات
راجع تحدة ومع تـوصيات ا واءمة مع معايـير األ ا ا
اخلارجي  أود أن أضـيف بعدًا جـديدًا لإلصالح يهدف
إلى تـوفـيـر امـتـيـاز لـلـجــودة فى تـنـفـيـذ الـبـرنـامج  ويـخص
هـذا الـبعـد متـخصـصى الـبرنـامج فى األمـانة  فـيتـع أن
يـكـون تـعـيـيـنـهم أكـثـر سـرعـة وأكـثـر اسـتهـدافـاً وأن تـخـفف
اإلجـراءات الــبــيــروقــراطـيــة وأن يــحــصــلــوا عـلـى الـتــدريب
ـــهــامــهم وهم ــســـتــمــر الــذى يـــســمح لــهـم بــاالضــطالع  ا
ـعـرفـة صـلـبـة لالبـتـكـارات واالجتـاهـات الـكـبرى مـزودون 
وجـودة فى مجاالت خبـرتهم . وفيمـا يتعلق بـالالمركزية ا
فيـتعـ علـينـا أن نوفـر بصـورة أفضل تـماسك الـعمل . إن
ـــقــررات الــتى ســيــتــخـــذهــا قــريــبــاً  فى هــذا الــقــرارات وا
ـؤتـمـر الـعـام سـتـكون الـصـدد كل من اجملـلس الـتـنـفـيذى وا
ذات أهميـة بالغـة إلعطاء الالمـركزية إطـارا أكثر تـماسكاً

وثباتاً  والسيما بالنسبة ألهم أولويات البرنامج.
وفى هذا اإلطار سيـتم إيالء أولوية خاصة لالمركزية فى
إطار أولويـة أفريقـيا  بغـية حتسـ جودة العمـل وتماسكه
فى الـــقــارة  ولـــذا فــإن عـــنــاصـــر احلــكم الـــرشــيـــد ( مــثل
ـسـتقـبـلـيـة ) يـجب ـسـاءلـة والـشـفـافـيـة والـرؤيـة ا ضـرورة ا

قر. كاتب خارج ا قر وكذلك فى ا اعتمادها فى ا
وتقوم هذه االلتزامات على ثالثة أمور مؤكدة :-

األمـر األول : هـو أنه عــنـدمــا  االلـتـزام إلـى أقـصى حـد
ـيـثـاق الـتـأسـيـسى لـلـيـونـسـكـو حـددت األهـداف بأفـضل بـا
طــريـقــة ووضــعت االســتــراتـيــجــيـات ذات الــصــلــة وأبـرمت
وارد الالزمة التحالفـات والشراكات األكثـر قوة ووجدت ا

ستدامة. وحتققت النجاحات ا
األمر الثانى : هو أن هذه النتـائج التى سمحت للـيونسكو
حـشـد اجلـمـيع (مـسـئـولــ ومـعـلـمـ ورجـال عـلم وفـنـانـ
ومفكرين) لصاحلـها وحصلت بصفة خاصة على اعتراف
نظمة النساء والرجـال واألطفال الذين وجدوا فى عـمل ا
ـــكـــنـــهم من أن يـــصـــبـــحـــوا ـــا  نـــواة الـــعـــيش فـى سالم  

. مواطن مستقل ومسئول
ــؤكـد الــثـالث أنـه عــنــدمــا اســتــمـــعت بــالــفــعل أمــا األمـر ا
اليونسكـو لكافة هؤالء األشخاص أصبحت صدى آلرائهم
اخملـتـلفـة وجنـحت فى اسـتـعـادة اإللهـام الـوحـيـد الذى أدى
إلى إنشـائهـا والتـزامهـا فى كبـرى األعمـال اإلنسـانيـة التى
اسـتـفـادت مـنـهـا بالدى بــصـورة مـبـاشـرة- شـأنـهـا فى ذلك
شـأن دول كـثــيـرة أخـرى - وتـمــثل هـذه األعـمــال نـوعًـا من

نظمة احلقيقية . الشهادات احلية على علة وجود ا
وأشكر لكم أصحاب السعادة حسن استماعكم.

ـعــارف اجلــديـدة والــتـمــكن من االبـتــكـارات مـجــال إنـتــاج ا
الــتــكـنــولــوجــيـة وأخـالقـيــات الــعـلــوم والــتــكـنــولــوجــيـا ودعم
الـتـعـلــيم الـعـلـمـى مع األخـذ فى االعـتـبــار الـتـزامـات الـدول
األعضاء فى اجملاالت الرئيسـية للبيئة والـتنوع البيولوجى
واالحــتـــبــاس احلــرارى مع تــوفـــيــر تــآزر أكــبـــر مع مــحــافل

تحدة األخرى. األ ا
ـــنــاقـــشــات الـــتى جــرت فى ــا إنـــنى تــابـــعت عن كـــثب ا و
الـيونـسكـو فى مـجاالت الـعلـوم أود أن أشيـر إلى أننى أرى
ــمــيــز لــلــعــلــوم االجــتــمــاعــيـة األهــمــيــة الــكــبــيــرة لــلــطــابع ا
واإلنـسـانـيـة. فـبـالـفـعـل فـإن إسـهـامـهـا فى مـكـافـحـة الـفـقـر
وفى أخالقــيــات الـعــلــوم والــتـكــنــولـوجــيــا وفى دعم حــقـوق
اإلنـــــســـــان وبـــــصــــورة أعـم فى فـــــهم أفـــــضـل لــــلـــــتـــــحــــوالت
االجـتماعـية احلالـية يعـكس صورة ليـونسكـو منفتـحة على
إشـكـالـيـة فـكــريـة عـلى أعـلى مـســتـوى وقـادرة عـلى اقـتـراح

أطر عمل متعددة التخصصات .
وأخــيـراً يـتـعـلـق األمـر هـنـا بــإطـار مـنـاسب لــلـبـدء فى عـمل
ى لـــصـــالح الـــشـــبـــاب ويـــنـــطــبـق ذلك عـــلى دعم عـــمل عـــا
ــرأة الـذى يـعــد أولـويــة تـدخل فى مــجـاالت عـدة لــصـالح ا
أسـاسـيـة وأعـتـزم أن أعطـيـهـا دفـعـة جـديـدة وذلك بـالـعمل
ـرأة مــنـاصب ذات مــسـئــولـيــة كـبــيـرة فى عــلى أن تــتـبــوأ  ا
ـنـظمـة وأن يـكـون لـعمل الـيـونـسـكو فى مـخـتـلف مـجاالت ا

رأة . تخصصها أثرًا مستداماً فى حتس ظروف ا
ـنـظمـة تـمـلك فى مـجـال الـثـقـافة قام الـثالث فـإن ا وفـى ا
قـاعــدة مـعـيـاريـة عــريـضـة -تـعـد ثـمــرة تـعـاون دولى مـثـالى
مـعنى بـحـمايـة التـنـوع الثـقـافى  وأرى أن اليـونـسكـو قادرة
فى يـومــنـا هـذا عــلى الـعــمل بـصــورة أكـبـر فـى مـجـال دعم
احلـوار بـ الثـقافـات وهـو بعـد أسـاسى فى دعم السالم.
ولـبـلـوغ هــذه الـغـايـة يــتـعـ أن يـدخـل هـذا احلـوار بـصـورة
أكـثـر عـضويـة فى كـافـة الـقـطـاعات وذلك لـلـوصـول لـكـافة
عـلمون ـبدعـون وا من يـغذونه بـطريـقة يومـية ;  أال وهم ا
ورجــال الـــعـــلم والـــصـــحــفـــيـــون .. إلخ  لـــيـــســهـــمـــوا بـــهــذه
الـــطــــريـــقـــة فـى إعـــطـــاء جــــوهـــرهم خملــــتـــلف احلـــوارات 

والسيما ب الدول.
وأعـتـزم خالل  2010 وهـو الـعـام الـذى أعـلـنـته اجلـمـعـيـة
ـــتـــحـــدة " الـــعـــام الــدولـى لـــلـــتـــقـــارب بــ الـــعـــامــة لـأل ا
الـــثــقـــافــات"  –بـــالــتـــعــاون الـــوثــيـق مع الـــتــحـــالف من أجل
كن احلضارات أن أبدأ فى مشاورات على أوسع نطاق 
ـعـنـيـة لـوضع أسـاس مـبـادرة كـبـرى فى مع كـافـة احملـافـل ا

ناطق دون استثناء. هذا اجملال توفر إسهام كافة ا
ــبـــادرة الــتى أطـــلق عــلـــيــهــا االنـــتــقــال ولــذا أنـــوى إطالق ا
الـثـقـافى والـفـنى لـلـقـارات. واألمـر يـتـعـلق بـتـنـظـيـم أحداث
ثال ـستوى القارى بدعوة آسيا على سبيل ا ثقافية على ا
لإلقـامــة فى أوربــا أو دعـوة أفــريـقــيـا لإلقــامـة فى آســيـا 
ـــبــادرة بــصـــورة مــبـــاشــرة فى إطـــار رؤيــتى وتـــدخل هــذه ا

للمصاحلة.
ـنـظـمـة فى مـجـال دعم قـام الرابع  أرى أن عـمل ا وفـى ا
ـــســـتــــقل ودعم حـــريـــة الــــتـــعــــبـــيـــر ودعـم اإلعالم احلــــر وا
سـاندة وخاصة بفضل علـومات يستحق ا احلصول على ا

واجلنوب.
وتــفـرض انـطالقــة جـديـدة نـفــسـهـا حـتـى تـكـون الـيــونـسـكـو
عــلى مــســتــوى الــتــحــديــات الــكــبــرى الــتى يــعــتـزم اجملــتــمع
الدولى مـواجـهـتـهـا  ويـتعـ عـلى هـذه االنـطالقـة بـدورها
ــنـــظــمــة لألمـــام فى مــجــال وحــدة بـــرنــامــجــهــا أن تــدفع ا

وتماسكه.
واألمــر يــتــعــلق فى هــذا الــصــدد بــوحــدة وتــمــاسك يــتــعـ
صـنـعـهــمـا عن طـريق عـمــلـيـات أكـثـر اتـســاعـاً من الـتـشـاور
والتعاون ب الـدول األعضاء لتحديد األولويات واألعمال
الـتى تدعـو إلى حشـد الطاقـات لتـحقـيق تعـاون أصيل ب
ـتـحـدة يـهدف إلى مخـتـلف الـقـطـاعـات وتـعـاون مع األ ا
الـــــتــــكـــــامل  وكـــــذلك لــــلـــــوصــــول إلـى حتــــرر األمـــــانــــة من
بـيروقـراطيـة ثقيـلة  حـتى يتـسنى لـها تركـيز كـافة جـهودها
لــتـنــفـيــذ الـبـرنــامج وهـذا هــو أسـاس أى مــراجـعــة صـارمـة

للحسابات تهدف إلى االمتياز فى العمل.
1- ويتعلق التزامى األول بتحديد رؤى جديدة لعمل

صاحلة . اليونسكو تهدف إلى السالم والتسامح وا
ـيـثـاقـها وقـد اسـتـطـاعت الـيـونـسـكو  –فى ظل الـتـزامـهـا 
الــتــأســيــسى  –إجنــاز أعــمــال هـــامــة  فى كل مــرحــلــة من
مــراحل تـاريــخـهــا لـلــدفــاع عن الـسالم فى روح اإلنــسـانــيـة
وذلك فى مواجهة صراعات لم تـكف طبيعتها عن التغيير

نظمة . منذ إنشاء ا
وقـد أعطت هذه األعـمال ثمـارها فى عـدة دول تعانى من

النزاعات أو تخرج منها .
تحـدة واليونـسكو كشف وفى 2010 عنـدما تقـدم األ ا
حــســاب مــوجـه عن الــتــقــدم احملــرز خالل الــعــقــد الــدولى
لـثقـافـة سالم وعـدم عـنف ألطفـال الـعـالم  أرى أن إحدى
مسـئـوليـاتى األولى بوصـفى مديـراً عـاماً سـتتـمثل فى دفع
سـاعدة كـافة الـدول األعضـاء حول الرؤى تـفكـير عـميق 
ــنــظــمــة لــصــالح الــسالم والــتـســامح ــســتــقــبــلــيـة لــعــمل ا ا
ـصــاحلــة . وإذا كـنت وحــقـوق اإلنــسـان وبــصــفـة خــاصــة ا
ـصــاحلــة فـإن ذلك يــرجع إلى أنــهـا أركـز عــلى عــمـلــيــات ا
تـشـكل  الـعـنـصـر األكـثـر صـعـوبـة فى جـهـود حـفظ الـسالم
فى مـرحلـة مـا  بـعـد الـنـزاعـات ومنـع تصـاعـدهـا كـمـا إنـها
تــشــكل اجملــال الــذى يــســمح بــأن يــكــون عــمـل الــيــونــســكـو
واعــداً لــتــغــذيــة احلــوار والــتــبـادل والــعــيـش مــعــاً وتــوحــيـد

العقول حول مشروعات مشتركة . 
2- والتزامى الثانى - وهو مكمل اللتزامى األول - يتعلق
بــعـزمى عـلـى اإلسـهـام فـى إعـادة تـوجــيه جـديــد وتـدريـجى

لبرنامج اليونسكو يرتكز على أربعة محاور أساسية.
ـقـام األول  أرى أن الــبــرنــامج يـــجب أن يــقــدم رؤيــة فـى ا
ـكان الالئق لـنشر عـامة لـعمـلية تـعلـيمـية شامـلة  تـعطى ا
االبــتـكــارات واحملـتــويـات ذات الــصـلــة ولـرؤيــة مـســتـقــبـلــيـة
دى الـطويل لتـطـورات مثل هـذه العـملـية الـتـعلـيمـية عـلى ا

توسط . وا
ـكان أن تـضـطـلع الـيـونـسـكـو مرة ويـبـدو لى من األهـمـيـة 
أخـــرى بــــصــــورة تـــدريــــجــــيـــة  –عــــلى أســــاس دعم دورهـــا
قبلة الرئيسى فى حركة التـعليم للجميع خالل السنوات ا
تمثل فى حتس تعليم تكوينى  –بدورها األساسى وا

لــلـــمــواطـــنــ الـــذين يـــتــعـــ عـــلــيـــهم االضـــطالع بــحـــقــوق
وواجــبــات فى عــالم يــنــفــتح بــصــورة أكــبــر عــلى االعــتــمـاد
ى . وبـغيـة الوصول ـتبـادل ب مـا هو محـلى وما هـو عا ا
ــنــظـــمــة مــزايــا عـــديــدة يــجب إلى هــذا الـــهــدف تــمــتـــلك ا
ــصــاحــبــة الــدول األعــضــاء فى الــلــحــظــة الــتى حــشــدهــا 
سـتـواجه فيـها حتـديـات كبـيرة فى مـجـال توجـيه سيـاسات

دى . أنظمتها التعليمية طويلة ا
قام الـثانى وفى مـجاالت الـعلـوم الـطبـيعـيـة والعـلوم وفـى ا
االجـتماعـية واإلنسـانيـة تفرض صـحوة نفـسها أيـضاً حتى
يتـسـنى للـيـونسـكـو مـصاحـبـة التـحـول العـظـيم الذى يـتـمثل
فى إسهام العلوم فى الـتنمية ومكافحة الفقر. وأعتزم فى
ــزايــا الــتى هــذا الــصـــدد الــعــمل حــتى يــتـم حــشــد كــافــة ا
ــنــظـمــة فى هــذه اجملــاالت لــتـحــقــيق األولــويـة تـمــتــلــكـهــا ا
الرئـيسيـة التى تـتمثل فى صـياغـة سياسـات علـمية تـرتكز
عــلى احــتـيــاجــات الـتــنــمـيــة ومــكـافــحــة الـفــقــر  ويـجب أن
تـتضـمن هذه الـسياسـات بنـاء القـدرات وسبل الـتعاون فى

رأة يجب أن تتبوأ  ا
 مناصب ذات مسئولية
 كبيرة فى اليونسكو

بدعون والعلماء والصحفيون  ا
كنهم اإلسهام بشكل
 فعال فى حوار احلضارات
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سرحي جريدة كل ا

سرح احلر  ومسرح الهواة معلما وموجها خلطواتها > لقد كانت بدايتها مع ا
فأدركت أن الفن البد أن يلعب دوره فى اجملتمع  من هنا كانت ال تتردد فى قبول أى
دور له قيمة.
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ـشـاعر الـعـاطفـية بـ الـفتى ويـضيف: جلـأ أحـمد الـسـيد لـتـقد ا
ـعتـادة فلـيس هـناك أشـعار وفـتاته بـطـريقـة مخـتلـفـة عن الطـريـقة ا
عتاد ولكنه أراد منى يبعث بها إليهـا وال مبالغة فى األداء كما هـو ا
أن أكـون مـتـوتـراً وخـائــفـا من أال تـكـلل الـعـالقـة بـالـزواج وهـكـذا يـتم

ها بشكل طبيعى بعيداً عن التمثيل. تقد
 :áeÓ°S óªëe
π°TÉa πã‡ ÉfCG

تـخيل لـو كتب ولـيم شكـسبـير شخـصيـة صعـيديـة بالـطبع فإن ذلك
ــمـثل لم يــحـدث ولــكن مــحـمــد سالمــة سـيــقـدم شــخـصــيـة «بــطم» ا
ـمـثل الـفـاشل عـلى أنه شــخص صـعـيـدى يـقـول: شـخــصـيـة «بـطم» ا
الـــفــاشل رغـم أنه بـــطل لــفـــرقـــة تــمـــثــيـــلـــيــة وهـــو يــحـــلم بـــالــشـــهــرة
ـســتـمـرة غـيـر الــواعـيـة فى الـعـرض والــنـجـومـيـة وبــسـبب تـدخالته ا
سرحى يفـشل األخير وتنهـار كل أحالمه ونحن نقدم كل ذلك فى ا

إطار كوميدى.
ثل ويضيف: ال أخفى أن الـدور صعب جداً كونى أؤدى شخصية 
فــاشل ال يــجــيـد الــتــمـثــيل فــضالً عن أن الــشــخـصــيــة الــتى كـتــبــهـا
ـها بـطريـقة محـليـة جداً وإن كـنت ال أنكر أن شـكسـبيـر أقوم بتـقد
مثل أن يـلعب عليها فضال عن الدور به مساحات كبيـرة يستطيع ا
شاهد اإلنسانيـة التى تمر بها الشخصية فهو رغم أنانيته إال أنه ا
يــرى نـــفــسه فـى احلــلم وقـــد حتــول إلى حـــمــار وتـــتــمـــلــكه مـــشــاعــر

إنسانية جداً.
 :ôªY ó«dh

!¢Vô©dG É¡d ¬LƒŸG ájôª©dG á∏MôŸG ¢ùªJ áª«àdG
ـشـغول بـالـبحث عن يقـوم ولـيد عـمـر بأداء دور ألـيـسنـدر احلـبيب ا
حـبيـبتـه حتى يـصل إليـها يـقول: اخملـرج أحمـد السـيد صـاحب رؤية
جديـدة فى تقـد نصوص شـكسـبيـر ومنهـا هذا الـنص فهـو يقدمه
بـالـعـامـيـة بــعـد أن حـول احلـوار إلى أشـعـار كـمــا ابـتـعـد عن الـسـحـر
والعـفاريت والفـانتـازيا التى يـعج بهـا نص شكسـبيـر وركز على تـيمة
الـبحث عن احلب الـذى صـرنا نـفـتقـده هـذه األيام فـألـيسـنـدر الذى
أقـوم بـتـجــسـيـد دوره شـاب حـالم يــقـوم بـالـبـحث عن حــبـيـبـته طـوال
ـرحـلـة الـعــرض وأعـتـقـد أن هــذه الـشـخـصــيـة تـتــمـاس مع مـشــاكل ا

وجه إليها هذا العرض. العمرية ا
ويـضـيف ولـيـد: بـالـطـبع سـيـكـون للـشـخـصـيـات بـعـداً آخـر كـمـا حدد
ــا أن اخملـــرج فــلن نــقــتـــصــر عــلى مـــجــرد اخلــيــر والــشـــر ولــكن طــا
وضـوع يتـعلق بـاحلب ستـظهـر الشـخـصيـات على سـجيـتهـا تتـعامل ا
بطرق إنسانية بـكل ما تعنيه الكلمة من تناقض ومشاعر وجمع ب

اخلير والشر.
¬∏dG É£Y øªMôdG AÉ«°V

ــسـرح رغم تــخــرجه فى كــلــيــة الــهــنــدســة جــامــعــة أســيــوط إال أن ا
سرح اجلـامعى وقد وجـد نفسه استهـواه منـذ أن شارك بعـروض ا
ـسرحيات إال أنه فى هذا العرض يخوض جتربة فى كتابة أغانى ا
مــخـتــلــفـة فــشــارك فى كــتـابــة حــوار عـرض (أحـالم) عن مـســرحــيـة
شكـسبير (حلم ليـلة صيف) حيث قام بـكتابة ديالوجـات غلب عليها
السجع والوزن وال يغلب عليها الشعر يقول: كان التحدى أمامى أن
أكـتـب حــواراً مـبــســطــاً مــســجــوعــا ومــوزونــاً حــتى يــصل لــلــمــتــلــقـ
رحـلة الـعمـريـة التى يـقدم إلـيـها الـعرض والـتى تقع من خـصوصـاً ا

ب سن 12 و 20 عاماً.
ـرحلة ويضـيف: البـعض أبدى تـردده من تقـد نصـوص شكـسبـير 
سـنيـة صـغـيرة ولـكن نـصـوص شكـسـبيـر صـاحلـة لكل وقت ومـرحـلة
عمـريـة والكـبار والـصغـار على الـسـواء يقـرأون نصـوصه ويتـفاعـلون

معها.

عــلى مــســرح مـتــروبــول جتـرى حــالــيـا بــروفــات عـرض
(أحالم) عن روايـة وليم شـكـسـبيـر (حـلم ليـلـة صيف)
ترجمـة أسامـة نور الدين صـاغ احلوار بالـعاميـة ضياء
الرحمن عـطا الله إخـراج أحمد الـسيد الـذى يخوض
ـرحــلـة عـمـريـة جتــربـة جـديـدة بــتـقـد شـكـســبـيـر 
تــمــتــد من 12 - 20 ســنـــة والــذى يــثـق فى جنــاح هــذه
ـرحـلة الـتـجـربـة وتـقـد شـكـسـبـيـر وتـقـريـبه لـهـذه ا

رات فى عروض للكبار. العمرية بعد أن قدم آالف ا
مـسرحـنـا التـقت أبـطـال ومخـرج الـعرض لـلـحديث عن

جتربتهم وها هى كلماتهم فى السطور التالية:
ΩÓMCG ¢VôY êôîe ó«°ùdG óªMCG

.Ú≤gGôŸGh ∫ÉØWCÓd ô«Ñ°ùµ°T ΩóbCG
ـهـنـة إلى ـسـرحــيـ هـجـروا تــلك ا رغم أن الــكـثـيـر من اخملــرجـ ا
الـتمـثيل خصـوصاً الـتليـفزيـونى والسيـنمـائى فإن أحمـد السـيد فعل
العـكس تـمامـا فبـعد أن أدى عـدة أدوار نـاجحـة من أهمـها دوره فى
مسـلسل (مـسألـة مبـدأ) مع اخملرج الـكبـير (خـيرى بـشارة) قرر أن
ــسـرحـى وهــو يــعــتـرف أن حــلــمـه هــو اإلخـراج يـركــز فـى اإلخــراج ا

وليس التمثيل.
وفى لــقــائه مـع (مـســرحــنــا) حــول عــرضـه اجلــديــد أكــد أن روايـات
ـا فـيـهـا من عـمق فى تـناول شـكـسـبـيـر مـازالت تـستـهـوى اخملـرجـ 
ـشـاعـر اإلنـسـانـيـة وهـذه الـروايـة بـالـذات (حـلم لـيـلـة صـيف) الـتى ا
كتـبها شكسبـير فى قالب فانتـازى ينبنى على تـيمة السحر واألرواح
ـنــظـور مـخــتـلف فـقــد أراد أن يـقـول إن ــهـا  الـتى اسـتــهـوته لــتـقـد
شكـسبـير لـكل األعـمار ومن ثم قـدمهـا لـلفـئة الـعـمريـة التى حـددها
ـراهـقـة (من 12-20 سـنــة) والـتى هى جــزء من الـطـفــولـة وفـتــرة ا

كلها لتقف عند أعتاب بداية مرحلة الشباب.
ـوجـودة وأشـار أحـمـد الـسـيـد أنه لم يـلـجـأ إلى أى من الـتـرجـمـات ا
ـا يـناسب لـهـذه الروايـة بل طـلب مـنه أسـامـة نور الـدين تـرجـمـتهـا 
ــرحـلـة وعـهــد إلى الـشـاعــر ضـيـاء الـرحــمن عـطـا الــله كـتـابـة هـذه ا
ــرحـلـة الــشـعـر حــوارهـا بـأســلـوب مــسـجـوع ومــوزون دون الـوصـول 
ـثلـيه من طلـبة وقـام أحمـد السـيـد بعـمل الدرامـاتورج وأنه اخـتار 
ـــعــهـــد وهــو واثق مـن أدائــهم وأنـــهم ســيـــقــدمـــون عــمالً وخـــريــجى ا

يرضى جمهور مسرح الدولة ويحمل قيمة فكرية.
وقــدم أحــمــد الـســيــد شــكــره لــلــمــلـحـن شــريف الــوسـيــمـى ومـصــمم
االســـتــــعــــراضـــات ســــامح أحــــمـــد ومــــصـــمـم الـــديــــكــــور رامى عـــزب
البـس هانى وأمـيـنة عـلى مـا يبـذلونـه من جهـد إلجناح ومـصـممى ا
كنة كـما قام بتوجيه العـمل وحتقيق رؤيته الفـنية بأفضل طريـقة 
نتجة الشكر للمخرج هـشام عطوة مدير مسرح الشباب - اجلهة ا

للعرض - على ما يوليه من عناية لهذا العرض.
 :π«Ñf óªMCG

.≈àÑ«ÑM ≈dEG ≈fó«©j ¿ÉcôÑdG
يــقــدم أحـــمــد نــبــيل فـى الــعــرض شــخــصــيـــة مــدريــوس أحــد أربــعــة
شكلـة أن الولدين يحـبان فتاة واحدة من أصدقـاء ولدان وبنتـان. ا
الفـتـات وكل مـنهـما يـتصـور أن نهـاية الـدنيـا فى عدم الـزواج منـها
ـراهقة الذى يـخال احلياة ال يقـول: من منا لم يـخض جتربة حب ا
ــحـــبـــوبــته تـــســتـــمـــر دون حــبـه ويــصـــرح دائــمـــا أنه لـــو لم يـــرتــبـط 
ــرحـلــة يــقــتـنع أن ســيــمـوت! وفـى الـنــهــايــة وبـعــد أن يــتـجــاوز هــذه ا
الــنــصـيب غالب ومــدريــوس الـذى هــام حــبـا بــالــفـتــاة الــتى يــحـبــهـا
صـديــقه أيـضـا فـعل نــفس الـشىء رغم أن والـدهــا صـارحه بـأنه لن
يـزوجها له هـو بالـذات لكنه لم يـفقد األمل فـاستـمر فى حبـها حتى
وقع ما لم يـتوقع له أحـد وهو ثورة الـبركـان الذى قـلب األمور رأسا

على عقب بعدها استطاع أن يعود حلبيبته ثانية.
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محمد عبد القادر

أحمد السيد

أحمد نبيل

محمد سالمة

وليد عمر

سرحي جريدة كل ا

سلسل الكويتى > وضمن مشاركتها فى الدراما العربية قامت بالتمثيل فى ا
لقوفة" مع الفنانة "حياة الفهد" . "ا

> ليلة جديدة
للسيرة الهاللية
قدمها الباحث

والناقد الكبير د.
أحمد شمس الدين
احلجاجى بقاعة
الندوات بدار الكتب
والوثائق القومية
اضى يوم األربعاء ا

فمن األنشطة
الرمضانية.
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د.سيد اإلمام

ـؤتـمـر"و"ورشـة الـعـمل" ومـا الـعالقـة بـيـنـهـمـا ومـا مـفـهــوم"ا
ـناقـشات نوع ـغزى وراء الـتحـويل? والتـبس ببـعض هذه ا ا

كتوم يتعمق بالريبة والتوجس. من الغضب ا
ويـبدو أن الـسـخط الـذى أثـيـر مع اقـتـراح"الـتـحويـل"دعا من
نـــاحــيـــة أخــرى إلى ضـــرورة اجــتـــمــاع األمـــانــة الـــعــامـــة ولــو
المــتـصــاصه فــتـلــقى أعــضـاؤهــا الـدعــوة فى مـارس2009
ولم تـــكن بــحـــد ذاتــهـــا كــافـــيــة لـــطــمــأنـــة الــنـــفــوس وتـــهــدئه
اخلــــواطــــر وإزالــــة الــــشـــــكــــوك وقــــد الح جــــلــــيــــا فى األفق

ذهل ب شخصانية األداء وموضوعية الدور. التداخل ا
قدمات التى استغرق األستـاذ"الشافعى"طويال فى عرض ا
تــولـدت عــنــهــا الــدعــوة لالجــتــمــاع والــدور الــذى لــعــبه فى
إقناع"الدكتور مجـاهد"بصفته رئيس الهـيئة بضرورة توجيه
ـــؤتـــمــر الـــدعــوة ألعـــضـــاء األمـــانـــة والــعـــمل عـــلـى إبــقـــاء ا
لــــــــيـــــــســـــــتــــــــأنـف مـــــــا ارتـــــــبـط بـه من أهــــــــداف.ويـــــــبـــــــدو أن
ؤتمر ليدرك أنه عضو فى األستاذ"عصام"لم يـقرأ الئحة ا
األمــانـة بـحـكم مــنـصـبه وأنـنــا لـسـنـا مـجــرد ضـيـوف تـكـلف
بـاسـتـضـافـتـهـا فى مـكـتـبه لـيـؤدوا عـمال ال صـلة لـه به فـقد
ا دعـا"نسـيم"لتـنبـيهه بـرر صمـته بأنه لـيس عـضوا مـعنـا 
ـرجـع عـضــويــته. ومن نــاحــيـة إلـى بـنــد الالئــحــة اخلــاص 
ـؤتمـر وإن كان له رأيه أخرى انـبرى مـؤكدا أنه لـيس ضد ا
اخلــاص فــيـه وأنه مــا جــاء إلى مـــنــصــبه لــيــلـــغى شــيــئــا بل
لــيـــطــور ويــحـــسن فى أداء اإلدارة مـــا اســتـــطــاع وأنـه غــيــر
مـــنـــوط به أن يــــوصل نـــوايـــاه لـــكـل امـــر حـــتى بــــيـــته عـــلى
طــــريـــقـــة "deliveryذلك الــــتـــعــــبــــيـــر الــــذى اســـتــــحــــســـنه
ـــا أكــده فى األســـمــاع وأن كل مــا صــراحـــة"د. الــعــلـــيــمى"
ـؤتــمـر ال يـعــدو أن يـكـون نــسب إلـيه بــشـأن حتـويل هــويـة ا
إســـــاءة فـــــهم لـــــتـــــصـــــريح هـــــمـس به لـــــزمـــــيـــــلــــنـــــا"مـــــحـــــمــــد
الــروبى".ومــضى االجــتــمـاع فـى شـئــونه وتــكــلــيـفــاته لــلــجــنـة
مـخــتـارة ولــلـجـنــة الـعــلـمـيــة الـتى رؤى أنــهـا تــسـتـلــزم شـهـرا

إلجنازها على أن تعود األمانة لالجتماع التالى بعده.
وبــالــرغـم من االنــفــراجـــة الــتى الحت فـى اجــتــمــاع مــارس
ودفــعت لـتــكــلـيــفــات مـحــددة إال أنـهــا لم تــسـتــطع أن تــبـدد
الــغــيــوم الـــتى تــلـــبــدت فى األفق أو تـــنــهى الــشـــكــوك الــتى
تـعـصف بــاألذهـان فـكـانـت نـظـرة الـعـزاء فـى الـعـيـون أسـرع
وأوضح من األمـل فى انـعـقـاد الـدورة وسـرعـان مـا تـكـشف
اخلــطـأ الـبـنـيـوى بــتـداعـيـاته فى بـعـض األحـاديث اجلـانـبـيـة
التـى أعقبت االنـصراف من االجـتماع. وعـلى هذا األساس
لم أتـوقع- ولـم يـتـوقع غــيـرى كـثــيـرون- أن يـتـفــضل الـسـادة
ـا كـلـفـوا به من اجـتـماعـات ولم مـقـررو الـلـجـان بـالـتـرتـيب 
يفاجئنى خبر تأجيل"عصام السيد"الجتماع األمانة التالى
وقـد زفـته لى مـباشـرة سـكـرتـارية اإلدارة ولم يـفـاجـئنى أن
األجـل غــيــر مــســـمى وال شك أن"عــصـــام"أدرك أنه بــحــكم
ـتـلك مـفـاتـيح دوالب العـمل وتـعـطـيـله ومن احملال مـوقعه 
قاهى مفرغا أن تديره األمانة من بـيوت أعضائها أو فى ا

ؤسسى. من طابعه ا
ــا أدرك"الـشــافـعى"جــانـبــا من مـســئـولـيــته إزاء عالمـات  ر
ـسـمى فـمـواعـيـد االسـتـفـهـام الـتى يـثـيـرهـا الـتـأجـيل غـيـر ا
االجــــتـــــمــــاعــــات وتـــــأجــــيـــــلــــهــــا اخـــــتــــصـــــاص األمــــانــــة وإن
اتــخـذهــا"عـصــام"فال مـغــزى إال تــعـبــيـره مــبـاشــرة عن عـدم
ـا يـعمـق الشـكـوك وال يـخفف من ترحـيـبه به فى اإلدارة 
آثـــارهـــا.وانـــبــــرى"الـــشـــافـــعـى"- فـــيـــمـــا ذكـــر لـى فى حـــديث
تـــلــيـــفــونى- مـــخــاطـــبــا"عـــصــام"الـــذى أكــد لـه- دون مــدعــاة
لـتــوصـيـف آثـاره الــنـفــســيـة- أنـه لن يـدعــو ألى اجــتـمــاعـات
ؤتمر ولـتجتمع األمـانة وقتما تـشاء وحيث تشاء تخـتص با
بــعـــيــدا عن اإلدارة وقـــد عــاد لـــيــجـــدد نــفـى عــضـــويــته فى
ـا يـعـنى عـدم اعـتـرافـه بـالالئـحـة وال اسـتـعـداده األمـانــة 
لالمـتـثال لـهـا.ورغم أن "الشـافـعى"وعد بـأن يـدعو الجـتـماع
ــؤتــمــر إال أن وعـده األمــانــة بـصــفــته رئــيس آخــر دورات ا
بقـى محض أمـنـية طـيـبة تـفـتقـر إمـكانـة الـتنـفـيذ وحتـاصر
ــسـرح ـؤتــمــر بــهــيــكل إدارة ا بــاخلــطــأ الـذى دمـج هـيــكـل ا
ـفـتـرضة ألصـحـاب الـقرار وهى مـثـلـما حتـاصـر بـاحلريـة ا
حـــريــة مـن الــواضـح أنــهـــا تـــعـــتــمـــد عـــلى دمج مـــوضـــوعـــيــة
"الــدور"فى شـخــصـانــيـة"األداء" وشــتـان بــ مـفـهــوم الـدمج

ومفهوم التفاعل فى هذا السياق.

 áFOÉg IAGôb
¥ôØdG º°V QGôb ≈a

ـكن أن نـقـبل اآلخـر ونــكـون عـلى اسـتـعـداد لـتـقـبل "كـيف 
ـكن  –بــكل تـواضع ه قـبل رأيــنـا الــذي  رأيـه .. بل تـقــد
ودون مزايدة  –أن يـتحاور معه" . لـعل هذه الكـلمات التي
تـسـعى إلرسـاء ثـقافـة احلـوار والـتي كـتـبـها الـفـنـان عـصام
الـسيد مـدير عـام اإلدارة العـامة للـمسـرح في العدد األول
لـنــشـرة "مـســرحـنـا" الــصـادرة بـتـاريخ 5/27/ 2009  لـعل
هـذه الكـلمـات هي التي دفـعتـني إلى إبداء الـرأي في قرار
سـرح اخلـاص بـضم الـفرق والـصـادر بـتاريخ /2/8 إدارة ا
  2009وهـو الـقـرار الـذي أوحى إلي بـالـدعـوة لفـتح مـلف
ـوضـوعـيـة وهـدوء كـلـمـا أمـكن - نـحـاول أن نـقرأ فـيه  –
ــســـرح بــكـــيــانـــهــا حـــصــاد مـــوسم مــســـرحي كـــامل إلدارة ا
ــوسم قــد شــهـد الــعــديـد من اجلــديـد فـال شك أن هـذا ا
التغيـيرات اجلذرية الـتي قد يختلف عـليها الـبعض إيجاباً
وسـلــبـاً ولــكن ال أظن أن هـنــاك من يـخــتـلف عــلى جـذريـة
ــشــروع نـفــسه فــهي تــلك الــتــغـيــيــرات الــتي تــمس كــيــان ا
ليـست مجـرد حزمـة إجراءات قـابلـة للـصواب أو اخلـطأ .
ــسـرح ــهــتــمــ بـحــركــة ا ودعــوني أوجه الــدعــوة إلى كل ا
نـقضي بـكل إيجابـياتها وسم ا راجـعة جتربـة ا اإلقلـيمي 
وسلبـياتهـا.. فلنـناقش معاً مـا أتت به اإلدارة اجلديدة من
قــرارات ومــا ألـــغــته مـن فــعــالـــيــات ومـــا اســتــحـــدثــته من
مـشــروعــات ومـهــرجـانــات ومـا شــيـدتـه من مـســارح  ومـا
اسـتــنــته واســتـحــدثــته من ضــوابط تــشــغـيـل ... والـقــائــمـة

ناقشة .   عامرة بكل ما هو جدير با
ويــأتي قــرار ضـم الــفــرق - أو مــا عــرف اصـــطالحــاً عــلى
ــــوذجـــاً مــــواقع اإلنــــتـــرنـت بـــاسم "قــــرار دمج الــــفـــرق" - 
سرح اإلقـليمي بـأكمله  ذلك لتحـول جذري في مشـروع ا
ـكن ـرتــكـز بــالـضـرورة عــلى بـعــد جـغــرافي ال  ـشــروع ا ا
إغــفــاله  بل إن هــذا الــبــعــد هــو الــذي يــحــقـق لــلــمــشـروع
ـسرح اإلقـلـيـمي ـنـحه شـرعـيـة وجـوده فـا خـصـوصـيـته و
يـســتــهـدف خــلق حـركــة ثــقـافــيـة مــرتـبــطــة بـالــواقع احملـلي
للـمـوقع الـثـقـافي ولـيس مـنوط به  –عـلى مـا أعـتـقد  –أن
ـصـري احملــتـرف ولـيس من أدواره ــسـرح ا يـقــود حـركـة ا
ــصــري عــلى مــســتــوى الــفــكــر والــتــقــنــيـة ــســرح ا ريــادة ا
ودعــونـا نــتــكــلم بــصــراحـة فــنــقــول : إن فـوز مــســرحــيـة أو
ـسرح بجائـزة قومية أو حتى مسرحيـت أنتجـتهما إدارة ا
ـــســـرح إلنـــتــاج ــكـن أن يــبـــرر مـــحـــاولــة إدارة ا دولـــيـــة ال 
"عـروض كـبـيرة"  –بـنص مـا جـاء في قـرار الضم  –قـادرة
ــهــرجـانــات الــقـومــيــة والـدولــيـة  وال عــلى الــتـنــافس في ا
ـسرح ينـبغي أن يـؤخـذ هذا الـرأي على أنـه ضد حـصول ا
اإلقلـيمي على اجلوائز القـومية والدولية ومـنافسته للبيت
الـفــني لــلــمـســرح  ولــكـني ال أجــد في هــذه اجلــوائـز لــقـد
اسـتــنـد قـرار الـضم  –كــمـا جـاء بـالـنـص - إلى "مـجـمـوعـة
من احملـددات الـفـنيـة واإلداريـة القـائـمة في مـجـملـهـا على
ـواءمة ب الفرقـة وأماكن العروض والـقدرات اإلبداعية ا
لــلـــمــخــرج" . هــذه هـي مــبــررات قــرار ضـم فــرق : "قــصــر
ــنــصـورة –قــصـر الــزقــازيق وقــومــيـة ـنــصــورة وقــومـيــة ا ا
الــشـــرقــيــة –قـــصــر الـــفــيـــوم وقـــومــيـــة الــفـــيــوم  –قــومـــيــة
اإلسـكنـدريـة وقـصر األنـفـوشي وقـصر بـرج الـعرب  –بيت
مـصـطــفى كـامل وقـصــر الـتـذوق" . إذن فـقــد اسـتـنـد قـرار
الــضم إلى مـجــمـوعــة مـحــددات فـنــيـة وإداريــة غـيـر مــعـلن
ـواءمـة ب عـنـهـا وكل مـا ذكـره الـقـرار أنـهـا قـائـمة عـلـى ا
الــفـرقـة وأمـاكن الـعــروض وهـو أمـر يـجـعــلـنـا نـتـسـاءل عن
ا ـواءمة التي جـمعت بـ فرق مـتبـاعدة جـغرافـيا  تلك ا
يــزيـد عــلى ســتــ كــيـلــومــتــراً.. ولـنــنــظــر في أصل الــقـرار

وخاصة ما نصت عليه الفقرة (ت) من البند اخلامس.
ـعروف أن بـدايـة مـاذا سـيـكـون اسم هـذه الـفـرقـة ? فمـن ا
ـيـزاً لـهـا  فـهل ـدمــجـة حتـمل اسـمـاً واحـداً  الـكـيـانـات ا
ســتـــحــمـل اســمـــاً ثالثـــيــاً? أم حتـــمل اسم الـــفـــرقــة األكـــبــر
سرح (األنفوشي) ? (القومية) ? أم اسم الفرقة صاحبة ا
ولـنـتـرك األسـمـاء ونـذهب إلـى آلـيـة الـتـرشـيـحـات .. يـنص
الــقـــرار عـــلى اآلتـي: "تُــقـــدم خـــطـــة لإلدارة بـــتـــرشـــيـــحــات
ـــوسم"  اخملـــرجـــ واألعـــمـــال الـــتي ســـتـــتم عـــلى مـــدار ا
ــبــني لــلــمــجــهـول ويــبــدو أن من صــاغ الــقــرار قـد اخــتــار ا
صـيــغـة لــغـويــة خلـطـابـه فـقــال: تُـقـدم خــطـة لإلدارة  دون

اإلفصـاح عمن سـيقـدم اخلطـة ألنه بالـفعل مـجهـول ففي
ــكــتب مــثــالــنــا الــســابق هل تــتم الــتــرشــيــحــات من خالل ا
الــفــني لـلــقـومــيـة أم بــرج الــعـرب أم األنــفـوشي ? أم أن كل
فـرقـة ستـقـدم تـرشيـحـاتـها? أم سـيـتم انـتخـاب مـكـتب فني
ــنـدمــجـة يـتــولى الــتـرشـيـح ? فـإذا جتــاوزنـا األمـر لـلــفـرق ا
واعـتــبـرنــا الـتــرشــيح قـد أُرسل لـإلدارة مـتــضـمــنـاً الــعـرض
الكـبير والعروض قلـيلة التكلفـة بحد أقصى أربعة عروض
ــبــالغ  –كــمــا جــاء في الــقــرار - فــكــيف ســيــتم اقــتــســام ا
اجملمـعة بـ العـرض الكـبيـر والعـروض األربعـة منـخفـضة
التكاليف? وكيف ستجري البروفات? هل سيجلس اخملرج
صـاحب الـعـرض الـكبـيـر مع الـفـرقـة اجملمـعـة من الـقـومـية
واألنــــفـــوشي وبــــرج الــــعـــرب? وهل ســــيــــجـــلس اخملــــرجـــون
ـشروعات الـصغيـرة مع أعضاء الـفرق الثالث? أصحاب ا
وإذا حـدث ذلك فـهـل نـطلـب من عـضـو فـرقـة بـرج الـعرب
مثـالً أن يسـافـر إلى اإلسـكـنـدريـة لـيلـتـقي بـاخملـرج الـكـبـير
ـا يـضـطر واخملـرجـ اآلخرين  ثم يـعـود إلى مـديـنته ور
لـلمبيت إذا تأخـرت البروفة? .. كل هـذه األمور اإلجرائية
تطـرح أسئـلة كان يـنبـغي اإلجابـة عنـها في أصـل اخلطاب
وجه لألقـاليم وإذا كـان الـفنـان عصـام السـيد قـد أشار ا
إلـى أن الـــرافـــضـــ لـــقـــرار الـــضم "لـم يـــعـــطـــوا أنـــفـــســـهم
الــفـرصــة لـفـهـم واسـتــيـعــاب الـقـرار" فــأنـا أعــتـرف بــأنـني
ن لم يفهمـوه ألن القرار لم يتـضمن أية مبررات واحـد 
إلصداره وقد جاءت تصريحات الفنان عصام السيد في
جـريــدة روزالــيـوسف الحــقـة إلصــدار الــقـرار لــتـبــرره بـأنه
سـارح فعـنـدما تـنضم أكـثر من فـرقة جـاء "ليـعالج أزمـة ا
لــتـكــون فــرقــة واحــدة ســتــجــد الـفــرقــة مــســارح مــتــاحـة" 
ودعــونـا نــضع هـذا الــتـبــريـر عـلـى أرض الـواقع فــنـقـول إن
فـرقة مـصـطـفى كـامل وفـرقـة التـذوق مـثالً لـيس لـهـما أي
دور عــرض فــمــسـرح قــصــر الــتــذوق مـغــلق بــأمــر الــدفـاع
دنـي ويقـام مهـرجان الـتذوق حـاليـاً على مـسرح الـليـسيه ا
لـعدم صالحـيـة مـسـرح القـصـر ومـعـنى هذا أن الـفـرقـت
لـيس لــهـمـا مــسـرح والـدمـج لن يـحل مــشـكـلــتـهـمــا كـمـا أن
الــقـــومــيــة واألنـــفــوشي وبــرج الـــعــرب لــيـس ألي مــنــهم دار
عــرض صــاحلــة بــعــد إغالق األنــفــوشي فــأين يــكــمن حل
شكلة? أما ما ذكـره الفنان عصام السيد بخصوص "أنه ا
سيتم تخصيص ميـزانيات أكبر إلنتاج عروض أكثر" فهذا
الـيـة لـلـفـرق أمر ال مـردود علـيه بـأن زيـادة اخملـصـصـات ا
يـرتـبط بـضـمـها أو عـدمه فـلـيس هـنـاك أي مـانع من هذه

الزيادة مع احتفاظ الفرق باستقالليتها.
أمـا عـن رد فـعل الــفـرق جتـاه الــقـرار فــقـد جــاء بـالـرفض
القاطع من فرق: قومية اإلسكندرية وبيت مصطفى كامل
نصورة ومن وقصر األنفوشي وقصـر برج العرب وقصرا
ـعقـول أن تُضم فـرق دون أخذ رأي أعـضائـها وفي غـير ا
ـوقف الــرافض - الـذي فـســره الـفـنـان تـقـديــري أن هـذا ا
عصـام السيـد بأنه "رفض جملـرد الرفض مع اعتـقاده بأن
هـناك بـعض األشـخاص يـحركـونـهم ألسبـاب شـخصـية" –
ـوقف في رأيي اجتاهـاً إيجابـياً لفـرق األقاليم ثل هذا ا
ــا اتـهــمت بـالــســلـبــيـة واالرتــكـان إلى اإلدارة دون الـتـي طـا
ـبادرة ولـعل موقـفها يـكون بـداية حقـيقـية حلوار األخذ با
هاد يـجمـعها مع إدارة يـترأسهـا فنان يـؤمن بقيـمة الرأي

اآلخر وهو ما جنده في صدى كلماته.

بالغ  كيف سيتم اقتسام ا
اجملمعة ب العرض الكبير
والعروض قليلة التكلفة?!

ن اخلشاب د. أ

> تستعد فرقة
شخصاتية لتقد ا
عرض لعب عيال عن
نص (عيال فى الليل)
تأليف على عيد إخراج
ياسر عزت.
توقع أن تعرض ومن ا
سرحية على خشبة ا
مسرح روابط وتشارك
فى مهرجان شبرا
اخليمة.
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سرحي جريدة كل ا

يزة فى واقع احلياة الفنية فى مصر سواء فى أدوارها > تركت سناء يونس بصمة 
سرح أو الدراما التلفزيونية وكانت نقطة انطالقها فى السينما أو على خشبة ا

. ميزة  على يد اخملرج يوسف شاه اخملتلفة وا

> مقامات الرحيل
مسرحية جديدة للكاتب
سرحى سعيد حجاج ا
وهى تمثل محاولة
للغوص فى ثنايا

صرى ليخرج اجملتمع ا
لنا مؤلفها عددًا من

الرؤى على صعيد الشكل
ضمون ليكمل بها وا

سعيد حجاج رحلته فى
سرحية عبر الكتابة ا
إجناز كبير فى احلياة

سرحية. ا
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ذات الــوقت فــأصــبـحــنــا أمـام "إبــلــيس" واحـد مــنــقـسـم عـلى
نـفـسه إلى اثـنـ أو طـبــيـعـتـ مـخـتـلـفـتـ لـ "إبـلـيس" واحـد
طــبــيــعــة مــتــمـــردة وأخــرى طــائــعــة. ثم فى الـــنــهــايــة تــنــتــصــر
تـمـردة عـلى تـلك التى تـمـيل إلى الـطـاعة الـطـبـيعـة الـنـاقـدة ا

وااللتزام.
صرى" ـمثل "حكيم ا تمردة داخل "إبليس" ا مـثل الطبيعـة ا

لتزمة "محمد عادل". مثل الطبيعة ا
لـكن اخملـرج نـفسـه لم يلـتـزم بـفـكـرته ورؤيـته فـمـثالً "إبـليس"
ة قتل جتـد أن الذى ارتكبها ويـتحدث عنها قـد ارتكب جر
هـو "محـمد عـادل" تشـعر أن تـقسـيم الدور كـان وفقًـا لكـفتى
ـا تـتـطلـبه الـدرامـا فـإذا كـان أحـدهـمـا قدم مـيـزان ال وفـقًـا 

العرض فإن اآلخر هو الذى ينهيه وهكذا..
جـمـلـة أشـيـاء أثـرت عـلى األداء الـتـمـثـيـلي وجـودته الـقـفـزات
الـدراميـة (أثرت على تـرابط احلدث وبالـتالى عـلى منطـقيته
نــــقالت األداء) االنــــســــيــــاق وراء األفــــكــــار الــــنــــمــــطــــيـــة دون
الئــكـة نــورانــيــ إذن فـهم مــحـاوالت جتــديــديـة (فــإذا كــان ا
البس أحاديـو اجلانب مـبتـسمـون دائمًـا سلـبيون يـرتدون ا
البـيضـاء والغـريب أنهـا تقـترب من الـطراز اإلغـريقى - وإذا
كــان الــشــيــاطــ نــاريــ فــهـم نــشــيــطــون يــتــقــافــزون دائــمًــا
مالبــســـهم ســوداء حــواجــبــهم مــرفــوعــة مــلــطــخــون بــالــلــون
األحمـر) إضافة إلى تـكرار بعض خـطوط احلركـة - خاصة
ــصــرى" - نــتــيــجــة لــثــبــات ــتــمــرد "حـــكــيم ا مع الــشــيــطــان ا
الديـكور طـيلة الـعرض والـتفاعـل معه بشـكل واحد رغم تـغير
مـكـان األحداث مـن مديـنـة إبلـيس األولى إلى مـدينـة اجلـمال

رتفع ال يتغيران. ستوى ا والسلم احللزونى وا
ــثالً مــثل "حــكــيم رغـم كل هــذه الــعــوامل إال أنــهــا لم تــعق 
ـصري" أن يـبـرز من ب كل هـذا لـديه طـاقة كـبـيرة لـلـعمل ا
وتركيـز للجهد واضـحان ويشعـرك بتماسك الشـخصية التى

يجسدها.
كـذلك بـبـعض الـتـقـصى اسـتـطـعـنـا أن نـعـرف أنه سـبق تـقد

نفس الـنص "إبليس" لـ "مـحمود جـمال" من قبل مـخرج آخر.
وأن الـنـص تـعـرض لـعـمـلــيـة إعـداد بـاحلـذف نـتــيـجـة بـالـطـبع
الخـــتالف رؤيــة اخملــرج احلـــالى "مــازن الــغـــربــاوى" عن رؤيــة
اخملـرج الـسـابق وطـبـعًـا هـذه الـنـقـطـة فى صـالح الـنـص تـؤكد
ا غـناه وقابلـيته للتـفسير أو الـتجسيـد بأكثر مـن طريقة ور

نراه فى مكان آخر برؤية أخرى.
ــصـرى مـالئـكــة وشــيــاطـ ــســرح ا فــإن تــرى عــلى خــشـبــة ا
مـجسـدون ودراما تغـوص في مناطق خـياليـة لم تتعـرض لها
الـدرامـا كـثـيـرًا هـو مـكـسب وال شك خـاصـة في زمـنـنـا هذا
زمـن ظــاهـــره اتــســـاع األفق واالنـــفـــتــاح عـــلى الـــعـــالم بـــاطــنه

االنغالق والتشدد.

عـديـد من األسـئـلـة واألفـكـار ثـارت فى الـذهن قـبل مـشـاهـدة
ــسـرحى لـ "مــحــمـود ـســرحى "إبــلــيس".. الــنص ا الــعــرض ا
جـمـال" واإلخـراج لـ "مـازن الـغـربـاوى" وتـمـثيـل مـجمـوعـة من
ية الـفنون هل ـسرحيـة بأكـاد عهـد العـالى للفـنون ا طـلبـة ا
ســيــدور مـوضــوع الــعــرض عن "إبـلــيس" نــفــسه أم عن أفــعـال
ــســرح? وإذا "إبــلــيس" ? هل ســـيــتم جتــســيــده عـــلى خــشــبــة ا
كـان.. فـكـيف? القـائـمـون على الـعـمل كـلهم مـن الشـبـاب فهل
سيحمل العرض سـمات الشباب: اجلرأة واالندفاع والطموح
وتكـسيـر القوالب اجلـامدة وبـذل اجلهـد أم سيغـلب علـيه قلة
اخلــبــرة وســـطــحــيــة الـــرؤيــة وتــشــتـــيت اجلــهــد واجلــرى وراء

الشكل?
مثلت هذه األسئلـة واألفكار حوافز أثارت مزيدًا من الشغف

شاهدة "إبليس" والترحيب به فماذا وجدنا?
ــســرحى حــول شـخــصــيــة "إبـلــيس" ذاته فى يــدور الــعـرض ا
عـالم مـا قـبل اخلـلق خـلق "آدم" أول الـبـشـر وصـوالً لـلـحـظة

اخللق وتأثير خلق "آدم" على "إبليس".
مـحـاولة لـتـصور الـدوافع التـى كانت وراء تـمرد "إبـلـيس" على
األمر اإللـهى بالسـجود وتـفهم األسبـاب وراء الصراع األزلى
بـ اإلنــسـان والـشــيـطــان وتـقــد رؤيـة مـوضــوعـيــة جـديـدة

لذلك. 
تلك انـطباعـات عامة بـدت من خالل الدراما الـتى بدت أنها
تـقـفـز قـفزًا عـلى أحـداث الـقـصـة الـتى تـقـدمـهـا وأحـيـانًا دون
تــرابط مــنــطــقى تــرى "إبــلــيس" واقــعًــا ثم تــعــرف أنه ارتــكب
الئـكـة إلى مـكـان آخـر "مـديـنة ـة قـتل ثم يـرافق أحـد ا جـر
الئـــكـــة رغــبـــة مـــنه فى زيـــارة هــذه ـــســكـــونـــة بــا اجلــمـــال" ا
ـديـنـة رقـيًا فى ـديـنـة ثم تـفـاجأ أنـه "أصعـد به" إلى هـذه ا ا
الـدرجة فتسـأل كيف حتولت الزيارة إلى إقـامة وكيف يقيم
فى مـديـنـة للـمالئـكـة الـذين ال يـخـطـئـون وهـو خاطـىء "قاتل"

لم يتطهر بعد من خطيئته.
يـتم خـلق "آدم" فـيـحـقـد علـيه "إبـلـيس" ويـرفض الـسـجود له
ثـل هذا اخملـلـوق اجلديـد مـكانـته الـتى وصل هو يـخـاف أن 
إلـيهـا (ال نعـرف ما هى وال مـتى وال كـيف وصل إليـها) يـعلن
الــتــحـــدى آلدم وانــتــظــاره له عـــلى األرض حــتى يـــهــبط إلــيه

لتشتعل هناك معركة أخرى بشكل آخر.
قدمت الـدراما قـضيتـها األسـاسية وتـفسيـراتهـا اجلديدة فى
الــثـلث األخـيـر من الـعـرض فى تــكـثـيف شـديـد مـخل ال جنـد
حــدثًـا يــجــرى هــنــاك بل مــجـرد نــقالت لــفــظــيــة ثم قـرارات

حادة من إبليس جتاه الصالة وجتاه "آدم".
سرحى لـلرواية التمثيلـية على فكرة رئيسية لـعب التجسيد ا
وهـى أن الـصــراع الــذي حــدث لــدى "إبــلــيس" لم يــكـن صـراع
إرادته مع إرادة أخــرى بـل هــو صــراع داخــلى داخل نــفــسى
"إبـلــيس" ذاته بــ طــبـيــعـة وأخــرى داخــله لـذا جلــأ اخملـرج
ـسرحى لـ "إبـليس" إلى "مـازن الغـرباوي" إلى تـقـسيم الـدور ا
; يــتـبـادالن ــمـثــلـ اثــنـ يــؤدى كل قـسـم مـنــهـمـا واحــد من ا
الـتــحـدث أو احلـلــول أحـدهــمـا مـحل اآلخــر أو يـتــحـدثـان فى

 قفزات درامية أثرت 
على جودة األداء التمثيلى

 تكثيف شديد ومخل
لقضية العرض

عبد احلميد منصور 

سرحي جريدة كل ا

> نظمت مكتبة "أكمل
مصر" باإلسكندرية
أمسية ثقافية للكاتب
الفلسطينى أحمد رفيق
عوض وقع خاللها على
مسرحيته اجلديدة
"األمريكى" وحضرها من
توكل شعراء فلسط ا
طه ويوسف احملمود
وادارتها الكاتبة السورية
لينا الطيبى.

" آخر عمل عرض لها على شاشة سلسل العربى الشهير "احلور الع > يعد  ا
التلفزيون مع اخملرج السورى جندت أنزور.
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وأغـوار"العـالم"الـذى كلف بـقـيادته ويـتـعرف عـلـيه ويكـتسب
ــمــكــنــة به. وفى هــذا الــســيــاق كــان لــلــصــمت مــا اخلــبــرة ا
يبـرره ولكن حـ فقـد مبـرراته تدريـجيـا تفـجرت األسـئلة
ـؤتـمر هل وكـان لـلشـائـعـات أيـضـا ما يـبـررهـا فـمـاذا عن ا
ستنعقد الدورة الثالثة أين ومتى? هل ألغى أو تأجل? هل
سيـعاد تـكـييـفه وتعـديل أهـدافه? وإذا كان األمـر كذلك فـما
هى الــــصـــيـــغــــة الـــتى ســــيـــتـــكــــيف بـــهــــا ثـــوبه ومــــا أهـــدافه
نـتـظـرة? أين أعضـاء األمـانة الـعـامـة وفى أى جب تراهم ا

ا ال يجتمعون?. غافل و
ـا يـعد ـا"يقـال"و كـانت الـتـساؤالت ثـقـيـلـة وراحت تتـغـذى 
من الــتــخـمــيــنــات حـتى اســتــقــرت األقـوال عــنــد نـيــة عــقـد
ــسـرح ـؤتــمــر فى بــنى سـويـف احـتــفــاال أيــضـا بــتــجـديــد ا ا
هناك وتخلـيصه من آثار احلريق الشهير ولكن مع حتويله
إلى ورشة عمل تناقش وتضع الئحة خاصة"بالنوادى" وأن
ثــمــة تــصــريــحــات مــتــكــررة لألســتــاذ"عــصــام الــســيــد"بــهــذا
الــشــأن.وقــد أثـــار هــذا األمــر حــفـــيــظــة كــثـــيــر من أعــضــاء
ـنــاقـشـات الــتـمـهــيـديـة األمـانــة والسـيـمــا من شـاركــوا فى ا
واحـتــمــلـوا أعــبــاءهــا فـتــوالت االتــصــاالت بـيــنــهم وتــعـددت
ــنـــاقــشـــات- وإن فى دوائـــر ضــيـــقــة- حـــول الــفـــارق بــ  ا

كنا واهم وغافـل عن اخلطأ البنيوى الذى أشرت إليه
ـا خـدع مـحمـود نـسـيم نـفـسه- فى األسـباب وخـدعنـا- ور
سرح ولم ؤتمر فى هيكل إدارة ا التى دعته لدمج هيكل ا
ـؤتـمـر يــخـطـر لى- عـلـى األقل- بـبـال أن عـلــيـنـا أن نـشــيع ا
إلى وأده ال أن نــفـــكــر فى إجـــراءات وآلــيــات تـــســلـــيــمه إلى
ـصلحـة احلقيـقي فى وجـوده أو كيف نسـتفيد أصحاب ا
سـناه وأفـرزته واضـعا فـعالـيـات الدورتـ السـابقـت ـا 

ـكـنـة لــتـطـويـره. فـقـد جــاء الـتـغـيـيـر فى بـلـورة اقــتـراحـات 
اإلدارى وبـــــدلـت الــــــوجــــــوه فــــــبــــــدلت فـى الــــــوقت نــــــفــــــسه
واقف واإلرادات بل وبـدا االلتـباس واضـحا السـياسـات وا
بـ شــخــصــانـيــة"األداء"ومــوضـوعــيــة"الــدور" وهـنــا يــنــبـغى

رصد النقاط التالية:- 
كــان مــقــررا لــلــدورة الـــثــالــثــة أن تــنــعــقــد فى خــريف2008
مـخصـصـة فى جانب مـنـها إلعـداد آلـية تـنهـى عمل األمـانة
ــؤقـتـة وتـكـويـن جـمـعـيـة عــمـومـيـة من مـســرحـيى األقـالـيم ا
تـنـبــثق مـنــهـا أمــانـة مــنـتـخــبـة  ولــكن فى ربـيـع الـعـام نــفـسه
تـوالى الــتـغــيـيــر اإلدارى وخـرج "مـحــمـود نــسـيم"من اإلدارة
وحل األستـاذ"عصام الـسيـد" الذى كـان من حقه- بـالطبع-
أن يــــــأخـــــذ مـــــا يــــــحـــــتـــــاجـه من وقـت لـــــيــــــتـــــكـــــشـف أبـــــعـــــاد

ؤتمر لقد اقترنت صفة الـعلمية- كما أسلفت- بأهداف ا
ولم تـقـصـد قـط ألن تـنـطـوى عـلى ضـرب مـن الـتـعـالى عـلى
ــســـرح اإلقــلــيــمى من حتت أحـــد أو ســحب الــواليــة عــلى ا
ــعــنــيــ به بــشــكـل أو بــآخـر أو أقــدام الـعــامــلــ فــيه أو ا
ـســئـولــ عـنه بــصـفـتــهم الـوظــيـفـيــة لـيــعـلـوا صــوت أبـنـاء ا
ن يـسبق أسـمـاءهم حرف ـية الـفـنون واجلـامـعيـ  أكـاد
ـائـلة!!.وقـد كـان ضـروريا من الـدال والنـقـطـة أو الشـرطـة ا
نـاحية أخـرى احلضور الـدائم للـوعى باحلسـاسيـة النفـسية
الــتى تــثـــيــرهــا األلــقــاب الــعـــلــمــيــة بــالـــســلب أو بــاإليــجــاب
ـمـازحة لـتـجـاوزهـا أو إعـادة وضـعـها بـاعـتـبـارهـا نـوعـا من ا
ــنــتــظــر بــ ــداعـــبــة الــتى يــرجـى أال تــفــســد الــتــعـــاون ا وا
أعــــضـــاء األمـــانــــة أنـــفـــســـهـم أو بـــيـــنــــهم وبـــ مــــســـرحـــيى
األقـالـيم.وفى هـذا اإلطـار جـاء تـكـوين األمـانـة الـعـامـة عـلى
النـحو الـذى بدت مـعه غيـر متـجانـسة فضـمت بعـض أبناء
ـسـرح ن لــهم صـلــة وثـيــقـة بــا ــسـرحــيـة  مـعـهــد الـفــنـون ا
اإلقـلـيـمى مــثـلـمـا ضـمت عـلى األســاس نـفـسه عـنـاصـر من
جـامعـة حـلوان وجـامعـة اإلسـكنـدرية وجـامـعة عـ شمس
ـسـرح اإلقلـيمى بجـانب أسـماء لـها ثـقل تـاريخى فى إدارة ا
واالشــــتــــغــــال به وتــــبــــلــــورت أســــمــــاؤهــــا فــــيه مــــثـل"يــــســـرى
اجلـــــنـــــدى"و"أبــــــو الـــــعـال الـــــسـالمـــــونى"و"عــــــبـــــد الــــــرحـــــمن
ـسرح الـشـافـعى"وعـادل الـعـلـيـمى" مع الـعـامـلـ فى إدارة ا
وعـلى رأسهم بـالطـبع- وقـتذاك"مـحمـود نسـيم" فضال عن
عـديـد من أصـحـاب األقالم الـصـحـفـيـة الـتى تـوسـمـنـا فـيـها
ـسـرح اإلقـلـيـمى وإلـقاء اهـتـمـامـا أو اسـتـعـدادا لالهـتمـام بـا

كنة. الضوء عليه وعلى ما ينتظم فيه من فعاليات 
ـــــا انــــــطــــــوى عــــــلــــــيه وقــــــد تــــــولــــــد عـن هـــــذا الــــــتــــــكــــــويـن 
من"حـسـاسـيـة"كـامـنـة بـرغم الـرجـاء فى جتـاوزهـا خـطـأُ لم
ــا لم يــتــوقع غــيــرى- فى فــورة أكـن أتــصــور أو أتــوقع- ور
التحـمس للـمؤتمـر وأهدافه أنه سـيصبح من بـ األسباب
الـرئـيسـيـة لوأده.فـلـما كـان"نسـيم"صـاحب الـفكـرة ومـحركـها
ومضيفنا فى اإلدارة الـتى يرأسها لم يجـد حرجا وال عقبة
ليكون بيسـر تام األم العام ألنه من ناحية أخرى وبحكم
ـكــنه أن يــكــون حــلــقـة وصـل فـعــالــة ونــشــطـة مع مــنــصـبـه 
رئــيـس الــهــيــئـــة ومن حتــته من إدارات وهـــيــاكل تــنـــظــيــمــيــة
سـنحتـاج إليهـا فى التـنفيـذ. واختار"نـسيم"أن يـكون له نائب
من الــعـامـلـ فى اإلدارة واقــتـرح أن يـكـون مــقـررو الـلـجـان
ـكــنه االتــصـال الــنـوعــيـة مـن الـعــامـلــ مــعه أيـضــا حــتى 
ـبــاشــر بـهم وتــيــسـيــر اإلجــراءات الـتــنـفــيــذيـة من الــدائم وا
خاللــهـم. وعــلى هـــذا الــنــحـــو انــدمج الـــهــيــكل الـــتــنـــظــيــمى
ـسرح دون أن نـفطن للـمـؤتمـر بـالهـيـكل التـنـظيـمى إلدارة ا
لـلـخــلل الـبــنـيــوى الـذى يــنـطــوى عـلــيه هـذا االنــدمـاج الـذى
ـؤتــمــر بل وبـقــاءه مــرتـهــنــة بـإرادة من يــجـعل إدارة شــئــون ا
ــســـرح الــذى يــعــد- وفق الـالئــحــة- عــضــوا يــتــولى إدارة ا
تـلـقـائـيا فى األمـانـة بـحـكم مـنصـبه. ويـبـدو اآلن بـوضوح أن
ـؤتـمر"بـقـرار"الـدكـتور أحـمـد نـوار"رئيس مـشـروعـية وجـود"ا
الــهــيــئــة وقــتــئـــذ لم تــكن كــافــيــة لــتـــمــنــحه أســبــاب الــبــقــاء
واالستمرار ولم تكن األسماء الالمعة التى رصعت األمانة
ـؤتـمـر من بـيـنـهـا كـافـيـة واخـتـرنـا أن تـكـون رئـاسـة دورتى ا
أيـضـا لـلـدفـاع عنه وعـن بقـائه فـمـا لـبث أن اخـتـفى"يـسرى
اجلندى"بعد أن انعقدت له رئاسة الدورة األولى ولم تغننا
خــبــرة"الــشــافــعى"الــقــانــونــيــة واإلداريــة فى تالفـى اخلــطـأ
ـهام وأنـسى من جـانـبه أن رئـاسـته لـلـدورة الـثـانـيـة تـدعـوه 
أخرى فى الـتحضيـر للدورة الثـالثة وكأن الـرئاسة تشريف
وتـكــر ال يـكـلف من يــتـوالهـا إال احلــضـور والـشــعـور- ولـو

ن كرموه معترف بتاريخه اجمليد.  مؤقتا- باالمتنان 
وأيا كان من أمر لـست ألوم- كما سبق أن قلت- أحدا وال
أعــنى حــقـــيــقــة أى قـــدر من الــتــهـــكم ولــكن أتـــأمل وأعــيــد
الـتفـكـيـر فـيمـا حـدث وأحـاول أن أجـد له تـفسـيـرا وتـبـريرا
ولــو من خـالل"الـنــقــد الــذاتى"ومــا يـقــتــضــيه من االعــتـراف
باألخـطـاء فى ضوء مـا تـسفـر عـنه من نتـائج. وال شك أنـنا

 تكوين األمانة العامة جاء 
على نحو غير متجانس واألسماء الالمعة لم تكن كافية

للدفاع عن بقائه!

 اللوحة للفنان محمد فوزى النادى
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سرحي جريدة كل ا

> تعاقد الفنان الكوميدى
محمد جنم على بطولة
عرض مسرحى جديد
بعنوان " زغلول على
احملمول" يشارك جنم فى
بطولة العرض الذى تدور
أحداثه فى قالب كوميدى
شريف جنم و أحمد راتب
والفنانة شيرين  وحنان
شوقى  عبد الله مشرف 
فاروق جنيب.
قرر أن تعرض ومن ا
سرحية فى عدد من ا
الدول العربية خالل عيد
بارك. الفطر ا

> اختارها يوسف شاه لبطولة فيلمه "اليوم السادس" بعد إعجابه بأدائها فى
مسرحية "الغول" وبعدها توالت مشاركاتها فى أعمال سينمائية من إخراجه .
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عايشة  ا من حماسة ا مثلت ر من ا
وحــركــة الــيــديـن الــعــصــبــيــة لــكــلــتــيــهــمــا إال أن
جـهدهما صـعد بالعرض الـى درجات من متعة
ـشــاهــدة الــتى ال جتــعــلـنــا نــتــوقف عــنــد هـذه ا

كن تداركها  ببساطة. الحظات التى  ا
ورغم فــــــراغ اخلـــــشـــــبـــــة من الـــــديـــــكـــــور إال أن
اإلضـــاءة لــعــبـت دورا هــامــا فى حتـــديــد حــجم
الـكادر السنيـمائى  الذى انتـهجته اخملرجة فى
تـصـمـيـم احلـركـة  بـضــمه  و فـرده  فى الـفـراغ
ــــســـــرحى من خـالل ألــــوان األزرق واألحــــمــــر ا
ــسـيــطـرة عـلـى الـعـرض واألصـفــر بـدرجــاتـهم ا
كونة لعناصر الصورة  . بداللتهم الدراميـة وا
كإبـراز مـشاعـر الرغـبـة واحلب بتـوهج األحـمر
. واألمــومــة  بــتــغــلــيب األزرق وكــذلك مــشــاعـر

الغيرة واحلقد باألصفر.
سرحية العربية فى النهاية اكتسـبت الساحة ا
مـخـرجـة واعـيـة ومـوهـوبة امـتـلـكت أدواتـهـا من
ـيــة مــتـخــصــصــة حـيث أن خالل دراســة أكــاد
ــســـرحــيــة ســعـــداء خــريـــجــة مـــعــهــد الـــفــنـــون ا
بـالـكـويت وتـعـمل مــدرسـا مـسـاعـدا هـنـاك كـمـا
حــــصــــلت عـــــلى الــــدراســــات الـــــعــــلــــيــــا ودرجــــة
صر سـرحيـة  اجسـتيـر من معـهد الـفنـون ا ا
. ومع ذلـك أصــــرت عــــلـى خــــوض الــــتـــــجــــربــــة
ــركـز إبــداع الـقــاهـرة الــذى يـشـرف الـعــمـلــيـة 
ــبــدع خــالــد جالل الــذى أثـرى عــلــيه الــفـنــان ا
الساحة الفنيـة بطاقات ومواهب حقيقية تلمع
أســـمـــاؤهم فـى مـــجـــاالت الـــتـــمـــثـــيل واإلخـــراج

والغناء والكتابة .

رؤية خـاصة جـدا ومـتفـردة تلك الـتى طـرحتـها
الــــكــــاتــــبــــة واخملـــرجــــة ســــعــــداء الــــدعــــاس فى
مــســرحــيــة (  هـامــلــتــهن  ) عن رائــعــة الــكـاتب
سـرحيـته ( هامـلت )  سواء ى شكـسبـيـر  العـا
ـسـرحـية . فى الـصـيـاغة الـلـغـويـة أو الـصـورة ا
ـعدة تتمـيز بالـلغة البـسيطة فصـياغة الـكاتبة ا
السـهلة الـدقيقـة احملتفظـة بشاعـرية شكـسبير
لـلنص األصلى    بدءا مـن العنوان ( هـاملتهن
) والـذى  تنسب فـيه هامـلت الى نسائه وهن :
ــلـــكــة جـــيــرتـــرود وحــبــيـــبــتـه أوفــيـــلــيــا    أمه ا
واخــــــتــــــراقــــــا لــــــكل احلــــــواجــــــز الــــــنــــــفــــــســــــيــــــة
بــــــســـــبــــــرأغــــــوارهن لــــــنـــــحـت صــــــورة هـــــامــــــلت
ـعـطـيـاتـهن  وانـتـهـاء إلى االكـتـشـاف األعـظم
وهــو أن هــامـــلت خــدع كــلـــتــيــهـــمــا فــأصـــبــحــتــا
ـرأة الـشـكـسبـيـريـة التى  ال ضـحـيـتيـه . حيث ا
تـقــبل أن تـكـون عـاديـة أو وســطـيـة  أو مـحـايـدة
فــهى إمـــا مـــتــمـــردة وقـــاهــرة جلـــبـــروت الــرجل
تـقـوده الى حـيـث تريـد  مـثـل الـليـدى مـاكـبث أو
مــنـــقــادة الــيه و مـــخــدوعــة  وضــحـــيــة له  مــثل
ديــدمــونـــة و أوفــيــلــيــا . وهـــذا مــايــشــعــر امــرأة
شــكـــســـبـــيـــر بـــاألهـــمـــيـــة الــتـى حتـــرك احلــدث
الـــدرامى وتــطـــوره .   وهــو مـــا اســتــنـــدت الــيه
سـعــداء فى إعـادة  صـيـاغـة مــسـرحـيـة هـامـلت
مـن خالل أمـــرأة فــــاعـــلـــة ومـــحــــركـــة ومـــطـــورة
للـحدث مـثل جيـرتـرود تلك األم الـتى  غلـبتـها
ــلك غــريــزتــهـــا األنــثــويــة فــأطــاحـت بــزوجــهــا ا
الــطــيب عــلى يـد أخــيه وتــهــاونت فى أمــومـتــهـا
وأســلــمت ابــنــهــا لــلــعــذابــات الــتى أودت به الى
الدمار. وكذلك من خالل إمرأة رقيقة ضعيفة
ســلـــبـــيـــة انـــهـــارت أمـــام أول عـــقـــبـــة أو حـــادثــة
واجـهــتــهـا واســتـســلـمـت إلى الـهــذيـان واجلــنـون

وت . الذى أودى بحياتها إلى ا
احلوار يرتـكز على شـخصيتـ اختزلت فـيهما
ـســرحـيـة ــعـدة كل الــشـخـصــيـات الـرئــيـســيـة  ا
ــسـرح داخل شــكـســبــيـر مــعــتـمــدة عــلى لــعـبــة ا
مـــســـرح واســـتـــغـــلـت فى ذلك احلـــدث األصـــلى
لـــهـــامـــلـت الــذى عـــرض وجـــهـــة نـــظـــره وكـــشف

مؤامرة األم والعم لقتل األب.
  تتـضح  الصـورة  شيـئـا فشـيئـا بزيـادة اإلضاءة
الـزرقاء عـلى امرأة جتـلس أرضا فـاحتة رجـليـها
وذراعــيـهــا فى مـواجــهـة اجلــمـهــور تـعــلـوهــا فـتـاة
تـــســـتـــلـــقى عـــلى كـــرسـى  يـــراهــا اجلـــمـــهـــور من
رأة اجلـالـسة يـسارهـا . يـنبض الـكـادر بحـركـة ا
أرضـا حـيث جتـمع الزهـور وتـلـقى بـهـا فى ثـبات
ـتـعـارف وكـأنـهـا تـمـارس طــقـسـا يـشـبه الـعـديـد ا
عـلــيه لــديــنـا . ثم يــبــدأ احلـوار فــتــنـهـض الـفــتـاة
الـتى تـلح فى طـلـب اسـتـئـنـاف اللـعـبـة الـتـى يـبدو
أنــهــمــا اعــتــادتــاهــا  لــعــبــة جتــســيــد مــســرحــيـة
هــامـلـت بـكل أحــداثـهــا و شــخـصــيـاتــهـا وإيــقـاف
احلــدث والــتـــعــلــيق عـــلــيه  بل اعـالن اكــتــشــاف
جــديـد فى األحـداث وهـو مــا أضـافـته اخملـرجـة

عدة فى طرح رؤيتها للنص  .   ا
ــــســــرحــــيــــة إن ذلـك  يــــذكــــرنــــا عــــلى الــــفــــور 
اخلـادمــات لـلـكـاتب الـفـرنــسى جـان جـيـنـيه من
نـاحــيـة الـتــكـنـيـك الـلـغــوى حـيث كـلــيـر وسـوالجن
اخلــادمـتــان الــلـتــان اعـتــادتـا مــســرحـة الــعالقـة
التى تـربطـهن بسـيدتـهن وعشـيقـها وبائـع الل
ـــســـرحـــيـــة . والـــدخـــول واخلـــروج من لــــعـــبـــة ا
سـرحية الواقـعية والرجوع الى الـداخلية الى ا
شـخصـيـاتـهن للـتـعلـيق عـلى األحـداث واإلعداد

للمشهد القادم .
ـهــارة أن تـزيـد هـذا لـكـن سـعـداء اسـتــطـاعت 
الـــتـــكــــنـــيك صـــعـــوبـــة فــــصـــنـــعت عـــدة مـــســـارح
متداخلة. مشتبـكة أحيانا لكنها واضحة تماما

على مدار العرض . 
ـــوت بــســـواده و غـــمــوضه واخــتـــيــارهـــا عـــالم ا
لـكة ـعـتمـدة عـلى استـدعـاء ا ـسـرحة رؤيـتـها ا
ـسـرحن جـيـرتــرود وأوفـيـلـيــا مـنه  لـيـلــعـ أو 

العـشيقة عليـها  وكذلك الرؤية العمـيقة للفتاة
الــبــريــئــة الــتى  اســتــخــدامـهــا ضــد حــبــيــبــهـا
فــفـقـدت أبـوهــا وانـقـســمت بـ وفـائـهــا ألبـيـهـا

وب والئها حلبيبها .
البس اقــــتـــصــــرت  عـــلى بــــنـــطــــلـــون أســـود و ا
ـثـلة ) تـتـدلى منه فـستـان أسـود فقـيـر ( لكل 
شرائط  أحـدهـا تمـثل سـيـفا واآلخـر أحـمر أو
أخــضـر مـن جــهــة وأسـود  مـن اجلــهــة األخـرى
ـــا يــــتم وضــــعـــهــــا أثــــنـــاء احلــــوار دون تــــوقف 
ـــشــهــد  وهى فــكــرة رائــعــة تــخــتــزل يــنــاسب ا
الـوقت وتؤدى الغـرض فى رمزيتـها لألحداث .
ــمـثــلــتــ عــلى آداء ســلس يــتـسم ــا ســاعــد ا
بـالصـدق  ومعـايـشة الـلـحظـة والـتدفق احلـيوى
ـــمـــثـــلـــتـــ الـــدخـــول . وقـــد يـــســـر ذلك عـــلـى ا

واخلروج من شخصية الى  أخرى بنعومة .
هناك أيضـا ذلك االيقاع الالهث الذى أضفى
حـــيـــويـــة وطـــاقـــة دافـــقــــة عـــلى مـــدار الـــعـــرض

ومكثفا لألحداث الدرامية . 
ــــثــــلــــتــــ تــــوظــــيـــــفــــا كــــامال فى إن تـــــوظــــيف ا
الـــشــخـــصــيـــات الــرئـــيــســـيــة من حـــيث الـــشــكل
والــهـيـئــة  كـان من عالمــات الـعــرض الـبـارزة  
لكـة جيرترود حـيث قدمت نورا عـصمت دور ا
فـاسـتــخـدمت طـبــقـات صـوتــيـة رصـيـنــة وثـابـتـة

وشامخة .
ولــــعـــبت أمــــيـــرة عــــبـــد الـــواحــــد دور أوفـــيــــلـــيـــا
فـاســتـخــدمت طـبــقـات صــوتـيــة مـنــاسـبــة لـرقـة
وبــــراءة وطــــهـــر الــــشــــخــــصــــيــــة . وكــــلــــتــــاهــــمـــا
اســتـخــدمــتــا طـبــقــات صـوتــيــة مـســتــعـارة ألداء
ــلك والــشــبح أدوار الــشـــخــصــيــات األخــرى كـــا

وهاملت واليرتس وغيرهم .
ورغم بـعض اجلمل القلـيلة التى اخـتل ضبطها

عالقتهن بهاملت بحرية مطلقة . 
ـســرحـيــة هـامـلـت الـتى أخــرجـهـا ثـم الـتـعــرض 
لـلفـرقة لـيعـرضهـا فى الـقصـر ليـكشف مـؤامرة
الـعم واألم . ثم اخلــروج من لـعــبـة الـتــشـخـيص
لــلــتـعــلــيق عـلـى احلـدث وحتــلــيـله ومــواجــهـة كل
كـبوتاتهما نحو هاملت والتى منهما لألخرى 
تــكـررت كــلـمــا تـكــررت كـلـمــة  ( خـدعــنى) عـلى
لـســانــهــمـا بــعــد كل مــشــهـد لـه مـعــهــمــا . وتـلك
عدة فى رؤيتها للنص زاوية جديدة أضافتـها ا

وأبرزتها كمخرجة فى العرض  .
ـــــعــــدة مـــــســـــرح شـــــكــــســـــبـــــيــــر وقـــــد طـــــوعت ا
سرح الـنفسى الرحب الـرومانسى إلى  عـالم ا
فــنـشـتم فــيه أسـلـوب بـنــتـر الـكـاشف لــتـفـاصـيل
شـعـوريـة ودوافع مـكـبـوتة تـخـتـزنـهـا شـخـصـياته
فـــيـــدفـع بـــنـــا إلى الــــغـــوص داخـــلـــهـــا لــــلـــكـــشف

والتحليل . 
سرحية جندها وعندما نتعرض الى الصورة ا
عــــبـــــارة عن فــــراغ أســـــود تــــتـــــدلى فى عـــــمــــقه
ســتـــائــرســوداء مـن الــشــيـــفــون جتـــلس خــلـــفــهــا
عـــازفــة الــكــمــان جنالء يــونس  طــوال الــعــرض
تــكــشــفــهـا اإلضــاءة فى حلــظــات خــاصــة أثــنـاء
عــزفـــهــا لـــتـــنــضم الـى عــنـــاصــر الـــصـــورة الــتى
حتــــتـــوى عــــلى كــــرسى واحــــد أســــود يـــتــــحـــرك
بـســهــولـة من خـالل أربع عـجـالت. تـســتــخـدمه
ــثــلــتــان أقل مــا يــقــال عــنــهــمــا أنــهــمــا كــانــتـا
طـيـعــتـ لــتـعـلــيـمــات الـكـاتــبـة واخملــرجـة  الـتى
شـــكــلـت بــهـــمـــا عـــرضـــهــا الـــنـــابض بـــاحلـــيـــويــة
واإليقـاع الالهث والـغنى بـالـتفـاصـيل الدرامـية
ــــشع وجــــمــــالـــــيــــات الـــــكــــادر الــــســـــنــــيـــــمــــائـى ا
رأة بـاألحاسيس الصـادقة الكاشـفة ألعماق  ا
األم وانــقـســامــهــا بــ غــريـزة األمــومــة وغــلــبـة
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منى أبوسديرة

 شخصيتان
تكتنزان كل
الشخصيات
الرئيسية
سرحية  فى ا

 تطويع عالم
شكسبير
برومانسيته
إلى عالم

سرح النفسى ا

سرحي جريدة كل ا

سرحيات  نذكر دورها فى مسرحية "الغول" يزة فى عدد من ا > لعبت أدوارا 
التى أخرجها الفنان يوسف شاه وكذلك أدوارها فى مسرحيتى "األرنب األسود"

و"عديلة".

> قامت فرقة حتدى
اإلعاقة بتونس بعرض
مسرحية حرقص

للكاتب اإلماراتى صالح
كرامه العامرى ومن

إخراج اخملرج التونسى
سرحية منير العمارى وا

تغوص فى متاهات
االنسان  الذى يشهد
من الوهلة االولى
استقامة اللقطة

ا سرحية وحتولها  ا
يقدم على اخلشبة .

23

21 من سبتمبر 2009   العدد 115

في فيـنسيا وقـتها .. وحـققت جناحـا كبيرا ..
ــهـــا حـــتـى عــام 1925 ولـــكـن لم يـــعـــاد تـــقـــد
عـنــدمــا قــدمـهــا الــفـنــان الــفـرنــسي " فــنــسـنت
ـها بـعد دنـدي " ببـاريس وتـعددت مـرات تقـد

ذلك ...
والــعـــرض اجلــديــد يــســتـــخــدم فــيه مــخــرج
الـعرض اجلـنوب أفـريقي " ولـيم كـينـتريدج
ـزج بـ " تــقـنـيـة جـديـدة ومـبــتـكـرة حـيث 

الــشــخــصــيــات اآلدمــيــة والــدمـى اجلــمــيــلـة
ـصـمـمة بـدقـة .. واستـعـان وليم بـشـركة وا
مسـرحيـة إلنتـاج عروض الـعرائس .. وكان
الــــغــــرض من ذلـك خــــلق شـيء من الــــعــــمق
ــتـفــرج واإلحــسـاس بــالـعــودة لــلـزمن لــدى ا
البعيد .. وعن هذا يقول الناقد األمريكي

" مت بيك " :
" اجـــتــمـع اإلبــداع والـــتــاريخ .. وجتـــســدا في
عــرض كـيـنـتــريـدج الـعـبــقـري .. أحـد الـقالئل
الذين يـحتـرمون فـنهم ومـحاوالته اجلادة في
اكـتـشاف عـالم األسـطورة هـوميـروس .. وقد
شــعــرت وكــأن جــدتي اإلغــريــقــيــة قــد بــعــثت
للـحياة بـعد عـدة آالف من السنـ لتروي لي

جزءا من تاريخ بالدها وأبطاله " ...

لـم يـولــد ضــريــرا .. والــبـعـض اآلخـر يــرجح
أنـه عـاش ضــريـرا طــيــلـة حــيـاتـه ولـكــنه كـان
تابـعا في فترات كـثيرة مـنها ألحـد الفرسان
.. وأنه كـان يحبذ كـثيرا االستـماع للقصص
ـــا طــــلب من وأحـــاديـث الـــســــمـــر .. وأنـه ر
بـعـض أتـبــاعه وصف األمــاكن الــتي يـنــزلـون
بــهــا لــيــســتــطــيع الــتــحــرك بــحــريــة .. ولــكن
ا في كتـاباته تكـشف لنا أنه كـان معلـما وعا
الـتربـية والـتنـشئـة .. كمـا تشـير تـماثـيله إلى

أنه كان فقيرا ومن أسرة متواضعة ...
تـــعـــد األوديـــســا نـــبـــعـــا لــلـــعـــديـــد من األعـــمــال
ــسـرحــيــة حـيـث يـقــتــطع الــبـعض الــدرامـيــة وا
أجـزاء مــنــهـا ويــعـدونــهــا كـأعــمـال مــســتـقــلـة ..
لحمة وصـعوبة حتويلهـا بأكملها وذلك لـطول ا

لعمل سينمائي أو مسرحي واحد ...
ـبـنــيـة عـلى ومـن أحـدث األعـمــال الـدرامـيــة ا
سرحي " عودة ملحمـة األوديسا .. العرض ا
أوديـــــســــــوس إلى بـالده " .. والـــــذي يـــــقـــــدمه
مــســـرح مــتـــروبــولـــيــتــان بـــســيـــاتل بـــالــواليــات
ـتـحـدة األمريـكـية .. ويـتـناول اجلـزء األخـير ا
ـلــحـمـة الــتي يـعــود خاللـهـا أوديــسـيـوس من ا
إلى بالده وزوجــته اخملــلــصــة بــيــنــيــلــوب وقـد
ـبــدع األوبــرالي اإليــطـالـي الـكــبــيـر " كــتـبــهــا ا
كالوديو مونـتفيردي " عام  .. 1640وقدمها

ويـرسـو أوديــسـيـوس عـلى شــاطئ صـقـلـيـة أو
كـمـا يـطــلق عـلـيـهـا جــزيـرة الـشـمس .. ويـقـوم
بعـض رجاله بـذبح بعض األغـنام الـتي ترعى
عـلى اجلزيرة قرب الـسفينة لـتناولها .. وهم
ـــقـــدســــة الـــتي ال يـــعــــرفـــون أنـــهــــا األغـــنــــام ا
ــتـــلــكــهــا أبــولــلـــو " إله الــشــمس " .. والــذي
أغـضبه ذلك كـثـيرا فـقـام بتـحطـيم سـفيـنـتهم
بــواســـطـــة ريــاح رعـــديــة شـــديــدة لـــتـــأخــذهم
األمــواج إلى شـواطي جــزيـرة أوجـيـجــيـا الـتي
ســـجن بـــهــا أوديـــســـيــوس والـــتي بـــدأ يـــحــكي
لـكهـا .. ويحمـله ملـكهـا وزوجته أثـينا قصـته 
ــكـيـدة عـلى الــعـودة ولــكـنــهـمــا يـحــذرانه من ا

التي تنتظره بالديار إذا عاد ...
ـلحـمة وخـالل استـعراض اجلـزء األكبـر من ا
اخلـاص بـأوديـسيـوس يـتـخلـله جـزء آخـر وهو
اخلــاص بـــزوجـــته الــوفـــيـــة بــيـــنــيـــلـــوب والــتي
انـتظـرت زوجهـا لعـشر سـنوات .. وقـد جتمع
الـنـبالء وحـاصـروهـا فـي قـصـرهـا وطـالـبـوها
بـــاخــتــيـــار أحــدهم والـــزواج مــنه .. اعـــتــقــادا
مـنـهم أن زوجهـا قـد مـات طـمعـا في جـمـالـها

وفي ملك إيتاكا أوال ...
يـدبر أوديسيـوس حيلة يـعود بها إلى دياره ..
حيث يتنـكر في زي شحات ويتفق مع زوجته
أن تـــعــــلن عن مــــوافـــقـــتــــهـــا عـــلـى الـــزواج من
الــــفــــارس األقــــوى واألمـــهــــر فـي اســــتــــخـــدام
القوس من بـ النبالء .. وذلك خالل وليمة
خـاصـة تعـدهـا لـهم .. لـيفـاجـأوا بـأوديـسوس
صاحب ضربة القوس الفتاكة الذي استطاع
قــتــلــهم جــمــيــعــا بــرمــيـة قــوس واحــدة وســهم

واحد ...
وتتميز األوديسـا بالعمق الشديد .. وتميز
فــــيــــهـــــا هــــومــــيــــروس بــــاحلــــنـــــكــــة في رسم
الــشـخــصــيـات والــتــمــحـور بــرشــاقـة لــغــويـة
وفـنــيـة بــ األحـداث احلــقـيــقـيــة واألخـرى

اخليالية ...
وهــومـيـروس شـخــصـيـة شـديــدة الـغـمـوض ..
فـهــو شـاعـر شـهـيـر تـمــيـز بـاسـتـخـدام الـصـور
الــبالغـيــة بــبــراعـة .. وال يــعــرف بــالـتــحــديـد
الـفتـرة التي عـاش خاللهـا .. فالـبعض يـشير
إلـى أنه عـــاصـــر حـــرب طــروادة .. والـــبـــعض
يفـيد أنه لم يـعاصرهـا ولكنه عـاش بعد ذلك
بـــكـــثـــيـــر .. وبـــالـــعــــودة إلى الـــدراســـات الـــتي
تـــنــاولـت تــاريـخ ذلك الــشـــاعـــر الــفـــذ فــإنه ال
يـوجــد مـا يــشـيــر إلى شـخــصـيــته احلــقـيــقـيـة
ونــــــســــــبه .. وأن اسـم هــــــومــــــيـــــروس يــــــعــــــني
ـة " األعمى " .. وذلك ألن بـاليـونـانـية الـقـد

هوميروس كان ضريرا ...
وكـــونه ضـــريـــرا يــعـــد أحـــد األســرار الـــهـــامــة
والـتي لم يـكشف عن حـقيـقتـها بعـد .. وكيف
استـطاع وصف كـل هذه األمـاكن بهـذه الدقة
وهـــو لم يـــرهـــا  الـــبـــعـض يـــرجح أنه بـــحـــكم
عــمـله كـرحــالـة قـد زار كل هــذه األمـاكن قـبل
ـعـارك ..وأنه أن يــفـقـد بـصـره أثــنـاء إحـدى ا

األمـواج مرة أخـرى لـترسـو به الـسفـيـنة إلى
جــزيـــرة أخــرى وهي " لــوتــوفــاجي " .. وقــد
أحـــبـه أهــلـــهـــا كـــثـــيـــرا .. وقـــدمـــوا لـه زهــور
الــلـوتس لــيـأكل مـنــهـا .. وهـو ال يــدرك أنـهـا
ســـتـــجـــعـــله يـــنــــسى بالده وال يـــتـــذكـــر ســـوى
جــزيــرتــهـم وأنــهــا وطــنه .. فــيـــتــنــاول مــنــهــا
رجـــــاله فــــقـط .. ويــــصـــــرون عــــلى الـــــبــــقــــاء
بــاجلــزيــرة .. ولـــكن أوديــســيـــوس يــجــبــرهم

على الرحيل معه ...
ويـــبــحــر أوديـــســيــوس ورجـــاله مــرة أخــرى ..
ويـشـعـر بـالـريـبـة الـشـديـدة مـن هـدوء األمواج
.. وكــأنه الــهـــدوء الــذي يــســبـق الــعــاطــفــة ..
حـــتى تـــتـــضح لـه الـــرؤيـــة حـــيث وقع ورجـــاله
فـــريــــســــة بـــ يــــدي " بــــولـــيــــفــــمـــيــــوس " ابن
بـوسـيـدون والـذي يـسـيـطـر عـلى جـزيـرة كـوما
.. وهــو مــارد مــخــيـف ذو عــ واحـدة ورأس
مــدبـبــة .. ولـهــذا أطـلق عــلـيـه سـيــكـلـوب " ذو
ــدبـــبــة " .. وبـــعــد مـــعــانـــاة شــديــدة الـــرأس ا
يــتـمــكن أوديــســيــوس ورجـالـه من الــهـرب من
ــــــارد الـــــشــــــريـــــر .. بــــــعـــــد أن يــــــقـــــوم هـــــذا ا
أوديــســيـوس بــفــقــأ عـ بــولــيــفـمــيــوس الـذي
تـرجى والـده بـعـد ذلك وفـوضه أن يـنتـقم من

أوديسوس شر انتقام ...
يــعــد بــوســيـــدون فــخــا جــديــدا ألوديــســيــوس
عـاونة السـاحرة " سـيرسي " التي تـختطف
ـنـطـقـة بـغرب سـواحل أوديـسـيـوس ورجـاله 
اجلـنوب اإليطـالي وحتول رجاله إلـى خنازير
.. ولــــــكــــــنــــــهــــــا تــــــقع فـي هــــــواه .. تــــــبــــــوح له
ـؤامـرة التي شـاركت فـيـها ـشـاعـرها .. وبـا
مع بـوسيدون .. فيـطلب منها إثـبات حبها له
بـتـركه يـعـود إلـى ديـاره .. فـتـنـصـاع لـطـلـبه ..
وتـخبـره أن الطريـقة الـوحيدة لـنجـاته ولعودة
رجـاله إلى صــورتـهم الـطـبــيـعـيـة تــتـطـلب مـنه
زيـارة العـالم الـسـفلـي .. وهنـاك رأى أطـياف
والــدتـه وأبـطــال طــروادة ومــا يــنــعــمــون به ..
واألشـرار واجلـحيم الـقـابـعـ فـيه .. وحصل
عــــلى الــــزهــــور واجلـــــذور الــــســــحــــريــــة الــــتي
تـســاعـده عــلى اسـتــعـادة رجــاله وعــبـور خـدم
الـبـوابـة الـتي سـيـعـبـر مـنـهـا إلى الـبـحـر وهـما
وحــــشــــان كــــاســـران أحــــدهــــمــــا " ســــيال " ذو
الـرؤوس الـسـتـة واآلخـر " كـاريـري " عـاصـفـة
ـمــيـتـة ويــتـمـكن أوديــسـوس من قـهـر الــبـحـر ا
اخلدم والـعبور إلى البـحر ولكـنه فقد الـكثير
ــواجـهــات اخلــطــيـرة مـن رجـالـه خالل تــلك ا

ويستكمل رحلته ...
يـتــذكــر أوديـســيــوس حتـذيــرات ســيـرسي من
الــــســــيــــرانــــات " عــــرائـس الــــبــــحــــر " والالئى
ينـشدن جزيـرة كابـري أغان ساحـرة ال تقاوم
وتـــســــيـــطـــر عـــلـى من يـــســـمـــعــــهـــا .. فـــيـــقـــوم
أوديــــســـوس بـــوضـع الـــشـــمـع في أذان رجـــاله
حـــتى ال يـــنـــجـــذبـــوا لـألغـــاني .. كـــمـــا يـــقـــوم
بــتــوثـــيق نــفـــسه في صــاري الـــســفــيـــنــة حــتى

يعبروا هذه اجلزيرة بأمان ...
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محمد زهدى
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سرحي جريدة كل ا

> وقد أضفت بصمتها الكوميدية اخلاصة على أدوارها فى أفالم :  جيل آخر زمن
مع هانى رمزى وعايدة رياض ناس جت مع حس الشربينى وحنان ترك.

اضى > اختتم األسبوع ا
سرحى حفلة العرض ا
للمجان والذى قدمته

فرقة اإلسكندرية
ركز اإلبداع ستقلة  ا
سرحية باإلسكندرية ا
من إخراج محمد مرسى
وتأليف خالد الصاوى
ويأتى عرض "حفلة
" ضمن للمجان
سرحية اخلطة ا
اخلاصة بصندوق
التنمية الثقافية.
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من يتوه فى الزحام والذى ينهى دعاء طعيمة "الليلة اجلاهينية"
مـتعة بـشطرة بـيت تقول "الـلى يخاف من الـوعد يبـقى عبيط" ا
وهى دعــوة صـريــحـة لــلـحــيـاة رغم كـل شىء وذلك عـقب ســيـادة
ـ نص الـزحــام وسـيــطــرة الـتــيه والـتــوهــان?!.. هـذا "ابــتـســار" 

العرض فماذا كان العرض نفسه?
قـامت طــعـيـمــة ومـعـهـا مــصـمم الـديـكــور أحـمـد أمـ ومــصـمـمـة
البس مـنى حامـد بـإعادة صـيـاغة "سـيـنوجـرافـيا" لـقـاعة الـغد ا
حــيث بــطــنت جــدرانــهــا الــســواد الــذى زيــنــته بــشــرائط بــهــيــجـة
األلـوان: السـمـاوى البـنـفـسجى الـبـرتـقالى األخـضـر بـدرجاته
ـة فـوق قـبه ســيـدنـا الـولى" وسـيـطـرت مــوتـيـفـة "الــيـمـامـة احلــا
وكــذلك الــوحــدات الــهــنــدســيــة اإلسالمــيــة الــتى تــشــكـل أفــاريـز
أســـطح اجلــوامع وتـــســمى "الــعـــرائس" وأيــضــا أشــكـــال الــتــنــوره
ــولــويه بــألــوانــهــا الــزاهــيــة والــتى كــانت مــوتــيــفــا يــتــداخل مع ا
ــكــون الــرئــيـسـى الـذى يــزين كــتل ــوتــيــفــات األخــرى لـيــشــكل ا ا
الـديكـور التى  رصـها لـتـتجـاور فى أقصى الـعـمق فى مواجـهة
تـفرجـ على شكل الـداخل إلى القاعـة والذى سـيجد مـجلس ا
ـواجـه لـلـداخل حـيث مــسـتـطـيل نــاقص ضـلع وهـو هــنـا الـضـلع ا
ـشــكـلــة لـلـمــبـانى وضــعت كـتــلـة الـديــكـور الــصـمــاء الـرئــيـسـيــة وا
صـرية بالتجاور الذى يصل كونة للـحارة الشعبية ا تـداخلة ا ا

إلى حـد الـتالصق وبـاالكـتظـاظ "احلـمـيم" وتـلك الكـتـلـة التى 
تــلـويـنــهـا بـألــوان بـهــيـجـة يــغـلب عـلــيـهــا الـسـخــونـة والـدفء وحب
ـصريـة رغم كل الـبرودة احملـيـطة ـيـز احلالـة ا احلـيـاة وهو مـا 
الـتى قد تصل إلى حد "العـدم".. وكذلك استطـاعت طعيمة مع
الكوريوجراف محمد سـميح أن ترسم مشهدا بصريا من الكتلة
" يسـاهم مـع الكـتـلـة االسـتـاتـيـكـية فى ـمـثـلـ الـديـنـاميـكـيـة أى "ا
ـطـلــوب جـمـالـيــا لـلـعـرض وذلك ــادى ا خـلق الــتـكـوين واإلطـار ا
عــبـر خــطــة إضـاءة بــسـيــطــة وذكـيــة اسـتــطـاعـت أن تـبــرز وتـنــيـر
وحتـــافظ فى ذات الـــوقت عــلـى جــمــالـــيــات الـــظل والــنـــور كــمــا
وهوب عطـيه محمـود أن تصيغ رؤية وسيـقى ا استطـاعت مع ا
موسـيقية للمـوسيقى األصلية لالوبـريت واألغانى اخملتلفة التى
سـبق تـلـحــيـنـهـا من عــدة مـؤلـفـ بــحـيث  نـسـجــهـا فى نـسـيج
حلـنـى جـديـد مــبـتــكـر وجـمــيل!.. وأحـســنت طـعـيــمـة فى اخــتـيـار
ـوهوب عنـاصـرها الـتمـثيـلـية حـيث جاءت بـكوكـبـة من الشـباب ا
ــشـتــعل حــمــاســة والـذى مـأل قـاعــة الــغــد حـيــويــة خــاصـة مى ا
حــمــدى الــتى لـــعــبت دور جــمــاالت والــتى مــثـــلت وغــنت فــكــانت
حـــاضــرة بـــخـــفـــة روح ومألت األســـمـــاع بـــشــدو الـــبالبـل.. وكــان
مــحـمــد عــادل فى دور األراجــوز حــاضــرا وحـيــا ومــؤديــا جــيـدا
وكــذلك أحـــمـــد بــســـيم الـــذى بــرز فـى دورى: "شــجـــيع الـــســيـــمــا
والـريس حـنــتـيـرة" فـكـان مـثـاال فـى الـظـرف وخـفـة الـظل وطـرب
الـروح مع إلقاء متميـز ومتمكن.. وكان زكـريا معروف الذى لعب
تمكن واحليوية دور عبد العاطى البيروقراطى قمة فى األداء ا
ـثل له مـستـقـبل كبـير?!.. ـتـدفقـة وخفـة الـروح األنيـقة.. إنه  ا
وكـذلـك تـامـر الــكـاشف فـى دور دقـدق الـقــهـوجى وهــشـام عـادل
ـعــلم الـذى مــثل وغــنى وكـان مــحـمــود حـافظ فى دور فى دور ا
المح ــبـالــغـة بال افــتـئــات أو تــزيـيف  الــعـمــدة بـارعــا فى رسم ا
الـشخـصـية الـتـقلـيديـة وكـانت الفـتـيات اجلـميالت: آيـة الـسعـيد
فى دور ريـحانة وريهـام دسوقى فى دور بلطـية وحنان عادل فى
دور بـنت عــبـد الـعـاطى حــبـات عـقـد فـريــد ومـثال فى احلـضـور
وحسن اإللـقـاء وجودة األداء.. وكـذلك كـانت مجـمـوعة األطـفال
ال اسـتــثــنى مــنــهم أحــدا مـثـال فى االنــضـبــاط وااللــتــزام ودقـة
األداء وخـفـة الـظل والـبـراعـة وهم: فـادى يـسـرى الـذى لـعب دور
صـحصح وباقى اجملموعة: يـاسم أحمد صـبرى أحمد عمر
مـحمد يـوسف محـمد إسراء يـاسر خـالد محـمود.. وال أنسى
ــمـــثل الـــبــارع الـــذى لــعـب دور اجملــذوب فى مــحـــمــد رمـــضـــان ا
مثل كل ما فى جعبتها تنعة.. لقـد بذلت مجموعة ا سهولة 
مـن: تـمـثـيل غـنـاء رقص وحـركـة تـعـبـيـريـة لـقـد أجـادت طـعـيـمة
قيادة فـريق عملـها واستـطاعت أن تخـلق لهذه الـليلـة اجلاهيـنية
متنا مـلتحمـا فى سالسة ويسر وأن تـشكل عبر الـصورة األنيقة
البهيـجة احليـة إيقاعـا متوازنـا متماسـكا أنتج أثـرا كليـا ومتحدا

للعرض أمتعنى وأبهجنى ومنحنى زمنا بهيا أضيف لزمنى?!.

يغلط فيه يجبيه األرض..".. أو "أنا قلبى كوره.. والفراودة أكم
ـفارقة الـكبرى يا مـا اتنـطح وانشاط.. ويـاما اتعـكم" وفى بيان ا
ــنـاسب تـرد "عــبـثـا بــا قـول وأقـرا فى ـوقف ا فـى حـيـاتــنـا وفى ا
ســورة عــبس مــا تــلـــومــوش حــد إن ابــتــسم أو عــبس فــيه نــاس
تقول الهزل يطلـع جد وناس تقول اجلد يطلع عبث" وفى حالة
حب تـعــلق بـ "حـدوته عن جـعـران وعـن خـنـفـسه اتــقـابـلـوا حـبـوا
بــعض سـاعــة مـســا وال قـال لــهم حـد اخــتـشـوا عــيب حـرام وال
حـد قال دى عالقـة مـتدنـسـة".. وفى موقف تـعـنى جـماالت بـعد
وصال حبيبها: "لـيلة امبارح ما جانيش نوم وأحنا لسه فى أول
يـوم قـبل مـا تـرمـيـنى فى بـحـورك مش كـنت تـعـلـمـنى الـعـوم" أو
أغـنــيــة "الــشــيــكــوالته ســاحت" أو "بــانى عــلــيـا حُــبه مـن أول مـا
بـان.. وعيـون احلـليـوه يـا عـينـى بحـر من احلـنـان" أو عنـدمـا بدأ
: "لـو كـنـتى ست احلسن واجلـمـال يكـون أبـو زيد لـقـاء احلبـيـب
الـــــهاللى.. أنـــــا لــــيـــــكى أول احلــــدوتـــــة فى الـــــدالل وأنــــا آخــــر
احلـدوتة لـيـا الـهـنـا".. أو فى جـلـسـة الـقـهـوة بـ أوالد الـبلـد فى
علم أغـنية "يا صهبجـية" وعندما تراود بنت حلظـة صفا يغنى ا
الـبـلد حـبيـبهـا وتـدعوه إلى حـبهـا تغـنى: "أنـا هنـا يا ابن احلالل
ال عـايــزه جــاه وال كـتــر مــال بـحــلم بــعش أماله هــنـا".. وتــنــتـقى
ـعـده الــدرامـاتـورج من أوبــريت "الـلــيـلـة الــكـبـيـرة دعـاء طــعـيـمــة ا
ـولـد حـيث "لــيـلـتـكـو أنـس وجـلـجـلـة مـوقــفـ أسـاسـيــ األول: ا
ــقــام ده أبـهه أنــشــد ولــعـلـع يـا ولـه.. شـفت ف مــنــام صــاحب ا
ه عـلـيه تـسـبح ربهـا.. يـا نـور الـنبى" واآلخـر الـقـهوة ـامه حا و
حـيث مـجـلس أوالد الـبـلـد من كل سـمت وذلك عـلى خـلـفـيـة من
الـسـيـرك حــيث شـجـيع الـســيـمـا وحـيث بـائــعى األطـعـمـة وحـيث
األطفال تمرح ومنهم من يـزف بعد إتمام "عملية طهوره" ومنهم

بـدأ عشـقى لـصالح جـاهـ فى الزمـن اخلالى عـنـدمـا قرأت له
رباعيته: 

"أنـا الـلى بــاألمـر احملـال إغـتـوى شـفت الـقــمـر نـطـيت لـفـوق فى
الهـوا.. طلـته ما طلـتوش إيه أنا يـهمنى ولـيه?.. ما دام بالـنشوة
قلبـى ارتوى..!".. لذلك عـندمـا أخبـرتنى اخملـرجة دعـاء طعـيمة
إنها تعد عرضا عن ربـاعيات جاه طربت وظلت أمانى بهجة
اللـقاء بـهذا الـعرض تـداعبـنى حتـى كان اللـقاء فـى مسـرح الغد;
وكـان عــرض "ســكــتم بــكــتم" من صــيــاغـة درامــيــة أو درامــاتـورج

وإخراج دعاء طعيمة فماذا شاهدت?.
وجـدت غـزال ونـسـيجـا دقـيـقـا وفـسـيفـسـاء مـرسـومـة قـوامـها من
: "األشـــعـــار األزجــــال الـــربـــاعــــيـــات األغـــانى أعـــمـــال جــــاهـــ
الـعـاطـفـيــة أغـانى مـسـلــسالت الـتـلـيــفـزيـون الـصـورة الــغـنـائـيـة:
الليـلة الـكبـيرة".. وقد اسـتطـاعت دعاء طـعيـمة من خالل حسن
اخـتـيــار لـلــمـقـطــوعـات الــشـعـريــة أن "تـصف" و "تــرصع" أرضـيـة
أســـاســيــة هى وعــاء "الـــلــيــلــة الــكـــبــيــرة" بــحــيـث تــخــرج من هــذه
ـعـانـيـه وألـوانه لـتـبــرز مـنـهـا ـنـمــنـمـات نـســيـجـا مـتــحـدًا غـنـيــا  ا
جـمـيعـا شخـصـيات حـية هـى: األراجوز شـجيع الـسـيمـا الريس
حـنــتـيـرة عـبـد الـعـاطى الـبـيـروقـراطى وابـنـته دقـدق الـقـهـوجى
ـعـلم اجملـذوب صـحـصح الـعـمـدة الـفالح ريـحـانه بـلـطـية.. ا
جــــمـــاالت: بـــنـــات الــــبـــلـــد.. "واألطـــفــــال فى احلـــارة الـــشــــعـــبـــيـــة
ــصـريـة..".. وكـانت صـيـحــة "سـكـتم بـكـتم" حــيث أنـنـا سـنـدخل ا
مـحراب وعـالم صالح جاهـ السـاحر واجلـميل.. سـندخل إلى
ـثـال فـقـد اخـتارت صمـيم قـلب مـصـر احلـبـيـبـة.. وعلـى سبـيل ا
دعــاء طـعــيــمـة فى وعــاء الـلــيــلـة الــكـبــيـرة مـن الـربــاعـيــات نـقض
النصـوص التى وردت فى حوار الـشخصيـات منسـوجة بسالسة
وبـدون افـتـئـات مـثل: "عـجـبى عـلـيك.. عـجـبى عـلـيك يـا زمن يـا
أبـو الـبدع يـا مـبـكى عـيـنى دمـا إزاى أنـا اخـتـار لروحـى طريق..
وأنا اللى داخل فى احلياة مـرغما" ومثل: "مرغم عليك يا صبح
مــغـصـوب عـلــيك يـا لـيل.." و "يــا طـيـر يـا عـالـى فى الـسـمـا طظ
فـيك مـا تـفـتـكـرش ربـنـا مـصـطـفـيك بـرضه بـتـاكل دود ولـلـط
ص فـيك".. وفى موقف آخـر ترد تـعود تـمص فيه يـا حـلو.. و
"ال جتـبر اإلنسان وال تخيـره يكفيه ما فـيه من عقل بيحيره!.."
وأيـضا "لوال اختالف الرأى يا مـحترم لوال الزلـطت ما لو قود
انـضرم ولـوال فـرعـ ليـف سوا مـخـالـيف.. كـان بيّـنـا حـبْل الود
كـــيف اتـــبــرم?" أو "يـــا عـــنــدلـــيب مـــا تـــخـــافش من غـــنـــوتك قــول
.. كـتم ا شـكـوتك وأحـكى عن بـلّْـوتك  الـغـنـوة مش حـتـموتـك إ
ــوتك".. أو يـأتى عــلى لــسـان شــخـصــيـة فى الــغـنــا هـو الــلى ح 
مــوقـف آخــر" عـــلـم الــلـــوع أضـــخم كـــتـــاب فى األرض بس الـــلى
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مجموعة من الشباب
وهوب أشاعوا احليوية ا
على  مسرح الغد

سرحي جريدة كل ا

> يقوم حالياً الفنان
سعيد صالح بالتحضير
سرحية الشاطر عن
قصة فؤاد حداد  إعداد
مصطفى سليم و التى
وسم الشتوى تبدأ فى ا
القادم على مسرح
الدولة من إخراج خالد
جالل.

> من أبرز ما قدمته للسينما أدوارها الكوميدية فى أفالم : ريا وسكينة مع الفنان
يونس شلبى والفنانة شريهان حرب الفراولة مع يسرا ومحمود حميدة وفيلم
زاج مع أحمد بدير وفيفى عبده. ا
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من اخلشب ليهديه لولده عند العودة ...
لـحـمة مـكتـوبة بـطريـقـة متـعارف عـليـها .. وا
وهي بـــــدايــــــة الـــــقـــــصــــــة من نـــــقــــــطـــــة وسط
األحــداث  ثم الــرجــوع لــلــبــدايــة .. وبــعــدهـا
اسـتــكــمـال الــقـصــة من نــقـطــة الــبـدايــة حـتى
الـنــهـايــة .. وتـتــسم هـذه الــطـريــقـة بــقـدر من

اإلمتاع والتشويق ...
ـلــحـمـة عــلى رحـلـة يـركــز اجلـزء األكـبــر من ا
أوديـــســـيـــوس .. وتـــبــــدأ األحـــداث حـــســـبـــمـــا
صـــاغــهــا هـــومــيــروس وبـــطــلــنـــا ســجــ لــدى
احلـوريـة كـالـيـبـسـو بـجـزيـرة أوجـيـجـيـا إحـدى
اجلـــزر الـــقــريـــبـــة من الـــشــمـــال الـــيـــونــاني ..
ومـحاوالته التي ال تـنتهي خـالل سبع سنوات
من أجـل الـــــــهــــــرب .. دون جـــــــدوى .. حـــــــتى
يـــعــطـف عــلـــيه زيـــوس إله احلـــرب .. ويـــقــرر

عودته إلى الديار إلى زوجته وابنه ...
فـــيــــنـــشـــرح قـــلـب مـــلك أوجـــيــــجـــيـــا اجلـــديـــد
ألوديسـيوس الـذي يشـرع في حكـي ما حدث
ـــعـــركـــة ورســا له مـــنـــذ أبـــحـــر بــعـــد نـــهـــايــة ا
بـجــزيـرة كـروفـو بـعـد حتـطم ســفـيـنـته نـتـيـجـة
شـدة أمـواج الـبحـر والـعـواصف والتـي سبـبـها
إلـه الـبحـر " بـوسـيـدون " الـذي يـتـربص به ..
وهـناك يـسـتـقبـله مـلك كـروفو وابـنـته  الـلذان
رحــبـا به .. وقــررا مـســاعـدته فـي اسـتــكـمـال
ـلـك بـالــدمـوع وهي رحــلــته .. وتـودعـه ابـنــة ا

حتيي فيه حبه وإخالصه لزوجته ...
ويـســتـكــمل أوديـســيـوس رحــلـته وتــعـصف به 

ـــلـــحـــمـــة وعـــلى الـــرغـم من تـــرجـــمـــة هـــذه ا
اخلـالـدة للـكـثـيـر من اللـغـات إال أن احملـلـل
ــفـكــرين مـازالــوا يـدرســونـهــا بـلــغـتــهـا األم وا
الكـتــشـاف اجلــديـد وفك طالسـم احلـضـارة
ـعارك غـير اإلغـريـقيـة  خاصـة احلروب وا
ـؤكدة .. إلى جـانب اإلعجاب الـشديد إلى ا
درجة الزهو من قـبل محبي األدب والثقافة
بــسـمـاتـهــا الـفـنـيــة الـعـالـيــة إضـافـة إال أنـهـا
ـفـهوم واإللـيـاذة كـانت بـدايـة لوضع تـعـريف 

لحمة ... ا
ــلــحــمــة وقــعت خالل الــقـرن أحــداث هـذه ا
يالد .. ويرجح أن يـكون لفظ الـثامن قـبل ا
أوديــســـا نـــســبـــة إلى بـــطــلـــهــا أوديـــســوس ..
ــؤرخــون أن أوديــســوس شــخــصــيـة ويــؤكــد ا
ــدن حـــقــيـــقـــيـــة وأنه مـــلك إيـــتـــاكـــا أحـــدى ا
ـعـارك ضـمن اإلغــريـقـيـة .. وأنه مـهــنـدس ا
ــنـون .. وهــو صـاحب صــفـوف جــيش أجـا
فـكرة حـصـان طـروادة والتي اسـتـوحـاها من
أحـد جنوده  الـذي كان يقوم بـنحت حصان

ناطق وخوضه للمغامرات بالبحار واألنهار ا
والـسهول واجلبـال والكهوف .. ورغـم خيالية
الــكـــثــيـــر من األحـــداث الــتـي تــتـــنــاولـــهـــا تــلك
ـــلـــحـــمـــة إال أن الـــكـــثـــيـــر من األمـــاكن الـــتي ا
وصـفـهـا هـومـيـروس كـان حـقـيـقـيـا ودقـيـقـا ..
وهـــــذا هـــــو اإلعـــــجـــــاز الــــذي تـــــوقـف عـــــنــــده
فـكرون .. ومـازالوا يـدرسون .. الـبـاحثـون وا
ا يـكشفون عن حـقيقـة هذا الشـاعر الفذ ر
وحــقـيـقـة األحـداث الــتي رواهـا .. وأي مـنـهـا
لم يحدث بالـفعل .. على اعتبار أن من حقه
كـشاعـر وكـاتب أال يـلتـزم بـاحلـقائق .. إذا لم
يـكن يؤرخ لـها .. وأشـار إلى ذلك في مقـدمة

خاصة ...
كــمــا يــســـتــعــرض هــومــيـــروس مــعــانــاة زوجــة
أوديـــســـيـــوس " بـــيـــنـــيـــلـــوب " مع رجـــال وأهل
إيتاكا الطامع فيها .. وقد أعلنوا عن وفاة
أوديــــســــيـــــوس في الــــوقت الـــــذي تــــوقن فــــيه
ت وأنه الــــزوجـــــة الــــوفــــيــــة أن زوجــــهــــا لـم 

سيعود ...

من الــــكــــهــــوف اخملــــتــــفــــيــــة في قــــلـب جــــبـــال
األنــــاضــــول ونــــقــــطــــة تالطم مــــيــــاه الــــبــــحــــر
ــتـــوسط وبــحــر إيــجــا إلـى تــراقــيــا مــســقط ا
رأس ســـبـــارتـــاكـــوس مـــحــــرر الـــعـــبـــيـــد حـــيث
رات قـولـة اليـونانـية رجـان .. و الـلقـالق وا
وقبـاب بلوفـديف البلـغار .. ومنـها إلى سفوح
جــبــال سـتــرومـبــولي اخلالبــة وفــوهـة بــركـانه
بــجــزيــرة صــقــلــيـة فـي اجلــنـوب الــتي يــضيء
نــورهــا ســـمــاء اجلــزيــرة في مــشــهــد نــادر ثم
الـسيـرانات الـتي تـشبه عـرائس الـبحـر والتي
حتـيط بجـزيرة كـابري .. ومـنهـا إلى القـمت
الــســـاحــرتـــ اخلــضــراء والـــبــيـــضــاء الـــلــتــ
حتـيـطـان بـجـزيـرة كـورفـو وقالعـهـا الـعمـالقة
ا .. تلك نبذة صغيرة .. ومتناهية الصغر 
ال يـصـفـهـا إال وصـفـه كـبـيـر شـعـراء اإلغـريق 
ـزوجا بـالعـديد من مـن رآها وتفـحصـها .. 
الـصـور اخلـيـالـيـة  فـيـمـا يـشـبه اإلعـجـاز في
األســطــورة اخلـــالــدة األوديــســا لـــهــومــيــروس

ضرير اإلغريق الشهير ...
األوديـسـا أحـدى مـلـحـمـتـ كـبـيـرتـ كـتـبـهـما
هـومـيـروس وهي اسـتـكـمـال لـلـمـلـحمـة األولى
اإللـيـاذة .. والتي سـجل فـيهـا وقـائع وأحداث
حــرب طــروادة بـــكل دقــة .. ولـــكن األوديــســا
تــخــتـلـف عــنـهــا تــمــامــا حــيث تــبــدأ أحــداثــهـا
بـنـهــايـة احلـرب الـكــبـرى وسـقـوط طـروادة ..
ويـــروي فـــيــهـــا مـــلـــحــمـــة عـــودة بـــطل احلــرب
أوديسيوس إلى ديـاره .. ومروره بالعديد من

 صورة خيالية تشبه اإلعجاز
 فى أسطورة هوميروس اخلالدة
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سرحي جريدة كل ا

> انتهى الباحث أشرف
قادوس من تأليف كتاب
جديد بعنوان «ثقافة
الطفل ومشكالت
اجملتمع» وينتظر
صدوره قريباً من الهيئة
صرية العامة للكتاب ا
ويتناول أهمية القيم
تضمنة األخالقية ا
ببرامج األطفال فى
صرى. التليفزيون ا

صرية أدوارها فى أفالم :  وفية مع محمد رياض وأحمد > سجل تاريخ السينما ا
راتب "عنبر 4"  مع أحمد راتب وحسن حسنى و "اوعى وشك" مع احمد رزق ومنة
شلبى وفيلم "حرب إطاليا" أمام أحمد السقا.

12

21 من سبتمبر 2009  العدد 115

ódƒŸG á°ShôY

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

AÉæ¨dG ídÉ°üd ≈eGQO âaÉ¡J

أحمد خميس 

ــســرحى ذا الــطــابع يــنــاسب تــمــامًــا الــعــرض ا
الـغـنـائى الـشـعـبى هـذا وقـد لـعب عـادل مـاضى
دور األراجوز بسهولـة واتقان وكذا لعب محمد

مديح دور سالم سليم بشكل طيب.
أمـا عن االستـعراضات الـتى قام بـتصـميـمها -
ـوالد عـصام مـنيـر - فـقد كـانت مـتنـوعـة ب ا
صمم الشعبية الـشكل شبه الغربى فإصرار ا
سرح انسحب عـلى تنويع الشـكل على خشبـة ا
ـسـرح وجعل عـلى طـريـقة األداء عـلى خـشـبـة ا
ؤدين يـؤدون بـطرق مـخـتـلفـة ومالئـمة إال أنه ا
سرح لم يراع بأى حال ضيق مـساحة خشبة ا
ـوجــودين وهـو األمـر الـذى وعــدد الـراقـصـ ا
بـــدا فــــيـه الـــشــــكل األدائـى غــــائـــمــــا فى بــــعض

التابلوهات الراقصة.
وفى الــــنـــهـــايـــة أقـــول لــــكم إن الـــنـــســــيج الـــعـــام
كن أن يسـتقر إلى ما سـرحى كان  لـلعرض ا
ـكن لك كـمـتـلق أن تـتـوقع نـهـاية ال نـهـايـة فال 
األحـــداث الــتى أصـــرت عــلى اتـــســاع مـــســاحــة
القول والتفريغ بال حتديد ألى هوية  فكان أن
ـلحن أحـمد خـلف نهـاية طـيبة انـتزع اخملرج وا
تـفــيـد راحـة الــبـال واالطـمــئـنــان بـإعـادة أغــنـيـة
المــعــة داخل نــســـيج احلــدث الــدرامى فــكــانت

أغنية:
الكبار عايزين فارسهم

والصغار عايزين حارسهم 
خـيـر نـهايـة لـهـذه االحـتفـالـيـة الرمـضـانـيـة التى
اجـتـمـعت فـيـهـا شـتى فـنـون األداء عـزف وغـناء
حـى وأداء تـــــمــــــثــــــيـــــلـى قـــــوى وبــــــعض مــــــواقف

واستلهامات تاريخية عشوائية.
وبــعــد فــقــد تـــمت رســالــة الـــعــرض األســاســيــة
ـطروقة وهي باالسـتماع لـبعض األغانـي غير ا
مــيـــزة ســـاعــدت الـــعــرض كـــثـــيــرًا عـــلى تـــقــد
شـخـصـيـة خـاصـة به وأظن أنـهـا طـريـقـة جـيدة
ـوسـيـقـيـة والتى لـظـهور أحـمـد خـلف وفـرقـته ا
سـاعـدت كـثـيـرا أفكـار حـسن الـوزيـر لـكى تـبدو
مـالئـمــة لــلـجــو االحــتـفــالى وإن غــابت الــدرامـا

عن العمل .

يـبــدو أن حل تــقــد عـرض مــســرحى غــنـائى
اســــــتــــــعـــــراضـى أصـــــبـح يـــــراود الــــــعـــــديــــــد من
مـخـرجـيـنا الـكـبـار ففـى هذا الـعـام فـقط. قدم
عــرضـــان من إنــتــاج الــهــيـــئــة الــعــامــة لــقــصــور
الــثـقـافـة كـان األول هــو - أوبـريت شـهـرزاد -
لـــفـــرقـــة الــشـــرقـــيــة الـــقـــومــيـــة والـــثـــانى الــذى
أحــدثـكم عــنه الــيـوم والــذى قـدم حتت عــنـوان
ـولد" فـكان من إنتـاج فرقة الـسامر "عروسة ا
الـــتى ابــتـــعـــدت كــثـــيــرًا عن الـــســـاحــة الـــفــنـــيــة
ــنـعم عـبـد الـقـادر والـعــرض من تـألـيف عـبـد ا
وإخــراج حــسن الــوزيــر ويـــعــتــمــد بــداهــةً عــلى
تفعيل الغناء احلى داخل نسيج شعبى فكاهى
يــتــخــذ من أشـعــار فــؤاد حــداد ومـحــمــد جـاب

الرب وحامد احلناوى متكأ له.
وبــرغم أن الــعـروض الـغــنـائــيـة االســتـعــراضـيـة
حتتـاج جملـهودات مـضاعـفـة فى توافـق الفـنون
األدائـيـة والـتحـامـها فـى نسـيج يـجـمع بسـهـولة
بـ الـغنـاء واالسـتـعراض واألداء الـتـمـثـيلى إال
أن - حـسن الـوزيـر - اخملـرج صـاحب الـتاريخ
رة فبرغم الطيب قد وقع فى فخ كـبير هذه ا
الئم لطبيعة مثل هذه األعمال ووعيه فهمه ا
بـجـمــالـيـاتــهـا األولـيـة إال أنه لـم يـخـتـر الــتـيـمـة
ــنـاسـبـة والـتى تــسـاعـد بـقـيــة الـعـنـاصـر عـلى ا
الــــظــــهــــور بــــشــــكل الئق حــــيـث قــــدم الــــعـــرض
ـعـقـولة ـسـرحى الـلـهم إال بـعض األصـوات ا ا
ـغنـيـة - فريـدة - على ـغنـيـة - نور - وا مثل ا
ـنـشـد الـشـيخ مـنـتـصـر األكـرت اخـتالفـهـمـا وا
وبـــعض الـــلــحـــظـــات الـــدرامــيـــة الـــتى جنح فى
ــمــثل مــحــمـد إبــراهــيم مــحــمـد جتــســيـدهــا ا
أمـ آسر على ومحـمد حجاج وهـمام تمام

وكرم أحمد على اختالفهم أيضا.
سرحى من واحلكاية التى يـصحبها العرض ا
الـبـدايـة للـنـهـاية لـيس فـيـها أى إخالص لـفـترة
زمـنــيـة مــحــددة أو حـتى حتــلـيل لـه مـعــقـولــيـته
ـعنى آخر تنطوى تيماته على لقضية ما أو 
ـواقف الــتى مـر بــهـا مــرور سـريع بــ بـعـض ا
ؤثـرة - مثل شـعب مصـر وبعض شـخـصيـاته ا
- جـمال الـدين األفغـانى والـند وسـعد بـاشا
ويـعقوب صنـوع والعرض ال يحـاول أن يقترب
بـــشـــكل حـــقـــيـــقـى من هـــذه الـــشـــخـــصـــيــات أو
ــا يـذكـر بــهـا مـتـلــقـيـنـه كي يـشـيع الــتـواريخ وإ
فــــــيــــــهـم اإلحــــــســــــاس بــــــالــــــرضــــــا عن الــــــذات
االجـتـمـاعــيـة فى حلـظـات تـنـويـرهـا وال يـنـسى
بــأى حـال أن يــذكــرهم بـاجلــرح الــفــلـســطــيـنى
ـدن ـر عـلى ا بـكـلـمـات بـسـيــطـة مـؤثـرة حـ 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــاالسم ثم يــتــوقـف عــنــد غـزة

فيقول ضمن ما يقول:
أريحا غزه.. جريحة غزه

ــســرحى عــلـى أن أهم مــا جـــاء فى الــعـــرض ا
ذلك الــتــقــد الــواثق مـن ذاته لــبــعض أغــانى
فؤاد حـداد رائـد شعـر الـعامـيـة والذى أنـقذت
أشـعــاره الـعـرض في مـواقف كـثــيـرة كـان فـيـهـا
أقــرب لـلــرتـابــة والـتــهـافت الــدرامى فـكــلـمـات

لــلــعــروســة احلــيــة الـتـى جتـلـس حتت عــروسـة
ـــولـــد وتـــمـــارس حتــــاورهـــا مع هـــؤالء الـــذين ا
يـخـطـبـون ودهـا ويـحـاولـون االرتـباط بـهـا عـلى
مــر الــعـصــور وهى تــيــمــة تــرتـبـط بـيــنــهــا وبـ
مــصـــر - األم - ورغم كــونــهــا حـــكــايــة لــيــست
جـديــدة عــلـيــنـا و اســتـهالمــهــا فى كـثــيـر من
سرحـية التى تـلمح إلى مـصر على العـروض ا
أنهـا ايزيـس وبهـية ونـعـيمـة و... إلخ أقـول لكم
رغم ذلك جـاء التـنويـع بسـيطًـا ومرضـيًا وذلك
الرتبـاطه بـالغـناء احلـى ذى الطـابع الـكومـيدى
اخلــــفـــيـف وهي تــــفــــصـــيــــلــــة جنح اخملــــرج فى

نسجها بشتى الوسائل الشكلية واألدائية.
هــــذا وقــــد تــــنـــوعـت األشـــكــــال واألطــــروحـــات
اجلــمـالــيـة والــتى كـان أفــضــلـهــا عـلى اإلطالق
االســتـخــدام اجلـيــد لـلــشـجــرة الـعـتــيـقــة والـتى
تـــمـــيــز ســـاحـــة مــنـف حــيـث جنح الـــعــرض فى
اسـتـثمـارهـا داخل نـسـيـجه بـشكـل الفت وكان
استـخدام األقـفـاص لسـجن مجـمـوعة الـشعب
مــضـحــكــا خـاصــة مع األداء الــصــارم لـلــمــمـثل
ـــثل مـــحـــمـــد إبـــراهـــيم الـــذى بـــدا كـــأفـــضل 
مـثلـ فلم تكن ـسرحى أمـا بقـية ا بـالعرض ا
ـكـتـوبــة تـسـمح لـهم بـالـظـهـور الـطـيب األدوار ا
ــمـثل - وهـو أمــر فــلت مـنه بــصـعــوبــة بـالــغـة ا
آســر عــلى - والــذى لـــعب دور الــعــريس الــذى

تقطعت أوصاله.
وقـــد كــانت هـــنــاك فــروق واضـــحــة بــ األداء
ــمــثــلــون مــثل - كــرم الــتــمــثــيــلى والــغــنـــائى فــا
أحــمــد مــحـمــد أمــ كــان أداؤهـم الـتــمــثــيــلى
أسير كثيرًا من أدائـهم الغنائى بينما كان عبد
الــعـزيــز فــجــر ذا حــضـور قــوى ولــكــنه يــحــتـاج
ـغـنـية - لـلـتدريب مع األداء الـغـنـائى كـما أن ا
نور - موفقة فى أداء بعض األغانى وإن بدت
بـاهتـة فى األداء التـمـثيـلى وحتتـاج إلى تدريب
غـنـية كـبـير حـتى تـبـدو الئـقة. بـيـنـما تـمـيـزت ا
فـــريــــدة بـــاألداء الــــغـــنـــائـى اخلـــشـن وهـــو لـــون

فـــؤاد حــــداد كـــانت كـــالــــبـــلـــسم الــــذى يـــضـــمـــد
اجلـراح بـسـرعــة ويـجـعل الــشـكل عـفى ذا قـوام
جـديد تتـحاور فـيه اآلالت واألصوات والدوافع
اإلنـســانـيـة فى نــسـيج جــمـالى مـتــمـايـز انــسـانـا
لبعض الـوقت أن التيـمة الرئيـسية لم يـع بها
بـشكل الئق وال أعـرف فى هذا السـبيل الدور
نـعم عبد ؤلف عـبد ا احلقـيقى الذى قـام به ا
ــواقف الـدرامــيـة لــيس لـهـا الـقـادر فــشـذرات ا
ــصـرى بــدا هــنـا قــوام ذو فــعـالــيــة فـالــشــعب ا
(مـطحون ومجـنى عليه ومـسلوب اإلرادة) حتى
أن الـعــرض يـنـتـهـى وقـد قـتل الـعــريس عـلى يـد
ولي النـعم ولكـنه وبرغم تـقطـيع أوصاله مازال
شـــامـــخًـــا مـــعـــتـــزًا بـــفــتـــوتـه وكـــبــريـــائـه ووجــوده
ــعــان هــذا وقـــد قــتل الــرجل شــر الالمع?! أى 
ـــولـــد?! أى فـــتــوة قـــتــلـه ولم يـــفـــرح بــعـــروســـة ا
واحــتــفــال وقـد فــقــد حق االنــتـقــام من الــعـادى

واستسلم للطعنات وتقطيع األوصال?!
وقد جمع العرض ب مجموعة تابلوهات حية
ــعــالم مــا بــ بــدت فــيــهــا الـــفــوارق واضــحــة ا
اجلــــو اإلنـــــشـــــادى الــــذى اخـــــتـــــار قـــــطع غـــــيــــر
مــــســـتــــهـــلـــكــــة وبـــ األداء اخلــــشن لـــلــــمـــواقف
ـــولــد - الـــشـــعـــبــيـــة واالحـــتــفـــالـــيـــة (عــروســـة ا
األراجـوز) وكـان غـريـبـا فى هـذا اإلطـار تـقـد
رمــســيس! والــذى خــرج عــلــيــنــا تــمــثــاله واهــنًــا
ومــســـيــئًــا بل وخـــارج الــســيــاق اجلـــمــالى الــذى
رســمه الــعـرض فـى مـخــيــلــة مــتــلـقــيه وأظن أن
وجــوده بــهــذا الــشــكـل الــشــائه كــان عــبــئًــا عــلى
ـــســرحى وضــد رســالـــته وكــان عــلى الــعــرض ا
مـهندس الـديكـور إبراهيـم الفو أن يـلتـفت لهذه
الـتفصـيلة غـير الـذكية والـتى كانت ضـد حلوله
ـــنـــاســـبـــة جلـــو االحـــتـــفـــال فـــأى الـــســـريـــعـــة وا
ت بأى رمسـيس هـذا الـذى يـبدو شـائـهـا وال 

صلة للتمثال األصلى?!
وقد حاول مـصمم الـديكور مـنذ بدايـة العرض
أن يـضع نسـيـجًا ذا حـلـول سريـعـة باسـتـخدامه
ـــوضــوعـــة عــلى عـــجل لــكى ــولــد ا لــعــروســـة ا
ـسـرح ولـتـنـويع يـسـهل حتــريـكـهـا عـلى خـشــبـة ا
الـــرؤيـــة وإن بــــدت عـــروســـة ضــــخـــمـــة وبال أى
خصـوصـية مـصـريـة ذات طعم خـاص فـلو أنك
نظـرت إلى وجهـها سـوف تـلمح ابـتسـامة كـتلك
االبـتـسـامـات السـطـحـيـة وغـير احلـقـيـقـيـة التى
ا تقابلها فى الشارع كل يوم ولكن ال بأس طا
أن اخملــرج اســـتــطــاع أن يـــســتـــخــدمــهـــا بــطــرق
واقف على التنوع والتقد مختلفة سـاعدت ا
ـتـلـقى  وضع كـرسى اخملـتـلف وعـلى يـسـار ا

 اخملرج استطاع استخدام العروسة بطرق
واقف الدرامية متنوعة ساهمت فى خدمة ا

أشعار والد الشعراء فؤاد 
حداد أنقذت العرض

سرحي جريدة كل ا

> قامت الفنانة الراحلة بأداء عدد من األدوار التلفزيونية منها السهرة
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الـــعــنــيـف لألصــوات- حـــتى يــصـــطــدم بـــاجلــثــة 
فـيــخـتـبئ وراءهــا ... األصـوات تــتـراجع بــالـتـدريج

حتى تختفى- حلظة صمت  ثم ...)
ياللرعب !...

(لـلجثة) وبـينمـا أتضاءل ; أنـا احلى ... تصير أنت
أكبر حجما !...

(مـتـحوال) أكـان عـليّ أن أمـجـد الـقــتـلـة بـدمى الذى
أراقــوه دائــمـا  ألضـع حـدا حلــيــاتى الــتى يــصـنــعــهـا

ــوت?!..  ا
أكـان عليّ أن أجـد حريـتى فـيمـا هـو متـاح لى  بدال

من الغياب الذى يغمرنى اآلن ?!...
ــصــيــر- حــتى (لــلـجـثـة) أنـت أيــضــا تالقى نــفس ا
ـا ــا أحتــدث من فــمك !... نــعم ر أنــنى أبــدو كــأ

كان علـيّ أن 
أضــمك لـى صــدرى بــدال من أن أقــــتــلك !... إنــظــر
ــد يــده إلى اجلــثــة) هـــاهـــو دمك يـــعـــوى فى ) ...
يــــدى ... أم أن يـدى هى الـتى تـعـوى فى دمك ?!...
لـو تعـلم  ح مـددت يدى (مـشيـرا إلى قتل الـعبد)
ـــا ــــا كــــنت أمــــدهـــا فـــى أحالمى كـى أمـــسـك   إ

ظننت أنه حريتى!...
(يـنظـر إلى يده) لـكنـنى ال أعـرف ما إذا كـانت يدى

حقا  أم يد الوهم !...
(يـجــذب حــبال مــدلى من أعــلى- فــتـهــبط شــبــكـة
ـتـلئـة عن آخـرهـا بأكـياس ضـخمـة من الـسقف  
الـنقود/ هــــــذا وتبدو األكيـاس سوداء كوجوه العبيد

= رؤوس مقطوعة  ثم للجثة..)
مــــا أكـــــثــــر الـــــرؤس الــــتـى تــــهـــــاوت مـــــنك .. ولك أن

عبأة بالنقود !...  حتصيها بهذه األكياس ا
ـــــمـــــدوح بـــــالـــــقــــــصـــــيـــــدة تـــــلـــــو كـــــنت أرســـــلـك إلـى ا
وأنـتـظـر ريـثـمــا تـعـود ... كـنت أنـتـظـر بـيـدى األخـرى
هـذه (مـشـيرا إلـى يده الـيـسرى) آلخـذ مـا تـأتـنى به
من عــــطـــايــــا .. ثم بــــيــــدى تـــلـك (مـــشــــيــــرا إلى يـــده

اليمنى) كنت أقـتلك !..
كم تــصـــاغــرت فى ســـبــيل احلـــلم  وكم قـــتـــلــتك فى

نفسى كى أبرأ من هذا التصاغر !..
سنون !... نعم  كنت أباغت التصاغر بكبريائى ا
لـكـنك حـ مت  تـركت وراءك جـثـثـا هـائـلة لـم تزل

تصرخ بداخلى !... 
ومع ذلك  فـــبــدون هـــذا الــتـــصــاغــر مـــا كــان لى أن

أصل أبدا إلى مايحسدوننى عليه اآلن!!...
ـا ولـو تـعـلم ... هـذا هـو مـأزقى فى الـوجـود !  كـأ
كــان عـــليّ أن أضــيّع نـــفــسى لـــكى أجــــــــدهــا!.. وأن
أواصـل عــــبـــــوديــــتـى ; أن أقــــطـــــعــــهـــــا إلى آخـــــرهــــا-

سافة إلى حريتى!... ألختصر ا
(مـتحوال) كل ذلك الـسخط الـذى أبـديته  أمـا كان
له أن يـخــدم احلـريــة فى شئ ?!.. فــيـمـا قـــتـلك إذن

...!!?
(حلــظــة صــمت  يــبــدو خاللــهــا مــدهــوشــا ... ثم

متأسيا  للجثة ..)
كــــان يـــــجب أن تـــــذعن ... كـــــان يــــجـب أن تــــذعن ..
لـكـنك لم تـفـهم أن مـن يـتصـل بـعظـيـم ما وكـى يـحوز
جوائـزه  عـليه أن يـعرف مـاانطـوت علـيه نفـسه وما
يـذهب إلــيه ... ويــكـثـر مـن مـدحه ; بــذكـر مــحـامـده
ـمـدوح.... (يـتـوقف عن الـكالم- وإعـالء شـأنه  فــا
ـــمـــدوح ?!!... بل فــجــأة- مـنــتــبــهـا ..) مـــاذا?!... ا

اخملدوم !   كنت أعنى اخملدوم !..
(حلـــظــة صــمت يــبـــدو خاللــهــا أكـــثــر دهــشــة- ثم

نهار ..) وما الفرق ... ما الفرق ?!!... كا
أال تــعـتــرف يـا(أبـا الـطـيب) أنـك أبـحت لــنـفـسك أن
ــمـــدوحـــيك مـــا أنـــكـــرته عـــلى هـــذا الـــعـــبــد تـــفــعـل 
ـسـكــ  حـ حـاول أن يـلـتـئم بـحـلـمه فى الـتـحـرر ا
ـدوحـيك عـلى من مـخـدومـه ?!... وبـيـنـمـا تـؤاخــذ 
منـعك حـقا هـو لك  منـعته حـقا هــو له !... وقـتـلته
!... قـتـلته يا(أبـا الطيب) !.. إنظـر  إنظر إلى كفه

كــن لكف كهذا أن لترى كم هو صغير ... أ
وت يحوى من النقود ما يجعله مستحقا لكل ذلك ا

..!?
ـا- حلـظـة صمت  ثم ...) تـبـا لك  تـبـا (يـبـدو مـتأ
!... فى غمرة بحثك عن نفسك مزقتها بقتله !...

سرح بالتدريج ...) (نعيق الغربان يجتاح ا
نــعم .. قـتــلـته كــثـيــرا ... حـتى تــعـبت من قــتـله- ولم

تعثر على حياتى !...
ولــعـــلـــنى أخــشـى حــ أدفـــنه  أن أدفن مـــعه األفق
الـعـنـيف الـذى أيـقـظه فى نـفـسى- ذلك األفـق الذى
; أحــدهــمــا يــجــنح أدركت به أنــنـى أقف بــ زمــنــ
لإلعــتـام رغـم إشـراقه.. واآلخــر أوشك أن يــشـرق
رغم إعـتـامه!.. لـعــلـنى أخـشى أن أقف وحـيـدا أمـام
ـر .. وفى يدى ألعـق غبـارها ا قـبـر أيامى اخلـوالى 

باقة شعر ذابلة !... بينما الزمن الوليد
يدهمنى بالدهشة !....

وأى دهـشة !... الـدولة انـفرط عـقدهـا  وبيـنما كل
حـــبــة فـى انـــفـــراطــهـــا  تـــفـــرح مـــأتـــلـــقـــة  أو تـــتــرح
ــا تـشــيـر إلى أن الــزمن قــد تـضـرج مـحــتـرقــة  فـإ

بعجمة داكنة  يتيه فيها الشعر !...
ما أقسى الزمن  وما أتعسك يا (أبا الطيب)!...
األعـاجم بـكم ... نـعـم  الـعـجـمـة عـمـاء ... والـشـعـر
ـــكن أن يُـــحس إذن جنـــمـــة من لـــغــــة ... أى ضـــوء 

 ...!?
(يـدنـو من اجلـثــة ويـنـظـر إلـيــهـا بـأسى ... حلـظـة

صمت  ثم ...) 
فى زمن كهذا  كم يبـدو الشاعر مستحقا لألسى 

كعبيد (كافور) !...
ــــا يـــصــــرخـــون ولــــو تـــعــــلم... الزالــــوا مـــعـى ... كـــأ
بـصـوتى هـنـا  مثـلـمـا كـنت أصرخ بـأصـواتـهم هـناك

...!
لـعلنى خـذلتهم حـ هجوتهم فى (كافور) ... وح
هـجوت (كـافورا) فـيـهم ... لـكن مـا حيـلـتى ?!... ها

أنا أصرخ فى صراخهم- فهل تغير التاريخ ?!...
وتى تغلق دونها األبواب !... أم أن رائحتنا نحن ا

سرح ...) (نعيق الغربان يجتاح ا
كن ... ما كان ما كان لنا أن نتطلع إلى أمر غير 
ا نـتوقع وأعظم من لنـا أن نتطـلع إلى ماهو أكـبر 
أن يـنـفد... نـعم  مـا كان لـنـا أن نتـطلـع إلى السـماء

ا يجب !.. أكثر 
ـلدوغ لو أن لـلمـدى قلـبا  لبـكى علـينـا ... نحن ا
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سرحي جريدة كل ا
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الــلـيـل .. نـعـم  الـلــيل- تــلك الــعــبــاءة الــســوداء الـتى
تتـوارى حتتهـا حياتى اآلن  الـليل .. هو مـاتبقى لى
بــعـد األمل الـذى كــنت مـفــعـمـا به إلى حــد الـسـخف

...!
سرح- تأتى أصوات ضحكات صاخبة  (من خـارج ا
سـاخرة  مـختـلطـة بصـليل سـيوف وصـهيل خـيول
... يـتـلـفت حـوالـيه بـحـثـا عن مـصـدر الصـوت- ثم

بأسى عميق ...)
ـــا أســمع ســيــفــا أعــرفـه جــيــدا  يــتــيه اآلن فى كــأ
- وال يتـمـيز الـدم واخليـبـة  ويجـاهـر بـصلـيل صـد
ـعنى الـذى أضفـيته عن غـيره من الـسيـوف سوى بـا

دحى له !!... عليه 
(صوت الضحك يعلو ... )

ـــا الـــصــحـــارى تـــنـــهـــمــر مـن فـــقــاعـــة مـــتـــخـــمــة كـــأ
ـيتة بـالهـراء!... أو لعله الـغبار الـذى تثيـره خيولك ا

 –بينما تصهل فى قصائدى !...
(صوت الضحك يأتى أكثر صخبا ...)

لــو تـعـلم جـشــمت نـفـسى أسـفــارا أبـعـد من آمـالى-
ُــلك الــذى وعـدت بــإغــاظــتك به دون ركــضـا وراء ا

جدوى!..
(صوت الضحك ...)

ُــلـك- حـ لــكــنـك ال تــعــلم كم فــقــدت رغــبــتى فى ا
رأيت تيجان العواصم تلمع بانطفائنا !...

ـتـنـبى- (صـوت الـضـحك يـبـدو أكـثـر سـخـريـة ... ا
بأسى بالغ ..)

أكـان عـلىّ أن أقـطـع أشـد الـطـرق قـسـوة كى أسـقط
ـكنا?! - أخيـرا- فى السقـوط الذى كـان وسيظل 

..
أكـان عـليّ أن أحـصل عـلى مـا يـكـفى من الـسـقوط 
ـيــتــة مـهــمــلـة أل فــقـد قــدرتى عــلى احلــلم  وألــوذ 

...!!?
( يـصغـى إلى الضـحك بألـم ... ثم يدور فى مـكانه

بحثا عن مصدر الصوت- ثم فجأة ...)
أيتها الصحراء ... أتسمح لى بهذه الرقصة !...

ا ..) (بينما يرقص متأ 
أعــليّ أن أقــبل بــذلك األلـم الـذى يــجــتــاحــنى اآلن 

بوصفه جزءا من الطبيعة ?!..
أعــــليّ أن أقــــبل بــــاحلــــد األدنى مـن الــــوجــــود الـــذى

يتيحونه لى  كى ال أحتول إلى غبار?!!...
ها أنـا أقف وحيـدا أمام الـليل .. وأعـلم أن سخطى
وغـضــبى ونـقـمــتى  جـمــيـعـا ال يــعـنــون الـوجـود فى

شئ !...
ــضى دائــمــا  غــيـر ــضى  كــمــا  نــعم  الــوجــود 

عابئ بتيار دمنا الذى يجرى فى التاريخ!!...
(يكف عن الرقص ..)

يالها من رهانات خاسرة !...
(ثم منفجرا فجأة..)

يــجب أن تــعــلم أنــنى لــست بــاألعـمى الــذى ضل فى
الــعـاصـفــة .. ورغم أن كل مـاحـدث يــبـدو كـإمالءات
حلـــــــم ال سلطـة لى عليه  إال أننى أرتبط بالتاريخ
... نـعم  الـتـاريخ يـتـضـامن مـعى  كـما أنـنى أحـسه

بعقلى !..
(صوت الضحك يزداد صخبا وسخرية ...) 

ـصيـر الـذى انتـهـيت تـهـكم يا أمـير  تـهـكم .. على ا
إليه  وعلى ما تظـن أنه انكسارى  تهكم كما شئت
... لــكـنـك ال تـعــلم أن اجلــحــيم الــذى أكــابـده اآلن 

عليّ أن أبقى فيه ألحيا !...
(الضحك الساخر يستمر - ثم للعبد ... )

ـــيت?!... هــذا هـل تــســـمــعـه ? هل تــســـمـــعه أيــهـــا ا
األمير الذى يسـخر منى اآلن- أرسل إليّ يستحثنى
ـــاذا? .. ألنــنى عـــلى الــعـــودة إلى بالطـه .. أتــعــرف 
ح فررت  فر معى الـشعر أيضا ... نعم  غيابى
أحدث هاوية فـــــــــى حضور األمير !... واآلن يريد
أن يـسـتـردنى من جـديـد ليـمأل بى تـلك الـهـاوية !...
أم تــراه عـثـر- أخـيــرا- عـلـــــى جـثــة تـلـيق بــالـشـاعـر

تدحه ?!... الذى ناطحه طويال بينما 
( األصـوات القـادمة من اخلارج : ضـحكـات  صليل
تـنـبى يـتراجع  صـهيـل ... تتـصـاعد بـالـتـدريج- ا
إلــــى اخلـلف فى ذعر  ويظل يتـراجع مع التصاعد
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بـــالـــوهم- كـــان يـــجـب أن نـــرضى بـــســـمـــاء واطـــئــة 
نتثاءب فيها إلى آخرنا !...

(حلـــظــــة صـــمت  يــــعـــطى خـاللـــهـــا ظــــهـــره إلى
اجلمهور- بينما يدنو من اجلثة ...)

ا أحدنـا حى تقريـبا .. واآلخر مـيت تقريـبا ... كأ
نحتدم بداخل شخص ما !...

ا (يـنحـنى على اجلـثة ويـنظـر إلى وجه العـبد كـأ
ينظر فى مرآة ...)

أحــدنـــا جــثــة تـــتــرآى فــيـــهــا روح اآلخـــر!... من مــنــا
رآة ?!... يتالشى اآلن فى ا

عــــلى أحــــدنــــا أن يــــنــــزع نـــفــــسـه من هــــذه اجلــــثـــة 
ليغرسها فى أزمنة أخرى ...

ويا لـها من حلظـة نادرة ... هنـاك ما ينـذر بالقدوم
.. هناك ما ينذر باألفول !...

ـسـرح (يـبـدأ فى إلــتـهـام اجلــثـة- هـنـا يــتم إظالم ا
وبـيــنـمـا نــعـيق الــغـربـان يــصّـاعـد- من بـالـتــدريج 

تنبى ...) الظالم يتدفق صوت ا
ــكن أن يــؤنــســنى ... لــو اآلن وجــهى فــقط هـــو مــا
كن أن تغمرنى أراه  لو أراه قليال !... أى غـبطة 

لقهرالليل!
 كـل هـذا الـلـيل !- الـذى أسـعـى فـوق جـلـده  كـشـبح
هـارب فى اخلـرافـة الـتى تـخـبـزهـا الـصـحراء اآلن 

بحثــــا عن
قمر آكله أويأكلنى !...

سرح بصخب ... ثم يضاء (نـعيق الغربان يجتـاح ا
تنبى" ينـهض من فوق بقايا اجلثــــة ـسرح على "ا ا
 ويـلـتفت إلـى اجلمـهـور- فـيبـدو وجـهه وقـد حتول
إلى وجه الــعـبــد األســود ... يــنـظــر إلى اجلــمــهـور
ا فيها من أكياس قـليال  ثم يتجــه إلى الشبكـة- 
الـنقود ;التى هى وجوه العـبيد- يتحـسسها بشغف
 بـيـنـمـا يـدور حـولـهـا ... ومـا أن يـتـوارى- جـسـده-
خـلــفــهـا حــتى يــصـبـح وجـهه األســود مــجـرد وجه

مضاف إلى وجوه العبيد ..)..

ســــــــــــــتار
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سرحي جريدة كل ا

صرية من العالمات التى البد أن يقف عندها سلسالت ا > تظل مشاركتها فى ا
سلسالت التى شاركت فيها: الدم والنار  للمخرج سمير سيف تابع  ومن أهم ا ا

ومن تأليف وحيد حامد.

> البيت الفنى للمسرح
هرجان يشارك فى ا

التجريبى القادم بستة
عروض : اجلبل للمخرج
عادل حسان والظلمة
للمخرج سامح بسيونى
كوميديا ما كبث للمخرج

أحمد مختار سيد
العالم حملمد مرسى

ولودية للمخرج أطياف ا
انتصار عبدالفتاح  حى
بن يقظان للمخرج

سعيد سليمان٠.
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ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’G πcÉ°ûe ¢VhôY
توسيع مدارك الطفل وزيادة وعيه

سرح الثقافى بوسائط ا

سرح لطالئع الشباب والرياضة بأسيوط فى مهرجان ا

الوسط عـلى مـنـضدة وحـوله احلـجرة بـالـبوص
فردات وكـراسى من الصاج واسـتخدام نـفس ا
فى عـــرض "أمـــان يــــا عـــلم" الـــذى افــــتـــقـــد إلي
الـوقت الـكـافى للـتـدريـبات والـتـحـضيـر وبـوجود
عــنــاصــر جــيــدة فى الــتــمــثــيل. وظــهــر اهــتــمــام
أحـمد عبد احلمـيد فى عرض ننـوسة والعجوز
باستخدام الفيـديو بروجيكتور إلظهار الشوارع
واألمـاكن التى تـبـحث فيـها نـنـوسة عن عـائـلتـها
ـنــزل بـسـبب اخلـوف وذلك أثـنـاء هـروبــهـا من ا
ـسـتـخـدم ـذهب ا لم يـكن مــنـاسـبًـا من نـاحـيـة ا
ومن نـــاحــيـــة الــزمن فـــنــنـــوســة قـــد تــاهـت لــيالً
ـنــزل الـعم كــمـال لــيالً بـيــنـمــا يـعـرض ووصــلت 
الـفـيـديـو مـشـاهد لـهـا وهى تـبـحث أثـنـاء الـنـهار
ـمكن أن يـستغل فكـيف يحـدث ذلك وكان من ا
الـــفــيـــديـــو فى مـــشـــاهـــد احلــلـم والــفـالش بــاك
النـــتــقــاالته الـــتى أثــرت عـــلى تــداخل األحــداث
ـــوســـيـــقى دون وجـــود مـــبـــرر واضـح وشـــابـــهه ا
واألشــيــاء الــكــثـــيــرة فى كــثـــرة انــتــقــاالت بــدون

مبرر.
:QÉ©°TC’Gh ≈≤«°SƒŸG

ـــــوســـــيـــــقى ـــــدائن. أمـــــا عـن ا عـــــرض زهـــــرة ا
واألشــعــار فـنــرى تـمــيــزهـا عــنـد عــرض ديـروط
بــوجــود مــوسـيــقـى حــيــة وسط اجلــمــهــور تــبـ
ضـــيــاع الـــبــنت وبـــحــثـــهــا عـن أســرتـــهــا واألمــان
ـوسـيقى لـتـعـبر ـفتـقـد وظـهـر عدم اسـتـغالل ا ا
ـا أثر عن االنتـقال إلـى احللم والـفالش باك 
عـلى الـنـاجت الـعــام واخـتـلف الـتـنـاول فى عـرض
ــوســيـقى مـ الــســبب واخملــرج الـدرامـى بـ ا
ـــا جـــعـــلـــهـــمـــا نـــســـيـــجًـــا واحــدًا ال والـــدرامـــا 

يستغنى عنصر عن اآلخر.
:¿ƒ∏ãªŸG

ظــــهــــرت مــــوهــــبــــة الــــعــــديــــد من الــــطـالئع مــــثل
مــاهــيـتــاب عالء صالح ومــعـهــا إبـراهــيم مـحــمـد
نـعم ومعه وهـمان فى ديـروط ومصـطـفى عبـد ا
إسالم محسن ومؤمن جـمال ومحمد سامى فى
عـــرض ســـاحل ســـلـــيـم وحـــســـام مـــحـــمـــد عـــطـــا
ومــحـمــود درويـش ومـاجــدة حــشــمت فـى عـرض
أسـيــوط وســمــر جــمــال مــحــمــد ومــعــهــا شــهـاب
الـــديـن أبـــو احلــــسن فى عــــرض مـــركــــز شـــبـــاب
نـاصـر وهشـام عـمـاد وأحمـد شـعـبـان فى عرض
ــــركــــز األول فى أبــــو تــــيـج. وقــــد حــــصل عـــــلى ا
الــعــروض عـــرض مــ الـــســبب تـــألــيف مـــحــمــد
ركز شباب عوض الله وإخراج خالد أبو ضيف 
ســاحل ســلـيم يــلــيه فى الــتـرتــيب عــرض ديـروط
وأسيـوط ومـركز نـاصـر وأبـو تيج ومـنح شـهادات
تـقدير فرديـة لكل من اإلخراج خلـالد أبو ضيف
والــتــألـيف حملــمــد عــوض الـله والــديــكـور لــعــمـاد
ركز شباب ساحل سليم واألشعار الدين هاشم 
ـــركــز واألغـــانى حملـــمــد فـــرغـــلى وطـــلـــعت طه 
ــمـــثــلــ شـــبــاب ديـــروط وتــكـــر خــمـــســة مـن ا

ومنحهم جوائز عينية وهم:
مــاهـيـتــاب عالء صالح فى دور نــنـوسـة لــفـرقـة
ـنـعم فـى دور هـيـمه ديــروط ومـصـطــفى عـبــد ا
لـفـرقـة ســاحل سـلـيم وحـسـام مـحـمـد عـطـا فى
دور ريــــتــــشـــــارد فى عــــرض أســــيــــوط وهــــشــــام
مـحـمود فـوزى فى دور اخلـطـيـر مطـاوع لـفـرقة
أبـو تــيج وسـمـر جـمـال مــحـمـد فى دور سـعـديـة

لفرقة مركز شباب ناصر.
بـقيت كـلـمـة حتـية لـكـتـيبـة الـعـمل بـإدارة الطالئع
بـــأســيـــوط  ومـــديـــرهـــا عـــبــد الـــنـــاصـــر مـــحـــمــد
وعـنـاصـرهـا النـشـطـة مثـل أحمـد فـرغـلى وعزب
مـحمد وغيـرهم.. حتت إشراف ورعايـة محمود
أبـــو عــــقـــرب وكـــيـل وزارة الـــشـــبــــاب والـــريـــاضـــة
بأسـيوط. جملهـوداتهم وإصـرارهم على اكـتشاف

زيد. واهب لكن نحتاج منهم ا ودعم ا

عــلى مـســرح سـتــاد أسـيــوط الــريـاضى أقــيـمت
ـركـز ــسـرحى اخلــاص  فـعــالـيــات مـهــرجـان ا
شــبــاب مــحــافــظــة أســيــوط لــهــذا الــعـام إلدارة
ركز الـقومى للـشباب وحـرصها كل الطالئع بـا
ـسـابـقــات جلـمـيع عـام عـلى إقــامـة مـثل هــذه ا
ـنــظـومـة مــراكـز شــبـاب اجلــمـهــوريـة فى تــلك ا
الـتى تــهـتم بـقـطــاع كـبـيـر من الــشـبـاب والـبـحث
ــواهب فى ظل الـظـروف والــتـنـقــيب عن تـلك ا
االقــتــصــاديــة والــتـى تــواجه الــعــالم كــكل وذلك
يــعـطى أثــرًا كـبــيـرًا فـى تـوســيع مـدارك الــطـفل
ـا يسـهم فـى خلـق جيل ـعـرفـة لـديه  وزيـادة ا
فــنى فــيـمــا بـعــد عـنــدمـا يــكــبـر هــؤالء الـطالئع

ــهــرجـان  ـســرح وخالل ا عــلى حب الــفن وا
ـراكز شـباب تقـد خمـسة عـروض مـسرحـية 
احملــافــظـــة: فــقــدم ســتــاد أســـيــوط مــســرحــيــة
ــدائن" تـــألــيف عــادل شــعــيب وإعــداد "زهــرة ا
مــصـطــفى أمـ وإخــراج هــانى مـحــمـد أحــمـد
وقـدم مــركـز شـبـاب أبـو تـيـج مـسـرحـيـة "إشـارة
تـلــيــفـون" تــألـيف عــصــام هـمــام وإخـراج عــمـاد
حمدى ومركز شبـاب ديروط مسرحية "ننوسة
والــــعـــجــــوز" تـــألــــيف الــــســـيــــد حــــافظ وإعـــداد
وإخـراج أحمد عبـد احلميد عـبد الباقى وقدم
مــركـــز شــبــاب ســـاحل ســلـــيم مــســرحـــيــة "مــ
الــســبـب" تــألــيف مـــحــمــد عـــوض الــله وإخــراج
خــالــد أبــو ضــيف وأخـــيــرًا قــدم مــركــز شــبــاب
ناصـر مـسرحـيـة "أمـان يا عـلم" إعـداد وإخراج
أبــو احلــسـن يــاســ عــلى وكـــانت مــوضــوعــات

التسابق عن قيمة القراءة وأهميتها.
بـــالـــبـــحث عـن ســـمـــات مــشـــتـــركـــة فـى الـــطــرح
الـدرامى بـيـنـهـا تـظــهـر عـدة أطـروحـات فـكـريـة
ـسـئـوليـة وعـلى من تـقع هل عـلى األسرة مثل ا
درسة ودور أم عـلى األبناء وأفـعالهم أم عـلى ا
الـتـعــلـيم يــظـهــر ذلك فى عـرض "مــ الـسـبب"
ومــشــاكـل األســرة الــتى يـــعــانى أبـــنــاؤهــا ســواء
النـشغـال أفراد األسـرة عن األبـناء واهـتمـامهم
بـــالـــعـــمل وغــــيـــره أو بـــســـبب كـــثـــرة األوالد فال
مـجـال لـالهـتـمــام بـهم جــمـيـعًــا فى ظل ظـروف
الـفقـر واحلـاجة أو بـسـبب إدمان عـائل األسرة
وعـدم اســتــطـاعــته تــوفــيـر احــتــيـاجــات األبــنـاء
تظـهر نـفس الثـيمـة فى عرض "عـفوًا لـقد نـفذ
رصــيـــدكم" الــصــامت إخــراج أحــمــد اجلــامــعى
ـــركـــز ســـاحل ســـلـــيـم أيــضـــا وحتـــول اجلـــمـــيع
ـــدمـــنى مـــخـــدرات ويـــكــــون الـــفـــائـــز هـــو بـــائع
اخملـدرات واخلـاسـر هـو اجملـتـمع كـكل وتـتـناول
عـروض أخـرى أهـمـيـة الـقـراءة لـلـفـرد واألسـرة
ـركــز شـبـاب أبـو مـثل عـرض "إشــارة تـلـيــفـون" 
تـــيج وعـــرض مــشـــكـــلـــة تـــواجه مـــجـــمــوعـــة من

ـغـالـطـات لـعـدم تـوضـيح االسـتـدعـاء عـلى من ا
ــسـتــوى الــفــنى ولـيـس الـواقــعى الــذى أحـدث ا
ــفـــهــوم الــذى وصل خـــلــطًــا فـى الــتــاريـخ وفى ا
لـلـمـتـفرج فـى حبـس صالح الـدين وصـلبـه على

ستوى التاريخى الفعلى. ستوى الفنى ال ا ا
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ـسـتـخدم فى "عـندمـا نـنـظر لـعـنصـر الـديـكور ا
الـعـروض اخلـمسـة نـرى جـديـة االسـتـخدام فى
عـرض "م السـبب" لعماد الـدين هاشم حيث
قـام بـعــمل ديـكــور يـوضح مــكـان األســر الـثالثـة
ـيـزها عن ـسـرح كل أسـرة وما  على خـشـبة ا
األخـــرى فــــاألولى تــــهـــتـم األم بـــالــــتـــلــــيـــفــــزيـــون
واجلـــــمــــال الــــذى يــــشــــغـل احلــــيــــز األكــــبــــر فى
تـفكيرها واألسـرة الثانية بـكثرة األطفال وعدم
االهتمـام بأى منـهم واألسرة الثـالثة الـتى يكون
عـائلها مدمنًـا ال يهمه سوى نفـسه وتغيير هذا
ـنظر بـنفس مفـرداته وإعادة تـرتيبـها فيـتكون ا
ـغـلق ـدرسـة ا مـنـظـر مـخـالف وهـو أمـام بـاب ا
كـتوبة عن أهـمية ـلىء بالشـعارات ا وسورها ا
الـــعــــلم فـى خـــلـق جـــيـل يـــنــــفع الــــوطن وظــــهـــر
الــــــديــــــكـــــــور عــــــكس ذلـك فى عــــــروض أخــــــرى
ــفــردات لــيس لــهـــا أى داللــة فــنــيــة واضــحــة
نظر بالرغم كعرض "ننوسة والـعجوز" وثبات ا
من انـتـقـال الـشـخـصـيـات ألكـثـر من مـكـان دون
ـــنـــظـــر واكـــتـــفـــاء الـــعـــروض األخـــرى تـــغـــيـــيـــر ا
ــا تـســتـخـدم ـوتــيـفــة واحـدة فى اخلــلـفــيـة ر
ـوتـيـفة ـدائن" وإشـراكـه  كـالـنـسـر فى "زهـرة ا
تــمـثل الــسـجن فـى مـشــهـد احملــاكـمــة ولـكن إذا
تـوفــرت وجـهــة الـنــظـر الــواضـحــة لـكــان الـنـاجت
ــا كـــان عــلــيه بــوجــود الــشــبــكــة الــتى أفــضل 
تـكتف النسر منـذ البداية كتـقرير واقع يختلف
إذا مـا دخلت الشـبكة عـند سـيطرة الـصليـبي
عــــلى صـالح الــــديـن ووضع جنــــمـــــة داود عــــلى
الــنـسـر وهـو افـتـراض فــنى لم يـحـدث فى زمن
صالح الـــدين ونــــدر اســـتـــخـــدام الــــديـــكـــور في
عـرض "إشــارة تــلـيــفـون" بــوجـود الــتــلـيــفـون فى

ركز فى اخلفر فى تـلقى إشـارة تليـفونيـة من ا
عـدم تواجد العـمدة حيث ال يوجـد بالقرية من
يــعــرف الـــقــراءة والـــكــتـــابــة وتــتـــوالى األحــداث
لـيقرر أحدهم تـسجيل احلديث عـلى الكاسيت
وعــنــد فــعل ذلك يــكــتــشــفــون عــطل الــتــسـجــيل
وضـيــاع اإلشـارة وعن أهـمــيـة الـقــراءة يـشـتـرك
مع مـــركـــز شــبـــاب أبـــو تـــيج فـى نــفـس الـــطــرح
مــركـــز شـــبــاب نـــاصــر بـــعـــرض "أمــان يـــا عــلم"
بـوقـوع سـعـيـد ضـحيـة حملـروس الـنـصـاب الذى
اســتــغل جــهـل ســعــيــد بــالـــقــراءة فــزور إيــصــال
اإليـجـار لـعـقـد بـيع لـوال اكـتـشـاف سـعـديـة ابـنـة
ـكـيدة بـالـصدفـة فى حـ تدخل سـعيـد لـهذه ا
الــشـــرطـــة لــلـــقــبـض عــلى مـــحـــروس الــنـــصــاب
ويـــتـــمــاس مـــعـــهم فى الـــفـــكــرة عـــرض "نـــنــوسه
ــركـز شــبــاب ديـروط الــذى يـتــنـاول والــعــجـوز" 
مـسـئــولـيـة األسـرة عن أبـنـاؤهــا بـضـيـاع نـنـوسـة
ـنزل نـزل فـتتـوه إلى أن تصل  وخـروجهـا من ا
الــعم كــمــال لــتـخــلــصه من حــالــة الــنـصـب الـتى
يـشــتـرك فـيـهـا كل من ســعـاد ابـنـة أخـيه وسـالم
ابن اخـتـه لالسـتــيالء عـلى الــفـيال اخلــاصـة به
لــــعــــمل مــــجـــمـع ســـكــــنى وجتــــارى بــــدالً مـــنــــهـــا
كمشروع للكسب من ورائه ليقرر بعد علمه أن
ـساعـدة ننـوسة الـتى توضح له يتـجه للـتعـليم 
أهـميـة الـعـلم وسـهولـته ويـظـهـر محـاولـة إقـحام
دور الـقــراءة والـكــتـاب فـى مـقــدمـة الــعـمل دون
إكـــمــــال هـــذا اخلط وتــــنـــاســــيه حـــتـى اخلـــمس
دقائق األخـيرة من العـرض وحلظـة تعـليم العم
كـمـال أما عن بـاقى األحـداث والتى تـزيـد على
ـوضـوع الــنـصف ســاعـة لـيس لــهـا أى عالقــة 
ـا تــتــعـلق بــالــبـحـث عن أهل هـذه الــتــسـابـق وإ
ـدائن" تـتـناول الـطـفـلـة وفى مـسـرحـيـة "زهـرة ا
عــرض شـخـصـيـة صالح الــدين األيـوبى وقـهـره

لـلـصـلـيـبـيـ وعـرض مـا سيـحـدث لـه إذا ما 
اســتـــدعــاؤه فى الـــوقت اآلنى حـــيث يــتـم قــهــره
وسجـنه بل وصلـبه والبـحث عنه مـرة أخرى أو
ـتفـرجـ كـدعوة عن شبـيه له داخل صـفـوف ا
لـلبحث عمن يحـرر هذا الوطن وتتـكون العديد

> حصلت الفنانة الراحلة على جائزة أفضل فنان فى دور ثان من مهرجان
اإلسكندرية عام  1992عن فيلم "الفضيحة".

استطاعته !... 
كــنـــا نــصــغى إلــيــهـم  فى الــلــيل .. بـــيــنــمــا يــرفــعــون
عــقــائـــرهم فى الـــطــرقــات ; بـــلــغــات أخـــرى  تــبــدو
ـوتى بـعـثوا أخـيـرا  بـعـد طول كـصـرخـات وحـشيـة 
رقــاد !... كـــانــوا يـــغــنـــون ... ولم نـــكن نـــســمع غـــيــر
النعيق الذى عرفنا أنه لـــن يبقى منهم سواه !... 

ما أتعسهم !...
بـفضل (كـافور) أتـيح لـصخـبهم أن يـظل حـيا لـبعض
الوقت ... لكنـهم ظلوا مبعدين ولم يدعُهم (كافور)

لصوغ وجودهم بأنفسهم !...
ما أتعسهم !...

ـكن لـى أن أكـون إبــنـا ألحـدهـم- لـوال خــشـيـة كــان 
(اخلـرسـانى) مـن زواجـهم بـاحلـرائــر فى الـكـوفـة ..
فأعمــــــل السـيف فى رقاب أربعة آالف منهم- بعد

أن حاربوا معه ونصروه على بنى أمية !!...
ما أتعسهم !...

حتـررهم جـعل كال منـهم يبـدو وحيـدا فى حلم يـلمع
كالـذهب الذى ضـاع منـهم وضاعـوا به- فى التاريخ

....!
أكـانوا نـارا سوداء سرت فى هـشيم أبيض  دون أن

حترقه ?!...
ثاروا على السادة الـبيض  وظلوا عبيدا !... هؤالء

اخملصيون  أى مستقبل ينتظرهم إذن?!...
ما أتعسهم !... وما أتعسك يا (أبا الطيب )!...

أكان عـليك أن تصـير عبـدا ب عبـيد آخرين ?!!...
أكــان عـــلــيـك أن تــأخـــذ نــصـــيــبـك من هــذا الـــســواد

الثقيل ?!!...
حـتى (كـافـور)- الــعـبــد  الـذى ظــنـنت أنه ســيـتــفـهّم
حـزنـك ومـأزقك فـى الـوجــود  خـان قــومه بــالـســيـد
األبــيض الــذى بــداخـله  ودس لـك الـسم فى كــعـكـة
اجملـد الـتى دعـاك لـتتـنـاولـهـا مـعه- بـالـعـبـد الرابض

سرحي جريدة كل ا
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وراء لونه !...

عـبد ?!... وأى عبد!...أال يـكثر من التـهجد وتمريغ
الــوجه سـاجـدا بـيـنـمـا يـردد:(الـلـهم ال تـسـلط علىّ

مخلوقا)?!
... فـيـمـا كـل هـذا اخلـوف من اآلخـرين إذن- إن لم
ـقدار سـقـوطهم  ويـقـيم وجوده يـكن يـرتـفع عنـهم 
ـسـاحـة من احلـريـة الـتى انـتـزعـهـا منـهم عـلى تـلك ا

عنوة ?!!...
واأسفـاه عـلى عبـد يسـرق عرشـا ليـتدثـر به  ويظل
عــبــدا- مع ذلك !... يــخــتـرق جــدار لــونه الــســمـيك
ويـجوس فـى الضـوء  ثم يـلـوثه بـسواده ويـخـنـقـنا به

!... لله سر فى عالك .. لله سر فى عالك !...
ــــكن لى أن وكــــان عــــلىّ أن أجــــد الـــصــــمت الــــذى 
أتـنــفس فــيه- مـنــقــطـعــا بـذلك عـن (كـافــور).. حـتى
صـارت بيـنـنـا فجـوة - وقـبل أن يـأخذنى عـلى غـفـلة

ويقـتلنى غيلة  فررت هاربا !...
إيه يا (أبا الطيب) !....

تسارع للفوضى السائدة هل جئت لتلحق باإليقاع ا
فى عصر تـتـتـابع فيه اخليانات ?!!...

إظــــــــــــــالم

شهد الثالث ا
ـســرح عـلى مــكـان آخــر فى الــصـحـراء : ( يـضــاء ا
عـراء  صـخـور  ليل حـالك ... ثم اجلـثـة والـسيف
تنبى) يروح ويجئ ـغروس فى األرض ... بينما (ا ا

متوترا قلقا ...)

تنبى :       ا
ــا هم فــيـالق كـم أبـدو كــضـوء جنــمـة يــطــاردونه كـأ

ليل ال تبقى وال تذر !...

اتركه يرقص ..
واحرسه أيها القمر

عندما يأ تون ببياضهم اخلانق ..
احرسه  فى الليل ...

كى ال يجرؤ أحد على إسكات لونه ...)
هكذا غنيت- دون أن يسمعنى أحد !...

(متحوال..)
ـقدور (كـافور)  أبـاسـتـطــاعـته حـقـا أن يـوفـر لى أ
الـواليـة الـتى لم يـجـرؤ(سـيف الـدولـة)عـلى اجملـازفة

بها?!.. 
... لم ال ?! .. الـســواد اآلن يـتـنـفـس فى جـلـود حـرة

...!
(متحوال...)

ومـــا أن وطـــأت قـــدمـــاى أرض مــــصـــر  حـــتى رأيت
الصخب وحده فى انتظارى !...

لـم تكن حـيـاة الـناس جتـرى عـلى مـألوف عـهـدها ..
فـالــعـبــيــد كـان لــديـهم مــايــكـفى مـن الـقــوة لـلــتـفــاخـر
بــــوجـــــود ســــيـــــد من نـــــسل حـــــام  قــــابـع عــــلى رأس
الــلــحــظــة !.. وهــاهم يــلــوحــون بــلـونــهـم !  وبــاجملـد

الذى أحرزوه ! ...
أمـا السـادة الـقـدامى  فـقد ألـقى بـهم فى مـسـتـنقع

أبيض !...
ـا الــلـيل وحـده هــكـذا ... ومع ذلك  بــدا األمـر كـأ
ــا مـصـر كــلـهــا تـغـرق فى هـو الــذى يـتـكــلم !.. أوكـأ
الليــل ... والعبيد يصعدون  وحدهم  ويتجولون 

وحدهم  فى سماء قذرة!...
هـذا ما أحـسـست به ... نعم  فـالـغبـار الـذى أثاروه
ـــا فـى ذلك األمل كــــان يــــكـــفـى إلطـــفــــاء كل شـئ- 

الذى تلمع به جلودهم !...
كانت أياما غير محتملة  ورائعة- مع ذلك !...

لـعل كال مـنـهم كـان يـنهل من الـصـخب واحلـلم بـقدر

(متحوال..)
أهدرتنى .. أهدرتنى ياأمير !.. 

أنا الـذى جعـلت من نفـسى بوقـا لك وأذعت مجدك
على العالم ... 

لـكـنك أنـكـرتنى حـ اسـتـجـبت للـوشـاة والـكـائدين 
وتــركــتـهـم يــدسـون لـى عـنــدك  حــتى نــزلــوا بى إلى
حـد الـتـبــــــذل واالمـتـهـان ... ثم رضـيت عن قـتـلى !

.. رضيت !  رضيت ياأمير !!...
(متحوال..)
رضيت ...

فصار لدي ما يكفى للرحيل !...
لــيس بـحــثـا عن أمــيـر جــديـد أتــيه فى مـدحـه وهـمـا
ا بـإمارة الشعـر ثم أنحنى أللتـقط عطاياه !... وإ
بحـثا عن (أبى الـطيب)- اخملـتبئ فـى طوايا نـفسى
; احملتـجب فى سريرتى !  (أبو الطيب) اآلخر ...

ا سعيت إليـــه  الذى طا
سرا  دون أن أدركه !!...

ـكـنـا أن أطـيل الـبـقـاء بـعـيـدا عن ذلـك أنه لم يـكن 
أحالمى ...

وظـننت أنـنى سـأجد عـند (كـافور) مـن رفعـة الـشأن
مـا أغـيــظك به !... نـعم  قـبـل أن يـدركـنى الـوقت 
آربى صـارعلـىّ أن أتـكسب بـشعـرى وأتخـذه مطـية 
... لم ال وأنـا لم أظـفر مـنه سـوى بـكل بـخس زهـيد

..!?
سأجمع فى نفسى ب إمارة الشعر وإمارة احلكم-
ـديـح أسبـاب وجـوده  بل فـى زمن فـقـد فيـه شـعر ا
ـا  لم يـعـد يــعـنى شـيــئـا !- بـعـد أن الــشـعـر كـلـه ر
هــرمت دولـة الـعـبـاسـيــ وتـوزع إرثـهـا بـ غـربـاء ال

صلة لهم بلغة العرب!..
ضى ... ثم .. ) (يحمل اجلثة و

وهـا أنـا ذا أتـطـلع إلـى مـصـر ... حـيث كـانت آمـالى
عـــنــد (كــافـور)- عــسـى أن أجــد فــيه حتط هـــنــاك 
ـدوحـا آخر أكـثر  تـعاطـفا يـهـبنى جنـمة ; جنـمة
واحــدة ... يـدرك بـهــا أمـيـر حــلب أن الـذى غـادره 

ا غادره إلى األعالى !... إ
نــــــــعـم ... اآلن  اآلن  أوقـن أن ذاك الــــــــنــــــــمـط من
الــوجــود - الــذى كــنت أحـــيــاه فى كــنف األمــيــر- لم

يعد يالئمنى !...
أما (كـافور)  فـياله من رجـل !.. كم يشـبهك يا (أبا
ــعــاول بــيض !- إال الــطـيب) !... حــطــمـه ســواده 
أنـك ســـــوف تــشـبــهه .. ســتـشــبه ذلك الــرجل الـذى

لم أشالءه بيديه  وابتعث نفسه من جديد !... 
لـكـونه مـثلك قـد حتـبه  وقـد تـصـبح هـو نـفسه !...
ـا لـم يـظــفـر به لــقـد أتــيح له مـن الـنــبـوغ والــظـفــر 
ن اكـتمـلت لهم الـعدة وتـمت لهم أذكيـاء الناس – 
أسباب الفوز  دون أن يرث ذلك عن أب أو أم !...

(يضع اجلثة على األرض ...)
حــ جـال ذلك بـخـاطـرى- بـيــنـمـا كـنت لم أزل  فى
الـــطـــريق إلى مـــصـــر .. كـــنت قـــد بـــد ّلت قـــولى فى

(كافـــــــور)- الذى هجوته كثيرا من قبل !...
ومـا ذلـك الـتـبـدل إال أل نـنى فـيـمـا مـضى  كـنت أقـا
تل مغـمض الـعيـن  وح فـتحـتهـما أبـصرت دمى
مــراقـا بـ (سـيف- الـوهم)!!.. أنــا أنــا الـذى أبــديت
عـلى الـدوام تـكتـمـا مـلـحـوظـا فيـمـا يـتـعـلق بـسـريرتى
... نعم  فأحـد لم يكن يعرف أن (أبا الطيب) يكن
إعجابا خفيـا بذلك العبد !.. ولم ال ?!- ألم يجعلنا

نراه كما أريد لنا أن نراه? .. ألم يبدو كزهـــرة 
ســوداء قــذف بــهــا داخل الــزمن  لــتــتــهـشـم رائـحــته

البيضاء  الصلبة  على رؤوس ساكنيه ?!..
ألــيـس فــيـه من الــقـــوة مـــا من شـــأنه أن يــحـــمل إلى
ـا حمله(أبـوالطيب) الـزمن شيـئا جـديدا  شـبيـها 

إلى الشعر ?!..
لـعل قلب الـزمن كان يـنـبض فى اللـحـظة الـتى أطلق
ــعــنى الـذى فـيــهـا (كـافـور) عــاصــفـة الــعـبــيــد عـلى ا

ترســـــخ فى أذهاننا عن لونهم !...
كم يــشــبـهــنى !... وحــرى بى أن ألــتــمس نـفــسى فى

رجل يشبهنى ...
( يغنى ...)  

(اتركه أيها القمر ..
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سرحي جريدة كل ا

> أقام فرع ثقافة
نوفية معرضًا للفنانة ا
د. ريهام محمد الشريف
حتت عنوان القناع
اخلزفى وخامات البيئة
ضمن ليالى رمضان
الثقافية جدير بالذكر
أن ريهام عضو هيئة
التدريس بكلية التربية
نوفية النوعية جامعة ا
ولها مشاركات ومعارض
متعددة فى محافظة
نوفية وخارجها. ا

> خطت إلى النجومية ببطء وتركيز ودون تعجل قدمت أدواراً ليست بالرئيسية
لكنها مؤثرة تعالوا نتذكر مشاهدها فى فيلم "عودة ريا وسكينة" و دور الزوجة فى
امة" لنراها زوجة حملمود عبد العزيز. "الدنيا على جناح 
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هرج  التعبير احلركى وتأكيد الرؤية فى العصر الصخرى وا

محمد سمير اخلطيب
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سرح بالتعليم العالى فى مسابقة ا

اخملــلـص صالح الــديـن األيــوبى ورفـــاقه بـــنــاء
ـغـتـصـبـة لـيـرى بـعـيـنه عـلى صـرخـات الـفـتـاة ا
مـاذا فـعل الـعرب بـتـاريخ وإجنـازات أجدادهم
كــان بــصــيـــغــة مــعـــكــوســة عن الـــنص األصــلى
لـلـمـاغـوط حـيث حـضـر صالح الـدين الـقـائد
ـشخـصـاتـى لـيـتـأكد من الـتـاريخ إلـى حـاضـر ا
من صـدق كالمه. أمـا اإلعداد الذى قُـدم فيه
الـــعـــرض جـــعل الـــنـص قـــريـــبـــاً من نص "بـــاب
الــفـــتــوح" حملــمـــود ديــاب مع اخــتـالف بــســيط
ـــعــــاصـــرة إلى بــــدالً من ذهــــاب اجملـــمــــوعــــة ا
الــتـاريـخ لـتــشـخــيص بــدايـة االنــهــيـار الــعـربى
جـــــاء صـالح الـــــدين ورفـــــاقـه إلى احلـــــاضـــــر

لتشخيص اللحظة الراهنة.         
أمـا بالـنـسبـة لـلـرؤية اإلخـراجـية حـاول هـشام
ـة/ جـديـدة عـطــوة تـنـاول قــضـيـة مــلـحـة قــد
وهـى االحـــبــــاطـــات الــــعـــربـــيــــة مـــثـل الـــصـــراع
الـعربى/ اإلسرائيـلى وأكد عليهـا بشكل مبالغ
فــيه عـن طــريق مــقـــاطع ســيـــنــمــائــيـــة طــويــلــة
تـعــرض صــور الــقــهـر اإلســرائــيــلى واالعــتـداء
ـــســجـــد األقـــصى ومـــشــاهـــد من قـــبــة عـــلى ا
ــسـرحــيـة ولم الـصــخـرة أثــرت عـلى إيــقـاع ا
تـكن هــنـاك حلـظـات هـامـة مـشـبـعـة إخـراجـيـاً
وخــاصــة عــنــد حـضــور صالح الــدين األيــوبى
ورفـاقه إلى الزمن احلـاضر من الـتاريخ على
الــــرغم من اجــــتــــهـــاده فـى إبـــداع تــــشــــكـــيالت
حـــركــيــة لــلـــمــشــخـــصــاتــيــة إال أنـه يــظــهــر فى
ــكــانــيـة الـعــرض بــصــورة واضــحــة الــنــقالت ا
ــــشــــاهــــد وكــــذلك واخـــــتالف األزمــــان بــــ ا
ــســرحــيــة الــتى يــقــوم الــنــقالت فـى الــلــعــبــة ا
ـســرحى من الـتــمـثـيل داخل عـلـيــهـا الـعــرض ا
ــسـرحى الـتــمــثـيل والــعــكس. إال أن الـعــرض ا
كــشف عن طــاقــات إبــداعــيــة شــابــة تــســتــحق
االهــتــمــام اســتــطــاع هـــشــام عــطــوة تــوظــيف
ـــا له من طــــاقـــاتـــهـــا وخـــاصـــةً يـــاســـر ربـــيـع 
حـضور وقـدرة عـلى تـطويع قـدراته الـتـمـثيـلـية
فى خـدمة الدور الـذى لعبه وتـنوع طرق ادائه
ـشـخــصـاتـيـة وحلـظـة ذهـابه إلى فى مـشـهـد ا

اضى. الزمن ا

هــو عـرض خملــرج شـاب هــو مـحــمـد حــسـنى
يــتــلـمس خــطــواته األولى فى عــالم اإلخـراج
حـصل عـلى شـهـادة تـقـديـر خـاصـة من جلـنة
الــتـحــكــيم عـلى تــمــيـزه الــفــنى حـاول تــقـد
عـرضـاً نـابــعـاً من خـبـراته الـبـسـيـطـة وتـعـامل
ــــثـــــلــــيه مع الـــــنص بــــشـــــكل جــــيـــــد ووظف 
وأحــسن تــوجــيــهــهم واالعــتــمــاد عــلى ديــكــور
بـسـيط مـوحى بـالـدالالت صمـمه مـحـمـد أبو
احلـــــسن وكـــــان مـــــعـــــظم عـــــنـــــاصـــــر الـــــعـــــمل
ــــعــــهـــد مـن تـــألــــيف ــــســــرحى من طــــلــــبـــة ا ا
األشـعــار واألحلـان وتــعـامل مع الــنص الـذى
ألــــفـه الــــكـــــاتب لـــــيــــنـــــ الــــرمـــــلى فـى شــــكل
فانتازى وتناول مـفهوم السلطة التى تخترق
الـرؤوس وحتاسبـها على أفكـارها وأحالمها
يل إلى الفانتازيا فصّور السلطة فى شكل 
لـيعطى داللة أنهـا متعاليـة على الواقع وظهر
الــــعــــنف الــــذى تــــقــــابـل به ســــراج وحتــــاكــــمه
الـســلـطــة عـلى أفــعـاله  وجــسـد ذلـك بـإطـار
حــركى فى مــشــهـد الــدخــول فى رأس سـراج
بـــشـــكـل فـــنى يـــســـتـــحـق الـــتـــقـــديـــر والـــثـــنـــاء
واســتــطــاع تــنــفــيــذ مــشــهــد مــحــاكــمــة ســراج
بـطـريـقـة كـومـيـديـة حيـث صـور الـقضـاة عـلى
هـيئـة الـصـيـنيـ وكـشف الـعـرض أيـضاً عن
عــنـــاصــر مــبـــشــرة مــثـل عــبــد الـــوهــاب عــبــد
احلـمـيــد الـذى قـام بـدور عـجـرمـة والـطـالب
مــحـمــد مـجــدى سـيــد الـذى قــام بـدور بــلـيغ.
وعــلـى الــرغـم من اجـــتــهـــاد اخملـــرج الــواضح
الـــذى يـــكـــشف عـن مــوهـــبـــة حـــقـــيـــقــة إال أن
ــشـاهــد والـذى هــنـاك تــفـاوتــاً فى مـســتـوى ا
يـحتـاج فـيـمـا بـعـد التـمـهل وعـدم االسـتـعـجال

فى إجناز عروضه.
عهد العالى 3ـ  عرض "العصر الصخرى" ا

للتعاون الزراعى
قــامت بــإخـراج هــذا الــعـرض أمــيــرة شـوقى
كـانت اخملـرجــة الـسـيـدة الـوحــيـدة فى جـمـيع
الـعـروض. ويـتـنـاول الـعـرض قـصـة مـجـمـوعـة
من شـــبــاب خــريـــجى اجلــامـــعــة فى انـــتــظــار
الــــفـــرصـــة لــــلـــتـــفــــاعل مع الــــواقع لـــتــــحـــقـــيق
ـادى أو الـزواج احالمــهم ســواء بـاالكــتـفــاء ا
ديـنة أقـوى منـهم ولم يسـتطـيعوا لـكن واقع ا
ـسـتــمـرة الـتـى أجـهـضت مـواجـهــة ضـغــوطه ا
ــــديــــنـــة أحالمــــهـم فــــقـــرروا الــــهــــجــــرة مـن ا
ومحاولة غـزو الصحراء التى لم تكن أحسن
ــديــنــة وواجــهــتــهم صــعــاب مــنــهــا حــاالً من ا
مـحاولة األعـربى أخذ أتاوة منـهم أو محاولة
ستـثمرة على أرضـهم. وبعيدأ عن اسـتيالء ا
احلـكـاية الـتى تـبـدو أنـهـا مـكـررة أو تـنـاولـتـها
أعـمـال فنـيـة كثـيـرة فى السـيـنمـا والـتلـفـزيون
ــؤلــفــهـا وحـدث لــهــا إعــادة تــدويــر يُــحــسب 
نـادر قطب أنه اسـتـطـاع نسج مـسـرحـيته فى
بـنـاء درامـى مـتـمـاسـك ورسم لـكل شــخـصـيـة
مالمـح مـحـددة. ولـكن جنــحت أمـيـرة شـوقى
ان صالح فى توظيف ومـهندسـة الديكـور إ
ــــتــــاحــــة من قــــمــــاش ــــاديــــة ا اإلمــــكــــانـــــات ا
وبـانوهـات لـلتـعبـير عن احلـدث الدرامى مع
تـوظـيف جـيـد لـلـمـوسـيـقى حلـازم الـكـفراوى.
ولـكن مــا يـؤخـذ عـلـى أمـيـرة شــوقى أنـهـا فى
سعـيهـا الـدائم إلخراج مـا فى جعـبتـها لـصنع
ـــتــــاز بـــفـــرجــــة مـــســــرحـــيــــة جـــيـــدة عــــرض 
وتـوظـيـف الـعـديــد من الـتــقـنـيــات الـفــنـيـة من
آداء حــركى وتــوظــيف قــطـع الــقــمــاش وغــيـر

األكـمل) أمــا عن اإلخــراج اسـتــخـدم اخملـرج
هــشـام عــطـوة اإلعــداد الـذى قــام به الـراحل
ـهـرج" لـلـكـاتب الـسورى صـالح سـعـد لـنص "ا
اغـوط وأدخل علـيه بعـض الكـلمات مـحمـد ا
عـاصرة وبـعض األحداث الواقـعيـة إلضفاء ا
ـعاش داللـة على الـنص بـأنه ينـتـمى للـواقع ا
لــلــجــمــهــور وأنه تـــمــثــيل رمــزى حلــالــة األمــة
الـعـربـيـة. ويـدور الـنص بـصـورة سـريـعـة عـلى
ـشخصاتيـة مكونة من خمس مـجموعة من ا
شــخــصـــيــات تــقــوم بــالــتـــشــخــيص فى وسط
ــة حـــارة شــعــبـــيــة تــنـــتــمى لـــلــقــاهـــرة الــقــد
سـرحى وتـشـخص مـشـاهـد تـنـتـمى لـلـتـراث ا
ـى مـــــثـل هـــــامــــــلت وعــــــطـــــيـل وبـــــعض الـــــعـــــا
الـشــخـصـيــات الـعـربــيـة الـشــهـيـرة أمــام قـهـوة
ـعـلم وصـبيه ـاذج من احلـارة مـثل ا ووسط 
ـدرس احلـريص عـلى الـلـغـة الـعـربـية الـتى وا
ـشـخـصـاتـيـة ويـصحح تـقـتل حـروفهـا فـرقـة ا
لــهـا بــاسـتــمـرار كــداللـة عــلى فـقــدان الـهــويـة
الــذى حتـول مع تــدفق األحـداث إلـى فـقـدان
عـلى مــسـتـوى الـوجـود بـدايـة من إذاعـة خـبـر
عــلـى قــنـــاة فــضـــائــيـــة عن اغــتـــصــاب جـــنــود
أمـريــكـان لـفــتـاة عـراقــيـة وتـصــرخ واعـروبـتـاه
ويـــــــهــــــرب اجلـــــــمــــــيـع إلـى اخلــــــارج مـــــــاعــــــدا
ــشـخــصـاتــيــة يـخــتــرق الـشــاشـة فــيــمـا بــعـد ا
الـــشــخــصــيـــات الــتــاريـــخــيــة الــثـالثــة عــيــسى
الــغــواص وقــراقــوش وصـالح الــدين األيــوبى
بـدالً من صقـر قـريش وأبو خـالـد وعبـيـدالله
فى الـــنـص األصــلـى لـــلـــمــاغـــوط  وبـــدالً من
ــاضى الــذى يــقــوم به الــذهــاب إلـى الــزمن ا
هـرج فى النص األصـلى تأتى الـشخـصيات ا
الـتــاريـخـيــة عـلى صـرخــة الـفـتــاة (كـأنه يـقـوم
رأة بـعالقة تـنـاصيـة مع احلـكـاية الـعـربيـة بـا
ــــعـــتـــصـم) وشـــهـــدت الــــتى اســـتــــنـــجــــدت بـــا
الـشـخصـيـات الـثالث الـتـغـيـرات الـتى حتدث
ــــواطن فى اجملــــتــــمـع وحتــــول شــــخــــصــــيــــة ا
الـعربى ويـتم اعتقـاله ومحـاولة قتـله  نتـيجة
حتالف الـسلطـة السيـاسية مع قـوى خارجية
تــــريـــد لـــهـــا أن تـــقـــبع فـى ظالمـــهـــا الـــدامس
وفـقدان الـثـقة فى احلـاضر وشـخصـياته من
إنـقـاذ الــهـويـة. وتــكـمن حلــظـة اإلثـارة فى أن
ــــاضى بل ــــكن أن يــــأتـى من ا اخلالص ال 
من احلـاضــر نـفـسه. لـكن حـضـور شـخـصـيـة

ا ذلك إال أنـهـا كـانت حتـتـاج إلى تـكـثـيف طـا
أن هـنــاك عـنــاصـر فــنـيــة أخـرى قــامت بـآداء
الداللة وتميـز فى هذا العرض مجموعة من
الـطالب لـعل أبـرزهم مـحـمـود فتـحى وإسالم

فتحى ومحمود أباظة.
قــد تـمـيــز فى بـعض الــعـروض عــنـاصـر فــنـيـة
مـثـل الـديـكـور الـذى قــام بـتـصـمـيــمه وتـنـفـيـذه
مـحـمـود عـبـد الـلطـيـف فى مـسـرحـية مـجـلس
ـعـهـد الـعـالى لــلـفـنـون الـتـطـبـيـقـيـة) الـعـدل (ا
ـنع ذلك من أن بـقـيـة الـعـروض بُـذل فـيـها ال

جهدا طيباً وتستحق الثناء والتقدير.
ية أخبار اليوم  هرج " أكاد ا ـ "عرض ا

وقع الفنان هشام عطوة فى مأزق فى عرض
ـهـرج. إن مجـهـوده أصـبح مضـاعـفاً  فـعـليه ا
ــــثــــلــــ قــــلــــيــــلى اخلــــبــــرة أن يــــتــــعــــامل مـع 
وتـدريـبـهم عـلى اتـقان دورهم وهـذا يـسـتـنزف
وقــتــاً كـبــيـراً فـى إخـراج الــعــرض وراهن عـلى
ذلـك وأصــــاب إلـى حــــد كــــبـــــيــــر  لــــكـن عــــلى
حـسـاب بـقـيـة العـنـاصـر األخـرى ومـنـهـا رؤيته
ـاديـة اإلخـراجـيـة فى ظل تـوفـر اإلمـكـانـات ا
واإلنــتـــاجــيـــة الــتـى تــبـــشــر بـــعــرض مـــســرحى
مـتميز. واستـعان بالدكتـور محمود سامى فى
تــصـمــيـم الـديــكــور ومــا له مـن اسـهــامــات فى
مــســـرح الــدولـــة تــســـتـــحق االهــتـــمــام  إال أن
الــعـرض لـم يــخــرج بــالــصــورة الـتـى يــتــمــنــاهـا
هشام عطوة ومـحمود سامى  فكان الديكور
بـسيطاً عبـارة عن خلفية (بـانر) مرسوم عليه
بــــعـض األمــــاكن والــــرمــــوز الــــتى تــــفــــصح عن
ــســرحـى الــذى تــدور فــيه ـــكــان ا تــفــاصــيل ا
ـسرحـيـة مثل رسـوم الـقلـعـة وتمـثال أحـداث ا
أبـو الـهـول إلى غــيـرهـا من الـرمـوز واألمـاكن
واستـعان ببـعض قطع الديـكور التى تـعبر عن
ــكــتب الــذى كـان ــثــال ا ــكــان عــلى ســبــيل ا ا
رمـزاً لـقـسم الـشـرطـة كـمـا تـعـارض (الـبـانـر)
ـسـرحى احلـالـة ـرسـوم مع طــبـيـعـة الـنـص ا ا
الـعربية وكـثفها فى الصـراع العربى/ الغربى
لـــذلك لم يـــكن الـــديـــكــور إضـــافـــة حـــقــيـــقـــيــة
سرحية سـرحى. كما أن اإلضاءة ا للعرض ا
لم تـكـن فى أحـسن حـاالتـهـا اإلبـداعـيـة ( كان
يــقــام عــلى مــســـرح الــسالم عــرض مــســرحى
ـا لم يــسـتـطع ــسـرح الـدولـة  لــذلك ر تـابع 
ــســرحــيــة عــلى الــوجــة اســتــخــدام اإلضــاءة ا
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سرحي جريدة كل ا

> لم حتصل سناء يونس إال على عدد محدود من اجلوائز  كما لم تنل حظها من
وهبتها الكبيرة التى جتلت فى عدد من األعمال التى النجومية التى تليق 

شاركت فيها .

19
مدوح ...  القدر الذى تتكلم به عن ا

 وكـنت أظن أنـك سـتـفطن إلـى أن من اليفى لـنـفسه
ال يفى لغيره- هذا على األقل ...

ـلك نـفسه ـقـدور من ال  وإن أرد ت أكـثـر فلـيس 
ـنحـهـا ألحـد .. لكـنك لم تـفـطن إلى ذلك كله  أن 
ــتـربـصــة بـحــريـتى !... نـعم  ولم تــر غـيــر رغـبـتك ا
حريـتى ... ولو تـعلم كـم أنا مـشغـوف بها مـثلـما أنت

مشغوف باجملد !...
أو لــــعـــلـك التـــعــــلم ... وإال فــــيـــمــــا كل تــــلك احلـــدود

عتمة التى أقمتها من حولى ?!!... ا
(متحوال..)

ويـا لـقــلـبك !... قـلـبـك الـذى ظـلـلت أتــسـوله سـنـوات
وسنوات- دون أن أظفر منه سوى بالنقود!...

مـاظـنك بى ?!.. أنت الـذى دعوتـنى إلى بالطك ولم
ــدحـى كــاآلخــرين ... ولـــو تــعــلم  أتـــكــالب عــلـــيك 
ــال  لـــكــنــنى أقــطــعـــتــنـــــــى الــضـــيــاع وأعــطــيـــتــنى ا
أقـطـعـتك تـسع سـنـوات كـامـلـة من عـمـرى ومن شـعر
ـــا ألن مــا ـــالـك  وإ الـــعـــرب .. ال لـــضـــيــــــاعك أو 
تــمــنــيت أن أكــونه لم أبــلــغه إال فــيـك ... نـعـم  حـ
عثرت عليك عثرت على بعض االمتالء فى مواجهة
مــا أكــابـــده- اخلــواء الــذى أكــابـــده ; أو هــكــذا كــنت

أظن !...
لكنك لم ولن جتد من يالئم مجدك غيرى ...

ولـعـلك تـذكر أن لى فـيك أكـثر من ثـمـان قـصـيدة 
وهــو مــقــدار لـم يــجــتــمـع لــشــاعــر آخــر فـى خــلــيــفــة

أوملك أوأمير !...
وظـلـلت أنـحت وجـهك فـى اللـغـة  أنـحت وجـهك فى
الـلغة ... كى أرى وجـهى الذى أريد ... لـكننى لم أر
غــيـر كـبـريـاء تــفـحم !... نـعم  كــانت لـدي رغـبـة فى
الـعبـور إلـيك  وألنك كـنت ترغـب فيـمـا أرغب فيه 

ا تفتح بلدا وتسلب ما به !... كنت تغيرعلىّ كأ
اخــتـزلـتــنى  طـاوعك قــلـبك واخــتـزلـتــنى إلى مـجـرد
الــذين مــادح يــثــاب عــلى مــدحه- تــمــامــا كــاآلخــرين
أسهبوا فى مـدحك دون أن يأخذوا من ضوئك غير

عتمتهم !...
واسـتكـثـرت عـلىّ ; أنا (أبـوالطيب)  الـذى يـستـغنى

به عن غـــــيــــره ويــــكــــتــــفـى بــــشــــعــــره عـن كل شــــعــــر 
اســـتــكـــثـــرت عـــلــــىّ أن أتـــطـــلع إلى مـــكـــانـــة رفـــيـــعــة
أرجــــوهـــــا  وأن أدرء عن الــــشــــعــــراء كـــــونــــهم ظالال
لألمـراء ... حاولت  حـاولت أن أحوز لـنفـسى على
لقب(أميراللفظ) مثلما أنت (أميراجملد) ... لكنك
ســعــيت بــدأب حتــســد عــلــيه  إلى حتــطــيـم الــضـوء
الــذى صــنــعــته لــنــفــسى- كى أحــيــا وأظل أحــيــا فى
ضوئك أنت  فرحا كـاآلخرين  ثم أحترق به فرحا

كاآلخرين أيضا !!...
وأركض فى اللغة كصرخة بليغة !!!!!!...

(حلـظـة صمت يـحـاول خاللـهـا إلتـقـاط أنـفاسه ..
ثم ...) 

دائــمــا دائـمــا ... وجـوه مـن مـدحــتـهم تــتــصـيــد مـرآة
شعرى !...

أمــقــدّر عـــلىّ أن أظل إطــارا خـــاويــا تــنــعـــكس عــلــيه
ـتــلئ بـوجــهه أبـدا?!.. ــمـدوحــ  دون أن  وجـوه ا

اذا اذا?!.. 
ياأمير?!!...

أإلحلــاح اخلـانق عــلى احلــريـة  الــذى كــنت أبـديه-
مدوح ادح يـعلق حياته على كرم ا لم يكن يليق 
 أليـــس كذلك ?... إعالتك لى كانت حتتم علىّ أن
أرضـخ ألهــوائك  وأن أتــخـــذ مــنك ســيـــدا لــنــفــسى
!... نعم  كـان علـىّ أن أضع حـدا لولـعى باصـطياد
األحالم التى ال تالئمـنى !- كى يتراءى لى كما كان

يتراءى دائما  كغياب أخير آسر ; 
أعنى وجهى فى صخرة ميتة !...

(بأسى عميق ...)
قـد يصـدق هـذا عـلى الشـعـراء جـميـعـا  أمـا أنا ...
لـوتعـلم  لكـنك ال تعـلم  ال تعـلم بأن كل مـاجدت به
عــــلىّ وتــــعــــــــده نــــفــــيــــســــا  أراه زهـــيــــدا !... نــــعم 
مـنـحـتـنى عـرضـا زائال  ومـنـحـتك شـعـرا خـالدا ...
ومـــا يـــجب أن تــعـــلـــمه أيـــضــا هــــو أنك ســـتــقـــيم فى
الـتـاريخ حتت ظالل قــصـائـدى !... لـكـنك ال تـعـلم 
وال تـرى غيـر أنه يتوجب عـلىّ أن أحرق كل ما فـــى
نـفسى مـن آمال عـظـيمـة  وأصـرخ فى وجه الـضوء
إذا مـا ســعى إليّ  كى يـدعــنى أخـتــفى فى صـمت-
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الئكة يأكلونك اآلن !! ..... لعل ا

أمــحـــتم عــلـىّ أن أنــام نـــومــتى األخـــيــرة فـى جــثــة ال
تخصنى ?!!...

هـاهو وجهى يـنزلق من وجهى ويـغيب فى الليل !...
ا أسقط فى الالنهاية التى يقبض عليها موتك كأ

..!
(متحوال..)

ا يـكفى لـعزلة كـتومـة  فى صحراء لـعلـنى أذعنت 
صـارت كـهـفـا  أمـتص فـيه نـفـسى بـنفـسى  –بـيـنـما

وجهى  تعزفه الغربان !...
ــا واتــاه خـاطــر مـا  يــبـادر إلى (فـجــأة- يـبــدو كـأ
الـسيف وينزعه وينظـر إليه كمرآة ... حلظة صمت
 تـعتريه الـدهشة خاللـها ... ثم يـلتفت إلى الـعبد

( ...
حتى السيف يلمع بوجهك !...

(يغرس السيف  ثم منتبها- فجأة- متأمال ... )
مدوح !... أما الشعر فيلمع بوجوه ا
(حلظة صمت يفكر خاللها  ثم ... )

أكــان شـعـرى يــلـمع بـوجــهك يـاأمـيــر- بـيـنـمــا سـيـفك
يلمع بوجهى ?!...

نـعم  طـوال الـوقت كـنت أحـدق فى سـيـفك كى أرى
وجـهى ... ولـم أكن أعـلم أن الــسـيــوف تـلـمـع بـوجـوه

القتلى  فقط وجوه القتلى !...
وهـا أنـا أبـدو كـشـبح عـاد فى لـيل ثـقـيل لـيـفـتش عن

جثة يدخلها وينام !... 
شبح ? .. هل قلت : شبح ?!!...

أتـعرفنى الغـربان حقا ?!.. أتـرتبنى فى مرآة سوداء
....!?

ا قـتلونى !... ا .. ر ر
غروس (حلـظة صمت يـدور خاللهـا حول السـيف ا

... ثم .. )
أألنــنى مــددت يــدى فـى مــجــدك الــفــســيح ألمألهــا

باأللق الذى استنزفناه من قلب (الروم)?!... 
األلـق الذى اسـتـحـوزت عـلـيه لـنـفـسك  مـدعـيـا أنك
ـا اعتـبـار للـدم الـذى خاطـرنـا به حتى صـانـعه- دو

النهاية ولم يذكره أحد !..
ا ح إليه فى قصائدى  إرضاء  واأسفاه !... ولم أ

باهاة فاق كل حد !.. تبـيّنته فيك من ميل إلى ا
لـكنـنى كنت أسـطو سـرا على ذلـك احليز مـن الزهو
الــذى تـتــمـدد فـيـه  بـقـصــائـد تــسـيـر بــهـا الــركـبـان-
ويسهر اخللــق جراها ويختصم ... غافل ذكرك 
ـا كانوا يحـسدونك على إيثـارى لك وانقطاعى أور

دحك من دونهم !...
ديح ـست علـو نفـسى  بيـنمـا أشاطـرك ا أو لعـلك 
.. نـعم  ,كـان يـعـجـبك بـيت مـا فى مـدحك فـتـطرب
له وتـخـتـال ضاحـكـا- فأبـادر بـإجلامك بـبـيت آخر 
أفخر فيه بنفسى ... فتهيج غاضبا على هذا الذى

ينازعك اخللود !!..
ثم تــصب نــقــمــتــك عــلى مــا تــعــده نــقــيــصــة يــنــبــغى
مالحــقــتــهــا وحــصــارهــا فى نــفس الــشــاعــر  بــغــيـة
ى !!  أوتـلـقـى بى إلى خــجل يـنـهـشـنى- كـمن تــقـو

اقترف ذنبا يستوجب التوبة !! ..
أألنـــــــــنـى لـم أؤثــــــــــرك عـــــــــلـى نـــــــــفــــــــــسـى ?!!..أألنــك
األمـير?!..أيـكون هذا اإليـثار بـعضا من حـقك علـينا

 فقط ألنـك األمير?!
... (سـاخـرا) يــأمـرنــا األمـيــر أن نـهب أنــفـســنـا له 
ويـأمرنا- أيضا- أن جنـهد فى إخفائهـا بل وإلقائها
تـثل  مادامت إلى عتـمــــــة تـسحـقهـا  وعلـينـا أن 

هذه مشيئته !!...
ــلك مـن أمــر أنــفــســنــا شــيــئــا ــاذا ?!... أألنــنــا ال 
?!... يــالـلــوهم !.. وهـاهـم الـشــعـراء يـتــسـابــقـون فى
تعـي أنفـســــهم حـراسا على ذلك الـوهم !.. ويبدو
ـكـانــة الـتى يـحــتـلـونــهـا أمـام أنـهم قــانـعـون تــمـامـا بــا

أوجه األمراء الساطعــــــــة- كمرايا صامتة !!..
وهـذا ما كنت تـرغب فيه منى  لكـننى جرحتك فى
ادحون رغبتك تلك  ح تخليت عما يتمسك به ا
األخــرون مـن بــهــرج أخـالق يــســـتــحـــثــهم عـــلى عــدم
الوفـاء ألنـفسـهم  بتـلك الفـوضى التى أحـدثتـها فى
ـادح بـنـفس الــقـصـيـدة ; بـجـعــلى إيـاهــا تـتـكــلم عن ا
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ألسـتــأثـر من دون اآلخـرين بــاحلـظـوة وأرتــفع عـنـهم
فيما تمنح من عطايا !!...

يا له من رضوخ هائل ذلك الذى تدعونى إليه !...
(حلـظة صمت  ينـظر خاللها إلى جـثة العبد- ثم

 وقد اجتاحه األسى ...)
حـــتى الــشـــعــر  الـــشــعـــر .. يــحـــيــا بـى ... أمــا أنــا 
فــــــأمــــــوت به !... وأقـف لم أزل بــــــ مــــــوتـى الـــــذى

حتمله معك .. وحياتك التى أحملها معى !!...
بينما الليل يسيل من الصخور !... 

(حلظة صمت  ثم ..) 
ولد قـل لى يا أمـير ... أال يـقوم نبـوغى مـقام نبـل ا

...?
ســألــتـك أن تــمـــنــحــنى الــواليــة عـــلى أحــد الــثــغــور-
فــــأبـــيـت !.. أكـــان ذلـك لـــوضــــاعـــة نــــشـــأتـى ومن ثم

ضآلة شأنى ?!... 
لـعــلك كــنت تـرى أنــنى أتــوارى فى وضـاعــتى مــثـلــمـا

تتوارى الصحراء فى عرائها !!! ...
(متحوال..) 

حــقــا كــان أبى من غــمــار الــنــاس  ولم أنــتــسب إلى
ــاء ) كـــان يــحــمل ا بـــيت أوعــظــيم- فــأبى(احلـس
على جـمل إلـى بيـوت الناس بـالكـوفة ..لكن ذلك لم
يـسـوءنى فى شئ ولم أشـعر خـزيا  بـل لعـله أفادنى
كـثـيرا وجـعـلـنى أتيه عـجـبا بـنـفـسى وأنأى بـجـانبى 
حـــتى أنـــنى لـم أالق أحـــدا إال مـــتـــرفـــعـــا  رافال فى
بـرديـة ... نــعم  أنـا الـقـريع الــذى ال يـقـارع والـتـريع
الـذى ال ينازع .. أفتـخر بأدبى ال بنـسبى  وأتطاول
عــــلى أهـل زمـــانـى بــــفـــصــــاحــــة لــــســـانـى وبـــضــــرابى

وطعانى
... أنـا فـخـر أمـة ال بـيت أوقـبـيـلـة .. وإن كان لـرجل
مثلى أن يوصف بضـآلة الشأن  فبما تصف غيرى
من الـرجال ?!... أم تـراك أبيـت أل نك كنت تـخشى
الـيـوم الـذى أحتـفـز فـيه لـلـوثـوب عـلـيك - مـثـلك فى

هذا مثل (كافور) ?!...
أصــدقك الــقــول  ألــتــمس لـ (كــافـور) الــعــذر فــيــمـا
فعـله بى  غيـر أننى ال أجـد لك عذرا  وال أعـفيك

من تبعة الغــدر بى !..
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> شيعت جنازتها من مسجد مصطفى محمود ظهر السبت 20  مايو  2006 وأقيم العزاء
سجد احلامدية الشاذلية
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الـــــراوى: فـى حــــــوالـى الــــــســــــابــــــعـــــة
واألربع من عمره ..

يـرتـدى جـلـبـابــا عـربـيـا رثـا - ويـبـدو
حاســـــر

الرأس وقد لوحته الشمس ..
اجلثـــة  : لعبد أسود ..

كان : صحراء قاحلة ..  ا
الزمان : الليل - عام (   350هجريا) 
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> توفيت سناء يونس فى مستشفى كليوباترا عن عمر يناهز 64  عاما بعد معاناة
رض اخلبيث الذى كان قد طال رئتها ليستفحل فى أجزاء أخرى من اجلسد. مع ا

18
يستخشن اخلزّ ح يلمسه

وكان يبرى بظفره القلــــم !!...
( أصـوات حــوافــر خـيــول وصــهـيل وجــنــود- تـأ تى
فــــــجــــــأة- يــــــبــــــادر بــــــاالخــــــتــــــبــــــاء وراء إحـــــدى
األصــوات تــقـــتــرب أكــثـــر ونــرى ظالل الـــصــخـــور
اجلـنود واخلـيـول مـلقـاة عـلى أحد جـوانب صـخرة

أخرى عمالقة ... )
كن لـلمرء أن يـختبئ فى صوت1: (بغضب) كـيف 

عراء كهذا ?!...
صوت2: نـعم  يـبـدو أنه صنـع من مادة أخـرى غـير

تلك التى صنعت منها أجسادنا !..
رارة) أتـعـنى أنه كائن من لـغة صوت3: (يـضحك 

...!?
صـوت2: لـم ال ? .. هــو أشــعــر الــشـــعــراء وأكــثــرهم
ا يكـون قد حول الصحراءإلى كلمة ; سحرا .. ور
مـجرد كـلمـة  واختبـأ فيـها  وتركـنا نـفتش عنه فى

الرمال !..
( ينفجرون بالضحك ... )

صـوت1:   يـاله من داهــيـة !.. تـعــثـر عـلى أثـره دون
أن تمسك به أبدا !..

صـوت2: لـقــد جتـاوزنــا حـدود مــصـر بــكـثــيـر  هــيـا
لنعود من حيث أتينا ..

صوت3: وما الذى سنقوله لـ (كافور) ?!..
صـوت2:  (األسـتـاذ) يــعـرف أنـه أرسـلــنــا وراء شـبح

...
( الـظالل تــنـسـحب من فــوق الـصـخــرة الـعـمالقـة

واألصوات تبتعد بالتدريج ... )
إظــــــــــالم

شـهد الثانى ا
ـسـرح عــلى مـكــان آخـر فى الــصـحـراء : ( يـضــاء ا
ـتنـبى) رمـال  صـخـور  نـعـيق غـربـان ... يـدخل (ا
حـامال (جثة العبـد)- ويبدو منهـكا تماما ... يضع
اجلـثـة عـلى األرض ويــغـرس الـسـيف ويـجـلس إلى

جوارها يلتقط أنفاسه  ثم .. )
تنبى : ا

رهان قلبى على الشعر دائما  والشعر أبدا ...
وليس بعد الشعر سوى مكان خرب أتيه فيه ..

وهـا أنــا أبـدو كــنـهــار أخـيــر يـحــتـرق فى صــحـراء ال
تأبه به ! 

- أوتعفن فى جثة خزّنت فيها نفسى !!.. 
( متحوال - للعبد )

أيكـون مـوتك هذا فـكرة سـوداء تتـمدد عـلى راحتـها
نكـوبة ?!.. وقد تـكون كابـوسا داهمنى فى نفـسى ا

فسقطت عن نفسى فى وهدة الليل !..
(حلظة صمت يبدو خاللها وقد هد قليال ...)

ا كان علىّ أن أصيح عليك قبل أن أذبحك !..  ر
اطــمــئن  هــاهى الــصـحــراء تــثــأر لك  وتـنــدلع فى

وجودى- كما أرادوا لى !..
ن ابتلى بصحبتهم ... قبحا لهم ... وويل 

( ثم فجأة ..)
ألـم أكن أحق مــنـهم بــتــلك الــعـروش الــتى يــلـوثــونــهـا
ــؤخــراتــهم?!! ...(لــلـعــبــد)لــكــنه أنت ! أنـت الـذى
أغويـتنى بـاجملد لـتلـهو بى فـى نزق حتـى النـهاية !..
ولم تـكف لم تكن تـكف- كأنك طـائر جـارح يركض
خــلف نــفــسى األخــيــر ويــحــلق فى الــســمـاوات الــتى

يسرقها منى !...
وكــنت أصـرخ: (أيـهـا الـعـبد.. إلـى أين تأخـذنى فى
هـذا الـســقـوط ?!.. وأين اجملـد?  أين اجملـد الـذى

وعدتنى به?!..)
ـــــا أهــــــمس بـه فى لــــــكن أحــــــدا لم يــــــكن يــــــصـــــغـى 
صـــــراخـى !... ســـــنـــــوات وســــــنـــــوات وانـــــا أحـــــتـــــرق

بصراخى- ألننى أعـــرف 
أن أوزارك الـتى سـتــبـقى لـلــتـاريخ لن يـحــمـلـهـا أحـد

غيرى !...
ولوّنت وجهك بدمى ورمادى الساطع !...

(حلـظة صمت يبدو خاللها مغمورا باألسى ... ثم
( ..

تـصـعـد الـتاريخ مـزهـوا بـالـصلـيل وبـالـصـهيل ... كى
تـرانى أدشن األنـاشـيـد بـاسـمك وأطـلـقـهـا فى الـلـغـة

...!?
مـلـيكى ... ألـم يزل يـردد الـتـاريخ وقع خـطاك ?!...

ألم تزل تردد اللغة وقع قصائدى ?!...
اذا انهزمنا إذن ?!!...

أكــنــا نــقــطـع الــصــحــراء إلى الــتــاريـخ أم كــنــا نــقــطع
التاريخ إلى الصحراء ?! ..

ــعــنـى الــذى اســتــصـــفــيــنــاه أكـــانت الــصــحـــراء هى ا
ألنفسنا ?!! ...

أكنـا نقاتل مـع الصحـراء دفاعا عن فـراغها  كى ال
تسرقه (الروم) من أحالمنا ?!!...

هــاهى تـتـنــاسل فى قـلــبى وتـهـدر فى عــروقى بـعـراء
يتسع بى !... 

وهـــــا أنـــــا أمــــــد يـــــدى فـى الـــــتـــــاريـخ كى أروضـه فى
صحراء تركض فى أعقابى !...

أولعلنى أغطى عراءها بجثة- قد تكون لى !...
ثم ماذا ?!   مليكى  ثم ماذا ?!!...

أال مخرج لنا من هذا الغبار الطويل ?!...
لـعـلك تلـعق اآلن مرارة الـتاريخ- فى انـهمـار (الروم)

كالرمال عليك !... 
بــيـنـمـا الـقـبــائل الـتى خـانـتك حتــكم صـحـارهـا حـول

عنقك !...
أمـا أنــا  فـحـاولت أن أقــبض بـيـديــا عـلى األيـام كى
أحـد من جــمـوحـهــا .. حـاولت أن أمـسـك بـالـضـوء 
قــبـــــل أن تـخـبـو الــنـار الـتى أوقـدنــاهـا ألجل الـعـرب
!... حــــاولت ... نـــعـم  حـــاولت .. ومــــا ذهـــابى إلى
األسود اخملتال- الـذى لذت به فى عمائى األخير 
ســوى مــحـاولــة لــلــبـدء من نــقــطــة أخـرى ... لــكــنـنى
خــدعت !  خـــدعت !.. وعــدنـــى األســـود بــالــواليــة
وتــغـافل عـنـى وتـركـنى أتــلـهّب غـيــظـا !.. نـعم  رآنى
أحــمق  أجـهل قـدر نــفـسى  فـجــارانى فــى حـمـقى
لـيصـرفنى عـنك  وليـحـملـنى على أن أكـذب كل ما
قـــلــتـه فــيـك  وبـــعــد أن كـــان مـــحـــطـــا لـــهــجـــائى راح

دائح !... يقطف من رياضى مسك ا
أيــــا شـــــر الــــدهــــور !... لك مـن كل قــــبـح بــــرقع !...
ـشفـرين أهـكـذا?!... أجتـعل األسـود اخملـصى  ذا ا

شــقوق  ا
- الــذى غض مـنى وســامـنى هـوانــا- حـاكـمــا بـأمـره

فى إقليم كمصر ?!!...
ياحلزنى علينا !...

بكل أرض وطئتها أمــــــــم
ترعى بعبد كأنها غنـــــــم

الوصول إليه  مددت يدك إلى مالى لتسرق حريتى
 لتجردنى مـــن جميل صوغى وباهر روعتى !...
أنـت !.. أنت الـذى سـقــتـنى الرتـكـاب مـا لم يـكن لى
مــفـــر من ارتــكــابه .. أنت الـــذى ربــطت نــفــسك إلى

ثور هائــــج فا قـتادك إلى سيفى !.. أنت !...
(حلظة صمت  ثم متحوال ..)

غير أنك تشبهنى فيما ذهبت إليه مع (كافور) !...
(يــــغـــرس الــــســـيـف فى األرض بــــقـــوة - األصـــوات
الـصاخـبة تـعـلو بـشـدة كعـاصفـة هـوجاء ... حلـظة
صـمت يـتــقــــــدم خاللـهـا إلى اجلــثـة ويـجـردهـا من
مالبـسـها  فـنـرى أنـهـا جـثـة لعـبـد شـديـد الـسواد 
ـسك بــقــطــعـة حــجــر صـغــيــــــرة ويـبــدأ فى حك

جلدها  بينما األصوات تتالشى بالتدريج ... )
ـا تـمـلـقــتـنى  وأذلـلت نـفـسك لى - تـمـامـا كـمـا لـطـا
أذلــلـت نــفــسى لــذلك الــعــبــد الــذى ألــقت به أســواق

النخاس إلـى عرش مصر !... 
بريق تـاجه فى عيـنيك كان يـغشى عـينىّ - ولم يكن
باستطاعـتى أن أدرك األمر تماما فى حينه !.. نعم
 كــنت تبدو مخطـوفا باحللم  مأخـوذا بالقفز فوق
الـقمم !.. حتى أشـعلت اجلمر اخملـتبئ فى نفسى 
وظـــلــلت تــنـــفـــخ فــيـه تــنــفخ فـــيه  وكــنت أمـــتــثل فى
ــتـــطـــايــر بـــهـــجــة لـــكل مـــا يـــعــدنـى به ذلك الـــشـــرر ا
كالـنجوم من أحالم حتلم بـسـماء أكـثر وتنتـظر أفقا
أغــزر  خـارج هــذا األفق الــهــزيل  الــذى يــتـيـه فـيه

غيرى !..
(بسخرية مرة ..)

فما أنا منهم بالعيش فيهـــــم 
ولكن معدن الذهب الرغـــــــــــام 
وكم من جبال جبت تشهد أننى 

اجلبال وبحر شاهد أننى البحـــــــر
وإنى لــنــجـم تــهــتــدى بى صــحــبـــتى ... بل أنــا مــالك

األرض !!...
وحتقر عندى همتى كل مطلب 
تطاول دى ا ويقصر فى عينى ا

كأنى دحوت األرض من خبرتى بها
كأنى بنى اإلسكندر السد من عزمى 

وظـلـلت أصـعـد أصـعـد أصـعـد ... حـتى كـبـا الـبرق ;
البرق كبا- بينما يحاول اللحاق بى !!!...

رارة ... ثم ..) (يضحك 
ولم أنـتــبه إلى عـ (كــافـور) !... تـــلك الــتى ظــلــلت
أقـاوم اخـتراقـهـا لى كى ال ترى أنـنى رجل من لـغة 
أتـنـا ثــــر  كـالـغـبار فـيـما أقـول !  أوأنـنى أعيش فى

فمى !...

نـــعم  لم أنــتـــبه إلى أن عــ (كــافـــور) مــجــرد عــ
لـعــبـد  لـن تـرى سـواك (مـشـيـرا إلى جـثـة الـعـبـد)

مكدسا بداخلى !..           
ــديح وأن أذنـه لن تــســـمع ســواك تــلـــهج من فـــمى 

مثقل بكبريائى اجلريح !...
وحـــ بـــالــــغت فى مــــدحه وأعـــطــــيـــته مـن الـــفـــضل
والسـؤدد مالـيس له- طمعـا فى والية أحـد األقاليم

 كما وعدنى ... 
أكان ذلك األسود يرى أننى مجرد شحاذ يستجدى
بـلـدا ليـحكـمه?!... يـقيـنا ,ولـعـله كان يـضـحك بـينـما

اء وجهى !... يغسل سواد وجهه 
أقـدّرعـلىّ أن أحـيـا دائـمـا أبـدا فى ظل سـيـد عظـيم
?! ... دائما أبدا أنا فى ظاللهم وأنت فى ظلى !..
إلى مـــــتى ســــنـــــظل ظـالال حتــــيــــا فـى ظالل أخــــرى

...!!?
ما أحلك الظل وما أثقله ح ينطبع على ظل آخر

...!
لـكن (كـافـور) هــو اآلخـر كــان يــحـيــا فى ظل ســيـده
اإلخــشــيـد  وظل يــحـكـم بـاسم ولــديه  حــتى سـرق

منهما العرش ...
(لــلـعــبـد) تـــمــامــا مـــثــلـــمــا أردت أن تــســـرق مــالى 
ومثـلما أردت أن أسرق من (كافور) إحدى الواليات

..!
أكـان يــضـحك ?!... ذلك الــظل  أكـان يــضـحك ?!!
... هـل صــار نــاصــعــا فى قــصــائــدى كــبــدر الــدجى

?!!! .. يالسـواده
قيت !...  ا

( متحوال... )
تلك القصائـد يجب أن تشهد أننى لم أكن غير لغة
صنـعتهـا القـبائل لتـرى فيهـا العـواصم وجوه ملـوكها

الشائهة !..
(يـطـوح بـاجلـثـة بـعـيـدا) .. نـعـم  الـكـوفـى الـهـارب
بـحـلمـه الى البـوادى كـان يصـنع من الـتاريخ سـطـحا

لتطفو عليه جثث من مدحهم !...
ــســرح  ثـم يــتالشى (نـــعــيق الـــغــربــان يـــجــتـــاح ا

بالتدريج ...)
لكن رجال واحـدا فى حلب  يدعى (سـيف الدولة)
 حـ التـقـيت به  أدركت أنـنى عـثرت أخـيـرا على

نفسى فى أمير  وأى أمير !... بل ملك ! ...
كانه أيامــــــــــه ملك زهت 

حتى افتخرن به على األيـــــــــــام !...
مــلــيــكى ... يــامــلـيـك الــعــرب ... سـأفــتـح بـابــا عــلى
داخــــلـى   فــــهل أراك - كـــــمــــا كــــنت أراك دائــــمــــا-
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

صرية من العالمات التى البد أن يقف عندها سلسالت ا > تظل مشاركتها فى ا
سلسالت التى شاركت فيها: الدم والنار  للمخرج سمير سيف تابع  ومن أهم ا ا

ومن تأليف وحيد حامد.

> وصفها الناس بصفات تؤكد قربها احلميم من قلوبهم  فكانت األخت والعمة
وت الي فى العالم العربى لكن ا ا أدركت أنها دخلت منذ زمن قلوب ا واألم ر
والرحيل كان احملك احلقيقى ليظهر كم أحبها الناس .
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كان بـإمكانك أن تـكون هنـا  دائما كـان بإمكانك أن
تكون هنا 

فى هذا القلب  لترى ما أري !...
( حلظة صمت قصيرة يبدو خاللها متأسيا ... )

أال تقدر على شئ حيالى ?!...
ال الـعواصم وال البـشر .. الصـحارى فقط هى التى
اذا فررنا بها إلى مجد لم نبلغه أبدا ?!... تعلم - 

(يلتفت إلى العبد ... )
ـوت بعدما تـخلصت من الزمن كـم تبدو كامال فى ا

...!
لــعــلك اآلن مـكــتف بــذاتـك .. لـعــلك قــابع فى هـدوء

وراء تلك احلدود التى وضعتها لنفسك!...
فـــلــتــواصـل مــوتك إذن ... مــثـــلــمــا أواصـل حــيــاتى 
ـتـلــئـا حـتى احلــافـة بـصـحــراء عـذبـتـنى (يـنـهض) 

كثيرا ..
( ثم متحوال ...)

هل أبـدو كــصـوت بـال فم يـصّــاعـد من فــجـوة تــمـتـد
عميقا فى هذا الليل ?...

ــــا مــــوتك خــــزالن هــــائل يــــجــــتــــاحــــنى اآلن ... كــــأ
يخدش حيائى !...

(ثـم فــجـأة) أمـــا من أحــد يـــهش عـــنى هـــذا احلــزن
الـذى تـطــلـقه عـلىّ ?!... أكـنت تـعـلم بـهـشـاشـة قـلـبى
?.. أكــــنـت تــــقـــــرأ مــــا كـــــتب عـــــلى جـــــدران وحــــدتى

وصمتى ?!...
أآلن .. أآلن ... أقذف بـنفـسى بعـيدا  أمـام حياتى
كــلـهــا  فال أرى غــيــر غــيـمــة  مــجــرد غــيـمــة تــعــبـر

الصحـراء إلى حتفها !...
(أصـوات صــاخــبــة: عـويـل وصـيــاح مــكــتــوم- أشـبه
بــزمــجــرة عــواصف .. يــبــدو مــرتــعــبــا  يـبــادر إلى
ــسك به ويــجـرى فى كل االجتــاهـات - الــسـيف و

ا يتوقع هجوما ما  ثم يصيح ...) كأ
ـــان الـــغالظ أال تـــغـــدر بى ?!... ألم حتـــلف لـى األ
ـا وعدت به !.. وألنك كنت سـاخطا لـكنك لم تف 
عـلى مـا قدّر لك مـن حدود ال تـنهـض بعبء مـا تري

لـكنـك كنت تـطـفـو فى روحى كـفقـاعـة من نـار وتـهيم
فى نـفـسى كـشـبح ... سـنـوات وسـنـوات وأنت تـطـفو
وتــهــيم  دافــعـا إيّــاى تــارة إلى الــتــصــاغــر أمـامــهم 
وتـارة أخـرى تـلـوّح بتـاج آخـر  وتـهـمس لى -: ( لـقد
ولـــد ت فى فـــســـاد عـــظـــيم .. وفى دم ال آخـــر له ..
وها أنت تتنـفس غبار مُلك هائل يتداعى  فى زمن

تتماهى فيه احلدود ب النقائض !...   
أال تـريـد من زمـنك ذا أن يـبـلـغك مـا ليـس يبـلـغه من

نفسه الزمن ?
 أال تــتــطــلّع إلـى مــكــانــة رفـيــعــة تــرجــوهــا?!... لم ال
ـدحه?!.. ألم تـقل يـوما تـكـون األميـر الـذى يـتـغـنى 

–
إذا غامرت فى شرف مـــروم 

ا دون النجـــوم  فال تقنع 
وقلت أيضا -

إلى كم ذا التخلف والتوانــــــى  
وكم هذا التمادى فى التمادى

عالى  وشغل النفس عن طلب ا
ببيـع الشعر فى سوق الكسـاد !!...

ــا كـنـت تـدرك هــذا  إال أنك ال تــفــعل شــيــئـا ... ر
كأنك تـستمـر أن تصنع من قـلبك كيـسا وحتشــــوه
ا به  لتعود بـاحلصى وعندمـا تتوجّع منه تفـرغه 
وحتـــشــــوه وتــــتـــوجّـع وتـــفــــرغه ثـم حتـــشــــوه وتــــتـــوجّع
وتــفــرغه !!! .... إلـى مـتـى ســتـظـل حتــتـرق ثـم تــولـد
من رمـادك لـتـحــتـرق من جـديـد ?!... أال تـعـلــــــم أن

اجملد للسيف ال للقلم ? ..
نصور - ( تاج بغداد (الـقبة اخلضراء) فى قصـر ا
وعـلم الـبـلد ) .. ســقـطت مـنـذ سـنـوات  وكـان هـذا
الـسـقـوط - كـمـا خــمـنت- إرهـاصـا بـإفـول جنم بـنى
الـــعــبـــاس.. وهـــاهم صـــاروا ألـــعـــوبـــة فى يـــد أجـــنــاد
الـــفــرس والـــتـــرك والـــديــلـم ... وغــيـــرهم مـن شــذاذ
ــال ن الهم لـــهم إال جـــمـع ا األرض وأفـــاقـــيـــهـــا  

وتكديـــــس الثروات !...
ــــاذا تــــتــــركــــهم ــــا فى أيــــديــــهـم ? ..  ألــــست أولـى 

اللغة ...
(أنا من نظر األعمى إلى أدبى

وأسمعت كلما تى من به صمم)
لـذا حمـلـتنى األمـانى الـكـبار بـ جـوانحـهـا ولم تزل

.....
(وإن أكن معجبا فعجب عجيب
لم يجد فوق نفسه من مزيــد)

ومع ذلك لـم أنل من احلـــيـــاة مـــاأنــا أهـل له  بل لم
أنل غـــيــر يـــأس صــار له مـــقــامـــا وطــيـــدا فى قـــلــبى

احملزون !...
ولـو تعـلم .. من الـعـسيـرعـلى مـثلى أن يـقـضى نـحبه
ـديح فى دون أن يــفـقـأ عـ قـا تـله !.. لـذا وزّعت ا
الـــقــصــائـــد بـــيــنى بـــ األمــراء  وفــخــرت بـــنــفــسى
وأثـنـيت عـليـهـا  بيـنـما أفـخـر بـهم وأثنى عـلـيهم ! ..
ـــا فى نــفــسـى وأقــتــسم نـــعم كــان عــلـىّ أن أجــهــر 
ـمدوح مـعا ـادح وا ـديح معـهم .. لـو تفـهم  كنت ا ا

 ... !
لكـنك لم تكن راضـيا  وظـللت تـدفع بى من اخللف
 تـــدفع بى من اخلـــلف  كى أنــزلـق خــارج نــفــسى 
على بالط األمراء وألعق العطايا !.. مدعيا أنه :

ن قل ماله ( المجد فى الدنيا 
ن قل مجده)       وال مال فى الدنيا 

ولم أزل أذكــر قـــولك لى بــأن(الــثـروة الــكـبــيـرة هى
اإلنـسان الكبير) لم أزل أذكر ... لـكنك لم تقل لى
(كـيف يصـير إنـسان مـا كبـيرا بـينـما يـتصـاغر أمام
ـدوحـيه ?!..)- لم تـقـل شـيـئــا  وادعـيت الــصـمم

...!!
ـــقـــبض الـــســــيف- وهـــو مـــغـــروس فى ـــسـك  )
األرض- ويـثـنـيه بقـوة  ثم يـتـركه ... الـسـيف يروح

ويجئ بسرعة حلظة صمت  ثم ... )
ـدحه وعــبـد قـضــيت الــعـمــر  بـ أمــيــر يـغــريـنـى 
يـغريـنى بقـتله ... لكـننى كـنت أعرف أن احلـرية إما
أن تسـرق وإما أن تـشتـرى .. وألننى لـست بسارق 

كان علىّ أن أدفع الثمن صاغرا ...

يـــســـتـــعـــلـــون بك عـــلى أقـــرانـــهم وأشـــبـــاهـــهــــــــم من
األراذل واألوغـاد ?!... أال تشـعر بـاحلط من قدرك

....!!!!?
      أيــــهـــا األحـــمق !.. مـن هم دونك بــــلـــغـــوا دست
الـــوزارة وكــرسى اإلمـــارة وأنت كـــمـــا أنت  ال تـــزيــد

عــــــن مادح يثاب على مدحه !!... 
ما قيمة كل تلك الـقصائد التى جادت بها قريحتك
إن لم تـعـثـر من ورائـهـا عـلى واليـة تـتـوالهـا?! .. أكل
تـلك الـقـصـائـد ال تـفى بـثـمن مـقـعـد مـا فى واليـة ما

... !!!!!?
لــــيس الـــتــــعـــلـل بـــاألمــــانى من إربــــك وال الـــقــــنـــاعـــة

باإلقالل من شيمــك أليس كذلك ?!...) ..
(حلظة صمت  ثم ...)

كـنت تـخـوض بى فى وحل أحالم حتـلـلت عـلـى طول
الــطـريق إلى الـعـواصم !... وحــرمـتـنى لـذة أن أحـيـا
عــلى ظـــهــر ســـحــابــة مـن لــغــة  كـــنت قــد أعـــددتــهــا
لنـفـسى  كى أرى التـيجـان- كل التـيجـان- مطـفأة 

ال يلمع من بينها غير تاج شعرى !..
نـعم  لقد أسقـطتنى عن صهوة الـلغة إلى حضيض
مراء اليـطاق ... وحولـتنى إلى كـومة من الغـثاثات 

وكان علىّ أن أفعل شيئا  وها أنا قد فعلت !...
( يـجلس عـلى صخـرة مجـاورة  ويظل يلـهث حتى
يـهـدأ ... حلــظـة صـمـت طـويـلــة نـســبـيـا -  يــنـظـر

خاللها إلـــــى الصحراء ... )
إنه وجهى  مع الرمال !...

بينما روحى حتترق 
أو أمّحى !...

ـــا كـــنت بـــحـــاجـــة إلى كل تـــلـك الــصـــحـــارى كى كـــأ
أمّحى !...

سأغلق الباب  كى ال أزعج (سيف الدولة) ..
وكى ال أزعج الليل !..

سأغلق الباب - سأغلق باب قلبى علىّ ...
فهل تسمعنى ? ..

هل تسمعنى يا أمير ?!...

(صـائـحا- فـجأة ..) أيـهـا الـلـيل .... ال تـنـسكب فى
روحى هكذا !... كفى  كفى ..!...

أل  بهذا (للعبد) أيها العبد  ال تعلن موتك على ا
الصخب  كفى !... 

(حلظة صمت  ثم متحوال ..) 
حـــتى فى مـــوتك تـــســتـــعــر فى وجـــودى وحتــرقه !..

كأننى الوهم وكأنك احلقيقة !...
أمحتم علىّ أن أرى وجهى فى مرآة وجهك ?!...

(وقد هد قليال ... )
أعـرف أن كال  مـنـا كـان يـعـد لـآلخـر مـيـتـة رائـعة ..
وأعـرف أن ثـمـة مرثـيـة أخـيرة حتـتم عـلى أحـدنـــــــا
أن يــلـقــيـهــا فى اآلخـر ... لــكـنــنى لم أكن أعـرف أن

وت مريع إلى هذا احلد !... ا
لو تعرف كم أبدو وحيدا فى األلم !...

(ثم صائحا فجأة  بغضب ... )
ـوتك هــكـذا ?!... من أنـت أيـهـا ــاذا أنـا مــفـجــوع 
الــعـبــد الـبـائس ?!! .. مـن أنت ?!!! .. ألم تـعش فى
ظــــلى سنوات وسنوات ? .. ألم تتسلل إلى وجودى
فى غـفلـة مـنى وتـتخـذ من هـذا الـوجود مـسـكـنا لك
?.. وظـللت تنخر فيه تنخر فيه حتى أهدرتنى !...

وتك إذن ?!... اذا أنا مفجوع 
هى فــرحــة مــيـــتــة  مــيــتــة .... تــتـــمــدد فى قــلــبى 

وليس لى أن أنكرها !..
ــوت هــكــذا  نــعـم ... ال تــضع رأسك عــلى صــدر ا
فلن يسعك غير قلبى- الذى ظل يضخ دم السخط

عليك
حتى صرت جزءا منه !!...
فى قلبى غصّة من قلبى !..

ـرء مـا بداخـله عـلى هذا آه ... مـا أروع أن يـلمس ا
النحو  وما أقساه أيضا !...

ا يدفع عن نـفسه تهـمة ما ( يـنفجـر - فجأة- كـأ
(...

كـنت تـغـيـر عـلىّ ولم تـكف عـن اإلغارة عـلىّ  وكـنت
أتـــوارى خــجال وراء روعـــة قــصـــائــدى بـــيــنـــمــا تــوزّع
ـمدوح  نـظير عـطاياهم !.. مـــــاء وجـهى على ا
كــان يـجب أن تــكف  وكــان يـجـب أن أكف عن هـذا

الوجود الغث!...
(متحوال)

فـلتـرجتف فى أنقـاضك كيـفـما شـئت وال تنـظر إلىّ
هـــكــذا  فـــلن أنــزلق حتـت مــوتك  وســـأمــضى إلى
مـاهــو أبــعــــد من جــثـــتك  مـزهــوا بـنــفــسى- ألنـنى
شــاعـر ... أفــتح الـلــغـة وقــتـمــا أشـاء  أفــتـحــهـا عن
آخـرهـا وأدخل جـســـــــدى لـيـصـيـر لـغـة ; جـسـد من
لـغــة  يـتــمـدد خــارج زمـنه  كــحـلم ســاطع  يـلــمـسه

القراء فى أزمنتهم  فيتوهجـــــون ضوءا ...
ـــوت تــغـــمــره أمــا جـــســدك  فـــســـيــظل راقـــدا فى ا

النهاية !...
لـعـلك تـقدّر اآلن جـسـامـة ما أقـدمت عـلـيه ن وح
جـعــلت مـنى آخــر مـتــسـول عــظـيم  لم تــفـهم أن كل

من مدحتهم لن يبقى منهم غير قصائدى ...
(يـتـقـدم إلى اجلـثة ويـجـذبـهـا بـقـوة إلى مـنـتصف

سرح ..) ا
أآلن علىّ أن أخفيك حتت سحابة عابرة !! ... 

(يضحك ويغنى ساخرا...)
( بأبى من وددته فافترقنـا

وقضى الله بعد ذاك اجتماعا
فافترقنا حوال فلما التقينا

كان تسليمه علىّ وداعــــــا )
هـذان الـبيـتـان همـا أول مـانظـمت من الـشعـر  وأنا
بـعد صـبى  وبرغـم ما بهـما مـن تكلـف وركاكة  إال
أنــنـى بــهـــمـــا أدركت مـــآلى كــلـه  ولــعـــله مـــآلك أنت

أيضا وحقيقة مسعاك !...
(يـــضــحك ...) أبــــدو مـــرحـــا فـى قـــســـوتـى  ألـــيس

كذلك ?!...
(متحوال)

ولـــو تـــعــلـم ... لــكـــنك ال تـــعـــلم  واســـتــكـــثـــرت عــلىّ
امتناعى عن الذل !... واسـتكثرت علىّ استعظامى
ــمـدوحــ !.. ولـو تــعـلم  لــكـنك ال لــنـفــــسى أمـام ا
تــعـلم  أنــا أفـضل مـن سـعت به قــدم  أنـا درّة هـذه

كبحه !...
(يغرس السيف فى األرض)

ـا قـطـعة من الـلـيل حتـرق قـلبى أهـو اللـيل ?!... كـأ
!.. أيتفحم القلب من كثرة احلزن ?! ...

لـقـد فــاجـأنى  احلـزن فــاجـأنى- دون أن أتـأهب له
...!

ياإلهى !..
ـا أهـكـذا ســريـعـا ?!!... يـالــهـشـاشــتى !... أبـدو كـأ
أســقـط من ثـــقب فى الـــزمن  إلى عـــراء مــهـــجــور 

أتكاثر فيه وحدى !...
ماأتعسنى !... (للعبد) وما أتعسك !... 

قــتـلتـك كى أرى فـرحـتى فـإذا بى ال أرى غـيـر موتك
 ..!

كنـت أظن أننى سـأكتـمل بقـتـلك فإذا بى مـثقل بـهذا
الـقـتل !.. لـقـد أفسـدت عـلىّ الفـرح الـذى وعدت به

قلبى !.. 
نعم  قلبى مثـقل بقتلك وال مهرب لى !...

هل مت حقا ?!...
أمـا من شئ يحول بـينى وب الـريح التى تنهض من

جثـتك  وتقـتادنى إلى حيث الفجيعة?!...
يالروعة موتك !...

ويالفجيعتى فيك !...
ــوت بال أحـــقـــا صــرت حلـــمـــا بــاردا مـــســـافــرا فـى ا

تاريخ  بال ألق ?!!...

فى جحيمى !..
ويـالبهـجتى بقـتلك !.. بهـجتى بقـتلك أكبـر كثيرا من
بــهـجـتى بــالـهـرب من (كـافــور) !.. ويـالـهــا من بـهـجـة

...!
وتك تلـئة  (بألم) تـمتـد فى قلبى كـهوة سحـيقـة 

...!!
(حلظة صمت  ثم متحوال فجأة ... )

أجتحدنى ?  أجتحد سيدك ?!! ...
هــنـــاك قــبــائـل الحــصــر لـــهــا  تـــصــحّــرت مـن كــثــرة
الــنـسـيـان .. قـبـائل تــشـرّبـتـهـا الـصــحـراء .... لـكـنـهـا

أنبتت شجـرة واحدة ; هى (أنا) !...
وهـا أنـت جتـحـدنـى !... جتـحــد الـشــجـرة الــوحـيـدة
الـتـى أظـلــتك من الــقـيظ الــذى اســتـعــر فى وجـودك
!... كـيف خـطـر لك أن تــقـطع تـلك الـشـجـرة طـمـعـا

فى الظل اخملبوء بداخلها ?!! ...
أم تــراك حتــســـدنى ?!! .... كــأنك لم تــكن شــاهــدا
على ما اضطـررت إلى دفعه من ثمن باهظ  نظير

مايُرى من حريتى ?!...
(يتأمل اجلثة قليال ... ثم بألم ..)

ـا بــعض دمى أو بـعض روحـى يـومض مــتأل لـئـا كــأ
إذ يخرج من جسدك إلى األبد !...

هى بـهـجـة أخـرى  أوهـكـذا تـبـدو ... أسـتـشـعـرها 
وأكاد أمسك بها  لكنها تفر من يدى كسحابة !...
بيـنما شئ مـا ينثال وئـيدا فى قلـبى  وال سبيل إلى

شهد األول  ا
تنبى) واقفا  –وفى يده (يرفع الستار على (ا

سيف المع  –أمـام (جثـة عبد أسـود) مسـجاة على
األرض

... ويـبدو أنه أتى عـليه لتـوه  يلـهث  بينـما يـنظر
ـسـكا إلـيه بـغضب .. ثم - فـجـأة - ينـقض عـليه 

بتالبيبه
بقوة ... )
تنبى : ا

ـرآى غضبى يرقص عاصفا أترتاع اآلن فى موتك 
على أنقا ضك ?!.. أيها األحمق !..
( يضع السيف قبالة وجه العبد ..) 

انـظـر .. انظـر جـيدا  لـتـرى كـيف تتـيه فى غـياهب
سـيـفى وتدفن فى بـريـقه إلى األبد!.. انـظر  لـترى

عواقب ما انسقت إليه من إثم فى حق الريح !..
أتــسـرقــنى ?!.. أتــســرق الــريح ?!!... هــا هى تــفـتح
دمك عن آخره وتفـرغ به كل ما لديها من عواصف

..!
أ فون !... أيها ا

(يـدفعه بقوة  ويـقف - بينما يـلهث - والسيف فى
يده ...)

لــقــد غــامــرت حـــ تــقــاســمت احلــيــاة مع رجل فى
ذروة االحـــمـــرار ... لـــقــــد غـــامـــرت حـــ اجـــتـــرأت

ومددت يدك
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

صرية من العالمات التى البد أن يقف عندها سلسالت ا > تظل مشاركتها فى ا
سلسالت التى شاركت فيها: الدم والنار  للمخرج سمير سيف تابع  ومن أهم ا ا

ومن تأليف وحيد حامد.

> وصفها الناس بصفات تؤكد قربها احلميم من قلوبهم  فكانت األخت والعمة
وت الي فى العالم العربى لكن ا ا أدركت أنها دخلت منذ زمن قلوب ا واألم ر
والرحيل كان احملك احلقيقى ليظهر كم أحبها الناس .
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كان بـإمكانك أن تـكون هنـا  دائما كـان بإمكانك أن
تكون هنا 

فى هذا القلب  لترى ما أري !...
( حلظة صمت قصيرة يبدو خاللها متأسيا ... )

أال تقدر على شئ حيالى ?!...
ال الـعواصم وال البـشر .. الصـحارى فقط هى التى
اذا فررنا بها إلى مجد لم نبلغه أبدا ?!... تعلم - 

(يلتفت إلى العبد ... )
ـوت بعدما تـخلصت من الزمن كـم تبدو كامال فى ا

...!
لــعــلك اآلن مـكــتف بــذاتـك .. لـعــلك قــابع فى هـدوء

وراء تلك احلدود التى وضعتها لنفسك!...
فـــلــتــواصـل مــوتك إذن ... مــثـــلــمــا أواصـل حــيــاتى 
ـتـلــئـا حـتى احلــافـة بـصـحــراء عـذبـتـنى (يـنـهض) 

كثيرا ..
( ثم متحوال ...)

هل أبـدو كــصـوت بـال فم يـصّــاعـد من فــجـوة تــمـتـد
عميقا فى هذا الليل ?...

ــــا مــــوتك خــــزالن هــــائل يــــجــــتــــاحــــنى اآلن ... كــــأ
يخدش حيائى !...

(ثـم فــجـأة) أمـــا من أحــد يـــهش عـــنى هـــذا احلــزن
الـذى تـطــلـقه عـلىّ ?!... أكـنت تـعـلم بـهـشـاشـة قـلـبى
?.. أكــــنـت تــــقـــــرأ مــــا كـــــتب عـــــلى جـــــدران وحــــدتى

وصمتى ?!...
أآلن .. أآلن ... أقذف بـنفـسى بعـيدا  أمـام حياتى
كــلـهــا  فال أرى غــيــر غــيـمــة  مــجــرد غــيـمــة تــعــبـر

الصحـراء إلى حتفها !...
(أصـوات صــاخــبــة: عـويـل وصـيــاح مــكــتــوم- أشـبه
بــزمــجــرة عــواصف .. يــبــدو مــرتــعــبــا  يـبــادر إلى
ــسك به ويــجـرى فى كل االجتــاهـات - الــسـيف و

ا يتوقع هجوما ما  ثم يصيح ...) كأ
ـــان الـــغالظ أال تـــغـــدر بى ?!... ألم حتـــلف لـى األ
ـا وعدت به !.. وألنك كنت سـاخطا لـكنك لم تف 
عـلى مـا قدّر لك مـن حدود ال تـنهـض بعبء مـا تري

لـكنـك كنت تـطـفـو فى روحى كـفقـاعـة من نـار وتـهيم
فى نـفـسى كـشـبح ... سـنـوات وسـنـوات وأنت تـطـفو
وتــهــيم  دافــعـا إيّــاى تــارة إلى الــتــصــاغــر أمـامــهم 
وتـارة أخـرى تـلـوّح بتـاج آخـر  وتـهـمس لى -: ( لـقد
ولـــد ت فى فـــســـاد عـــظـــيم .. وفى دم ال آخـــر له ..
وها أنت تتنـفس غبار مُلك هائل يتداعى  فى زمن

تتماهى فيه احلدود ب النقائض !...   
أال تـريـد من زمـنك ذا أن يـبـلـغك مـا ليـس يبـلـغه من

نفسه الزمن ?
 أال تــتــطــلّع إلـى مــكــانــة رفـيــعــة تــرجــوهــا?!... لم ال
ـدحه?!.. ألم تـقل يـوما تـكـون األميـر الـذى يـتـغـنى 

–
إذا غامرت فى شرف مـــروم 

ا دون النجـــوم  فال تقنع 
وقلت أيضا -

إلى كم ذا التخلف والتوانــــــى  
وكم هذا التمادى فى التمادى

عالى  وشغل النفس عن طلب ا
ببيـع الشعر فى سوق الكسـاد !!...

ــا كـنـت تـدرك هــذا  إال أنك ال تــفــعل شــيــئـا ... ر
كأنك تـستمـر أن تصنع من قـلبك كيـسا وحتشــــوه
ا به  لتعود بـاحلصى وعندمـا تتوجّع منه تفـرغه 
وحتـــشــــوه وتــــتـــوجّـع وتـــفــــرغه ثـم حتـــشــــوه وتــــتـــوجّع
وتــفــرغه !!! .... إلـى مـتـى ســتـظـل حتــتـرق ثـم تــولـد
من رمـادك لـتـحــتـرق من جـديـد ?!... أال تـعـلــــــم أن

اجملد للسيف ال للقلم ? ..
نصور - ( تاج بغداد (الـقبة اخلضراء) فى قصـر ا
وعـلم الـبـلد ) .. ســقـطت مـنـذ سـنـوات  وكـان هـذا
الـسـقـوط - كـمـا خــمـنت- إرهـاصـا بـإفـول جنم بـنى
الـــعــبـــاس.. وهـــاهم صـــاروا ألـــعـــوبـــة فى يـــد أجـــنــاد
الـــفــرس والـــتـــرك والـــديــلـم ... وغــيـــرهم مـن شــذاذ
ــال ن الهم لـــهم إال جـــمـع ا األرض وأفـــاقـــيـــهـــا  

وتكديـــــس الثروات !...
ــــاذا تــــتــــركــــهم ــــا فى أيــــديــــهـم ? ..  ألــــست أولـى 

اللغة ...
(أنا من نظر األعمى إلى أدبى

وأسمعت كلما تى من به صمم)
لـذا حمـلـتنى األمـانى الـكـبار بـ جـوانحـهـا ولم تزل

.....
(وإن أكن معجبا فعجب عجيب
لم يجد فوق نفسه من مزيــد)

ومع ذلك لـم أنل من احلـــيـــاة مـــاأنــا أهـل له  بل لم
أنل غـــيــر يـــأس صــار له مـــقــامـــا وطــيـــدا فى قـــلــبى

احملزون !...
ولـو تعـلم .. من الـعـسيـرعـلى مـثلى أن يـقـضى نـحبه
ـديح فى دون أن يــفـقـأ عـ قـا تـله !.. لـذا وزّعت ا
الـــقــصــائـــد بـــيــنى بـــ األمــراء  وفــخــرت بـــنــفــسى
وأثـنـيت عـليـهـا  بيـنـما أفـخـر بـهم وأثنى عـلـيهم ! ..
ـــا فى نــفــسـى وأقــتــسم نـــعم كــان عــلـىّ أن أجــهــر 
ـمدوح مـعا ـادح وا ـديح معـهم .. لـو تفـهم  كنت ا ا

 ... !
لكـنك لم تكن راضـيا  وظـللت تـدفع بى من اخللف
 تـــدفع بى من اخلـــلف  كى أنــزلـق خــارج نــفــسى 
على بالط األمراء وألعق العطايا !.. مدعيا أنه :

ن قل ماله ( المجد فى الدنيا 
ن قل مجده)       وال مال فى الدنيا 

ولم أزل أذكــر قـــولك لى بــأن(الــثـروة الــكـبــيـرة هى
اإلنـسان الكبير) لم أزل أذكر ... لـكنك لم تقل لى
(كـيف يصـير إنـسان مـا كبـيرا بـينـما يـتصـاغر أمام
ـدوحـيه ?!..)- لم تـقـل شـيـئــا  وادعـيت الــصـمم

...!!
ـــقـــبض الـــســــيف- وهـــو مـــغـــروس فى ـــسـك  )
األرض- ويـثـنـيه بقـوة  ثم يـتـركه ... الـسـيف يروح

ويجئ بسرعة حلظة صمت  ثم ... )
ـدحه وعــبـد قـضــيت الــعـمــر  بـ أمــيــر يـغــريـنـى 
يـغريـنى بقـتله ... لكـننى كـنت أعرف أن احلـرية إما
أن تسـرق وإما أن تـشتـرى .. وألننى لـست بسارق 

كان علىّ أن أدفع الثمن صاغرا ...

يـــســـتـــعـــلـــون بك عـــلى أقـــرانـــهم وأشـــبـــاهـــهــــــــم من
األراذل واألوغـاد ?!... أال تشـعر بـاحلط من قدرك

....!!!!?
      أيــــهـــا األحـــمق !.. مـن هم دونك بــــلـــغـــوا دست
الـــوزارة وكــرسى اإلمـــارة وأنت كـــمـــا أنت  ال تـــزيــد

عــــــن مادح يثاب على مدحه !!... 
ما قيمة كل تلك الـقصائد التى جادت بها قريحتك
إن لم تـعـثـر من ورائـهـا عـلى واليـة تـتـوالهـا?! .. أكل
تـلك الـقـصـائـد ال تـفى بـثـمن مـقـعـد مـا فى واليـة ما

... !!!!!?
لــــيس الـــتــــعـــلـل بـــاألمــــانى من إربــــك وال الـــقــــنـــاعـــة

باإلقالل من شيمــك أليس كذلك ?!...) ..
(حلظة صمت  ثم ...)

كـنت تـخـوض بى فى وحل أحالم حتـلـلت عـلـى طول
الــطـريق إلى الـعـواصم !... وحــرمـتـنى لـذة أن أحـيـا
عــلى ظـــهــر ســـحــابــة مـن لــغــة  كـــنت قــد أعـــددتــهــا
لنـفـسى  كى أرى التـيجـان- كل التـيجـان- مطـفأة 

ال يلمع من بينها غير تاج شعرى !..
نـعم  لقد أسقـطتنى عن صهوة الـلغة إلى حضيض
مراء اليـطاق ... وحولـتنى إلى كـومة من الغـثاثات 

وكان علىّ أن أفعل شيئا  وها أنا قد فعلت !...
( يـجلس عـلى صخـرة مجـاورة  ويظل يلـهث حتى
يـهـدأ ... حلــظـة صـمـت طـويـلــة نـســبـيـا -  يــنـظـر

خاللها إلـــــى الصحراء ... )
إنه وجهى  مع الرمال !...

بينما روحى حتترق 
أو أمّحى !...

ـــا كـــنت بـــحـــاجـــة إلى كل تـــلـك الــصـــحـــارى كى كـــأ
أمّحى !...

سأغلق الباب  كى ال أزعج (سيف الدولة) ..
وكى ال أزعج الليل !..

سأغلق الباب - سأغلق باب قلبى علىّ ...
فهل تسمعنى ? ..

هل تسمعنى يا أمير ?!...

(صـائـحا- فـجأة ..) أيـهـا الـلـيل .... ال تـنـسكب فى
روحى هكذا !... كفى  كفى ..!...

أل  بهذا (للعبد) أيها العبد  ال تعلن موتك على ا
الصخب  كفى !... 

(حلظة صمت  ثم متحوال ..) 
حـــتى فى مـــوتك تـــســتـــعــر فى وجـــودى وحتــرقه !..

كأننى الوهم وكأنك احلقيقة !...
أمحتم علىّ أن أرى وجهى فى مرآة وجهك ?!...

(وقد هد قليال ... )
أعـرف أن كال  مـنـا كـان يـعـد لـآلخـر مـيـتـة رائـعة ..
وأعـرف أن ثـمـة مرثـيـة أخـيرة حتـتم عـلى أحـدنـــــــا
أن يــلـقــيـهــا فى اآلخـر ... لــكـنــنى لم أكن أعـرف أن

وت مريع إلى هذا احلد !... ا
لو تعرف كم أبدو وحيدا فى األلم !...

(ثم صائحا فجأة  بغضب ... )
ـوتك هــكـذا ?!... من أنـت أيـهـا ــاذا أنـا مــفـجــوع 
الــعـبــد الـبـائس ?!! .. مـن أنت ?!!! .. ألم تـعش فى
ظــــلى سنوات وسنوات ? .. ألم تتسلل إلى وجودى
فى غـفلـة مـنى وتـتخـذ من هـذا الـوجود مـسـكـنا لك
?.. وظـللت تنخر فيه تنخر فيه حتى أهدرتنى !...

وتك إذن ?!... اذا أنا مفجوع 
هى فــرحــة مــيـــتــة  مــيــتــة .... تــتـــمــدد فى قــلــبى 

وليس لى أن أنكرها !..
ــوت هــكــذا  نــعـم ... ال تــضع رأسك عــلى صــدر ا
فلن يسعك غير قلبى- الذى ظل يضخ دم السخط

عليك
حتى صرت جزءا منه !!...
فى قلبى غصّة من قلبى !..

ـرء مـا بداخـله عـلى هذا آه ... مـا أروع أن يـلمس ا
النحو  وما أقساه أيضا !...

ا يدفع عن نـفسه تهـمة ما ( يـنفجـر - فجأة- كـأ
(...

كـنت تـغـيـر عـلىّ ولم تـكف عـن اإلغارة عـلىّ  وكـنت
أتـــوارى خــجال وراء روعـــة قــصـــائــدى بـــيــنـــمــا تــوزّع
ـمدوح  نـظير عـطاياهم !.. مـــــاء وجـهى على ا
كــان يـجب أن تــكف  وكــان يـجـب أن أكف عن هـذا

الوجود الغث!...
(متحوال)

فـلتـرجتف فى أنقـاضك كيـفـما شـئت وال تنـظر إلىّ
هـــكــذا  فـــلن أنــزلق حتـت مــوتك  وســـأمــضى إلى
مـاهــو أبــعــــد من جــثـــتك  مـزهــوا بـنــفــسى- ألنـنى
شــاعـر ... أفــتح الـلــغـة وقــتـمــا أشـاء  أفــتـحــهـا عن
آخـرهـا وأدخل جـســـــــدى لـيـصـيـر لـغـة ; جـسـد من
لـغــة  يـتــمـدد خــارج زمـنه  كــحـلم ســاطع  يـلــمـسه

القراء فى أزمنتهم  فيتوهجـــــون ضوءا ...
ـــوت تــغـــمــره أمــا جـــســدك  فـــســـيــظل راقـــدا فى ا

النهاية !...
لـعـلك تـقدّر اآلن جـسـامـة ما أقـدمت عـلـيه ن وح
جـعــلت مـنى آخــر مـتــسـول عــظـيم  لم تــفـهم أن كل

من مدحتهم لن يبقى منهم غير قصائدى ...
(يـتـقـدم إلى اجلـثة ويـجـذبـهـا بـقـوة إلى مـنـتصف

سرح ..) ا
أآلن علىّ أن أخفيك حتت سحابة عابرة !! ... 

(يضحك ويغنى ساخرا...)
( بأبى من وددته فافترقنـا

وقضى الله بعد ذاك اجتماعا
فافترقنا حوال فلما التقينا

كان تسليمه علىّ وداعــــــا )
هـذان الـبيـتـان همـا أول مـانظـمت من الـشعـر  وأنا
بـعد صـبى  وبرغـم ما بهـما مـن تكلـف وركاكة  إال
أنــنـى بــهـــمـــا أدركت مـــآلى كــلـه  ولــعـــله مـــآلك أنت

أيضا وحقيقة مسعاك !...
(يـــضــحك ...) أبــــدو مـــرحـــا فـى قـــســـوتـى  ألـــيس

كذلك ?!...
(متحوال)

ولـــو تـــعــلـم ... لــكـــنك ال تـــعـــلم  واســـتــكـــثـــرت عــلىّ
امتناعى عن الذل !... واسـتكثرت علىّ استعظامى
ــمـدوحــ !.. ولـو تــعـلم  لــكـنك ال لــنـفــــسى أمـام ا
تــعـلم  أنــا أفـضل مـن سـعت به قــدم  أنـا درّة هـذه

كبحه !...
(يغرس السيف فى األرض)

ـا قـطـعة من الـلـيل حتـرق قـلبى أهـو اللـيل ?!... كـأ
!.. أيتفحم القلب من كثرة احلزن ?! ...

لـقـد فــاجـأنى  احلـزن فــاجـأنى- دون أن أتـأهب له
...!

ياإلهى !..
ـا أهـكـذا ســريـعـا ?!!... يـالــهـشـاشــتى !... أبـدو كـأ
أســقـط من ثـــقب فى الـــزمن  إلى عـــراء مــهـــجــور 

أتكاثر فيه وحدى !...
ماأتعسنى !... (للعبد) وما أتعسك !... 

قــتـلتـك كى أرى فـرحـتى فـإذا بى ال أرى غـيـر موتك
 ..!

كنـت أظن أننى سـأكتـمل بقـتـلك فإذا بى مـثقل بـهذا
الـقـتل !.. لـقـد أفسـدت عـلىّ الفـرح الـذى وعدت به

قلبى !.. 
نعم  قلبى مثـقل بقتلك وال مهرب لى !...

هل مت حقا ?!...
أمـا من شئ يحول بـينى وب الـريح التى تنهض من

جثـتك  وتقـتادنى إلى حيث الفجيعة?!...
يالروعة موتك !...

ويالفجيعتى فيك !...
ــوت بال أحـــقـــا صــرت حلـــمـــا بــاردا مـــســـافــرا فـى ا

تاريخ  بال ألق ?!!...

فى جحيمى !..
ويـالبهـجتى بقـتلك !.. بهـجتى بقـتلك أكبـر كثيرا من
بــهـجـتى بــالـهـرب من (كـافــور) !.. ويـالـهــا من بـهـجـة

...!
وتك تلـئة  (بألم) تـمتـد فى قلبى كـهوة سحـيقـة 

...!!
(حلظة صمت  ثم متحوال فجأة ... )

أجتحدنى ?  أجتحد سيدك ?!! ...
هــنـــاك قــبــائـل الحــصــر لـــهــا  تـــصــحّــرت مـن كــثــرة
الــنـسـيـان .. قـبـائل تــشـرّبـتـهـا الـصــحـراء .... لـكـنـهـا

أنبتت شجـرة واحدة ; هى (أنا) !...
وهـا أنـت جتـحـدنـى !... جتـحــد الـشــجـرة الــوحـيـدة
الـتـى أظـلــتك من الــقـيظ الــذى اســتـعــر فى وجـودك
!... كـيف خـطـر لك أن تــقـطع تـلك الـشـجـرة طـمـعـا

فى الظل اخملبوء بداخلها ?!! ...
أم تــراك حتــســـدنى ?!! .... كــأنك لم تــكن شــاهــدا
على ما اضطـررت إلى دفعه من ثمن باهظ  نظير

مايُرى من حريتى ?!...
(يتأمل اجلثة قليال ... ثم بألم ..)

ـا بــعض دمى أو بـعض روحـى يـومض مــتأل لـئـا كــأ
إذ يخرج من جسدك إلى األبد !...

هى بـهـجـة أخـرى  أوهـكـذا تـبـدو ... أسـتـشـعـرها 
وأكاد أمسك بها  لكنها تفر من يدى كسحابة !...
بيـنما شئ مـا ينثال وئـيدا فى قلـبى  وال سبيل إلى

شهد األول  ا
تنبى) واقفا  –وفى يده (يرفع الستار على (ا

سيف المع  –أمـام (جثـة عبد أسـود) مسـجاة على
األرض

... ويـبدو أنه أتى عـليه لتـوه  يلـهث  بينـما يـنظر
ـسـكا إلـيه بـغضب .. ثم - فـجـأة - ينـقض عـليه 

بتالبيبه
بقوة ... )
تنبى : ا

ـرآى غضبى يرقص عاصفا أترتاع اآلن فى موتك 
على أنقا ضك ?!.. أيها األحمق !..
( يضع السيف قبالة وجه العبد ..) 

انـظـر .. انظـر جـيدا  لـتـرى كـيف تتـيه فى غـياهب
سـيـفى وتدفن فى بـريـقه إلى األبد!.. انـظر  لـترى

عواقب ما انسقت إليه من إثم فى حق الريح !..
أتــسـرقــنى ?!.. أتــســرق الــريح ?!!... هــا هى تــفـتح
دمك عن آخره وتفـرغ به كل ما لديها من عواصف

..!
أ فون !... أيها ا

(يـدفعه بقوة  ويـقف - بينما يـلهث - والسيف فى
يده ...)

لــقــد غــامــرت حـــ تــقــاســمت احلــيــاة مع رجل فى
ذروة االحـــمـــرار ... لـــقــــد غـــامـــرت حـــ اجـــتـــرأت

ومددت يدك
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> شيعت جنازتها من مسجد مصطفى محمود ظهر السبت 20  مايو  2006 وأقيم العزاء
سجد احلامدية الشاذلية
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الـــــراوى: فـى حــــــوالـى الــــــســــــابــــــعـــــة
واألربع من عمره ..

يـرتـدى جـلـبـابــا عـربـيـا رثـا - ويـبـدو
حاســـــر

الرأس وقد لوحته الشمس ..
اجلثـــة  : لعبد أسود ..

كان : صحراء قاحلة ..  ا
الزمان : الليل - عام (   350هجريا) 
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سرحي جريدة كل ا

> توفيت سناء يونس فى مستشفى كليوباترا عن عمر يناهز 64  عاما بعد معاناة
رض اخلبيث الذى كان قد طال رئتها ليستفحل فى أجزاء أخرى من اجلسد. مع ا

18
يستخشن اخلزّ ح يلمسه

وكان يبرى بظفره القلــــم !!...
( أصـوات حــوافــر خـيــول وصــهـيل وجــنــود- تـأ تى
فــــــجــــــأة- يــــــبــــــادر بــــــاالخــــــتــــــبــــــاء وراء إحـــــدى
األصــوات تــقـــتــرب أكــثـــر ونــرى ظالل الـــصــخـــور
اجلـنود واخلـيـول مـلقـاة عـلى أحد جـوانب صـخرة

أخرى عمالقة ... )
كن لـلمرء أن يـختبئ فى صوت1: (بغضب) كـيف 

عراء كهذا ?!...
صوت2: نـعم  يـبـدو أنه صنـع من مادة أخـرى غـير

تلك التى صنعت منها أجسادنا !..
رارة) أتـعـنى أنه كائن من لـغة صوت3: (يـضحك 

...!?
صـوت2: لـم ال ? .. هــو أشــعــر الــشـــعــراء وأكــثــرهم
ا يكـون قد حول الصحراءإلى كلمة ; سحرا .. ور
مـجرد كـلمـة  واختبـأ فيـها  وتركـنا نـفتش عنه فى

الرمال !..
( ينفجرون بالضحك ... )

صـوت1:   يـاله من داهــيـة !.. تـعــثـر عـلى أثـره دون
أن تمسك به أبدا !..

صـوت2: لـقــد جتـاوزنــا حـدود مــصـر بــكـثــيـر  هــيـا
لنعود من حيث أتينا ..

صوت3: وما الذى سنقوله لـ (كافور) ?!..
صـوت2:  (األسـتـاذ) يــعـرف أنـه أرسـلــنــا وراء شـبح

...
( الـظالل تــنـسـحب من فــوق الـصـخــرة الـعـمالقـة

واألصوات تبتعد بالتدريج ... )
إظــــــــــالم

شـهد الثانى ا
ـسـرح عــلى مـكــان آخـر فى الــصـحـراء : ( يـضــاء ا
ـتنـبى) رمـال  صـخـور  نـعـيق غـربـان ... يـدخل (ا
حـامال (جثة العبـد)- ويبدو منهـكا تماما ... يضع
اجلـثـة عـلى األرض ويــغـرس الـسـيف ويـجـلس إلى

جوارها يلتقط أنفاسه  ثم .. )
تنبى : ا

رهان قلبى على الشعر دائما  والشعر أبدا ...
وليس بعد الشعر سوى مكان خرب أتيه فيه ..

وهـا أنــا أبـدو كــنـهــار أخـيــر يـحــتـرق فى صــحـراء ال
تأبه به ! 

- أوتعفن فى جثة خزّنت فيها نفسى !!.. 
( متحوال - للعبد )

أيكـون مـوتك هذا فـكرة سـوداء تتـمدد عـلى راحتـها
نكـوبة ?!.. وقد تـكون كابـوسا داهمنى فى نفـسى ا

فسقطت عن نفسى فى وهدة الليل !..
(حلظة صمت يبدو خاللها وقد هد قليال ...)

ا كان علىّ أن أصيح عليك قبل أن أذبحك !..  ر
اطــمــئن  هــاهى الــصـحــراء تــثــأر لك  وتـنــدلع فى

وجودى- كما أرادوا لى !..
ن ابتلى بصحبتهم ... قبحا لهم ... وويل 

( ثم فجأة ..)
ألـم أكن أحق مــنـهم بــتــلك الــعـروش الــتى يــلـوثــونــهـا
ــؤخــراتــهم?!! ...(لــلـعــبــد)لــكــنه أنت ! أنـت الـذى
أغويـتنى بـاجملد لـتلـهو بى فـى نزق حتـى النـهاية !..
ولم تـكف لم تكن تـكف- كأنك طـائر جـارح يركض
خــلف نــفــسى األخــيــر ويــحــلق فى الــســمـاوات الــتى

يسرقها منى !...
وكــنت أصـرخ: (أيـهـا الـعـبد.. إلـى أين تأخـذنى فى
هـذا الـســقـوط ?!.. وأين اجملـد?  أين اجملـد الـذى

وعدتنى به?!..)
ـــــا أهــــــمس بـه فى لــــــكن أحــــــدا لم يــــــكن يــــــصـــــغـى 
صـــــراخـى !... ســـــنـــــوات وســــــنـــــوات وانـــــا أحـــــتـــــرق

بصراخى- ألننى أعـــرف 
أن أوزارك الـتى سـتــبـقى لـلــتـاريخ لن يـحــمـلـهـا أحـد

غيرى !...
ولوّنت وجهك بدمى ورمادى الساطع !...

(حلـظة صمت يبدو خاللها مغمورا باألسى ... ثم
( ..

تـصـعـد الـتاريخ مـزهـوا بـالـصلـيل وبـالـصـهيل ... كى
تـرانى أدشن األنـاشـيـد بـاسـمك وأطـلـقـهـا فى الـلـغـة

...!?
مـلـيكى ... ألـم يزل يـردد الـتـاريخ وقع خـطاك ?!...

ألم تزل تردد اللغة وقع قصائدى ?!...
اذا انهزمنا إذن ?!!...

أكــنــا نــقــطـع الــصــحــراء إلى الــتــاريـخ أم كــنــا نــقــطع
التاريخ إلى الصحراء ?! ..

ــعــنـى الــذى اســتــصـــفــيــنــاه أكـــانت الــصــحـــراء هى ا
ألنفسنا ?!! ...

أكنـا نقاتل مـع الصحـراء دفاعا عن فـراغها  كى ال
تسرقه (الروم) من أحالمنا ?!!...

هــاهى تـتـنــاسل فى قـلــبى وتـهـدر فى عــروقى بـعـراء
يتسع بى !... 

وهـــــا أنـــــا أمــــــد يـــــدى فـى الـــــتـــــاريـخ كى أروضـه فى
صحراء تركض فى أعقابى !...

أولعلنى أغطى عراءها بجثة- قد تكون لى !...
ثم ماذا ?!   مليكى  ثم ماذا ?!!...

أال مخرج لنا من هذا الغبار الطويل ?!...
لـعـلك تلـعق اآلن مرارة الـتاريخ- فى انـهمـار (الروم)

كالرمال عليك !... 
بــيـنـمـا الـقـبــائل الـتى خـانـتك حتــكم صـحـارهـا حـول

عنقك !...
أمـا أنــا  فـحـاولت أن أقــبض بـيـديــا عـلى األيـام كى
أحـد من جــمـوحـهــا .. حـاولت أن أمـسـك بـالـضـوء 
قــبـــــل أن تـخـبـو الــنـار الـتى أوقـدنــاهـا ألجل الـعـرب
!... حــــاولت ... نـــعـم  حـــاولت .. ومــــا ذهـــابى إلى
األسود اخملتال- الـذى لذت به فى عمائى األخير 
ســوى مــحـاولــة لــلــبـدء من نــقــطــة أخـرى ... لــكــنـنى
خــدعت !  خـــدعت !.. وعــدنـــى األســـود بــالــواليــة
وتــغـافل عـنـى وتـركـنى أتــلـهّب غـيــظـا !.. نـعم  رآنى
أحــمق  أجـهل قـدر نــفـسى  فـجــارانى فــى حـمـقى
لـيصـرفنى عـنك  وليـحـملـنى على أن أكـذب كل ما
قـــلــتـه فــيـك  وبـــعــد أن كـــان مـــحـــطـــا لـــهــجـــائى راح

دائح !... يقطف من رياضى مسك ا
أيــــا شـــــر الــــدهــــور !... لك مـن كل قــــبـح بــــرقع !...
ـشفـرين أهـكـذا?!... أجتـعل األسـود اخملـصى  ذا ا

شــقوق  ا
- الــذى غض مـنى وســامـنى هـوانــا- حـاكـمــا بـأمـره

فى إقليم كمصر ?!!...
ياحلزنى علينا !...

بكل أرض وطئتها أمــــــــم
ترعى بعبد كأنها غنـــــــم

الوصول إليه  مددت يدك إلى مالى لتسرق حريتى
 لتجردنى مـــن جميل صوغى وباهر روعتى !...
أنـت !.. أنت الـذى سـقــتـنى الرتـكـاب مـا لم يـكن لى
مــفـــر من ارتــكــابه .. أنت الـــذى ربــطت نــفــسك إلى

ثور هائــــج فا قـتادك إلى سيفى !.. أنت !...
(حلظة صمت  ثم متحوال ..)

غير أنك تشبهنى فيما ذهبت إليه مع (كافور) !...
(يــــغـــرس الــــســـيـف فى األرض بــــقـــوة - األصـــوات
الـصاخـبة تـعـلو بـشـدة كعـاصفـة هـوجاء ... حلـظة
صـمت يـتــقــــــدم خاللـهـا إلى اجلــثـة ويـجـردهـا من
مالبـسـها  فـنـرى أنـهـا جـثـة لعـبـد شـديـد الـسواد 
ـسك بــقــطــعـة حــجــر صـغــيــــــرة ويـبــدأ فى حك

جلدها  بينما األصوات تتالشى بالتدريج ... )
ـا تـمـلـقــتـنى  وأذلـلت نـفـسك لى - تـمـامـا كـمـا لـطـا
أذلــلـت نــفــسى لــذلك الــعــبــد الــذى ألــقت به أســواق

النخاس إلـى عرش مصر !... 
بريق تـاجه فى عيـنيك كان يـغشى عـينىّ - ولم يكن
باستطاعـتى أن أدرك األمر تماما فى حينه !.. نعم
 كــنت تبدو مخطـوفا باحللم  مأخـوذا بالقفز فوق
الـقمم !.. حتى أشـعلت اجلمر اخملـتبئ فى نفسى 
وظـــلــلت تــنـــفـــخ فــيـه تــنــفخ فـــيه  وكــنت أمـــتــثل فى
ــتـــطـــايــر بـــهـــجــة لـــكل مـــا يـــعــدنـى به ذلك الـــشـــرر ا
كالـنجوم من أحالم حتلم بـسـماء أكـثر وتنتـظر أفقا
أغــزر  خـارج هــذا األفق الــهــزيل  الــذى يــتـيـه فـيه

غيرى !..
(بسخرية مرة ..)

فما أنا منهم بالعيش فيهـــــم 
ولكن معدن الذهب الرغـــــــــــام 
وكم من جبال جبت تشهد أننى 

اجلبال وبحر شاهد أننى البحـــــــر
وإنى لــنــجـم تــهــتــدى بى صــحــبـــتى ... بل أنــا مــالك

األرض !!...
وحتقر عندى همتى كل مطلب 
تطاول دى ا ويقصر فى عينى ا

كأنى دحوت األرض من خبرتى بها
كأنى بنى اإلسكندر السد من عزمى 

وظـلـلت أصـعـد أصـعـد أصـعـد ... حـتى كـبـا الـبرق ;
البرق كبا- بينما يحاول اللحاق بى !!!...

رارة ... ثم ..) (يضحك 
ولم أنـتــبه إلى عـ (كــافـور) !... تـــلك الــتى ظــلــلت
أقـاوم اخـتراقـهـا لى كى ال ترى أنـنى رجل من لـغة 
أتـنـا ثــــر  كـالـغـبار فـيـما أقـول !  أوأنـنى أعيش فى

فمى !...

نـــعم  لم أنــتـــبه إلى أن عــ (كــافـــور) مــجــرد عــ
لـعــبـد  لـن تـرى سـواك (مـشـيـرا إلى جـثـة الـعـبـد)

مكدسا بداخلى !..           
ــديح وأن أذنـه لن تــســـمع ســواك تــلـــهج من فـــمى 

مثقل بكبريائى اجلريح !...
وحـــ بـــالــــغت فى مــــدحه وأعـــطــــيـــته مـن الـــفـــضل
والسـؤدد مالـيس له- طمعـا فى والية أحـد األقاليم

 كما وعدنى ... 
أكان ذلك األسود يرى أننى مجرد شحاذ يستجدى
بـلـدا ليـحكـمه?!... يـقيـنا ,ولـعـله كان يـضـحك بـينـما

اء وجهى !... يغسل سواد وجهه 
أقـدّرعـلىّ أن أحـيـا دائـمـا أبـدا فى ظل سـيـد عظـيم
?! ... دائما أبدا أنا فى ظاللهم وأنت فى ظلى !..
إلى مـــــتى ســــنـــــظل ظـالال حتــــيــــا فـى ظالل أخــــرى

...!!?
ما أحلك الظل وما أثقله ح ينطبع على ظل آخر

...!
لـكن (كـافـور) هــو اآلخـر كــان يــحـيــا فى ظل ســيـده
اإلخــشــيـد  وظل يــحـكـم بـاسم ولــديه  حــتى سـرق

منهما العرش ...
(لــلـعــبـد) تـــمــامــا مـــثــلـــمــا أردت أن تــســـرق مــالى 
ومثـلما أردت أن أسرق من (كافور) إحدى الواليات

..!
أكـان يــضـحك ?!... ذلك الــظل  أكـان يــضـحك ?!!
... هـل صــار نــاصــعــا فى قــصــائــدى كــبــدر الــدجى

?!!! .. يالسـواده
قيت !...  ا

( متحوال... )
تلك القصائـد يجب أن تشهد أننى لم أكن غير لغة
صنـعتهـا القـبائل لتـرى فيهـا العـواصم وجوه ملـوكها

الشائهة !..
(يـطـوح بـاجلـثـة بـعـيـدا) .. نـعـم  الـكـوفـى الـهـارب
بـحـلمـه الى البـوادى كـان يصـنع من الـتاريخ سـطـحا

لتطفو عليه جثث من مدحهم !...
ــســرح  ثـم يــتالشى (نـــعــيق الـــغــربــان يـــجــتـــاح ا

بالتدريج ...)
لكن رجال واحـدا فى حلب  يدعى (سـيف الدولة)
 حـ التـقـيت به  أدركت أنـنى عـثرت أخـيـرا على

نفسى فى أمير  وأى أمير !... بل ملك ! ...
كانه أيامــــــــــه ملك زهت 

حتى افتخرن به على األيـــــــــــام !...
مــلــيــكى ... يــامــلـيـك الــعــرب ... سـأفــتـح بـابــا عــلى
داخــــلـى   فــــهل أراك - كـــــمــــا كــــنت أراك دائــــمــــا-
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سرحي جريدة كل ا

> أقام فرع ثقافة
نوفية معرضًا للفنانة ا
د. ريهام محمد الشريف
حتت عنوان القناع
اخلزفى وخامات البيئة
ضمن ليالى رمضان
الثقافية جدير بالذكر
أن ريهام عضو هيئة
التدريس بكلية التربية
نوفية النوعية جامعة ا
ولها مشاركات ومعارض
متعددة فى محافظة
نوفية وخارجها. ا

> خطت إلى النجومية ببطء وتركيز ودون تعجل قدمت أدواراً ليست بالرئيسية
لكنها مؤثرة تعالوا نتذكر مشاهدها فى فيلم "عودة ريا وسكينة" و دور الزوجة فى
امة" لنراها زوجة حملمود عبد العزيز. "الدنيا على جناح 

14

21 من سبتمبر 2009  العدد 115

هرج  التعبير احلركى وتأكيد الرؤية فى العصر الصخرى وا

محمد سمير اخلطيب
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سرح بالتعليم العالى فى مسابقة ا

اخملــلـص صالح الــديـن األيــوبى ورفـــاقه بـــنــاء
ـغـتـصـبـة لـيـرى بـعـيـنه عـلى صـرخـات الـفـتـاة ا
مـاذا فـعل الـعرب بـتـاريخ وإجنـازات أجدادهم
كــان بــصــيـــغــة مــعـــكــوســة عن الـــنص األصــلى
لـلـمـاغـوط حـيث حـضـر صالح الـدين الـقـائد
ـشخـصـاتـى لـيـتـأكد من الـتـاريخ إلـى حـاضـر ا
من صـدق كالمه. أمـا اإلعداد الذى قُـدم فيه
الـــعـــرض جـــعل الـــنـص قـــريـــبـــاً من نص "بـــاب
الــفـــتــوح" حملــمـــود ديــاب مع اخــتـالف بــســيط
ـــعــــاصـــرة إلى بــــدالً من ذهــــاب اجملـــمــــوعــــة ا
الــتـاريـخ لـتــشـخــيص بــدايـة االنــهــيـار الــعـربى
جـــــاء صـالح الـــــدين ورفـــــاقـه إلى احلـــــاضـــــر

لتشخيص اللحظة الراهنة.         
أمـا بالـنـسبـة لـلـرؤية اإلخـراجـية حـاول هـشام
ـة/ جـديـدة عـطــوة تـنـاول قــضـيـة مــلـحـة قــد
وهـى االحـــبــــاطـــات الــــعـــربـــيــــة مـــثـل الـــصـــراع
الـعربى/ اإلسرائيـلى وأكد عليهـا بشكل مبالغ
فــيه عـن طــريق مــقـــاطع ســيـــنــمــائــيـــة طــويــلــة
تـعــرض صــور الــقــهـر اإلســرائــيــلى واالعــتـداء
ـــســجـــد األقـــصى ومـــشــاهـــد من قـــبــة عـــلى ا
ــسـرحــيـة ولم الـصــخـرة أثــرت عـلى إيــقـاع ا
تـكن هــنـاك حلـظـات هـامـة مـشـبـعـة إخـراجـيـاً
وخــاصــة عــنــد حـضــور صالح الــدين األيــوبى
ورفـاقه إلى الزمن احلـاضر من الـتاريخ على
الــــرغم من اجــــتــــهـــاده فـى إبـــداع تــــشــــكـــيالت
حـــركــيــة لــلـــمــشــخـــصــاتــيــة إال أنـه يــظــهــر فى
ــكــانــيـة الـعــرض بــصــورة واضــحــة الــنــقالت ا
ــــشــــاهــــد وكــــذلك واخـــــتالف األزمــــان بــــ ا
ــســرحــيــة الــتى يــقــوم الــنــقالت فـى الــلــعــبــة ا
ـســرحى من الـتــمـثـيل داخل عـلـيــهـا الـعــرض ا
ــسـرحى الـتــمــثـيل والــعــكس. إال أن الـعــرض ا
كــشف عن طــاقــات إبــداعــيــة شــابــة تــســتــحق
االهــتــمــام اســتــطــاع هـــشــام عــطــوة تــوظــيف
ـــا له من طــــاقـــاتـــهـــا وخـــاصـــةً يـــاســـر ربـــيـع 
حـضور وقـدرة عـلى تـطويع قـدراته الـتـمـثيـلـية
فى خـدمة الدور الـذى لعبه وتـنوع طرق ادائه
ـشـخــصـاتـيـة وحلـظـة ذهـابه إلى فى مـشـهـد ا

اضى. الزمن ا

هــو عـرض خملــرج شـاب هــو مـحــمـد حــسـنى
يــتــلـمس خــطــواته األولى فى عــالم اإلخـراج
حـصل عـلى شـهـادة تـقـديـر خـاصـة من جلـنة
الــتـحــكــيم عـلى تــمــيـزه الــفــنى حـاول تــقـد
عـرضـاً نـابــعـاً من خـبـراته الـبـسـيـطـة وتـعـامل
ــــثـــــلــــيه مع الـــــنص بــــشـــــكل جــــيـــــد ووظف 
وأحــسن تــوجــيــهــهم واالعــتــمــاد عــلى ديــكــور
بـسـيط مـوحى بـالـدالالت صمـمه مـحـمـد أبو
احلـــــسن وكـــــان مـــــعـــــظم عـــــنـــــاصـــــر الـــــعـــــمل
ــــعــــهـــد مـن تـــألــــيف ــــســــرحى من طــــلــــبـــة ا ا
األشـعــار واألحلـان وتــعـامل مع الــنص الـذى
ألــــفـه الــــكـــــاتب لـــــيــــنـــــ الــــرمـــــلى فـى شــــكل
فانتازى وتناول مـفهوم السلطة التى تخترق
الـرؤوس وحتاسبـها على أفكـارها وأحالمها
يل إلى الفانتازيا فصّور السلطة فى شكل 
لـيعطى داللة أنهـا متعاليـة على الواقع وظهر
الــــعــــنف الــــذى تــــقــــابـل به ســــراج وحتــــاكــــمه
الـســلـطــة عـلى أفــعـاله  وجــسـد ذلـك بـإطـار
حــركى فى مــشــهـد الــدخــول فى رأس سـراج
بـــشـــكـل فـــنى يـــســـتـــحـق الـــتـــقـــديـــر والـــثـــنـــاء
واســتــطــاع تــنــفــيــذ مــشــهــد مــحــاكــمــة ســراج
بـطـريـقـة كـومـيـديـة حيـث صـور الـقضـاة عـلى
هـيئـة الـصـيـنيـ وكـشف الـعـرض أيـضاً عن
عــنـــاصــر مــبـــشــرة مــثـل عــبــد الـــوهــاب عــبــد
احلـمـيــد الـذى قـام بـدور عـجـرمـة والـطـالب
مــحـمــد مـجــدى سـيــد الـذى قــام بـدور بــلـيغ.
وعــلـى الــرغـم من اجـــتــهـــاد اخملـــرج الــواضح
الـــذى يـــكـــشف عـن مــوهـــبـــة حـــقـــيـــقــة إال أن
ــشـاهــد والـذى هــنـاك تــفـاوتــاً فى مـســتـوى ا
يـحتـاج فـيـمـا بـعـد التـمـهل وعـدم االسـتـعـجال

فى إجناز عروضه.
عهد العالى 3ـ  عرض "العصر الصخرى" ا

للتعاون الزراعى
قــامت بــإخـراج هــذا الــعـرض أمــيــرة شـوقى
كـانت اخملـرجــة الـسـيـدة الـوحــيـدة فى جـمـيع
الـعـروض. ويـتـنـاول الـعـرض قـصـة مـجـمـوعـة
من شـــبــاب خــريـــجى اجلــامـــعــة فى انـــتــظــار
الــــفـــرصـــة لــــلـــتـــفــــاعل مع الــــواقع لـــتــــحـــقـــيق
ـادى أو الـزواج احالمــهم ســواء بـاالكــتـفــاء ا
ديـنة أقـوى منـهم ولم يسـتطـيعوا لـكن واقع ا
ـسـتــمـرة الـتـى أجـهـضت مـواجـهــة ضـغــوطه ا
ــــديــــنـــة أحالمــــهـم فــــقـــرروا الــــهــــجــــرة مـن ا
ومحاولة غـزو الصحراء التى لم تكن أحسن
ــديــنــة وواجــهــتــهم صــعــاب مــنــهــا حــاالً من ا
مـحاولة األعـربى أخذ أتاوة منـهم أو محاولة
ستـثمرة على أرضـهم. وبعيدأ عن اسـتيالء ا
احلـكـاية الـتى تـبـدو أنـهـا مـكـررة أو تـنـاولـتـها
أعـمـال فنـيـة كثـيـرة فى السـيـنمـا والـتلـفـزيون
ــؤلــفــهـا وحـدث لــهــا إعــادة تــدويــر يُــحــسب 
نـادر قطب أنه اسـتـطـاع نسج مـسـرحـيته فى
بـنـاء درامـى مـتـمـاسـك ورسم لـكل شــخـصـيـة
مالمـح مـحـددة. ولـكن جنــحت أمـيـرة شـوقى
ان صالح فى توظيف ومـهندسـة الديكـور إ
ــــتــــاحــــة من قــــمــــاش ــــاديــــة ا اإلمــــكــــانـــــات ا
وبـانوهـات لـلتـعبـير عن احلـدث الدرامى مع
تـوظـيف جـيـد لـلـمـوسـيـقى حلـازم الـكـفراوى.
ولـكن مــا يـؤخـذ عـلـى أمـيـرة شــوقى أنـهـا فى
سعـيهـا الـدائم إلخراج مـا فى جعـبتـها لـصنع
ـــتــــاز بـــفـــرجــــة مـــســــرحـــيــــة جـــيـــدة عــــرض 
وتـوظـيـف الـعـديــد من الـتــقـنـيــات الـفــنـيـة من
آداء حــركى وتــوظــيف قــطـع الــقــمــاش وغــيـر

األكـمل) أمــا عن اإلخــراج اسـتــخـدم اخملـرج
هــشـام عــطـوة اإلعــداد الـذى قــام به الـراحل
ـهـرج" لـلـكـاتب الـسورى صـالح سـعـد لـنص "ا
اغـوط وأدخل علـيه بعـض الكـلمات مـحمـد ا
عـاصرة وبـعض األحداث الواقـعيـة إلضفاء ا
ـعاش داللـة على الـنص بـأنه ينـتـمى للـواقع ا
لــلــجــمــهــور وأنه تـــمــثــيل رمــزى حلــالــة األمــة
الـعـربـيـة. ويـدور الـنص بـصـورة سـريـعـة عـلى
ـشخصاتيـة مكونة من خمس مـجموعة من ا
شــخــصـــيــات تــقــوم بــالــتـــشــخــيص فى وسط
ــة حـــارة شــعــبـــيــة تــنـــتــمى لـــلــقــاهـــرة الــقــد
سـرحى وتـشـخص مـشـاهـد تـنـتـمى لـلـتـراث ا
ـى مـــــثـل هـــــامــــــلت وعــــــطـــــيـل وبـــــعض الـــــعـــــا
الـشــخـصـيــات الـعـربــيـة الـشــهـيـرة أمــام قـهـوة
ـعـلم وصـبيه ـاذج من احلـارة مـثل ا ووسط 
ـدرس احلـريص عـلى الـلـغـة الـعـربـية الـتى وا
ـشـخـصـاتـيـة ويـصحح تـقـتل حـروفهـا فـرقـة ا
لــهـا بــاسـتــمـرار كــداللـة عــلى فـقــدان الـهــويـة
الــذى حتـول مع تــدفق األحـداث إلـى فـقـدان
عـلى مــسـتـوى الـوجـود بـدايـة من إذاعـة خـبـر
عــلـى قــنـــاة فــضـــائــيـــة عن اغــتـــصــاب جـــنــود
أمـريــكـان لـفــتـاة عـراقــيـة وتـصــرخ واعـروبـتـاه
ويـــــــهــــــرب اجلـــــــمــــــيـع إلـى اخلــــــارج مـــــــاعــــــدا
ــشـخــصـاتــيــة يـخــتــرق الـشــاشـة فــيــمـا بــعـد ا
الـــشــخــصــيـــات الــتــاريـــخــيــة الــثـالثــة عــيــسى
الــغــواص وقــراقــوش وصـالح الــدين األيــوبى
بـدالً من صقـر قـريش وأبو خـالـد وعبـيـدالله
فى الـــنـص األصــلـى لـــلـــمــاغـــوط  وبـــدالً من
ــاضى الــذى يــقــوم به الــذهــاب إلـى الــزمن ا
هـرج فى النص األصـلى تأتى الـشخـصيات ا
الـتــاريـخـيــة عـلى صـرخــة الـفـتــاة (كـأنه يـقـوم
رأة بـعالقة تـنـاصيـة مع احلـكـاية الـعـربيـة بـا
ــــعـــتـــصـم) وشـــهـــدت الــــتى اســـتــــنـــجــــدت بـــا
الـشـخصـيـات الـثالث الـتـغـيـرات الـتى حتدث
ــــواطن فى اجملــــتــــمـع وحتــــول شــــخــــصــــيــــة ا
الـعربى ويـتم اعتقـاله ومحـاولة قتـله  نتـيجة
حتالف الـسلطـة السيـاسية مع قـوى خارجية
تــــريـــد لـــهـــا أن تـــقـــبع فـى ظالمـــهـــا الـــدامس
وفـقدان الـثـقة فى احلـاضر وشـخصـياته من
إنـقـاذ الــهـويـة. وتــكـمن حلــظـة اإلثـارة فى أن
ــــاضى بل ــــكن أن يــــأتـى من ا اخلالص ال 
من احلـاضــر نـفـسه. لـكن حـضـور شـخـصـيـة

ا ذلك إال أنـهـا كـانت حتـتـاج إلى تـكـثـيف طـا
أن هـنــاك عـنــاصـر فــنـيــة أخـرى قــامت بـآداء
الداللة وتميـز فى هذا العرض مجموعة من
الـطالب لـعل أبـرزهم مـحـمـود فتـحى وإسالم

فتحى ومحمود أباظة.
قــد تـمـيــز فى بـعض الــعـروض عــنـاصـر فــنـيـة
مـثـل الـديـكـور الـذى قــام بـتـصـمـيــمه وتـنـفـيـذه
مـحـمـود عـبـد الـلطـيـف فى مـسـرحـية مـجـلس
ـعـهـد الـعـالى لــلـفـنـون الـتـطـبـيـقـيـة) الـعـدل (ا
ـنع ذلك من أن بـقـيـة الـعـروض بُـذل فـيـها ال

جهدا طيباً وتستحق الثناء والتقدير.
ية أخبار اليوم  هرج " أكاد ا ـ "عرض ا

وقع الفنان هشام عطوة فى مأزق فى عرض
ـهـرج. إن مجـهـوده أصـبح مضـاعـفاً  فـعـليه ا
ــــثــــلــــ قــــلــــيــــلى اخلــــبــــرة أن يــــتــــعــــامل مـع 
وتـدريـبـهم عـلى اتـقان دورهم وهـذا يـسـتـنزف
وقــتــاً كـبــيـراً فـى إخـراج الــعــرض وراهن عـلى
ذلـك وأصــــاب إلـى حــــد كــــبـــــيــــر  لــــكـن عــــلى
حـسـاب بـقـيـة العـنـاصـر األخـرى ومـنـهـا رؤيته
ـاديـة اإلخـراجـيـة فى ظل تـوفـر اإلمـكـانـات ا
واإلنــتـــاجــيـــة الــتـى تــبـــشــر بـــعــرض مـــســرحى
مـتميز. واستـعان بالدكتـور محمود سامى فى
تــصـمــيـم الـديــكــور ومــا له مـن اسـهــامــات فى
مــســـرح الــدولـــة تــســـتـــحق االهــتـــمــام  إال أن
الــعـرض لـم يــخــرج بــالــصــورة الـتـى يــتــمــنــاهـا
هشام عطوة ومـحمود سامى  فكان الديكور
بـسيطاً عبـارة عن خلفية (بـانر) مرسوم عليه
بــــعـض األمــــاكن والــــرمــــوز الــــتى تــــفــــصح عن
ــســرحـى الــذى تــدور فــيه ـــكــان ا تــفــاصــيل ا
ـسرحـيـة مثل رسـوم الـقلـعـة وتمـثال أحـداث ا
أبـو الـهـول إلى غــيـرهـا من الـرمـوز واألمـاكن
واستـعان ببـعض قطع الديـكور التى تـعبر عن
ــكــتب الــذى كـان ــثــال ا ــكــان عــلى ســبــيل ا ا
رمـزاً لـقـسم الـشـرطـة كـمـا تـعـارض (الـبـانـر)
ـسـرحى احلـالـة ـرسـوم مع طــبـيـعـة الـنـص ا ا
الـعربية وكـثفها فى الصـراع العربى/ الغربى
لـــذلك لم يـــكن الـــديـــكــور إضـــافـــة حـــقــيـــقـــيــة
سرحية سـرحى. كما أن اإلضاءة ا للعرض ا
لم تـكـن فى أحـسن حـاالتـهـا اإلبـداعـيـة ( كان
يــقــام عــلى مــســـرح الــسالم عــرض مــســرحى
ـا لم يــسـتـطع ــسـرح الـدولـة  لــذلك ر تـابع 
ــســرحــيــة عــلى الــوجــة اســتــخــدام اإلضــاءة ا
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سرحي جريدة كل ا

> لم حتصل سناء يونس إال على عدد محدود من اجلوائز  كما لم تنل حظها من
وهبتها الكبيرة التى جتلت فى عدد من األعمال التى النجومية التى تليق 

شاركت فيها .
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مدوح ...  القدر الذى تتكلم به عن ا

 وكـنت أظن أنـك سـتـفطن إلـى أن من اليفى لـنـفسه
ال يفى لغيره- هذا على األقل ...

ـلك نـفسه ـقـدور من ال  وإن أرد ت أكـثـر فلـيس 
ـنحـهـا ألحـد .. لكـنك لم تـفـطن إلى ذلك كله  أن 
ــتـربـصــة بـحــريـتى !... نـعم  ولم تــر غـيــر رغـبـتك ا
حريـتى ... ولو تـعلم كـم أنا مـشغـوف بها مـثلـما أنت

مشغوف باجملد !...
أو لــــعـــلـك التـــعــــلم ... وإال فــــيـــمــــا كل تــــلك احلـــدود

عتمة التى أقمتها من حولى ?!!... ا
(متحوال..)

ويـا لـقــلـبك !... قـلـبـك الـذى ظـلـلت أتــسـوله سـنـوات
وسنوات- دون أن أظفر منه سوى بالنقود!...

مـاظـنك بى ?!.. أنت الـذى دعوتـنى إلى بالطك ولم
ــدحـى كــاآلخــرين ... ولـــو تــعــلم  أتـــكــالب عــلـــيك 
ــال  لـــكــنــنى أقــطــعـــتــنـــــــى الــضـــيــاع وأعــطــيـــتــنى ا
أقـطـعـتك تـسع سـنـوات كـامـلـة من عـمـرى ومن شـعر
ـــا ألن مــا ـــالـك  وإ الـــعـــرب .. ال لـــضـــيــــــاعك أو 
تــمــنــيت أن أكــونه لم أبــلــغه إال فــيـك ... نـعـم  حـ
عثرت عليك عثرت على بعض االمتالء فى مواجهة
مــا أكــابـــده- اخلــواء الــذى أكــابـــده ; أو هــكــذا كــنت

أظن !...
لكنك لم ولن جتد من يالئم مجدك غيرى ...

ولـعـلك تـذكر أن لى فـيك أكـثر من ثـمـان قـصـيدة 
وهــو مــقــدار لـم يــجــتــمـع لــشــاعــر آخــر فـى خــلــيــفــة

أوملك أوأمير !...
وظـلـلت أنـحت وجـهك فـى اللـغـة  أنـحت وجـهك فى
الـلغة ... كى أرى وجـهى الذى أريد ... لـكننى لم أر
غــيـر كـبـريـاء تــفـحم !... نـعم  كــانت لـدي رغـبـة فى
الـعبـور إلـيك  وألنك كـنت ترغـب فيـمـا أرغب فيه 

ا تفتح بلدا وتسلب ما به !... كنت تغيرعلىّ كأ
اخــتـزلـتــنى  طـاوعك قــلـبك واخــتـزلـتــنى إلى مـجـرد
الــذين مــادح يــثــاب عــلى مــدحه- تــمــامــا كــاآلخــرين
أسهبوا فى مـدحك دون أن يأخذوا من ضوئك غير

عتمتهم !...
واسـتكـثـرت عـلىّ ; أنا (أبـوالطيب)  الـذى يـستـغنى

به عن غـــــيــــره ويــــكــــتــــفـى بــــشــــعــــره عـن كل شــــعــــر 
اســـتــكـــثـــرت عـــلــــىّ أن أتـــطـــلع إلى مـــكـــانـــة رفـــيـــعــة
أرجــــوهـــــا  وأن أدرء عن الــــشــــعــــراء كـــــونــــهم ظالال
لألمـراء ... حاولت  حـاولت أن أحوز لـنفـسى على
لقب(أميراللفظ) مثلما أنت (أميراجملد) ... لكنك
ســعــيت بــدأب حتــســد عــلــيه  إلى حتــطــيـم الــضـوء
الــذى صــنــعــته لــنــفــسى- كى أحــيــا وأظل أحــيــا فى
ضوئك أنت  فرحا كـاآلخرين  ثم أحترق به فرحا

كاآلخرين أيضا !!...
وأركض فى اللغة كصرخة بليغة !!!!!!...

(حلـظـة صمت يـحـاول خاللـهـا إلتـقـاط أنـفاسه ..
ثم ...) 

دائــمــا دائـمــا ... وجـوه مـن مـدحــتـهم تــتــصـيــد مـرآة
شعرى !...

أمــقــدّر عـــلىّ أن أظل إطــارا خـــاويــا تــنــعـــكس عــلــيه
ـتــلئ بـوجــهه أبـدا?!.. ــمـدوحــ  دون أن  وجـوه ا

اذا اذا?!.. 
ياأمير?!!...

أإلحلــاح اخلـانق عــلى احلــريـة  الــذى كــنت أبـديه-
مدوح ادح يـعلق حياته على كرم ا لم يكن يليق 
 أليـــس كذلك ?... إعالتك لى كانت حتتم علىّ أن
أرضـخ ألهــوائك  وأن أتــخـــذ مــنك ســيـــدا لــنــفــسى
!... نعم  كـان علـىّ أن أضع حـدا لولـعى باصـطياد
األحالم التى ال تالئمـنى !- كى يتراءى لى كما كان

يتراءى دائما  كغياب أخير آسر ; 
أعنى وجهى فى صخرة ميتة !...

(بأسى عميق ...)
قـد يصـدق هـذا عـلى الشـعـراء جـميـعـا  أمـا أنا ...
لـوتعـلم  لكـنك ال تعـلم  ال تعـلم بأن كل مـاجدت به
عــــلىّ وتــــعــــــــده نــــفــــيــــســــا  أراه زهـــيــــدا !... نــــعم 
مـنـحـتـنى عـرضـا زائال  ومـنـحـتك شـعـرا خـالدا ...
ومـــا يـــجب أن تــعـــلـــمه أيـــضــا هــــو أنك ســـتــقـــيم فى
الـتـاريخ حتت ظالل قــصـائـدى !... لـكـنك ال تـعـلم 
وال تـرى غيـر أنه يتوجب عـلىّ أن أحرق كل ما فـــى
نـفسى مـن آمال عـظـيمـة  وأصـرخ فى وجه الـضوء
إذا مـا ســعى إليّ  كى يـدعــنى أخـتــفى فى صـمت-
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الئكة يأكلونك اآلن !! ..... لعل ا

أمــحـــتم عــلـىّ أن أنــام نـــومــتى األخـــيــرة فـى جــثــة ال
تخصنى ?!!...

هـاهو وجهى يـنزلق من وجهى ويـغيب فى الليل !...
ا أسقط فى الالنهاية التى يقبض عليها موتك كأ

..!
(متحوال..)

ا يـكفى لـعزلة كـتومـة  فى صحراء لـعلـنى أذعنت 
صـارت كـهـفـا  أمـتص فـيه نـفـسى بـنفـسى  –بـيـنـما

وجهى  تعزفه الغربان !...
ــا واتــاه خـاطــر مـا  يــبـادر إلى (فـجــأة- يـبــدو كـأ
الـسيف وينزعه وينظـر إليه كمرآة ... حلظة صمت
 تـعتريه الـدهشة خاللـها ... ثم يـلتفت إلى الـعبد

( ...
حتى السيف يلمع بوجهك !...

(يغرس السيف  ثم منتبها- فجأة- متأمال ... )
مدوح !... أما الشعر فيلمع بوجوه ا
(حلظة صمت يفكر خاللها  ثم ... )

أكــان شـعـرى يــلـمع بـوجــهك يـاأمـيــر- بـيـنـمــا سـيـفك
يلمع بوجهى ?!...

نـعم  طـوال الـوقت كـنت أحـدق فى سـيـفك كى أرى
وجـهى ... ولـم أكن أعـلم أن الــسـيــوف تـلـمـع بـوجـوه

القتلى  فقط وجوه القتلى !...
وهـا أنـا أبـدو كـشـبح عـاد فى لـيل ثـقـيل لـيـفـتش عن

جثة يدخلها وينام !... 
شبح ? .. هل قلت : شبح ?!!...

أتـعرفنى الغـربان حقا ?!.. أتـرتبنى فى مرآة سوداء
....!?

ا قـتلونى !... ا .. ر ر
غروس (حلـظة صمت يـدور خاللهـا حول السـيف ا

... ثم .. )
أألنــنى مــددت يــدى فـى مــجــدك الــفــســيح ألمألهــا

باأللق الذى استنزفناه من قلب (الروم)?!... 
األلـق الذى اسـتـحـوزت عـلـيه لـنـفـسك  مـدعـيـا أنك
ـا اعتـبـار للـدم الـذى خاطـرنـا به حتى صـانـعه- دو

النهاية ولم يذكره أحد !..
ا ح إليه فى قصائدى  إرضاء  واأسفاه !... ولم أ

باهاة فاق كل حد !.. تبـيّنته فيك من ميل إلى ا
لـكنـنى كنت أسـطو سـرا على ذلـك احليز مـن الزهو
الــذى تـتــمـدد فـيـه  بـقـصــائـد تــسـيـر بــهـا الــركـبـان-
ويسهر اخللــق جراها ويختصم ... غافل ذكرك 
ـا كانوا يحـسدونك على إيثـارى لك وانقطاعى أور

دحك من دونهم !...
ديح ـست علـو نفـسى  بيـنمـا أشاطـرك ا أو لعـلك 
.. نـعم  ,كـان يـعـجـبك بـيت مـا فى مـدحك فـتـطرب
له وتـخـتـال ضاحـكـا- فأبـادر بـإجلامك بـبـيت آخر 
أفخر فيه بنفسى ... فتهيج غاضبا على هذا الذى

ينازعك اخللود !!..
ثم تــصب نــقــمــتــك عــلى مــا تــعــده نــقــيــصــة يــنــبــغى
مالحــقــتــهــا وحــصــارهــا فى نــفس الــشــاعــر  بــغــيـة
ى !!  أوتـلـقـى بى إلى خــجل يـنـهـشـنى- كـمن تــقـو

اقترف ذنبا يستوجب التوبة !! ..
أألنـــــــــنـى لـم أؤثــــــــــرك عـــــــــلـى نـــــــــفــــــــــسـى ?!!..أألنــك
األمـير?!..أيـكون هذا اإليـثار بـعضا من حـقك علـينا

 فقط ألنـك األمير?!
... (سـاخـرا) يــأمـرنــا األمـيــر أن نـهب أنــفـســنـا له 
ويـأمرنا- أيضا- أن جنـهد فى إخفائهـا بل وإلقائها
تـثل  مادامت إلى عتـمــــــة تـسحـقهـا  وعلـينـا أن 

هذه مشيئته !!...
ــلك مـن أمــر أنــفــســنــا شــيــئــا ــاذا ?!... أألنــنــا ال 
?!... يــالـلــوهم !.. وهـاهـم الـشــعـراء يـتــسـابــقـون فى
تعـي أنفـســــهم حـراسا على ذلك الـوهم !.. ويبدو
ـكـانــة الـتى يـحــتـلـونــهـا أمـام أنـهم قــانـعـون تــمـامـا بــا

أوجه األمراء الساطعــــــــة- كمرايا صامتة !!..
وهـذا ما كنت تـرغب فيه منى  لكـننى جرحتك فى
ادحون رغبتك تلك  ح تخليت عما يتمسك به ا
األخــرون مـن بــهــرج أخـالق يــســـتــحـــثــهم عـــلى عــدم
الوفـاء ألنـفسـهم  بتـلك الفـوضى التى أحـدثتـها فى
ـادح بـنـفس الــقـصـيـدة ; بـجـعــلى إيـاهــا تـتـكــلم عن ا
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ألسـتــأثـر من دون اآلخـرين بــاحلـظـوة وأرتــفع عـنـهم
فيما تمنح من عطايا !!...

يا له من رضوخ هائل ذلك الذى تدعونى إليه !...
(حلـظة صمت  ينـظر خاللها إلى جـثة العبد- ثم

 وقد اجتاحه األسى ...)
حـــتى الــشـــعــر  الـــشــعـــر .. يــحـــيــا بـى ... أمــا أنــا 
فــــــأمــــــوت به !... وأقـف لم أزل بــــــ مــــــوتـى الـــــذى

حتمله معك .. وحياتك التى أحملها معى !!...
بينما الليل يسيل من الصخور !... 

(حلظة صمت  ثم ..) 
ولد قـل لى يا أمـير ... أال يـقوم نبـوغى مـقام نبـل ا

...?
ســألــتـك أن تــمـــنــحــنى الــواليــة عـــلى أحــد الــثــغــور-
فــــأبـــيـت !.. أكـــان ذلـك لـــوضــــاعـــة نــــشـــأتـى ومن ثم

ضآلة شأنى ?!... 
لـعــلك كــنت تـرى أنــنى أتــوارى فى وضـاعــتى مــثـلــمـا

تتوارى الصحراء فى عرائها !!! ...
(متحوال..) 

حــقــا كــان أبى من غــمــار الــنــاس  ولم أنــتــسب إلى
ــاء ) كـــان يــحــمل ا بـــيت أوعــظــيم- فــأبى(احلـس
على جـمل إلـى بيـوت الناس بـالكـوفة ..لكن ذلك لم
يـسـوءنى فى شئ ولم أشـعر خـزيا  بـل لعـله أفادنى
كـثـيرا وجـعـلـنى أتيه عـجـبا بـنـفـسى وأنأى بـجـانبى 
حـــتى أنـــنى لـم أالق أحـــدا إال مـــتـــرفـــعـــا  رافال فى
بـرديـة ... نــعم  أنـا الـقـريع الــذى ال يـقـارع والـتـريع
الـذى ال ينازع .. أفتـخر بأدبى ال بنـسبى  وأتطاول
عــــلى أهـل زمـــانـى بــــفـــصــــاحــــة لــــســـانـى وبـــضــــرابى

وطعانى
... أنـا فـخـر أمـة ال بـيت أوقـبـيـلـة .. وإن كان لـرجل
مثلى أن يوصف بضـآلة الشأن  فبما تصف غيرى
من الـرجال ?!... أم تـراك أبيـت أل نك كنت تـخشى
الـيـوم الـذى أحتـفـز فـيه لـلـوثـوب عـلـيك - مـثـلك فى

هذا مثل (كافور) ?!...
أصــدقك الــقــول  ألــتــمس لـ (كــافـور) الــعــذر فــيــمـا
فعـله بى  غيـر أننى ال أجـد لك عذرا  وال أعـفيك

من تبعة الغــدر بى !..
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ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’G πcÉ°ûe ¢VhôY
توسيع مدارك الطفل وزيادة وعيه

سرح الثقافى بوسائط ا

سرح لطالئع الشباب والرياضة بأسيوط فى مهرجان ا

الوسط عـلى مـنـضدة وحـوله احلـجرة بـالـبوص
فردات وكـراسى من الصاج واسـتخدام نـفس ا
فى عـــرض "أمـــان يــــا عـــلم" الـــذى افــــتـــقـــد إلي
الـوقت الـكـافى للـتـدريـبات والـتـحـضيـر وبـوجود
عــنــاصــر جــيــدة فى الــتــمــثــيل. وظــهــر اهــتــمــام
أحـمد عبد احلمـيد فى عرض ننـوسة والعجوز
باستخدام الفيـديو بروجيكتور إلظهار الشوارع
واألمـاكن التى تـبـحث فيـها نـنـوسة عن عـائـلتـها
ـنــزل بـسـبب اخلـوف وذلك أثـنـاء هـروبــهـا من ا
ـسـتـخـدم ـذهب ا لم يـكن مــنـاسـبًـا من نـاحـيـة ا
ومن نـــاحــيـــة الــزمن فـــنــنـــوســة قـــد تــاهـت لــيالً
ـنــزل الـعم كــمـال لــيالً بـيــنـمــا يـعـرض ووصــلت 
الـفـيـديـو مـشـاهد لـهـا وهى تـبـحث أثـنـاء الـنـهار
ـمكن أن يـستغل فكـيف يحـدث ذلك وكان من ا
الـــفــيـــديـــو فى مـــشـــاهـــد احلــلـم والــفـالش بــاك
النـــتــقــاالته الـــتى أثــرت عـــلى تــداخل األحــداث
ـــوســـيـــقى دون وجـــود مـــبـــرر واضـح وشـــابـــهه ا
واألشــيــاء الــكــثـــيــرة فى كــثـــرة انــتــقــاالت بــدون

مبرر.
:QÉ©°TC’Gh ≈≤«°SƒŸG

ـــــوســـــيـــــقى ـــــدائن. أمـــــا عـن ا عـــــرض زهـــــرة ا
واألشــعــار فـنــرى تـمــيــزهـا عــنـد عــرض ديـروط
بــوجــود مــوسـيــقـى حــيــة وسط اجلــمــهــور تــبـ
ضـــيــاع الـــبــنت وبـــحــثـــهــا عـن أســرتـــهــا واألمــان
ـوسـيقى لـتـعـبر ـفتـقـد وظـهـر عدم اسـتـغالل ا ا
ـا أثر عن االنتـقال إلـى احللم والـفالش باك 
عـلى الـنـاجت الـعــام واخـتـلف الـتـنـاول فى عـرض
ــوســيـقى مـ الــســبب واخملــرج الـدرامـى بـ ا
ـــا جـــعـــلـــهـــمـــا نـــســـيـــجًـــا واحــدًا ال والـــدرامـــا 

يستغنى عنصر عن اآلخر.
:¿ƒ∏ãªŸG

ظــــهــــرت مــــوهــــبــــة الــــعــــديــــد من الــــطـالئع مــــثل
مــاهــيـتــاب عالء صالح ومــعـهــا إبـراهــيم مـحــمـد
نـعم ومعه وهـمان فى ديـروط ومصـطـفى عبـد ا
إسالم محسن ومؤمن جـمال ومحمد سامى فى
عـــرض ســـاحل ســـلـــيـم وحـــســـام مـــحـــمـــد عـــطـــا
ومــحـمــود درويـش ومـاجــدة حــشــمت فـى عـرض
أسـيــوط وســمــر جــمــال مــحــمــد ومــعــهــا شــهـاب
الـــديـن أبـــو احلــــسن فى عــــرض مـــركــــز شـــبـــاب
نـاصـر وهشـام عـمـاد وأحمـد شـعـبـان فى عرض
ــــركــــز األول فى أبــــو تــــيـج. وقــــد حــــصل عـــــلى ا
الــعــروض عـــرض مــ الـــســبب تـــألــيف مـــحــمــد
ركز شباب عوض الله وإخراج خالد أبو ضيف 
ســاحل ســلـيم يــلــيه فى الــتـرتــيب عــرض ديـروط
وأسيـوط ومـركز نـاصـر وأبـو تيج ومـنح شـهادات
تـقدير فرديـة لكل من اإلخراج خلـالد أبو ضيف
والــتــألـيف حملــمــد عــوض الـله والــديــكـور لــعــمـاد
ركز شباب ساحل سليم واألشعار الدين هاشم 
ـــركــز واألغـــانى حملـــمــد فـــرغـــلى وطـــلـــعت طه 
ــمـــثــلــ شـــبــاب ديـــروط وتــكـــر خــمـــســة مـن ا

ومنحهم جوائز عينية وهم:
مــاهـيـتــاب عالء صالح فى دور نــنـوسـة لــفـرقـة
ـنـعم فـى دور هـيـمه ديــروط ومـصـطــفى عـبــد ا
لـفـرقـة ســاحل سـلـيم وحـسـام مـحـمـد عـطـا فى
دور ريــــتــــشـــــارد فى عــــرض أســــيــــوط وهــــشــــام
مـحـمود فـوزى فى دور اخلـطـيـر مطـاوع لـفـرقة
أبـو تــيج وسـمـر جـمـال مــحـمـد فى دور سـعـديـة

لفرقة مركز شباب ناصر.
بـقيت كـلـمـة حتـية لـكـتـيبـة الـعـمل بـإدارة الطالئع
بـــأســيـــوط  ومـــديـــرهـــا عـــبــد الـــنـــاصـــر مـــحـــمــد
وعـنـاصـرهـا النـشـطـة مثـل أحمـد فـرغـلى وعزب
مـحمد وغيـرهم.. حتت إشراف ورعايـة محمود
أبـــو عــــقـــرب وكـــيـل وزارة الـــشـــبــــاب والـــريـــاضـــة
بأسـيوط. جملهـوداتهم وإصـرارهم على اكـتشاف

زيد. واهب لكن نحتاج منهم ا ودعم ا

عــلى مـســرح سـتــاد أسـيــوط الــريـاضى أقــيـمت
ـركـز ــسـرحى اخلــاص  فـعــالـيــات مـهــرجـان ا
شــبــاب مــحــافــظــة أســيــوط لــهــذا الــعـام إلدارة
ركز الـقومى للـشباب وحـرصها كل الطالئع بـا
ـسـابـقــات جلـمـيع عـام عـلى إقــامـة مـثل هــذه ا
ـنــظـومـة مــراكـز شــبـاب اجلــمـهــوريـة فى تــلك ا
الـتى تــهـتم بـقـطــاع كـبـيـر من الــشـبـاب والـبـحث
ــواهب فى ظل الـظـروف والــتـنـقــيب عن تـلك ا
االقــتــصــاديــة والــتـى تــواجه الــعــالم كــكل وذلك
يــعـطى أثــرًا كـبــيـرًا فـى تـوســيع مـدارك الــطـفل
ـا يسـهم فـى خلـق جيل ـعـرفـة لـديه  وزيـادة ا
فــنى فــيـمــا بـعــد عـنــدمـا يــكــبـر هــؤالء الـطالئع

ــهــرجـان  ـســرح وخالل ا عــلى حب الــفن وا
ـراكز شـباب تقـد خمـسة عـروض مـسرحـية 
احملــافــظـــة: فــقــدم ســتــاد أســـيــوط مــســرحــيــة
ــدائن" تـــألــيف عــادل شــعــيب وإعــداد "زهــرة ا
مــصـطــفى أمـ وإخــراج هــانى مـحــمـد أحــمـد
وقـدم مــركـز شـبـاب أبـو تـيـج مـسـرحـيـة "إشـارة
تـلــيــفـون" تــألـيف عــصــام هـمــام وإخـراج عــمـاد
حمدى ومركز شبـاب ديروط مسرحية "ننوسة
والــــعـــجــــوز" تـــألــــيف الــــســـيــــد حــــافظ وإعـــداد
وإخـراج أحمد عبـد احلميد عـبد الباقى وقدم
مــركـــز شــبــاب ســـاحل ســلـــيم مــســرحـــيــة "مــ
الــســبـب" تــألــيف مـــحــمــد عـــوض الــله وإخــراج
خــالــد أبــو ضــيف وأخـــيــرًا قــدم مــركــز شــبــاب
ناصـر مـسرحـيـة "أمـان يا عـلم" إعـداد وإخراج
أبــو احلــسـن يــاســ عــلى وكـــانت مــوضــوعــات

التسابق عن قيمة القراءة وأهميتها.
بـــالـــبـــحث عـن ســـمـــات مــشـــتـــركـــة فـى الـــطــرح
الـدرامى بـيـنـهـا تـظــهـر عـدة أطـروحـات فـكـريـة
ـسـئـوليـة وعـلى من تـقع هل عـلى األسرة مثل ا
درسة ودور أم عـلى األبناء وأفـعالهم أم عـلى ا
الـتـعــلـيم يــظـهــر ذلك فى عـرض "مــ الـسـبب"
ومــشــاكـل األســرة الــتى يـــعــانى أبـــنــاؤهــا ســواء
النـشغـال أفراد األسـرة عن األبـناء واهـتمـامهم
بـــالـــعـــمل وغــــيـــره أو بـــســـبب كـــثـــرة األوالد فال
مـجـال لـالهـتـمــام بـهم جــمـيـعًــا فى ظل ظـروف
الـفقـر واحلـاجة أو بـسـبب إدمان عـائل األسرة
وعـدم اســتــطـاعــته تــوفــيـر احــتــيـاجــات األبــنـاء
تظـهر نـفس الثـيمـة فى عرض "عـفوًا لـقد نـفذ
رصــيـــدكم" الــصــامت إخــراج أحــمــد اجلــامــعى
ـــركـــز ســـاحل ســـلـــيـم أيــضـــا وحتـــول اجلـــمـــيع
ـــدمـــنى مـــخـــدرات ويـــكــــون الـــفـــائـــز هـــو بـــائع
اخملـدرات واخلـاسـر هـو اجملـتـمع كـكل وتـتـناول
عـروض أخـرى أهـمـيـة الـقـراءة لـلـفـرد واألسـرة
ـركــز شـبـاب أبـو مـثل عـرض "إشــارة تـلـيــفـون" 
تـــيج وعـــرض مــشـــكـــلـــة تـــواجه مـــجـــمــوعـــة من

ـغـالـطـات لـعـدم تـوضـيح االسـتـدعـاء عـلى من ا
ــسـتــوى الــفــنى ولـيـس الـواقــعى الــذى أحـدث ا
ــفـــهــوم الــذى وصل خـــلــطًــا فـى الــتــاريـخ وفى ا
لـلـمـتـفرج فـى حبـس صالح الـدين وصـلبـه على

ستوى التاريخى الفعلى. ستوى الفنى ال ا ا
 :QƒµjódG

ـسـتـخدم فى "عـندمـا نـنـظر لـعـنصـر الـديـكور ا
الـعـروض اخلـمسـة نـرى جـديـة االسـتـخدام فى
عـرض "م السـبب" لعماد الـدين هاشم حيث
قـام بـعــمل ديـكــور يـوضح مــكـان األســر الـثالثـة
ـيـزها عن ـسـرح كل أسـرة وما  على خـشـبة ا
األخـــرى فــــاألولى تــــهـــتـم األم بـــالــــتـــلــــيـــفــــزيـــون
واجلـــــمــــال الــــذى يــــشــــغـل احلــــيــــز األكــــبــــر فى
تـفكيرها واألسـرة الثانية بـكثرة األطفال وعدم
االهتمـام بأى منـهم واألسرة الثـالثة الـتى يكون
عـائلها مدمنًـا ال يهمه سوى نفـسه وتغيير هذا
ـنظر بـنفس مفـرداته وإعادة تـرتيبـها فيـتكون ا
ـغـلق ـدرسـة ا مـنـظـر مـخـالف وهـو أمـام بـاب ا
كـتوبة عن أهـمية ـلىء بالشـعارات ا وسورها ا
الـــعــــلم فـى خـــلـق جـــيـل يـــنــــفع الــــوطن وظــــهـــر
الــــــديــــــكـــــــور عــــــكس ذلـك فى عــــــروض أخــــــرى
ــفــردات لــيس لــهـــا أى داللــة فــنــيــة واضــحــة
نظر بالرغم كعرض "ننوسة والـعجوز" وثبات ا
من انـتـقـال الـشـخـصـيـات ألكـثـر من مـكـان دون
ـــنـــظـــر واكـــتـــفـــاء الـــعـــروض األخـــرى تـــغـــيـــيـــر ا
ــا تـســتـخـدم ـوتــيـفــة واحـدة فى اخلــلـفــيـة ر
ـوتـيـفة ـدائن" وإشـراكـه  كـالـنـسـر فى "زهـرة ا
تــمـثل الــسـجن فـى مـشــهـد احملــاكـمــة ولـكن إذا
تـوفــرت وجـهــة الـنــظـر الــواضـحــة لـكــان الـنـاجت
ــا كـــان عــلــيه بــوجــود الــشــبــكــة الــتى أفــضل 
تـكتف النسر منـذ البداية كتـقرير واقع يختلف
إذا مـا دخلت الشـبكة عـند سـيطرة الـصليـبي
عــــلى صـالح الــــديـن ووضع جنــــمـــــة داود عــــلى
الــنـسـر وهـو افـتـراض فــنى لم يـحـدث فى زمن
صالح الـــدين ونــــدر اســـتـــخـــدام الــــديـــكـــور في
عـرض "إشــارة تــلـيــفـون" بــوجـود الــتــلـيــفـون فى

ركز فى اخلفر فى تـلقى إشـارة تليـفونيـة من ا
عـدم تواجد العـمدة حيث ال يوجـد بالقرية من
يــعــرف الـــقــراءة والـــكــتـــابــة وتــتـــوالى األحــداث
لـيقرر أحدهم تـسجيل احلديث عـلى الكاسيت
وعــنــد فــعل ذلك يــكــتــشــفــون عــطل الــتــسـجــيل
وضـيــاع اإلشـارة وعن أهـمــيـة الـقــراءة يـشـتـرك
مع مـــركـــز شــبـــاب أبـــو تـــيج فـى نــفـس الـــطــرح
مــركـــز شـــبــاب نـــاصــر بـــعـــرض "أمــان يـــا عــلم"
بـوقـوع سـعـيـد ضـحيـة حملـروس الـنـصـاب الذى
اســتــغل جــهـل ســعــيــد بــالـــقــراءة فــزور إيــصــال
اإليـجـار لـعـقـد بـيع لـوال اكـتـشـاف سـعـديـة ابـنـة
ـكـيدة بـالـصدفـة فى حـ تدخل سـعيـد لـهذه ا
الــشـــرطـــة لــلـــقــبـض عــلى مـــحـــروس الــنـــصــاب
ويـــتـــمــاس مـــعـــهم فى الـــفـــكــرة عـــرض "نـــنــوسه
ــركـز شــبــاب ديـروط الــذى يـتــنـاول والــعــجـوز" 
مـسـئــولـيـة األسـرة عن أبـنـاؤهــا بـضـيـاع نـنـوسـة
ـنزل نـزل فـتتـوه إلى أن تصل  وخـروجهـا من ا
الــعم كــمــال لــتـخــلــصه من حــالــة الــنـصـب الـتى
يـشــتـرك فـيـهـا كل من ســعـاد ابـنـة أخـيه وسـالم
ابن اخـتـه لالسـتــيالء عـلى الــفـيال اخلــاصـة به
لــــعــــمل مــــجـــمـع ســـكــــنى وجتــــارى بــــدالً مـــنــــهـــا
كمشروع للكسب من ورائه ليقرر بعد علمه أن
ـساعـدة ننـوسة الـتى توضح له يتـجه للـتعـليم 
أهـميـة الـعـلم وسـهولـته ويـظـهـر محـاولـة إقـحام
دور الـقــراءة والـكــتـاب فـى مـقــدمـة الــعـمل دون
إكـــمــــال هـــذا اخلط وتــــنـــاســــيه حـــتـى اخلـــمس
دقائق األخـيرة من العـرض وحلظـة تعـليم العم
كـمـال أما عن بـاقى األحـداث والتى تـزيـد على
ـوضـوع الــنـصف ســاعـة لـيس لــهـا أى عالقــة 
ـا تــتــعـلق بــالــبـحـث عن أهل هـذه الــتــسـابـق وإ
ـدائن" تـتـناول الـطـفـلـة وفى مـسـرحـيـة "زهـرة ا
عــرض شـخـصـيـة صالح الــدين األيـوبى وقـهـره

لـلـصـلـيـبـيـ وعـرض مـا سيـحـدث لـه إذا ما 
اســتـــدعــاؤه فى الـــوقت اآلنى حـــيث يــتـم قــهــره
وسجـنه بل وصلـبه والبـحث عنه مـرة أخرى أو
ـتفـرجـ كـدعوة عن شبـيه له داخل صـفـوف ا
لـلبحث عمن يحـرر هذا الوطن وتتـكون العديد

> حصلت الفنانة الراحلة على جائزة أفضل فنان فى دور ثان من مهرجان
اإلسكندرية عام  1992عن فيلم "الفضيحة".

استطاعته !... 
كــنـــا نــصــغى إلــيــهـم  فى الــلــيل .. بـــيــنــمــا يــرفــعــون
عــقــائـــرهم فى الـــطــرقــات ; بـــلــغــات أخـــرى  تــبــدو
ـوتى بـعـثوا أخـيـرا  بـعـد طول كـصـرخـات وحـشيـة 
رقــاد !... كـــانــوا يـــغــنـــون ... ولم نـــكن نـــســمع غـــيــر
النعيق الذى عرفنا أنه لـــن يبقى منهم سواه !... 

ما أتعسهم !...
بـفضل (كـافور) أتـيح لـصخـبهم أن يـظل حـيا لـبعض
الوقت ... لكنـهم ظلوا مبعدين ولم يدعُهم (كافور)

لصوغ وجودهم بأنفسهم !...
ما أتعسهم !...

ـكن لـى أن أكـون إبــنـا ألحـدهـم- لـوال خــشـيـة كــان 
(اخلـرسـانى) مـن زواجـهم بـاحلـرائــر فى الـكـوفـة ..
فأعمــــــل السـيف فى رقاب أربعة آالف منهم- بعد

أن حاربوا معه ونصروه على بنى أمية !!...
ما أتعسهم !...

حتـررهم جـعل كال منـهم يبـدو وحيـدا فى حلم يـلمع
كالـذهب الذى ضـاع منـهم وضاعـوا به- فى التاريخ

....!
أكـانوا نـارا سوداء سرت فى هـشيم أبيض  دون أن

حترقه ?!...
ثاروا على السادة الـبيض  وظلوا عبيدا !... هؤالء

اخملصيون  أى مستقبل ينتظرهم إذن?!...
ما أتعسهم !... وما أتعسك يا (أبا الطيب )!...

أكان عـليك أن تصـير عبـدا ب عبـيد آخرين ?!!...
أكــان عـــلــيـك أن تــأخـــذ نــصـــيــبـك من هــذا الـــســواد

الثقيل ?!!...
حـتى (كـافـور)- الــعـبــد  الـذى ظــنـنت أنه ســيـتــفـهّم
حـزنـك ومـأزقك فـى الـوجــود  خـان قــومه بــالـســيـد
األبــيض الــذى بــداخـله  ودس لـك الـسم فى كــعـكـة
اجملـد الـتى دعـاك لـتتـنـاولـهـا مـعه- بـالـعـبـد الرابض
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وراء لونه !...

عـبد ?!... وأى عبد!...أال يـكثر من التـهجد وتمريغ
الــوجه سـاجـدا بـيـنـمـا يـردد:(الـلـهم ال تـسـلط علىّ

مخلوقا)?!
... فـيـمـا كـل هـذا اخلـوف من اآلخـرين إذن- إن لم
ـقدار سـقـوطهم  ويـقـيم وجوده يـكن يـرتـفع عنـهم 
ـسـاحـة من احلـريـة الـتى انـتـزعـهـا منـهم عـلى تـلك ا

عنوة ?!!...
واأسفـاه عـلى عبـد يسـرق عرشـا ليـتدثـر به  ويظل
عــبــدا- مع ذلك !... يــخــتـرق جــدار لــونه الــســمـيك
ويـجوس فـى الضـوء  ثم يـلـوثه بـسواده ويـخـنـقـنا به

!... لله سر فى عالك .. لله سر فى عالك !...
ــــكن لى أن وكــــان عــــلىّ أن أجــــد الـــصــــمت الــــذى 
أتـنــفس فــيه- مـنــقــطـعــا بـذلك عـن (كـافــور).. حـتى
صـارت بيـنـنـا فجـوة - وقـبل أن يـأخذنى عـلى غـفـلة

ويقـتلنى غيلة  فررت هاربا !...
إيه يا (أبا الطيب) !....

تسارع للفوضى السائدة هل جئت لتلحق باإليقاع ا
فى عصر تـتـتـابع فيه اخليانات ?!!...

إظــــــــــــــالم

شهد الثالث ا
ـســرح عـلى مــكـان آخــر فى الــصـحـراء : ( يـضــاء ا
عـراء  صـخـور  ليل حـالك ... ثم اجلـثـة والـسيف
تنبى) يروح ويجئ ـغروس فى األرض ... بينما (ا ا

متوترا قلقا ...)

تنبى :       ا
ــا هم فــيـالق كـم أبـدو كــضـوء جنــمـة يــطــاردونه كـأ

ليل ال تبقى وال تذر !...

اتركه يرقص ..
واحرسه أيها القمر

عندما يأ تون ببياضهم اخلانق ..
احرسه  فى الليل ...

كى ال يجرؤ أحد على إسكات لونه ...)
هكذا غنيت- دون أن يسمعنى أحد !...

(متحوال..)
ـقدور (كـافور)  أبـاسـتـطــاعـته حـقـا أن يـوفـر لى أ
الـواليـة الـتى لم يـجـرؤ(سـيف الـدولـة)عـلى اجملـازفة

بها?!.. 
... لم ال ?! .. الـســواد اآلن يـتـنـفـس فى جـلـود حـرة

...!
(متحوال...)

ومـــا أن وطـــأت قـــدمـــاى أرض مــــصـــر  حـــتى رأيت
الصخب وحده فى انتظارى !...

لـم تكن حـيـاة الـناس جتـرى عـلى مـألوف عـهـدها ..
فـالــعـبــيــد كـان لــديـهم مــايــكـفى مـن الـقــوة لـلــتـفــاخـر
بــــوجـــــود ســــيـــــد من نـــــسل حـــــام  قــــابـع عــــلى رأس
الــلــحــظــة !.. وهــاهم يــلــوحــون بــلـونــهـم !  وبــاجملـد

الذى أحرزوه ! ...
أمـا السـادة الـقـدامى  فـقد ألـقى بـهم فى مـسـتـنقع

أبيض !...
ـا الــلـيل وحـده هــكـذا ... ومع ذلك  بــدا األمـر كـأ
ــا مـصـر كــلـهــا تـغـرق فى هـو الــذى يـتـكــلم !.. أوكـأ
الليــل ... والعبيد يصعدون  وحدهم  ويتجولون 

وحدهم  فى سماء قذرة!...
هـذا ما أحـسـست به ... نعم  فـالـغبـار الـذى أثاروه
ـــا فـى ذلك األمل كــــان يــــكـــفـى إلطـــفــــاء كل شـئ- 

الذى تلمع به جلودهم !...
كانت أياما غير محتملة  ورائعة- مع ذلك !...

لـعل كال مـنـهم كـان يـنهل من الـصـخب واحلـلم بـقدر

(متحوال..)
أهدرتنى .. أهدرتنى ياأمير !.. 

أنا الـذى جعـلت من نفـسى بوقـا لك وأذعت مجدك
على العالم ... 

لـكـنك أنـكـرتنى حـ اسـتـجـبت للـوشـاة والـكـائدين 
وتــركــتـهـم يــدسـون لـى عـنــدك  حــتى نــزلــوا بى إلى
حـد الـتـبــــــذل واالمـتـهـان ... ثم رضـيت عن قـتـلى !

.. رضيت !  رضيت ياأمير !!...
(متحوال..)
رضيت ...

فصار لدي ما يكفى للرحيل !...
لــيس بـحــثـا عن أمــيـر جــديـد أتــيه فى مـدحـه وهـمـا
ا بـإمارة الشعـر ثم أنحنى أللتـقط عطاياه !... وإ
بحـثا عن (أبى الـطيب)- اخملـتبئ فـى طوايا نـفسى
; احملتـجب فى سريرتى !  (أبو الطيب) اآلخر ...

ا سعيت إليـــه  الذى طا
سرا  دون أن أدركه !!...

ـكـنـا أن أطـيل الـبـقـاء بـعـيـدا عن ذلـك أنه لم يـكن 
أحالمى ...

وظـننت أنـنى سـأجد عـند (كـافور) مـن رفعـة الـشأن
مـا أغـيــظك به !... نـعم  قـبـل أن يـدركـنى الـوقت 
آربى صـارعلـىّ أن أتـكسب بـشعـرى وأتخـذه مطـية 
... لم ال وأنـا لم أظـفر مـنه سـوى بـكل بـخس زهـيد

..!?
سأجمع فى نفسى ب إمارة الشعر وإمارة احلكم-
ـديـح أسبـاب وجـوده  بل فـى زمن فـقـد فيـه شـعر ا
ـا  لم يـعـد يــعـنى شـيــئـا !- بـعـد أن الــشـعـر كـلـه ر
هــرمت دولـة الـعـبـاسـيــ وتـوزع إرثـهـا بـ غـربـاء ال

صلة لهم بلغة العرب!..
ضى ... ثم .. ) (يحمل اجلثة و

وهـا أنـا ذا أتـطـلع إلـى مـصـر ... حـيث كـانت آمـالى
عـــنــد (كــافـور)- عــسـى أن أجــد فــيه حتط هـــنــاك 
ـدوحـا آخر أكـثر  تـعاطـفا يـهـبنى جنـمة ; جنـمة
واحــدة ... يـدرك بـهــا أمـيـر حــلب أن الـذى غـادره 

ا غادره إلى األعالى !... إ
نــــــــعـم ... اآلن  اآلن  أوقـن أن ذاك الــــــــنــــــــمـط من
الــوجــود - الــذى كــنت أحـــيــاه فى كــنف األمــيــر- لم

يعد يالئمنى !...
أما (كـافور)  فـياله من رجـل !.. كم يشـبهك يا (أبا
ــعــاول بــيض !- إال الــطـيب) !... حــطــمـه ســواده 
أنـك ســـــوف تــشـبــهه .. ســتـشــبه ذلك الــرجل الـذى

لم أشالءه بيديه  وابتعث نفسه من جديد !... 
لـكـونه مـثلك قـد حتـبه  وقـد تـصـبح هـو نـفسه !...
ـا لـم يـظــفـر به لــقـد أتــيح له مـن الـنــبـوغ والــظـفــر 
ن اكـتمـلت لهم الـعدة وتـمت لهم أذكيـاء الناس – 
أسباب الفوز  دون أن يرث ذلك عن أب أو أم !...

(يضع اجلثة على األرض ...)
حــ جـال ذلك بـخـاطـرى- بـيــنـمـا كـنت لم أزل  فى
الـــطـــريق إلى مـــصـــر .. كـــنت قـــد بـــد ّلت قـــولى فى

(كافـــــــور)- الذى هجوته كثيرا من قبل !...
ومـا ذلـك الـتـبـدل إال أل نـنى فـيـمـا مـضى  كـنت أقـا
تل مغـمض الـعيـن  وح فـتحـتهـما أبـصرت دمى
مــراقـا بـ (سـيف- الـوهم)!!.. أنــا أنــا الـذى أبــديت
عـلى الـدوام تـكتـمـا مـلـحـوظـا فيـمـا يـتـعـلق بـسـريرتى
... نعم  فأحـد لم يكن يعرف أن (أبا الطيب) يكن
إعجابا خفيـا بذلك العبد !.. ولم ال ?!- ألم يجعلنا

نراه كما أريد لنا أن نراه? .. ألم يبدو كزهـــرة 
ســوداء قــذف بــهــا داخل الــزمن  لــتــتــهـشـم رائـحــته

البيضاء  الصلبة  على رؤوس ساكنيه ?!..
ألــيـس فــيـه من الــقـــوة مـــا من شـــأنه أن يــحـــمل إلى
ـا حمله(أبـوالطيب) الـزمن شيـئا جـديدا  شـبيـها 

إلى الشعر ?!..
لـعل قلب الـزمن كان يـنـبض فى اللـحـظة الـتى أطلق
ــعــنى الـذى فـيــهـا (كـافـور) عــاصــفـة الــعـبــيــد عـلى ا

ترســـــخ فى أذهاننا عن لونهم !...
كم يــشــبـهــنى !... وحــرى بى أن ألــتــمس نـفــسى فى

رجل يشبهنى ...
( يغنى ...)  

(اتركه أيها القمر ..
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> انتهى الباحث أشرف
قادوس من تأليف كتاب
جديد بعنوان «ثقافة
الطفل ومشكالت
اجملتمع» وينتظر
صدوره قريباً من الهيئة
صرية العامة للكتاب ا
ويتناول أهمية القيم
تضمنة األخالقية ا
ببرامج األطفال فى
صرى. التليفزيون ا

صرية أدوارها فى أفالم :  وفية مع محمد رياض وأحمد > سجل تاريخ السينما ا
راتب "عنبر 4"  مع أحمد راتب وحسن حسنى و "اوعى وشك" مع احمد رزق ومنة
شلبى وفيلم "حرب إطاليا" أمام أحمد السقا.
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أحمد خميس 

ــســرحى ذا الــطــابع يــنــاسب تــمــامًــا الــعــرض ا
الـغـنـائى الـشـعـبى هـذا وقـد لـعب عـادل مـاضى
دور األراجوز بسهولـة واتقان وكذا لعب محمد

مديح دور سالم سليم بشكل طيب.
أمـا عن االستـعراضات الـتى قام بـتصـميـمها -
ـوالد عـصام مـنيـر - فـقد كـانت مـتنـوعـة ب ا
صمم الشعبية الـشكل شبه الغربى فإصرار ا
سرح انسحب عـلى تنويع الشـكل على خشبـة ا
ـسـرح وجعل عـلى طـريـقة األداء عـلى خـشـبـة ا
ؤدين يـؤدون بـطرق مـخـتـلفـة ومالئـمة إال أنه ا
سرح لم يراع بأى حال ضيق مـساحة خشبة ا
ـوجــودين وهـو األمـر الـذى وعــدد الـراقـصـ ا
بـــدا فــــيـه الـــشــــكل األدائـى غــــائـــمــــا فى بــــعض

التابلوهات الراقصة.
وفى الــــنـــهـــايـــة أقـــول لــــكم إن الـــنـــســــيج الـــعـــام
كن أن يسـتقر إلى ما سـرحى كان  لـلعرض ا
ـكن لك كـمـتـلق أن تـتـوقع نـهـاية ال نـهـايـة فال 
األحـــداث الــتى أصـــرت عــلى اتـــســاع مـــســاحــة
القول والتفريغ بال حتديد ألى هوية  فكان أن
ـلحن أحـمد خـلف نهـاية طـيبة انـتزع اخملرج وا
تـفــيـد راحـة الــبـال واالطـمــئـنــان بـإعـادة أغــنـيـة
المــعــة داخل نــســـيج احلــدث الــدرامى فــكــانت

أغنية:
الكبار عايزين فارسهم

والصغار عايزين حارسهم 
خـيـر نـهايـة لـهـذه االحـتفـالـيـة الرمـضـانـيـة التى
اجـتـمـعت فـيـهـا شـتى فـنـون األداء عـزف وغـناء
حـى وأداء تـــــمــــــثــــــيـــــلـى قـــــوى وبــــــعض مــــــواقف

واستلهامات تاريخية عشوائية.
وبــعــد فــقــد تـــمت رســالــة الـــعــرض األســاســيــة
ـطروقة وهي باالسـتماع لـبعض األغانـي غير ا
مــيـــزة ســـاعــدت الـــعــرض كـــثـــيــرًا عـــلى تـــقــد
شـخـصـيـة خـاصـة به وأظن أنـهـا طـريـقـة جـيدة
ـوسـيـقـيـة والتى لـظـهور أحـمـد خـلف وفـرقـته ا
سـاعـدت كـثـيـرا أفكـار حـسن الـوزيـر لـكى تـبدو
مـالئـمــة لــلـجــو االحــتـفــالى وإن غــابت الــدرامـا

عن العمل .

يـبــدو أن حل تــقــد عـرض مــســرحى غــنـائى
اســــــتــــــعـــــراضـى أصـــــبـح يـــــراود الــــــعـــــديــــــد من
مـخـرجـيـنا الـكـبـار ففـى هذا الـعـام فـقط. قدم
عــرضـــان من إنــتــاج الــهــيـــئــة الــعــامــة لــقــصــور
الــثـقـافـة كـان األول هــو - أوبـريت شـهـرزاد -
لـــفـــرقـــة الــشـــرقـــيــة الـــقـــومــيـــة والـــثـــانى الــذى
أحــدثـكم عــنه الــيـوم والــذى قـدم حتت عــنـوان
ـولد" فـكان من إنتـاج فرقة الـسامر "عروسة ا
الـــتى ابــتـــعـــدت كــثـــيــرًا عن الـــســـاحــة الـــفــنـــيــة
ــنـعم عـبـد الـقـادر والـعــرض من تـألـيف عـبـد ا
وإخــراج حــسن الــوزيــر ويـــعــتــمــد بــداهــةً عــلى
تفعيل الغناء احلى داخل نسيج شعبى فكاهى
يــتــخــذ من أشـعــار فــؤاد حــداد ومـحــمــد جـاب

الرب وحامد احلناوى متكأ له.
وبــرغم أن الــعـروض الـغــنـائــيـة االســتـعــراضـيـة
حتتـاج جملـهودات مـضاعـفـة فى توافـق الفـنون
األدائـيـة والـتحـامـها فـى نسـيج يـجـمع بسـهـولة
بـ الـغنـاء واالسـتـعراض واألداء الـتـمـثـيلى إال
أن - حـسن الـوزيـر - اخملـرج صـاحب الـتاريخ
رة فبرغم الطيب قد وقع فى فخ كـبير هذه ا
الئم لطبيعة مثل هذه األعمال ووعيه فهمه ا
بـجـمــالـيـاتــهـا األولـيـة إال أنه لـم يـخـتـر الــتـيـمـة
ــنـاسـبـة والـتى تــسـاعـد بـقـيــة الـعـنـاصـر عـلى ا
الــــظــــهــــور بــــشــــكل الئق حــــيـث قــــدم الــــعـــرض
ـعـقـولة ـسـرحى الـلـهم إال بـعض األصـوات ا ا
ـغنـيـة - فريـدة - على ـغنـيـة - نور - وا مثل ا
ـنـشـد الـشـيخ مـنـتـصـر األكـرت اخـتالفـهـمـا وا
وبـــعض الـــلــحـــظـــات الـــدرامــيـــة الـــتى جنح فى
ــمــثل مــحــمـد إبــراهــيم مــحــمـد جتــســيـدهــا ا
أمـ آسر على ومحـمد حجاج وهـمام تمام

وكرم أحمد على اختالفهم أيضا.
سرحى من واحلكاية التى يـصحبها العرض ا
الـبـدايـة للـنـهـاية لـيس فـيـها أى إخالص لـفـترة
زمـنــيـة مــحــددة أو حـتى حتــلـيل لـه مـعــقـولــيـته
ـعنى آخر تنطوى تيماته على لقضية ما أو 
ـواقف الــتى مـر بــهـا مــرور سـريع بــ بـعـض ا
ؤثـرة - مثل شـعب مصـر وبعض شـخـصيـاته ا
- جـمال الـدين األفغـانى والـند وسـعد بـاشا
ويـعقوب صنـوع والعرض ال يحـاول أن يقترب
بـــشـــكل حـــقـــيـــقـى من هـــذه الـــشـــخـــصـــيــات أو
ــا يـذكـر بــهـا مـتـلــقـيـنـه كي يـشـيع الــتـواريخ وإ
فــــــيــــــهـم اإلحــــــســــــاس بــــــالــــــرضــــــا عن الــــــذات
االجـتـمـاعــيـة فى حلـظـات تـنـويـرهـا وال يـنـسى
بــأى حـال أن يــذكــرهم بـاجلــرح الــفــلـســطــيـنى
ـدن ـر عـلى ا بـكـلـمـات بـسـيــطـة مـؤثـرة حـ 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــاالسم ثم يــتــوقـف عــنــد غـزة

فيقول ضمن ما يقول:
أريحا غزه.. جريحة غزه

ــســرحى عــلـى أن أهم مــا جـــاء فى الــعـــرض ا
ذلك الــتــقــد الــواثق مـن ذاته لــبــعض أغــانى
فؤاد حـداد رائـد شعـر الـعامـيـة والذى أنـقذت
أشـعــاره الـعـرض في مـواقف كـثــيـرة كـان فـيـهـا
أقــرب لـلــرتـابــة والـتــهـافت الــدرامى فـكــلـمـات

لــلــعــروســة احلــيــة الـتـى جتـلـس حتت عــروسـة
ـــولـــد وتـــمـــارس حتــــاورهـــا مع هـــؤالء الـــذين ا
يـخـطـبـون ودهـا ويـحـاولـون االرتـباط بـهـا عـلى
مــر الــعـصــور وهى تــيــمــة تــرتـبـط بـيــنــهــا وبـ
مــصـــر - األم - ورغم كــونــهــا حـــكــايــة لــيــست
جـديــدة عــلـيــنـا و اســتـهالمــهــا فى كـثــيـر من
سرحـية التى تـلمح إلى مـصر على العـروض ا
أنهـا ايزيـس وبهـية ونـعـيمـة و... إلخ أقـول لكم
رغم ذلك جـاء التـنويـع بسـيطًـا ومرضـيًا وذلك
الرتبـاطه بـالغـناء احلـى ذى الطـابع الـكومـيدى
اخلــــفـــيـف وهي تــــفــــصـــيــــلــــة جنح اخملــــرج فى

نسجها بشتى الوسائل الشكلية واألدائية.
هــــذا وقــــد تــــنـــوعـت األشـــكــــال واألطــــروحـــات
اجلــمـالــيـة والــتى كـان أفــضــلـهــا عـلى اإلطالق
االســتـخــدام اجلـيــد لـلــشـجــرة الـعـتــيـقــة والـتى
تـــمـــيــز ســـاحـــة مــنـف حــيـث جنح الـــعــرض فى
اسـتـثمـارهـا داخل نـسـيـجه بـشكـل الفت وكان
استـخدام األقـفـاص لسـجن مجـمـوعة الـشعب
مــضـحــكــا خـاصــة مع األداء الــصــارم لـلــمــمـثل
ـــثل مـــحـــمـــد إبـــراهـــيم الـــذى بـــدا كـــأفـــضل 
مـثلـ فلم تكن ـسرحى أمـا بقـية ا بـالعرض ا
ـكـتـوبــة تـسـمح لـهم بـالـظـهـور الـطـيب األدوار ا
ــمـثل - وهـو أمــر فــلت مـنه بــصـعــوبــة بـالــغـة ا
آســر عــلى - والــذى لـــعب دور الــعــريس الــذى

تقطعت أوصاله.
وقـــد كــانت هـــنــاك فــروق واضـــحــة بــ األداء
ــمــثــلــون مــثل - كــرم الــتــمــثــيــلى والــغــنـــائى فــا
أحــمــد مــحـمــد أمــ كــان أداؤهـم الـتــمــثــيــلى
أسير كثيرًا من أدائـهم الغنائى بينما كان عبد
الــعـزيــز فــجــر ذا حــضـور قــوى ولــكــنه يــحــتـاج
ـغـنـية - لـلـتدريب مع األداء الـغـنـائى كـما أن ا
نور - موفقة فى أداء بعض األغانى وإن بدت
بـاهتـة فى األداء التـمـثيـلى وحتتـاج إلى تدريب
غـنـية كـبـير حـتى تـبـدو الئـقة. بـيـنـما تـمـيـزت ا
فـــريــــدة بـــاألداء الــــغـــنـــائـى اخلـــشـن وهـــو لـــون

فـــؤاد حــــداد كـــانت كـــالــــبـــلـــسم الــــذى يـــضـــمـــد
اجلـراح بـسـرعــة ويـجـعل الــشـكل عـفى ذا قـوام
جـديد تتـحاور فـيه اآلالت واألصوات والدوافع
اإلنـســانـيـة فى نــسـيج جــمـالى مـتــمـايـز انــسـانـا
لبعض الـوقت أن التيـمة الرئيـسية لم يـع بها
بـشكل الئق وال أعـرف فى هذا السـبيل الدور
نـعم عبد ؤلف عـبد ا احلقـيقى الذى قـام به ا
ــواقف الـدرامــيـة لــيس لـهـا الـقـادر فــشـذرات ا
ــصـرى بــدا هــنـا قــوام ذو فــعـالــيــة فـالــشــعب ا
(مـطحون ومجـنى عليه ومـسلوب اإلرادة) حتى
أن الـعــرض يـنـتـهـى وقـد قـتل الـعــريس عـلى يـد
ولي النـعم ولكـنه وبرغم تـقطـيع أوصاله مازال
شـــامـــخًـــا مـــعـــتـــزًا بـــفــتـــوتـه وكـــبــريـــائـه ووجــوده
ــعــان هــذا وقـــد قــتل الــرجل شــر الالمع?! أى 
ـــولـــد?! أى فـــتــوة قـــتــلـه ولم يـــفـــرح بــعـــروســـة ا
واحــتــفــال وقـد فــقــد حق االنــتـقــام من الــعـادى

واستسلم للطعنات وتقطيع األوصال?!
وقد جمع العرض ب مجموعة تابلوهات حية
ــعــالم مــا بــ بــدت فــيــهــا الـــفــوارق واضــحــة ا
اجلــــو اإلنـــــشـــــادى الــــذى اخـــــتـــــار قـــــطع غـــــيــــر
مــــســـتــــهـــلـــكــــة وبـــ األداء اخلــــشن لـــلــــمـــواقف
ـــولــد - الـــشـــعـــبــيـــة واالحـــتــفـــالـــيـــة (عــروســـة ا
األراجـوز) وكـان غـريـبـا فى هـذا اإلطـار تـقـد
رمــســيس! والــذى خــرج عــلــيــنــا تــمــثــاله واهــنًــا
ومــســـيــئًــا بل وخـــارج الــســيــاق اجلـــمــالى الــذى
رســمه الــعـرض فـى مـخــيــلــة مــتــلـقــيه وأظن أن
وجــوده بــهــذا الــشــكـل الــشــائه كــان عــبــئًــا عــلى
ـــســرحى وضــد رســالـــته وكــان عــلى الــعــرض ا
مـهندس الـديكـور إبراهيـم الفو أن يـلتـفت لهذه
الـتفصـيلة غـير الـذكية والـتى كانت ضـد حلوله
ـــنـــاســـبـــة جلـــو االحـــتـــفـــال فـــأى الـــســـريـــعـــة وا
ت بأى رمسـيس هـذا الـذى يـبدو شـائـهـا وال 

صلة للتمثال األصلى?!
وقد حاول مـصمم الـديكور مـنذ بدايـة العرض
أن يـضع نسـيـجًا ذا حـلـول سريـعـة باسـتـخدامه
ـــوضــوعـــة عــلى عـــجل لــكى ــولــد ا لــعــروســـة ا
ـسـرح ولـتـنـويع يـسـهل حتــريـكـهـا عـلى خـشــبـة ا
الـــرؤيـــة وإن بــــدت عـــروســـة ضــــخـــمـــة وبال أى
خصـوصـية مـصـريـة ذات طعم خـاص فـلو أنك
نظـرت إلى وجهـها سـوف تـلمح ابـتسـامة كـتلك
االبـتـسـامـات السـطـحـيـة وغـير احلـقـيـقـيـة التى
ا تقابلها فى الشارع كل يوم ولكن ال بأس طا
أن اخملــرج اســـتــطــاع أن يـــســتـــخــدمــهـــا بــطــرق
واقف على التنوع والتقد مختلفة سـاعدت ا
ـتـلـقى  وضع كـرسى اخملـتـلف وعـلى يـسـار ا

 اخملرج استطاع استخدام العروسة بطرق
واقف الدرامية متنوعة ساهمت فى خدمة ا

أشعار والد الشعراء فؤاد 
حداد أنقذت العرض

سرحي جريدة كل ا
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الـــعــنــيـف لألصــوات- حـــتى يــصـــطــدم بـــاجلــثــة 
فـيــخـتـبئ وراءهــا ... األصـوات تــتـراجع بــالـتـدريج

حتى تختفى- حلظة صمت  ثم ...)
ياللرعب !...

(لـلجثة) وبـينمـا أتضاءل ; أنـا احلى ... تصير أنت
أكبر حجما !...

(مـتـحوال) أكـان عـليّ أن أمـجـد الـقــتـلـة بـدمى الذى
أراقــوه دائــمـا  ألضـع حـدا حلــيــاتى الــتى يــصـنــعــهـا

ــوت?!..  ا
أكـان عليّ أن أجـد حريـتى فـيمـا هـو متـاح لى  بدال

من الغياب الذى يغمرنى اآلن ?!...
ــصــيــر- حــتى (لــلـجـثـة) أنـت أيــضــا تالقى نــفس ا
ـا ــا أحتــدث من فــمك !... نــعم ر أنــنى أبــدو كــأ

كان علـيّ أن 
أضــمك لـى صــدرى بــدال من أن أقــــتــلك !... إنــظــر
ــد يــده إلى اجلــثــة) هـــاهـــو دمك يـــعـــوى فى ) ...
يــــدى ... أم أن يـدى هى الـتى تـعـوى فى دمك ?!...
لـو تعـلم  ح مـددت يدى (مـشيـرا إلى قتل الـعبد)
ـــا ــــا كــــنت أمــــدهـــا فـــى أحالمى كـى أمـــسـك   إ

ظننت أنه حريتى!...
(يـنظـر إلى يده) لـكنـنى ال أعـرف ما إذا كـانت يدى

حقا  أم يد الوهم !...
(يـجــذب حــبال مــدلى من أعــلى- فــتـهــبط شــبــكـة
ـتـلئـة عن آخـرهـا بأكـياس ضـخمـة من الـسقف  
الـنقود/ هــــــذا وتبدو األكيـاس سوداء كوجوه العبيد

= رؤوس مقطوعة  ثم للجثة..)
مــــا أكـــــثــــر الـــــرؤس الــــتـى تــــهـــــاوت مـــــنك .. ولك أن

عبأة بالنقود !...  حتصيها بهذه األكياس ا
ـــــمـــــدوح بـــــالـــــقــــــصـــــيـــــدة تـــــلـــــو كـــــنت أرســـــلـك إلـى ا
وأنـتـظـر ريـثـمــا تـعـود ... كـنت أنـتـظـر بـيـدى األخـرى
هـذه (مـشـيرا إلـى يده الـيـسرى) آلخـذ مـا تـأتـنى به
من عــــطـــايــــا .. ثم بــــيــــدى تـــلـك (مـــشــــيــــرا إلى يـــده

اليمنى) كنت أقـتلك !..
كم تــصـــاغــرت فى ســـبــيل احلـــلم  وكم قـــتـــلــتك فى

نفسى كى أبرأ من هذا التصاغر !..
سنون !... نعم  كنت أباغت التصاغر بكبريائى ا
لـكـنك حـ مت  تـركت وراءك جـثـثـا هـائـلة لـم تزل

تصرخ بداخلى !... 
ومع ذلك  فـــبــدون هـــذا الــتـــصــاغــر مـــا كــان لى أن

أصل أبدا إلى مايحسدوننى عليه اآلن!!...
ـا ولـو تـعـلم ... هـذا هـو مـأزقى فى الـوجـود !  كـأ
كــان عـــليّ أن أضــيّع نـــفــسى لـــكى أجــــــــدهــا!.. وأن
أواصـل عــــبـــــوديــــتـى ; أن أقــــطـــــعــــهـــــا إلى آخـــــرهــــا-

سافة إلى حريتى!... ألختصر ا
(مـتحوال) كل ذلك الـسخط الـذى أبـديته  أمـا كان
له أن يـخــدم احلـريــة فى شئ ?!.. فــيـمـا قـــتـلك إذن

...!!?
(حلــظــة صــمت  يــبــدو خاللــهــا مــدهــوشــا ... ثم

متأسيا  للجثة ..)
كــــان يـــــجب أن تـــــذعن ... كـــــان يــــجـب أن تــــذعن ..
لـكـنك لم تـفـهم أن مـن يـتصـل بـعظـيـم ما وكـى يـحوز
جوائـزه  عـليه أن يـعرف مـاانطـوت علـيه نفـسه وما
يـذهب إلــيه ... ويــكـثـر مـن مـدحه ; بــذكـر مــحـامـده
ـمـدوح.... (يـتـوقف عن الـكالم- وإعـالء شـأنه  فــا
ـــمـــدوح ?!!... بل فــجــأة- مـنــتــبــهـا ..) مـــاذا?!... ا

اخملدوم !   كنت أعنى اخملدوم !..
(حلـــظــة صــمت يــبـــدو خاللــهــا أكـــثــر دهــشــة- ثم

نهار ..) وما الفرق ... ما الفرق ?!!... كا
أال تــعـتــرف يـا(أبـا الـطـيب) أنـك أبـحت لــنـفـسك أن
ــمـــدوحـــيك مـــا أنـــكـــرته عـــلى هـــذا الـــعـــبــد تـــفــعـل 
ـسـكــ  حـ حـاول أن يـلـتـئم بـحـلـمه فى الـتـحـرر ا
ـدوحـيك عـلى من مـخـدومـه ?!... وبـيـنـمـا تـؤاخــذ 
منـعك حـقا هـو لك  منـعته حـقا هــو له !... وقـتـلته
!... قـتـلته يا(أبـا الطيب) !.. إنظـر  إنظر إلى كفه

كــن لكف كهذا أن لترى كم هو صغير ... أ
وت يحوى من النقود ما يجعله مستحقا لكل ذلك ا

..!?
ـا- حلـظـة صمت  ثم ...) تـبـا لك  تـبـا (يـبـدو مـتأ
!... فى غمرة بحثك عن نفسك مزقتها بقتله !...

سرح بالتدريج ...) (نعيق الغربان يجتاح ا
نــعم .. قـتــلـته كــثـيــرا ... حـتى تــعـبت من قــتـله- ولم

تعثر على حياتى !...
ولــعـــلـــنى أخــشـى حــ أدفـــنه  أن أدفن مـــعه األفق
الـعـنـيف الـذى أيـقـظه فى نـفـسى- ذلك األفـق الذى
; أحــدهــمــا يــجــنح أدركت به أنــنـى أقف بــ زمــنــ
لإلعــتـام رغـم إشـراقه.. واآلخــر أوشك أن يــشـرق
رغم إعـتـامه!.. لـعــلـنى أخـشى أن أقف وحـيـدا أمـام
ـر .. وفى يدى ألعـق غبـارها ا قـبـر أيامى اخلـوالى 

باقة شعر ذابلة !... بينما الزمن الوليد
يدهمنى بالدهشة !....

وأى دهـشة !... الـدولة انـفرط عـقدهـا  وبيـنما كل
حـــبــة فـى انـــفـــراطــهـــا  تـــفـــرح مـــأتـــلـــقـــة  أو تـــتــرح
ــا تـشــيـر إلى أن الــزمن قــد تـضـرج مـحــتـرقــة  فـإ

بعجمة داكنة  يتيه فيها الشعر !...
ما أقسى الزمن  وما أتعسك يا (أبا الطيب)!...
األعـاجم بـكم ... نـعـم  الـعـجـمـة عـمـاء ... والـشـعـر
ـــكن أن يُـــحس إذن جنـــمـــة من لـــغــــة ... أى ضـــوء 

 ...!?
(يـدنـو من اجلـثــة ويـنـظـر إلـيــهـا بـأسى ... حلـظـة

صمت  ثم ...) 
فى زمن كهذا  كم يبـدو الشاعر مستحقا لألسى 

كعبيد (كافور) !...
ــــا يـــصــــرخـــون ولــــو تـــعــــلم... الزالــــوا مـــعـى ... كـــأ
بـصـوتى هـنـا  مثـلـمـا كـنت أصرخ بـأصـواتـهم هـناك

...!
لـعلنى خـذلتهم حـ هجوتهم فى (كافور) ... وح
هـجوت (كـافورا) فـيـهم ... لـكن مـا حيـلـتى ?!... ها

أنا أصرخ فى صراخهم- فهل تغير التاريخ ?!...
وتى تغلق دونها األبواب !... أم أن رائحتنا نحن ا

سرح ...) (نعيق الغربان يجتاح ا
كن ... ما كان ما كان لنا أن نتطلع إلى أمر غير 
ا نـتوقع وأعظم من لنـا أن نتطـلع إلى ماهو أكـبر 
أن يـنـفد... نـعم  مـا كان لـنـا أن نتـطلـع إلى السـماء

ا يجب !.. أكثر 
ـلدوغ لو أن لـلمـدى قلـبا  لبـكى علـينـا ... نحن ا
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الــلـيـل .. نـعـم  الـلــيل- تــلك الــعــبــاءة الــســوداء الـتى
تتـوارى حتتهـا حياتى اآلن  الـليل .. هو مـاتبقى لى
بــعـد األمل الـذى كــنت مـفــعـمـا به إلى حــد الـسـخف

...!
سرح- تأتى أصوات ضحكات صاخبة  (من خـارج ا
سـاخرة  مـختـلطـة بصـليل سـيوف وصـهيل خـيول
... يـتـلـفت حـوالـيه بـحـثـا عن مـصـدر الصـوت- ثم

بأسى عميق ...)
ـــا أســمع ســيــفــا أعــرفـه جــيــدا  يــتــيه اآلن فى كــأ
- وال يتـمـيز الـدم واخليـبـة  ويجـاهـر بـصلـيل صـد
ـعنى الـذى أضفـيته عن غـيره من الـسيـوف سوى بـا

دحى له !!... عليه 
(صوت الضحك يعلو ... )

ـــا الـــصــحـــارى تـــنـــهـــمــر مـن فـــقــاعـــة مـــتـــخـــمــة كـــأ
ـيتة بـالهـراء!... أو لعله الـغبار الـذى تثيـره خيولك ا

 –بينما تصهل فى قصائدى !...
(صوت الضحك يأتى أكثر صخبا ...)

لــو تـعـلم جـشــمت نـفـسى أسـفــارا أبـعـد من آمـالى-
ُــلك الــذى وعـدت بــإغــاظــتك به دون ركــضـا وراء ا

جدوى!..
(صوت الضحك ...)

ُــلـك- حـ لــكــنـك ال تــعــلم كم فــقــدت رغــبــتى فى ا
رأيت تيجان العواصم تلمع بانطفائنا !...

ـتـنـبى- (صـوت الـضـحك يـبـدو أكـثـر سـخـريـة ... ا
بأسى بالغ ..)

أكـان عـلىّ أن أقـطـع أشـد الـطـرق قـسـوة كى أسـقط
ـكنا?! - أخيـرا- فى السقـوط الذى كـان وسيظل 

..
أكـان عـليّ أن أحـصل عـلى مـا يـكـفى من الـسـقوط 
ـيــتــة مـهــمــلـة أل فــقـد قــدرتى عــلى احلــلم  وألــوذ 

...!!?
( يـصغـى إلى الضـحك بألـم ... ثم يدور فى مـكانه

بحثا عن مصدر الصوت- ثم فجأة ...)
أيتها الصحراء ... أتسمح لى بهذه الرقصة !...

ا ..) (بينما يرقص متأ 
أعــليّ أن أقــبل بــذلك األلـم الـذى يــجــتــاحــنى اآلن 

بوصفه جزءا من الطبيعة ?!..
أعــــليّ أن أقــــبل بــــاحلــــد األدنى مـن الــــوجــــود الـــذى

يتيحونه لى  كى ال أحتول إلى غبار?!!...
ها أنـا أقف وحيـدا أمام الـليل .. وأعـلم أن سخطى
وغـضــبى ونـقـمــتى  جـمــيـعـا ال يــعـنــون الـوجـود فى

شئ !...
ــضى دائــمــا  غــيـر ــضى  كــمــا  نــعم  الــوجــود 

عابئ بتيار دمنا الذى يجرى فى التاريخ!!...
(يكف عن الرقص ..)

يالها من رهانات خاسرة !...
(ثم منفجرا فجأة..)

يــجب أن تــعــلم أنــنى لــست بــاألعـمى الــذى ضل فى
الــعـاصـفــة .. ورغم أن كل مـاحـدث يــبـدو كـإمالءات
حلـــــــم ال سلطـة لى عليه  إال أننى أرتبط بالتاريخ
... نـعم  الـتـاريخ يـتـضـامن مـعى  كـما أنـنى أحـسه

بعقلى !..
(صوت الضحك يزداد صخبا وسخرية ...) 

ـصيـر الـذى انتـهـيت تـهـكم يا أمـير  تـهـكم .. على ا
إليه  وعلى ما تظـن أنه انكسارى  تهكم كما شئت
... لــكـنـك ال تـعــلم أن اجلــحــيم الــذى أكــابـده اآلن 

عليّ أن أبقى فيه ألحيا !...
(الضحك الساخر يستمر - ثم للعبد ... )

ـــيت?!... هــذا هـل تــســـمــعـه ? هل تــســـمـــعه أيــهـــا ا
األمير الذى يسـخر منى اآلن- أرسل إليّ يستحثنى
ـــاذا? .. ألنــنى عـــلى الــعـــودة إلى بالطـه .. أتــعــرف 
ح فررت  فر معى الـشعر أيضا ... نعم  غيابى
أحدث هاوية فـــــــــى حضور األمير !... واآلن يريد
أن يـسـتـردنى من جـديـد ليـمأل بى تـلك الـهـاوية !...
أم تــراه عـثـر- أخـيــرا- عـلـــــى جـثــة تـلـيق بــالـشـاعـر

تدحه ?!... الذى ناطحه طويال بينما 
( األصـوات القـادمة من اخلارج : ضـحكـات  صليل
تـنـبى يـتراجع  صـهيـل ... تتـصـاعد بـالـتـدريج- ا
إلــــى اخلـلف فى ذعر  ويظل يتـراجع مع التصاعد
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بـــالـــوهم- كـــان يـــجـب أن نـــرضى بـــســـمـــاء واطـــئــة 
نتثاءب فيها إلى آخرنا !...

(حلـــظــــة صـــمت  يــــعـــطى خـاللـــهـــا ظــــهـــره إلى
اجلمهور- بينما يدنو من اجلثة ...)

ا أحدنـا حى تقريـبا .. واآلخر مـيت تقريـبا ... كأ
نحتدم بداخل شخص ما !...

ا (يـنحـنى على اجلـثة ويـنظـر إلى وجه العـبد كـأ
ينظر فى مرآة ...)

أحــدنـــا جــثــة تـــتــرآى فــيـــهــا روح اآلخـــر!... من مــنــا
رآة ?!... يتالشى اآلن فى ا

عــــلى أحــــدنــــا أن يــــنــــزع نـــفــــسـه من هــــذه اجلــــثـــة 
ليغرسها فى أزمنة أخرى ...

ويا لـها من حلظـة نادرة ... هنـاك ما ينـذر بالقدوم
.. هناك ما ينذر باألفول !...

ـسـرح (يـبـدأ فى إلــتـهـام اجلــثـة- هـنـا يــتم إظالم ا
وبـيــنـمـا نــعـيق الــغـربـان يــصّـاعـد- من بـالـتــدريج 

تنبى ...) الظالم يتدفق صوت ا
ــكن أن يــؤنــســنى ... لــو اآلن وجــهى فــقط هـــو مــا
كن أن تغمرنى أراه  لو أراه قليال !... أى غـبطة 

لقهرالليل!
 كـل هـذا الـلـيل !- الـذى أسـعـى فـوق جـلـده  كـشـبح
هـارب فى اخلـرافـة الـتى تـخـبـزهـا الـصـحراء اآلن 

بحثــــا عن
قمر آكله أويأكلنى !...

سرح بصخب ... ثم يضاء (نـعيق الغربان يجتـاح ا
تنبى" ينـهض من فوق بقايا اجلثــــة ـسرح على "ا ا
 ويـلـتفت إلـى اجلمـهـور- فـيبـدو وجـهه وقـد حتول
إلى وجه الــعـبــد األســود ... يــنـظــر إلى اجلــمــهـور
ا فيها من أكياس قـليال  ثم يتجــه إلى الشبكـة- 
الـنقود ;التى هى وجوه العـبيد- يتحـسسها بشغف
 بـيـنـمـا يـدور حـولـهـا ... ومـا أن يـتـوارى- جـسـده-
خـلــفــهـا حــتى يــصـبـح وجـهه األســود مــجـرد وجه

مضاف إلى وجوه العبيد ..)..

ســــــــــــــتار
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سرحي جريدة كل ا

> وقد أضفت بصمتها الكوميدية اخلاصة على أدوارها فى أفالم :  جيل آخر زمن
مع هانى رمزى وعايدة رياض ناس جت مع حس الشربينى وحنان ترك.

اضى > اختتم األسبوع ا
سرحى حفلة العرض ا
للمجان والذى قدمته

فرقة اإلسكندرية
ركز اإلبداع ستقلة  ا
سرحية باإلسكندرية ا
من إخراج محمد مرسى
وتأليف خالد الصاوى
ويأتى عرض "حفلة
" ضمن للمجان
سرحية اخلطة ا
اخلاصة بصندوق
التنمية الثقافية.
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من يتوه فى الزحام والذى ينهى دعاء طعيمة "الليلة اجلاهينية"
مـتعة بـشطرة بـيت تقول "الـلى يخاف من الـوعد يبـقى عبيط" ا
وهى دعــوة صـريــحـة لــلـحــيـاة رغم كـل شىء وذلك عـقب ســيـادة
ـ نص الـزحــام وسـيــطــرة الـتــيه والـتــوهــان?!.. هـذا "ابــتـســار" 

العرض فماذا كان العرض نفسه?
قـامت طــعـيـمــة ومـعـهـا مــصـمم الـديـكــور أحـمـد أمـ ومــصـمـمـة
البس مـنى حامـد بـإعادة صـيـاغة "سـيـنوجـرافـيا" لـقـاعة الـغد ا
حــيث بــطــنت جــدرانــهــا الــســواد الــذى زيــنــته بــشــرائط بــهــيــجـة
األلـوان: السـمـاوى البـنـفـسجى الـبـرتـقالى األخـضـر بـدرجاته
ـة فـوق قـبه ســيـدنـا الـولى" وسـيـطـرت مــوتـيـفـة "الــيـمـامـة احلــا
وكــذلك الــوحــدات الــهــنــدســيــة اإلسالمــيــة الــتى تــشــكـل أفــاريـز
أســـطح اجلــوامع وتـــســمى "الــعـــرائس" وأيــضــا أشــكـــال الــتــنــوره
ــولــويه بــألــوانــهــا الــزاهــيــة والــتى كــانت مــوتــيــفــا يــتــداخل مع ا
ــكــون الــرئــيـسـى الـذى يــزين كــتل ــوتــيــفــات األخــرى لـيــشــكل ا ا
الـديكـور التى  رصـها لـتـتجـاور فى أقصى الـعـمق فى مواجـهة
تـفرجـ على شكل الـداخل إلى القاعـة والذى سـيجد مـجلس ا
ـواجـه لـلـداخل حـيث مــسـتـطـيل نــاقص ضـلع وهـو هــنـا الـضـلع ا
ـشــكـلــة لـلـمــبـانى وضــعت كـتــلـة الـديــكـور الــصـمــاء الـرئــيـسـيــة وا
صـرية بالتجاور الذى يصل كونة للـحارة الشعبية ا تـداخلة ا ا

إلى حـد الـتالصق وبـاالكـتظـاظ "احلـمـيم" وتـلك الكـتـلـة التى 
تــلـويـنــهـا بـألــوان بـهــيـجـة يــغـلب عـلــيـهــا الـسـخــونـة والـدفء وحب
ـصريـة رغم كل الـبرودة احملـيـطة ـيـز احلالـة ا احلـيـاة وهو مـا 
الـتى قد تصل إلى حد "العـدم".. وكذلك استطـاعت طعيمة مع
الكوريوجراف محمد سـميح أن ترسم مشهدا بصريا من الكتلة
" يسـاهم مـع الكـتـلـة االسـتـاتـيـكـية فى ـمـثـلـ الـديـنـاميـكـيـة أى "ا
ـطـلــوب جـمـالـيــا لـلـعـرض وذلك ــادى ا خـلق الــتـكـوين واإلطـار ا
عــبـر خــطــة إضـاءة بــسـيــطــة وذكـيــة اسـتــطـاعـت أن تـبــرز وتـنــيـر
وحتـــافظ فى ذات الـــوقت عــلـى جــمــالـــيــات الـــظل والــنـــور كــمــا
وهوب عطـيه محمـود أن تصيغ رؤية وسيـقى ا استطـاعت مع ا
موسـيقية للمـوسيقى األصلية لالوبـريت واألغانى اخملتلفة التى
سـبق تـلـحــيـنـهـا من عــدة مـؤلـفـ بــحـيث  نـسـجــهـا فى نـسـيج
حلـنـى جـديـد مــبـتــكـر وجـمــيل!.. وأحـســنت طـعـيــمـة فى اخــتـيـار
ـوهوب عنـاصـرها الـتمـثيـلـية حـيث جاءت بـكوكـبـة من الشـباب ا
ــشـتــعل حــمــاســة والـذى مـأل قـاعــة الــغــد حـيــويــة خــاصـة مى ا
حــمــدى الــتى لـــعــبت دور جــمــاالت والــتى مــثـــلت وغــنت فــكــانت
حـــاضــرة بـــخـــفـــة روح ومألت األســـمـــاع بـــشــدو الـــبالبـل.. وكــان
مــحـمــد عــادل فى دور األراجــوز حــاضــرا وحـيــا ومــؤديــا جــيـدا
وكــذلك أحـــمـــد بــســـيم الـــذى بــرز فـى دورى: "شــجـــيع الـــســيـــمــا
والـريس حـنــتـيـرة" فـكـان مـثـاال فـى الـظـرف وخـفـة الـظل وطـرب
الـروح مع إلقاء متميـز ومتمكن.. وكان زكـريا معروف الذى لعب
تمكن واحليوية دور عبد العاطى البيروقراطى قمة فى األداء ا
ـثل له مـستـقـبل كبـير?!.. ـتـدفقـة وخفـة الـروح األنيـقة.. إنه  ا
وكـذلـك تـامـر الــكـاشف فـى دور دقـدق الـقــهـوجى وهــشـام عـادل
ـعــلم الـذى مــثل وغــنى وكـان مــحـمــود حـافظ فى دور فى دور ا
المح ــبـالــغـة بال افــتـئــات أو تــزيـيف  الــعـمــدة بـارعــا فى رسم ا
الـشخـصـية الـتـقلـيديـة وكـانت الفـتـيات اجلـميالت: آيـة الـسعـيد
فى دور ريـحانة وريهـام دسوقى فى دور بلطـية وحنان عادل فى
دور بـنت عــبـد الـعـاطى حــبـات عـقـد فـريــد ومـثال فى احلـضـور
وحسن اإللـقـاء وجودة األداء.. وكـذلك كـانت مجـمـوعة األطـفال
ال اسـتــثــنى مــنــهم أحــدا مـثـال فى االنــضـبــاط وااللــتــزام ودقـة
األداء وخـفـة الـظل والـبـراعـة وهم: فـادى يـسـرى الـذى لـعب دور
صـحصح وباقى اجملموعة: يـاسم أحمد صـبرى أحمد عمر
مـحمد يـوسف محـمد إسراء يـاسر خـالد محـمود.. وال أنسى
ــمـــثل الـــبــارع الـــذى لــعـب دور اجملــذوب فى مــحـــمــد رمـــضـــان ا
مثل كل ما فى جعبتها تنعة.. لقـد بذلت مجموعة ا سهولة 
مـن: تـمـثـيل غـنـاء رقص وحـركـة تـعـبـيـريـة لـقـد أجـادت طـعـيـمة
قيادة فـريق عملـها واستـطاعت أن تخـلق لهذه الـليلـة اجلاهيـنية
متنا مـلتحمـا فى سالسة ويسر وأن تـشكل عبر الـصورة األنيقة
البهيـجة احليـة إيقاعـا متوازنـا متماسـكا أنتج أثـرا كليـا ومتحدا

للعرض أمتعنى وأبهجنى ومنحنى زمنا بهيا أضيف لزمنى?!.

يغلط فيه يجبيه األرض..".. أو "أنا قلبى كوره.. والفراودة أكم
ـفارقة الـكبرى يا مـا اتنـطح وانشاط.. ويـاما اتعـكم" وفى بيان ا
ــنـاسب تـرد "عــبـثـا بــا قـول وأقـرا فى ـوقف ا فـى حـيـاتــنـا وفى ا
ســورة عــبس مــا تــلـــومــوش حــد إن ابــتــسم أو عــبس فــيه نــاس
تقول الهزل يطلـع جد وناس تقول اجلد يطلع عبث" وفى حالة
حب تـعــلق بـ "حـدوته عن جـعـران وعـن خـنـفـسه اتــقـابـلـوا حـبـوا
بــعض سـاعــة مـســا وال قـال لــهم حـد اخــتـشـوا عــيب حـرام وال
حـد قال دى عالقـة مـتدنـسـة".. وفى موقف تـعـنى جـماالت بـعد
وصال حبيبها: "لـيلة امبارح ما جانيش نوم وأحنا لسه فى أول
يـوم قـبل مـا تـرمـيـنى فى بـحـورك مش كـنت تـعـلـمـنى الـعـوم" أو
أغـنــيــة "الــشــيــكــوالته ســاحت" أو "بــانى عــلــيـا حُــبه مـن أول مـا
بـان.. وعيـون احلـليـوه يـا عـينـى بحـر من احلـنـان" أو عنـدمـا بدأ
: "لـو كـنـتى ست احلسن واجلـمـال يكـون أبـو زيد لـقـاء احلبـيـب
الـــــهاللى.. أنـــــا لــــيـــــكى أول احلــــدوتـــــة فى الـــــدالل وأنــــا آخــــر
احلـدوتة لـيـا الـهـنـا".. أو فى جـلـسـة الـقـهـوة بـ أوالد الـبلـد فى
علم أغـنية "يا صهبجـية" وعندما تراود بنت حلظـة صفا يغنى ا
الـبـلد حـبيـبهـا وتـدعوه إلى حـبهـا تغـنى: "أنـا هنـا يا ابن احلالل
ال عـايــزه جــاه وال كـتــر مــال بـحــلم بــعش أماله هــنـا".. وتــنــتـقى
ـعـده الــدرامـاتـورج من أوبــريت "الـلــيـلـة الــكـبـيـرة دعـاء طــعـيـمــة ا
ـولـد حـيث "لــيـلـتـكـو أنـس وجـلـجـلـة مـوقــفـ أسـاسـيــ األول: ا
ــقــام ده أبـهه أنــشــد ولــعـلـع يـا ولـه.. شـفت ف مــنــام صــاحب ا
ه عـلـيه تـسـبح ربهـا.. يـا نـور الـنبى" واآلخـر الـقـهوة ـامه حا و
حـيث مـجـلس أوالد الـبـلـد من كل سـمت وذلك عـلى خـلـفـيـة من
الـسـيـرك حــيث شـجـيع الـســيـمـا وحـيث بـائــعى األطـعـمـة وحـيث
األطفال تمرح ومنهم من يـزف بعد إتمام "عملية طهوره" ومنهم

بـدأ عشـقى لـصالح جـاهـ فى الزمـن اخلالى عـنـدمـا قرأت له
رباعيته: 

"أنـا الـلى بــاألمـر احملـال إغـتـوى شـفت الـقــمـر نـطـيت لـفـوق فى
الهـوا.. طلـته ما طلـتوش إيه أنا يـهمنى ولـيه?.. ما دام بالـنشوة
قلبـى ارتوى..!".. لذلك عـندمـا أخبـرتنى اخملـرجة دعـاء طعـيمة
إنها تعد عرضا عن ربـاعيات جاه طربت وظلت أمانى بهجة
اللـقاء بـهذا الـعرض تـداعبـنى حتـى كان اللـقاء فـى مسـرح الغد;
وكـان عــرض "ســكــتم بــكــتم" من صــيــاغـة درامــيــة أو درامــاتـورج

وإخراج دعاء طعيمة فماذا شاهدت?.
وجـدت غـزال ونـسـيجـا دقـيـقـا وفـسـيفـسـاء مـرسـومـة قـوامـها من
: "األشـــعـــار األزجــــال الـــربـــاعــــيـــات األغـــانى أعـــمـــال جــــاهـــ
الـعـاطـفـيــة أغـانى مـسـلــسالت الـتـلـيــفـزيـون الـصـورة الــغـنـائـيـة:
الليـلة الـكبـيرة".. وقد اسـتطـاعت دعاء طـعيـمة من خالل حسن
اخـتـيــار لـلــمـقـطــوعـات الــشـعـريــة أن "تـصف" و "تــرصع" أرضـيـة
أســـاســيــة هى وعــاء "الـــلــيــلــة الــكـــبــيــرة" بــحــيـث تــخــرج من هــذه
ـعـانـيـه وألـوانه لـتـبــرز مـنـهـا ـنـمــنـمـات نـســيـجـا مـتــحـدًا غـنـيــا  ا
جـمـيعـا شخـصـيات حـية هـى: األراجوز شـجيع الـسـيمـا الريس
حـنــتـيـرة عـبـد الـعـاطى الـبـيـروقـراطى وابـنـته دقـدق الـقـهـوجى
ـعـلم اجملـذوب صـحـصح الـعـمـدة الـفالح ريـحـانه بـلـطـية.. ا
جــــمـــاالت: بـــنـــات الــــبـــلـــد.. "واألطـــفــــال فى احلـــارة الـــشــــعـــبـــيـــة
ــصـريـة..".. وكـانت صـيـحــة "سـكـتم بـكـتم" حــيث أنـنـا سـنـدخل ا
مـحراب وعـالم صالح جاهـ السـاحر واجلـميل.. سـندخل إلى
ـثـال فـقـد اخـتارت صمـيم قـلب مـصـر احلـبـيـبـة.. وعلـى سبـيل ا
دعــاء طـعــيــمـة فى وعــاء الـلــيــلـة الــكـبــيـرة مـن الـربــاعـيــات نـقض
النصـوص التى وردت فى حوار الـشخصيـات منسـوجة بسالسة
وبـدون افـتـئـات مـثل: "عـجـبى عـلـيك.. عـجـبى عـلـيك يـا زمن يـا
أبـو الـبدع يـا مـبـكى عـيـنى دمـا إزاى أنـا اخـتـار لروحـى طريق..
وأنا اللى داخل فى احلياة مـرغما" ومثل: "مرغم عليك يا صبح
مــغـصـوب عـلــيك يـا لـيل.." و "يــا طـيـر يـا عـالـى فى الـسـمـا طظ
فـيك مـا تـفـتـكـرش ربـنـا مـصـطـفـيك بـرضه بـتـاكل دود ولـلـط
ص فـيك".. وفى موقف آخـر ترد تـعود تـمص فيه يـا حـلو.. و
"ال جتـبر اإلنسان وال تخيـره يكفيه ما فـيه من عقل بيحيره!.."
وأيـضا "لوال اختالف الرأى يا مـحترم لوال الزلـطت ما لو قود
انـضرم ولـوال فـرعـ ليـف سوا مـخـالـيف.. كـان بيّـنـا حـبْل الود
كـــيف اتـــبــرم?" أو "يـــا عـــنــدلـــيب مـــا تـــخـــافش من غـــنـــوتك قــول
.. كـتم ا شـكـوتك وأحـكى عن بـلّْـوتك  الـغـنـوة مش حـتـموتـك إ
ــوتك".. أو يـأتى عــلى لــسـان شــخـصــيـة فى الــغـنــا هـو الــلى ح 
مــوقـف آخــر" عـــلـم الــلـــوع أضـــخم كـــتـــاب فى األرض بس الـــلى
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مجموعة من الشباب
وهوب أشاعوا احليوية ا
على  مسرح الغد

سرحي جريدة كل ا

> يقوم حالياً الفنان
سعيد صالح بالتحضير
سرحية الشاطر عن
قصة فؤاد حداد  إعداد
مصطفى سليم و التى
وسم الشتوى تبدأ فى ا
القادم على مسرح
الدولة من إخراج خالد
جالل.

> من أبرز ما قدمته للسينما أدوارها الكوميدية فى أفالم : ريا وسكينة مع الفنان
يونس شلبى والفنانة شريهان حرب الفراولة مع يسرا ومحمود حميدة وفيلم
زاج مع أحمد بدير وفيفى عبده. ا
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من اخلشب ليهديه لولده عند العودة ...
لـحـمة مـكتـوبة بـطريـقـة متـعارف عـليـها .. وا
وهي بـــــدايــــــة الـــــقـــــصــــــة من نـــــقــــــطـــــة وسط
األحــداث  ثم الــرجــوع لــلــبــدايــة .. وبــعــدهـا
اسـتــكــمـال الــقـصــة من نــقـطــة الــبـدايــة حـتى
الـنــهـايــة .. وتـتــسم هـذه الــطـريــقـة بــقـدر من

اإلمتاع والتشويق ...
ـلــحـمـة عــلى رحـلـة يـركــز اجلـزء األكـبــر من ا
أوديـــســـيـــوس .. وتـــبــــدأ األحـــداث حـــســـبـــمـــا
صـــاغــهــا هـــومــيــروس وبـــطــلــنـــا ســجــ لــدى
احلـوريـة كـالـيـبـسـو بـجـزيـرة أوجـيـجـيـا إحـدى
اجلـــزر الـــقــريـــبـــة من الـــشــمـــال الـــيـــونــاني ..
ومـحاوالته التي ال تـنتهي خـالل سبع سنوات
من أجـل الـــــــهــــــرب .. دون جـــــــدوى .. حـــــــتى
يـــعــطـف عــلـــيه زيـــوس إله احلـــرب .. ويـــقــرر

عودته إلى الديار إلى زوجته وابنه ...
فـــيــــنـــشـــرح قـــلـب مـــلك أوجـــيــــجـــيـــا اجلـــديـــد
ألوديسـيوس الـذي يشـرع في حكـي ما حدث
ـــعـــركـــة ورســا له مـــنـــذ أبـــحـــر بــعـــد نـــهـــايــة ا
بـجــزيـرة كـروفـو بـعـد حتـطم ســفـيـنـته نـتـيـجـة
شـدة أمـواج الـبحـر والـعـواصف والتـي سبـبـها
إلـه الـبحـر " بـوسـيـدون " الـذي يـتـربص به ..
وهـناك يـسـتـقبـله مـلك كـروفو وابـنـته  الـلذان
رحــبـا به .. وقــررا مـســاعـدته فـي اسـتــكـمـال
ـلـك بـالــدمـوع وهي رحــلــته .. وتـودعـه ابـنــة ا

حتيي فيه حبه وإخالصه لزوجته ...
ويـســتـكــمل أوديـســيـوس رحــلـته وتــعـصف به 

ـــلـــحـــمـــة وعـــلى الـــرغـم من تـــرجـــمـــة هـــذه ا
اخلـالـدة للـكـثـيـر من اللـغـات إال أن احملـلـل
ــفـكــرين مـازالــوا يـدرســونـهــا بـلــغـتــهـا األم وا
الكـتــشـاف اجلــديـد وفك طالسـم احلـضـارة
ـعارك غـير اإلغـريـقيـة  خاصـة احلروب وا
ـؤكدة .. إلى جـانب اإلعجاب الـشديد إلى ا
درجة الزهو من قـبل محبي األدب والثقافة
بــسـمـاتـهــا الـفـنـيــة الـعـالـيــة إضـافـة إال أنـهـا
ـفـهوم واإللـيـاذة كـانت بـدايـة لوضع تـعـريف 

لحمة ... ا
ــلــحــمــة وقــعت خالل الــقـرن أحــداث هـذه ا
يالد .. ويرجح أن يـكون لفظ الـثامن قـبل ا
أوديــســـا نـــســبـــة إلى بـــطــلـــهــا أوديـــســوس ..
ــؤرخــون أن أوديــســوس شــخــصــيـة ويــؤكــد ا
ــدن حـــقــيـــقـــيـــة وأنه مـــلك إيـــتـــاكـــا أحـــدى ا
ـعـارك ضـمن اإلغــريـقـيـة .. وأنه مـهــنـدس ا
ــنـون .. وهــو صـاحب صــفـوف جــيش أجـا
فـكرة حـصـان طـروادة والتي اسـتـوحـاها من
أحـد جنوده  الـذي كان يقوم بـنحت حصان

ناطق وخوضه للمغامرات بالبحار واألنهار ا
والـسهول واجلبـال والكهوف .. ورغـم خيالية
الــكـــثــيـــر من األحـــداث الــتـي تــتـــنــاولـــهـــا تــلك
ـــلـــحـــمـــة إال أن الـــكـــثـــيـــر من األمـــاكن الـــتي ا
وصـفـهـا هـومـيـروس كـان حـقـيـقـيـا ودقـيـقـا ..
وهـــــذا هـــــو اإلعـــــجـــــاز الــــذي تـــــوقـف عـــــنــــده
فـكرون .. ومـازالوا يـدرسون .. الـبـاحثـون وا
ا يـكشفون عن حـقيقـة هذا الشـاعر الفذ ر
وحــقـيـقـة األحـداث الــتي رواهـا .. وأي مـنـهـا
لم يحدث بالـفعل .. على اعتبار أن من حقه
كـشاعـر وكـاتب أال يـلتـزم بـاحلـقائق .. إذا لم
يـكن يؤرخ لـها .. وأشـار إلى ذلك في مقـدمة

خاصة ...
كــمــا يــســـتــعــرض هــومــيـــروس مــعــانــاة زوجــة
أوديـــســـيـــوس " بـــيـــنـــيـــلـــوب " مع رجـــال وأهل
إيتاكا الطامع فيها .. وقد أعلنوا عن وفاة
أوديــــســــيـــــوس في الــــوقت الـــــذي تــــوقن فــــيه
ت وأنه الــــزوجـــــة الــــوفــــيــــة أن زوجــــهــــا لـم 

سيعود ...

من الــــكــــهــــوف اخملــــتــــفــــيــــة في قــــلـب جــــبـــال
األنــــاضــــول ونــــقــــطــــة تالطم مــــيــــاه الــــبــــحــــر
ــتـــوسط وبــحــر إيــجــا إلـى تــراقــيــا مــســقط ا
رأس ســـبـــارتـــاكـــوس مـــحــــرر الـــعـــبـــيـــد حـــيث
رات قـولـة اليـونانـية رجـان .. و الـلقـالق وا
وقبـاب بلوفـديف البلـغار .. ومنـها إلى سفوح
جــبــال سـتــرومـبــولي اخلالبــة وفــوهـة بــركـانه
بــجــزيــرة صــقــلــيـة فـي اجلــنـوب الــتي يــضيء
نــورهــا ســـمــاء اجلــزيــرة في مــشــهــد نــادر ثم
الـسيـرانات الـتي تـشبه عـرائس الـبحـر والتي
حتـيط بجـزيرة كـابري .. ومـنهـا إلى القـمت
الــســـاحــرتـــ اخلــضــراء والـــبــيـــضــاء الـــلــتــ
حتـيـطـان بـجـزيـرة كـورفـو وقالعـهـا الـعمـالقة
ا .. تلك نبذة صغيرة .. ومتناهية الصغر 
ال يـصـفـهـا إال وصـفـه كـبـيـر شـعـراء اإلغـريق 
ـزوجا بـالعـديد من مـن رآها وتفـحصـها .. 
الـصـور اخلـيـالـيـة  فـيـمـا يـشـبه اإلعـجـاز في
األســطــورة اخلـــالــدة األوديــســا لـــهــومــيــروس

ضرير اإلغريق الشهير ...
األوديـسـا أحـدى مـلـحـمـتـ كـبـيـرتـ كـتـبـهـما
هـومـيـروس وهي اسـتـكـمـال لـلـمـلـحمـة األولى
اإللـيـاذة .. والتي سـجل فـيهـا وقـائع وأحداث
حــرب طــروادة بـــكل دقــة .. ولـــكن األوديــســا
تــخــتـلـف عــنـهــا تــمــامــا حــيث تــبــدأ أحــداثــهـا
بـنـهــايـة احلـرب الـكــبـرى وسـقـوط طـروادة ..
ويـــروي فـــيــهـــا مـــلـــحــمـــة عـــودة بـــطل احلــرب
أوديسيوس إلى ديـاره .. ومروره بالعديد من

 صورة خيالية تشبه اإلعجاز
 فى أسطورة هوميروس اخلالدة
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سرحي جريدة كل ا

> تعاقد الفنان الكوميدى
محمد جنم على بطولة
عرض مسرحى جديد
بعنوان " زغلول على
احملمول" يشارك جنم فى
بطولة العرض الذى تدور
أحداثه فى قالب كوميدى
شريف جنم و أحمد راتب
والفنانة شيرين  وحنان
شوقى  عبد الله مشرف 
فاروق جنيب.
قرر أن تعرض ومن ا
سرحية فى عدد من ا
الدول العربية خالل عيد
بارك. الفطر ا

> اختارها يوسف شاه لبطولة فيلمه "اليوم السادس" بعد إعجابه بأدائها فى
مسرحية "الغول" وبعدها توالت مشاركاتها فى أعمال سينمائية من إخراجه .
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عايشة  ا من حماسة ا مثلت ر من ا
وحــركــة الــيــديـن الــعــصــبــيــة لــكــلــتــيــهــمــا إال أن
جـهدهما صـعد بالعرض الـى درجات من متعة
ـشــاهــدة الــتى ال جتــعــلـنــا نــتــوقف عــنــد هـذه ا

كن تداركها  ببساطة. الحظات التى  ا
ورغم فــــــراغ اخلـــــشـــــبـــــة من الـــــديـــــكـــــور إال أن
اإلضـــاءة لــعــبـت دورا هــامــا فى حتـــديــد حــجم
الـكادر السنيـمائى  الذى انتـهجته اخملرجة فى
تـصـمـيـم احلـركـة  بـضــمه  و فـرده  فى الـفـراغ
ــــســـــرحى من خـالل ألــــوان األزرق واألحــــمــــر ا
ــسـيــطـرة عـلـى الـعـرض واألصـفــر بـدرجــاتـهم ا
كونة لعناصر الصورة  . بداللتهم الدراميـة وا
كإبـراز مـشاعـر الرغـبـة واحلب بتـوهج األحـمر
. واألمــومــة  بــتــغــلــيب األزرق وكــذلك مــشــاعـر

الغيرة واحلقد باألصفر.
سرحية العربية فى النهاية اكتسـبت الساحة ا
مـخـرجـة واعـيـة ومـوهـوبة امـتـلـكت أدواتـهـا من
ـيــة مــتـخــصــصــة حـيث أن خالل دراســة أكــاد
ــســـرحــيــة ســعـــداء خــريـــجــة مـــعــهــد الـــفــنـــون ا
بـالـكـويت وتـعـمل مــدرسـا مـسـاعـدا هـنـاك كـمـا
حــــصــــلت عـــــلى الــــدراســــات الـــــعــــلــــيــــا ودرجــــة
صر سـرحيـة  اجسـتيـر من معـهد الـفنـون ا ا
. ومع ذلـك أصــــرت عــــلـى خــــوض الــــتـــــجــــربــــة
ــركـز إبــداع الـقــاهـرة الــذى يـشـرف الـعــمـلــيـة 
ــبــدع خــالــد جالل الــذى أثـرى عــلــيه الــفـنــان ا
الساحة الفنيـة بطاقات ومواهب حقيقية تلمع
أســـمـــاؤهم فـى مـــجـــاالت الـــتـــمـــثـــيل واإلخـــراج

والغناء والكتابة .

رؤية خـاصة جـدا ومـتفـردة تلك الـتى طـرحتـها
الــــكــــاتــــبــــة واخملـــرجــــة ســــعــــداء الــــدعــــاس فى
مــســرحــيــة (  هـامــلــتــهن  ) عن رائــعــة الــكـاتب
سـرحيـته ( هامـلت )  سواء ى شكـسبـيـر  العـا
ـسـرحـية . فى الـصـيـاغة الـلـغـويـة أو الـصـورة ا
ـعدة تتمـيز بالـلغة البـسيطة فصـياغة الـكاتبة ا
السـهلة الـدقيقـة احملتفظـة بشاعـرية شكـسبير
لـلنص األصلى    بدءا مـن العنوان ( هـاملتهن
) والـذى  تنسب فـيه هامـلت الى نسائه وهن :
ــلـــكــة جـــيــرتـــرود وحــبــيـــبــتـه أوفــيـــلــيــا    أمه ا
واخــــــتــــــراقــــــا لــــــكل احلــــــواجــــــز الــــــنــــــفــــــســــــيــــــة
بــــــســـــبــــــرأغــــــوارهن لــــــنـــــحـت صــــــورة هـــــامــــــلت
ـعـطـيـاتـهن  وانـتـهـاء إلى االكـتـشـاف األعـظم
وهــو أن هــامـــلت خــدع كــلـــتــيــهـــمــا فــأصـــبــحــتــا
ـرأة الـشـكـسبـيـريـة التى  ال ضـحـيـتيـه . حيث ا
تـقــبل أن تـكـون عـاديـة أو وســطـيـة  أو مـحـايـدة
فــهى إمـــا مـــتــمـــردة وقـــاهــرة جلـــبـــروت الــرجل
تـقـوده الى حـيـث تريـد  مـثـل الـليـدى مـاكـبث أو
مــنـــقــادة الــيه و مـــخــدوعــة  وضــحـــيــة له  مــثل
ديــدمــونـــة و أوفــيــلــيــا . وهـــذا مــايــشــعــر امــرأة
شــكـــســـبـــيـــر بـــاألهـــمـــيـــة الــتـى حتـــرك احلــدث
الـــدرامى وتــطـــوره .   وهــو مـــا اســتــنـــدت الــيه
سـعــداء فى إعـادة  صـيـاغـة مــسـرحـيـة هـامـلت
مـن خالل أمـــرأة فــــاعـــلـــة ومـــحــــركـــة ومـــطـــورة
للـحدث مـثل جيـرتـرود تلك األم الـتى  غلـبتـها
ــلك غــريــزتــهـــا األنــثــويــة فــأطــاحـت بــزوجــهــا ا
الــطــيب عــلى يـد أخــيه وتــهــاونت فى أمــومـتــهـا
وأســلــمت ابــنــهــا لــلــعــذابــات الــتى أودت به الى
الدمار. وكذلك من خالل إمرأة رقيقة ضعيفة
ســلـــبـــيـــة انـــهـــارت أمـــام أول عـــقـــبـــة أو حـــادثــة
واجـهــتــهـا واســتـســلـمـت إلى الـهــذيـان واجلــنـون

وت . الذى أودى بحياتها إلى ا
احلوار يرتـكز على شـخصيتـ اختزلت فـيهما
ـســرحـيـة ــعـدة كل الــشـخـصــيـات الـرئــيـســيـة  ا
ــسـرح داخل شــكـســبــيـر مــعــتـمــدة عــلى لــعـبــة ا
مـــســـرح واســـتـــغـــلـت فى ذلك احلـــدث األصـــلى
لـــهـــامـــلـت الــذى عـــرض وجـــهـــة نـــظـــره وكـــشف

مؤامرة األم والعم لقتل األب.
  تتـضح  الصـورة  شيـئـا فشـيئـا بزيـادة اإلضاءة
الـزرقاء عـلى امرأة جتـلس أرضا فـاحتة رجـليـها
وذراعــيـهــا فى مـواجــهـة اجلــمـهــور تـعــلـوهــا فـتـاة
تـــســـتـــلـــقى عـــلى كـــرسـى  يـــراهــا اجلـــمـــهـــور من
رأة اجلـالـسة يـسارهـا . يـنبض الـكـادر بحـركـة ا
أرضـا حـيث جتـمع الزهـور وتـلـقى بـهـا فى ثـبات
ـتـعـارف وكـأنـهـا تـمـارس طــقـسـا يـشـبه الـعـديـد ا
عـلــيه لــديــنـا . ثم يــبــدأ احلـوار فــتــنـهـض الـفــتـاة
الـتى تـلح فى طـلـب اسـتـئـنـاف اللـعـبـة الـتـى يـبدو
أنــهــمــا اعــتــادتــاهــا  لــعــبــة جتــســيــد مــســرحــيـة
هــامـلـت بـكل أحــداثـهــا و شــخـصــيـاتــهـا وإيــقـاف
احلــدث والــتـــعــلــيق عـــلــيه  بل اعـالن اكــتــشــاف
جــديـد فى األحـداث وهـو مــا أضـافـته اخملـرجـة

عدة فى طرح رؤيتها للنص  .   ا
ــــســــرحــــيــــة إن ذلـك  يــــذكــــرنــــا عــــلى الــــفــــور 
اخلـادمــات لـلـكـاتب الـفـرنــسى جـان جـيـنـيه من
نـاحــيـة الـتــكـنـيـك الـلـغــوى حـيث كـلــيـر وسـوالجن
اخلــادمـتــان الــلـتــان اعـتــادتـا مــســرحـة الــعالقـة
التى تـربطـهن بسـيدتـهن وعشـيقـها وبائـع الل
ـــســـرحـــيـــة . والـــدخـــول واخلـــروج من لــــعـــبـــة ا
سـرحية الواقـعية والرجوع الى الـداخلية الى ا
شـخصـيـاتـهن للـتـعلـيق عـلى األحـداث واإلعداد

للمشهد القادم .
ـهــارة أن تـزيـد هـذا لـكـن سـعـداء اسـتــطـاعت 
الـــتـــكــــنـــيك صـــعـــوبـــة فــــصـــنـــعت عـــدة مـــســـارح
متداخلة. مشتبـكة أحيانا لكنها واضحة تماما

على مدار العرض . 
ـــوت بــســـواده و غـــمــوضه واخــتـــيــارهـــا عـــالم ا
لـكة ـعـتمـدة عـلى استـدعـاء ا ـسـرحة رؤيـتـها ا
ـسـرحن جـيـرتــرود وأوفـيـلـيــا مـنه  لـيـلــعـ أو 

العـشيقة عليـها  وكذلك الرؤية العمـيقة للفتاة
الــبــريــئــة الــتى  اســتــخــدامـهــا ضــد حــبــيــبــهـا
فــفـقـدت أبـوهــا وانـقـســمت بـ وفـائـهــا ألبـيـهـا

وب والئها حلبيبها .
البس اقــــتـــصــــرت  عـــلى بــــنـــطــــلـــون أســـود و ا
ـثـلة ) تـتـدلى منه فـستـان أسـود فقـيـر ( لكل 
شرائط  أحـدهـا تمـثل سـيـفا واآلخـر أحـمر أو
أخــضـر مـن جــهــة وأسـود  مـن اجلــهــة األخـرى
ـــا يــــتم وضــــعـــهــــا أثــــنـــاء احلــــوار دون تــــوقف 
ـــشــهــد  وهى فــكــرة رائــعــة تــخــتــزل يــنــاسب ا
الـوقت وتؤدى الغـرض فى رمزيتـها لألحداث .
ــمـثــلــتــ عــلى آداء ســلس يــتـسم ــا ســاعــد ا
بـالصـدق  ومعـايـشة الـلـحظـة والـتدفق احلـيوى
ـــمـــثـــلـــتـــ الـــدخـــول . وقـــد يـــســـر ذلك عـــلـى ا

واخلروج من شخصية الى  أخرى بنعومة .
هناك أيضـا ذلك االيقاع الالهث الذى أضفى
حـــيـــويـــة وطـــاقـــة دافـــقــــة عـــلى مـــدار الـــعـــرض

ومكثفا لألحداث الدرامية . 
ــــثــــلــــتــــ تــــوظــــيـــــفــــا كــــامال فى إن تـــــوظــــيف ا
الـــشــخـــصــيـــات الــرئـــيــســـيــة من حـــيث الـــشــكل
والــهـيـئــة  كـان من عالمــات الـعــرض الـبـارزة  
لكـة جيرترود حـيث قدمت نورا عـصمت دور ا
فـاسـتــخـدمت طـبــقـات صـوتــيـة رصـيـنــة وثـابـتـة

وشامخة .
ولــــعـــبت أمــــيـــرة عــــبـــد الـــواحــــد دور أوفـــيــــلـــيـــا
فـاســتـخــدمت طـبــقـات صــوتـيــة مـنــاسـبــة لـرقـة
وبــــراءة وطــــهـــر الــــشــــخــــصــــيــــة . وكــــلــــتــــاهــــمـــا
اســتـخــدمــتــا طـبــقــات صـوتــيــة مـســتــعـارة ألداء
ــلك والــشــبح أدوار الــشـــخــصــيــات األخــرى كـــا

وهاملت واليرتس وغيرهم .
ورغم بـعض اجلمل القلـيلة التى اخـتل ضبطها

عالقتهن بهاملت بحرية مطلقة . 
ـســرحـيــة هـامـلـت الـتى أخــرجـهـا ثـم الـتـعــرض 
لـلفـرقة لـيعـرضهـا فى الـقصـر ليـكشف مـؤامرة
الـعم واألم . ثم اخلــروج من لـعــبـة الـتــشـخـيص
لــلــتـعــلــيق عـلـى احلـدث وحتــلــيـله ومــواجــهـة كل
كـبوتاتهما نحو هاملت والتى منهما لألخرى 
تــكـررت كــلـمــا تـكــررت كـلـمــة  ( خـدعــنى) عـلى
لـســانــهــمـا بــعــد كل مــشــهـد لـه مـعــهــمــا . وتـلك
عدة فى رؤيتها للنص زاوية جديدة أضافتـها ا

وأبرزتها كمخرجة فى العرض  .
ـــــعــــدة مـــــســـــرح شـــــكــــســـــبـــــيــــر وقـــــد طـــــوعت ا
سرح الـنفسى الرحب الـرومانسى إلى  عـالم ا
فــنـشـتم فــيه أسـلـوب بـنــتـر الـكـاشف لــتـفـاصـيل
شـعـوريـة ودوافع مـكـبـوتة تـخـتـزنـهـا شـخـصـياته
فـــيـــدفـع بـــنـــا إلى الــــغـــوص داخـــلـــهـــا لــــلـــكـــشف

والتحليل . 
سرحية جندها وعندما نتعرض الى الصورة ا
عــــبـــــارة عن فــــراغ أســـــود تــــتـــــدلى فى عـــــمــــقه
ســتـــائــرســوداء مـن الــشــيـــفــون جتـــلس خــلـــفــهــا
عـــازفــة الــكــمــان جنالء يــونس  طــوال الــعــرض
تــكــشــفــهـا اإلضــاءة فى حلــظــات خــاصــة أثــنـاء
عــزفـــهــا لـــتـــنــضم الـى عــنـــاصــر الـــصـــورة الــتى
حتــــتـــوى عــــلى كــــرسى واحــــد أســــود يـــتــــحـــرك
بـســهــولـة من خـالل أربع عـجـالت. تـســتــخـدمه
ــثــلــتــان أقل مــا يــقــال عــنــهــمــا أنــهــمــا كــانــتـا
طـيـعــتـ لــتـعـلــيـمــات الـكـاتــبـة واخملــرجـة  الـتى
شـــكــلـت بــهـــمـــا عـــرضـــهــا الـــنـــابض بـــاحلـــيـــويــة
واإليقـاع الالهث والـغنى بـالـتفـاصـيل الدرامـية
ــــشع وجــــمــــالـــــيــــات الـــــكــــادر الــــســـــنــــيـــــمــــائـى ا
رأة بـاألحاسيس الصـادقة الكاشـفة ألعماق  ا
األم وانــقـســامــهــا بــ غــريـزة األمــومــة وغــلــبـة
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منى أبوسديرة

 شخصيتان
تكتنزان كل
الشخصيات
الرئيسية
سرحية  فى ا

 تطويع عالم
شكسبير
برومانسيته
إلى عالم

سرح النفسى ا

سرحي جريدة كل ا

سرحيات  نذكر دورها فى مسرحية "الغول" يزة فى عدد من ا > لعبت أدوارا 
التى أخرجها الفنان يوسف شاه وكذلك أدوارها فى مسرحيتى "األرنب األسود"

و"عديلة".

> قامت فرقة حتدى
اإلعاقة بتونس بعرض
مسرحية حرقص

للكاتب اإلماراتى صالح
كرامه العامرى ومن

إخراج اخملرج التونسى
سرحية منير العمارى وا

تغوص فى متاهات
االنسان  الذى يشهد
من الوهلة االولى
استقامة اللقطة

ا سرحية وحتولها  ا
يقدم على اخلشبة .
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في فيـنسيا وقـتها .. وحـققت جناحـا كبيرا ..
ــهـــا حـــتـى عــام 1925 ولـــكـن لم يـــعـــاد تـــقـــد
عـنــدمــا قــدمـهــا الــفـنــان الــفـرنــسي " فــنــسـنت
ـها بـعد دنـدي " ببـاريس وتـعددت مـرات تقـد

ذلك ...
والــعـــرض اجلــديــد يــســتـــخــدم فــيه مــخــرج
الـعرض اجلـنوب أفـريقي " ولـيم كـينـتريدج
ـزج بـ " تــقـنـيـة جـديـدة ومـبــتـكـرة حـيث 

الــشــخــصــيــات اآلدمــيــة والــدمـى اجلــمــيــلـة
ـصـمـمة بـدقـة .. واستـعـان وليم بـشـركة وا
مسـرحيـة إلنتـاج عروض الـعرائس .. وكان
الــــغــــرض من ذلـك خــــلق شـيء من الــــعــــمق
ــتـفــرج واإلحــسـاس بــالـعــودة لــلـزمن لــدى ا
البعيد .. وعن هذا يقول الناقد األمريكي

" مت بيك " :
" اجـــتــمـع اإلبــداع والـــتــاريخ .. وجتـــســدا في
عــرض كـيـنـتــريـدج الـعـبــقـري .. أحـد الـقالئل
الذين يـحتـرمون فـنهم ومـحاوالته اجلادة في
اكـتـشاف عـالم األسـطورة هـوميـروس .. وقد
شــعــرت وكــأن جــدتي اإلغــريــقــيــة قــد بــعــثت
للـحياة بـعد عـدة آالف من السنـ لتروي لي

جزءا من تاريخ بالدها وأبطاله " ...

لـم يـولــد ضــريــرا .. والــبـعـض اآلخـر يــرجح
أنـه عـاش ضــريـرا طــيــلـة حــيـاتـه ولـكــنه كـان
تابـعا في فترات كـثيرة مـنها ألحـد الفرسان
.. وأنه كـان يحبذ كـثيرا االستـماع للقصص
ـــا طــــلب من وأحـــاديـث الـــســــمـــر .. وأنـه ر
بـعـض أتـبــاعه وصف األمــاكن الــتي يـنــزلـون
بــهــا لــيــســتــطــيع الــتــحــرك بــحــريــة .. ولــكن
ا في كتـاباته تكـشف لنا أنه كـان معلـما وعا
الـتربـية والـتنـشئـة .. كمـا تشـير تـماثـيله إلى

أنه كان فقيرا ومن أسرة متواضعة ...
تـــعـــد األوديـــســا نـــبـــعـــا لــلـــعـــديـــد من األعـــمــال
ــسـرحــيــة حـيـث يـقــتــطع الــبـعض الــدرامـيــة وا
أجـزاء مــنــهـا ويــعـدونــهــا كـأعــمـال مــســتـقــلـة ..
لحمة وصـعوبة حتويلهـا بأكملها وذلك لـطول ا

لعمل سينمائي أو مسرحي واحد ...
ـبـنــيـة عـلى ومـن أحـدث األعـمــال الـدرامـيــة ا
سرحي " عودة ملحمـة األوديسا .. العرض ا
أوديـــــســــــوس إلى بـالده " .. والـــــذي يـــــقـــــدمه
مــســـرح مــتـــروبــولـــيــتــان بـــســيـــاتل بـــالــواليــات
ـتـحـدة األمريـكـية .. ويـتـناول اجلـزء األخـير ا
ـلــحـمـة الــتي يـعــود خاللـهـا أوديــسـيـوس من ا
إلى بالده وزوجــته اخملــلــصــة بــيــنــيــلــوب وقـد
ـبــدع األوبــرالي اإليــطـالـي الـكــبــيـر " كــتـبــهــا ا
كالوديو مونـتفيردي " عام  .. 1640وقدمها

ويـرسـو أوديــسـيـوس عـلى شــاطئ صـقـلـيـة أو
كـمـا يـطــلق عـلـيـهـا جــزيـرة الـشـمس .. ويـقـوم
بعـض رجاله بـذبح بعض األغـنام الـتي ترعى
عـلى اجلزيرة قرب الـسفينة لـتناولها .. وهم
ـــقـــدســــة الـــتي ال يـــعــــرفـــون أنـــهــــا األغـــنــــام ا
ــتـــلــكــهــا أبــولــلـــو " إله الــشــمس " .. والــذي
أغـضبه ذلك كـثـيرا فـقـام بتـحطـيم سـفيـنـتهم
بــواســـطـــة ريــاح رعـــديــة شـــديــدة لـــتـــأخــذهم
األمــواج إلى شـواطي جــزيـرة أوجـيـجــيـا الـتي
ســـجن بـــهــا أوديـــســـيــوس والـــتي بـــدأ يـــحــكي
لـكهـا .. ويحمـله ملـكهـا وزوجته أثـينا قصـته 
ــكـيـدة عـلى الــعـودة ولــكـنــهـمــا يـحــذرانه من ا

التي تنتظره بالديار إذا عاد ...
ـلحـمة وخـالل استـعراض اجلـزء األكبـر من ا
اخلـاص بـأوديـسيـوس يـتـخلـله جـزء آخـر وهو
اخلــاص بـــزوجـــته الــوفـــيـــة بــيـــنــيـــلـــوب والــتي
انـتظـرت زوجهـا لعـشر سـنوات .. وقـد جتمع
الـنـبالء وحـاصـروهـا فـي قـصـرهـا وطـالـبـوها
بـــاخــتــيـــار أحــدهم والـــزواج مــنه .. اعـــتــقــادا
مـنـهم أن زوجهـا قـد مـات طـمعـا في جـمـالـها

وفي ملك إيتاكا أوال ...
يـدبر أوديسيـوس حيلة يـعود بها إلى دياره ..
حيث يتنـكر في زي شحات ويتفق مع زوجته
أن تـــعــــلن عن مــــوافـــقـــتــــهـــا عـــلـى الـــزواج من
الــــفــــارس األقــــوى واألمـــهــــر فـي اســــتــــخـــدام
القوس من بـ النبالء .. وذلك خالل وليمة
خـاصـة تعـدهـا لـهم .. لـيفـاجـأوا بـأوديـسوس
صاحب ضربة القوس الفتاكة الذي استطاع
قــتــلــهم جــمــيــعــا بــرمــيـة قــوس واحــدة وســهم

واحد ...
وتتميز األوديسـا بالعمق الشديد .. وتميز
فــــيــــهـــــا هــــومــــيــــروس بــــاحلــــنـــــكــــة في رسم
الــشـخــصــيـات والــتــمــحـور بــرشــاقـة لــغــويـة
وفـنــيـة بــ األحـداث احلــقـيــقـيــة واألخـرى

اخليالية ...
وهــومـيـروس شـخــصـيـة شـديــدة الـغـمـوض ..
فـهــو شـاعـر شـهـيـر تـمــيـز بـاسـتـخـدام الـصـور
الــبالغـيــة بــبــراعـة .. وال يــعــرف بــالـتــحــديـد
الـفتـرة التي عـاش خاللهـا .. فالـبعض يـشير
إلـى أنه عـــاصـــر حـــرب طــروادة .. والـــبـــعض
يفـيد أنه لم يـعاصرهـا ولكنه عـاش بعد ذلك
بـــكـــثـــيـــر .. وبـــالـــعــــودة إلى الـــدراســـات الـــتي
تـــنــاولـت تــاريـخ ذلك الــشـــاعـــر الــفـــذ فــإنه ال
يـوجــد مـا يــشـيــر إلى شـخــصـيــته احلــقـيــقـيـة
ونــــــســــــبه .. وأن اسـم هــــــومــــــيـــــروس يــــــعــــــني
ـة " األعمى " .. وذلك ألن بـاليـونـانـية الـقـد

هوميروس كان ضريرا ...
وكـــونه ضـــريـــرا يــعـــد أحـــد األســرار الـــهـــامــة
والـتي لم يـكشف عن حـقيـقتـها بعـد .. وكيف
استـطاع وصف كـل هذه األمـاكن بهـذه الدقة
وهـــو لم يـــرهـــا  الـــبـــعـض يـــرجح أنه بـــحـــكم
عــمـله كـرحــالـة قـد زار كل هــذه األمـاكن قـبل
ـعـارك ..وأنه أن يــفـقـد بـصـره أثــنـاء إحـدى ا

األمـواج مرة أخـرى لـترسـو به الـسفـيـنة إلى
جــزيـــرة أخــرى وهي " لــوتــوفــاجي " .. وقــد
أحـــبـه أهــلـــهـــا كـــثـــيـــرا .. وقـــدمـــوا لـه زهــور
الــلـوتس لــيـأكل مـنــهـا .. وهـو ال يــدرك أنـهـا
ســـتـــجـــعـــله يـــنــــسى بالده وال يـــتـــذكـــر ســـوى
جــزيــرتــهـم وأنــهــا وطــنه .. فــيـــتــنــاول مــنــهــا
رجـــــاله فــــقـط .. ويــــصـــــرون عــــلى الـــــبــــقــــاء
بــاجلــزيــرة .. ولـــكن أوديــســيـــوس يــجــبــرهم

على الرحيل معه ...
ويـــبــحــر أوديـــســيــوس ورجـــاله مــرة أخــرى ..
ويـشـعـر بـالـريـبـة الـشـديـدة مـن هـدوء األمواج
.. وكــأنه الــهـــدوء الــذي يــســبـق الــعــاطــفــة ..
حـــتى تـــتـــضح لـه الـــرؤيـــة حـــيث وقع ورجـــاله
فـــريــــســــة بـــ يــــدي " بــــولـــيــــفــــمـــيــــوس " ابن
بـوسـيـدون والـذي يـسـيـطـر عـلى جـزيـرة كـوما
.. وهــو مــارد مــخــيـف ذو عــ واحـدة ورأس
مــدبـبــة .. ولـهــذا أطـلق عــلـيـه سـيــكـلـوب " ذو
ــدبـــبــة " .. وبـــعــد مـــعــانـــاة شــديــدة الـــرأس ا
يــتـمــكن أوديــســيــوس ورجـالـه من الــهـرب من
ــــــارد الـــــشــــــريـــــر .. بــــــعـــــد أن يــــــقـــــوم هـــــذا ا
أوديــســيـوس بــفــقــأ عـ بــولــيــفـمــيــوس الـذي
تـرجى والـده بـعـد ذلك وفـوضه أن يـنتـقم من

أوديسوس شر انتقام ...
يــعــد بــوســيـــدون فــخــا جــديــدا ألوديــســيــوس
عـاونة السـاحرة " سـيرسي " التي تـختطف
ـنـطـقـة بـغرب سـواحل أوديـسـيـوس ورجـاله 
اجلـنوب اإليطـالي وحتول رجاله إلـى خنازير
.. ولــــــكــــــنــــــهــــــا تــــــقع فـي هــــــواه .. تــــــبــــــوح له
ـؤامـرة التي شـاركت فـيـها ـشـاعـرها .. وبـا
مع بـوسيدون .. فيـطلب منها إثـبات حبها له
بـتـركه يـعـود إلـى ديـاره .. فـتـنـصـاع لـطـلـبه ..
وتـخبـره أن الطريـقة الـوحيدة لـنجـاته ولعودة
رجـاله إلى صــورتـهم الـطـبــيـعـيـة تــتـطـلب مـنه
زيـارة العـالم الـسـفلـي .. وهنـاك رأى أطـياف
والــدتـه وأبـطــال طــروادة ومــا يــنــعــمــون به ..
واألشـرار واجلـحيم الـقـابـعـ فـيه .. وحصل
عــــلى الــــزهــــور واجلـــــذور الــــســــحــــريــــة الــــتي
تـســاعـده عــلى اسـتــعـادة رجــاله وعــبـور خـدم
الـبـوابـة الـتي سـيـعـبـر مـنـهـا إلى الـبـحـر وهـما
وحــــشــــان كــــاســـران أحــــدهــــمــــا " ســــيال " ذو
الـرؤوس الـسـتـة واآلخـر " كـاريـري " عـاصـفـة
ـمــيـتـة ويــتـمـكن أوديــسـوس من قـهـر الــبـحـر ا
اخلدم والـعبور إلى البـحر ولكـنه فقد الـكثير
ــواجـهــات اخلــطــيـرة مـن رجـالـه خالل تــلك ا

ويستكمل رحلته ...
يـتــذكــر أوديـســيــوس حتـذيــرات ســيـرسي من
الــــســــيــــرانــــات " عــــرائـس الــــبــــحــــر " والالئى
ينـشدن جزيـرة كابـري أغان ساحـرة ال تقاوم
وتـــســــيـــطـــر عـــلـى من يـــســـمـــعــــهـــا .. فـــيـــقـــوم
أوديــــســـوس بـــوضـع الـــشـــمـع في أذان رجـــاله
حـــتى ال يـــنـــجـــذبـــوا لـألغـــاني .. كـــمـــا يـــقـــوم
بــتــوثـــيق نــفـــسه في صــاري الـــســفــيـــنــة حــتى

يعبروا هذه اجلزيرة بأمان ...
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سرحي جريدة كل ا

يزة فى واقع احلياة الفنية فى مصر سواء فى أدوارها > تركت سناء يونس بصمة 
سرح أو الدراما التلفزيونية وكانت نقطة انطالقها فى السينما أو على خشبة ا

. ميزة  على يد اخملرج يوسف شاه اخملتلفة وا

> مقامات الرحيل
مسرحية جديدة للكاتب
سرحى سعيد حجاج ا
وهى تمثل محاولة
للغوص فى ثنايا

صرى ليخرج اجملتمع ا
لنا مؤلفها عددًا من

الرؤى على صعيد الشكل
ضمون ليكمل بها وا

سعيد حجاج رحلته فى
سرحية عبر الكتابة ا
إجناز كبير فى احلياة

سرحية. ا
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ذات الــوقت فــأصــبـحــنــا أمـام "إبــلــيس" واحـد مــنــقـسـم عـلى
نـفـسه إلى اثـنـ أو طـبــيـعـتـ مـخـتـلـفـتـ لـ "إبـلـيس" واحـد
طــبــيــعــة مــتــمـــردة وأخــرى طــائــعــة. ثم فى الـــنــهــايــة تــنــتــصــر
تـمـردة عـلى تـلك التى تـمـيل إلى الـطـاعة الـطـبـيعـة الـنـاقـدة ا

وااللتزام.
صرى" ـمثل "حكيم ا تمردة داخل "إبليس" ا مـثل الطبيعـة ا

لتزمة "محمد عادل". مثل الطبيعة ا
لـكن اخملـرج نـفسـه لم يلـتـزم بـفـكـرته ورؤيـته فـمـثالً "إبـليس"
ة قتل جتـد أن الذى ارتكبها ويـتحدث عنها قـد ارتكب جر
هـو "محـمد عـادل" تشـعر أن تـقسـيم الدور كـان وفقًـا لكـفتى
ـا تـتـطلـبه الـدرامـا فـإذا كـان أحـدهـمـا قدم مـيـزان ال وفـقًـا 

العرض فإن اآلخر هو الذى ينهيه وهكذا..
جـمـلـة أشـيـاء أثـرت عـلى األداء الـتـمـثـيـلي وجـودته الـقـفـزات
الـدراميـة (أثرت على تـرابط احلدث وبالـتالى عـلى منطـقيته
نــــقالت األداء) االنــــســــيــــاق وراء األفــــكــــار الــــنــــمــــطــــيـــة دون
الئــكـة نــورانــيــ إذن فـهم مــحـاوالت جتــديــديـة (فــإذا كــان ا
البس أحاديـو اجلانب مـبتـسمـون دائمًـا سلـبيون يـرتدون ا
البـيضـاء والغـريب أنهـا تقـترب من الـطراز اإلغـريقى - وإذا
كــان الــشــيــاطــ نــاريــ فــهـم نــشــيــطــون يــتــقــافــزون دائــمًــا
مالبــســـهم ســوداء حــواجــبــهم مــرفــوعــة مــلــطــخــون بــالــلــون
األحمـر) إضافة إلى تـكرار بعض خـطوط احلركـة - خاصة
ــصــرى" - نــتــيــجــة لــثــبــات ــتــمــرد "حـــكــيم ا مع الــشــيــطــان ا
الديـكور طـيلة الـعرض والـتفاعـل معه بشـكل واحد رغم تـغير
مـكـان األحداث مـن مديـنـة إبلـيس األولى إلى مـدينـة اجلـمال

رتفع ال يتغيران. ستوى ا والسلم احللزونى وا
ــثالً مــثل "حــكــيم رغـم كل هــذه الــعــوامل إال أنــهــا لم تــعق 
ـصري" أن يـبـرز من ب كل هـذا لـديه طـاقة كـبـيرة لـلـعمل ا
وتركيـز للجهد واضـحان ويشعـرك بتماسك الشـخصية التى

يجسدها.
كـذلك بـبـعض الـتـقـصى اسـتـطـعـنـا أن نـعـرف أنه سـبق تـقد

نفس الـنص "إبليس" لـ "مـحمود جـمال" من قبل مـخرج آخر.
وأن الـنـص تـعـرض لـعـمـلــيـة إعـداد بـاحلـذف نـتــيـجـة بـالـطـبع
الخـــتالف رؤيــة اخملــرج احلـــالى "مــازن الــغـــربــاوى" عن رؤيــة
اخملـرج الـسـابق وطـبـعًـا هـذه الـنـقـطـة فى صـالح الـنـص تـؤكد
ا غـناه وقابلـيته للتـفسير أو الـتجسيـد بأكثر مـن طريقة ور

نراه فى مكان آخر برؤية أخرى.
ــصـرى مـالئـكــة وشــيــاطـ ــســرح ا فــإن تــرى عــلى خــشـبــة ا
مـجسـدون ودراما تغـوص في مناطق خـياليـة لم تتعـرض لها
الـدرامـا كـثـيـرًا هـو مـكـسب وال شك خـاصـة في زمـنـنـا هذا
زمـن ظــاهـــره اتــســـاع األفق واالنـــفـــتــاح عـــلى الـــعـــالم بـــاطــنه

االنغالق والتشدد.

عـديـد من األسـئـلـة واألفـكـار ثـارت فى الـذهن قـبل مـشـاهـدة
ــسـرحى لـ "مــحــمـود ـســرحى "إبــلــيس".. الــنص ا الــعــرض ا
جـمـال" واإلخـراج لـ "مـازن الـغـربـاوى" وتـمـثيـل مـجمـوعـة من
ية الـفنون هل ـسرحيـة بأكـاد عهـد العـالى للفـنون ا طـلبـة ا
ســيــدور مـوضــوع الــعــرض عن "إبـلــيس" نــفــسه أم عن أفــعـال
ــســرح? وإذا "إبــلــيس" ? هل ســـيــتم جتــســيــده عـــلى خــشــبــة ا
كـان.. فـكـيف? القـائـمـون على الـعـمل كـلهم مـن الشـبـاب فهل
سيحمل العرض سـمات الشباب: اجلرأة واالندفاع والطموح
وتكـسيـر القوالب اجلـامدة وبـذل اجلهـد أم سيغـلب علـيه قلة
اخلــبــرة وســـطــحــيــة الـــرؤيــة وتــشــتـــيت اجلــهــد واجلــرى وراء

الشكل?
مثلت هذه األسئلـة واألفكار حوافز أثارت مزيدًا من الشغف

شاهدة "إبليس" والترحيب به فماذا وجدنا?
ــســرحى حــول شـخــصــيــة "إبـلــيس" ذاته فى يــدور الــعـرض ا
عـالم مـا قـبل اخلـلق خـلق "آدم" أول الـبـشـر وصـوالً لـلـحـظة

اخللق وتأثير خلق "آدم" على "إبليس".
مـحـاولة لـتـصور الـدوافع التـى كانت وراء تـمرد "إبـلـيس" على
األمر اإللـهى بالسـجود وتـفهم األسبـاب وراء الصراع األزلى
بـ اإلنــسـان والـشــيـطــان وتـقــد رؤيـة مـوضــوعـيــة جـديـدة

لذلك. 
تلك انـطباعـات عامة بـدت من خالل الدراما الـتى بدت أنها
تـقـفـز قـفزًا عـلى أحـداث الـقـصـة الـتى تـقـدمـهـا وأحـيـانًا دون
تــرابط مــنــطــقى تــرى "إبــلــيس" واقــعًــا ثم تــعــرف أنه ارتــكب
الئـكـة إلى مـكـان آخـر "مـديـنة ـة قـتل ثم يـرافق أحـد ا جـر
الئـــكـــة رغــبـــة مـــنه فى زيـــارة هــذه ـــســكـــونـــة بــا اجلــمـــال" ا
ـديـنـة رقـيًا فى ـديـنـة ثم تـفـاجأ أنـه "أصعـد به" إلى هـذه ا ا
الـدرجة فتسـأل كيف حتولت الزيارة إلى إقـامة وكيف يقيم
فى مـديـنـة للـمالئـكـة الـذين ال يـخـطـئـون وهـو خاطـىء "قاتل"

لم يتطهر بعد من خطيئته.
يـتم خـلق "آدم" فـيـحـقـد علـيه "إبـلـيس" ويـرفض الـسـجود له
ثـل هذا اخملـلـوق اجلديـد مـكانـته الـتى وصل هو يـخـاف أن 
إلـيهـا (ال نعـرف ما هى وال مـتى وال كـيف وصل إليـها) يـعلن
الــتــحـــدى آلدم وانــتــظــاره له عـــلى األرض حــتى يـــهــبط إلــيه

لتشتعل هناك معركة أخرى بشكل آخر.
قدمت الـدراما قـضيتـها األسـاسية وتـفسيـراتهـا اجلديدة فى
الــثـلث األخـيـر من الـعـرض فى تــكـثـيف شـديـد مـخل ال جنـد
حــدثًـا يــجــرى هــنــاك بل مــجـرد نــقالت لــفــظــيــة ثم قـرارات

حادة من إبليس جتاه الصالة وجتاه "آدم".
سرحى لـلرواية التمثيلـية على فكرة رئيسية لـعب التجسيد ا
وهـى أن الـصــراع الــذي حــدث لــدى "إبــلــيس" لم يــكـن صـراع
إرادته مع إرادة أخــرى بـل هــو صــراع داخــلى داخل نــفــسى
"إبـلــيس" ذاته بــ طــبـيــعـة وأخــرى داخــله لـذا جلــأ اخملـرج
ـسرحى لـ "إبـليس" إلى "مـازن الغـرباوي" إلى تـقـسيم الـدور ا
; يــتـبـادالن ــمـثــلـ اثــنـ يــؤدى كل قـسـم مـنــهـمـا واحــد من ا
الـتــحـدث أو احلـلــول أحـدهــمـا مـحل اآلخــر أو يـتــحـدثـان فى

 قفزات درامية أثرت 
على جودة األداء التمثيلى

 تكثيف شديد ومخل
لقضية العرض

عبد احلميد منصور 

سرحي جريدة كل ا

> نظمت مكتبة "أكمل
مصر" باإلسكندرية
أمسية ثقافية للكاتب
الفلسطينى أحمد رفيق
عوض وقع خاللها على
مسرحيته اجلديدة
"األمريكى" وحضرها من
توكل شعراء فلسط ا
طه ويوسف احملمود
وادارتها الكاتبة السورية
لينا الطيبى.

" آخر عمل عرض لها على شاشة سلسل العربى الشهير "احلور الع > يعد  ا
التلفزيون مع اخملرج السورى جندت أنزور.

24

21 من سبتمبر 2009  العدد 115

èeódG á«dÉµ°TEG
ìô°ùŸG IQGOEGh ôªJDƒŸG πµ«g ÚH       

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc  Úd ¿hCG ÉæMô°ùe äÉbO 3 ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG áÑ£°üŸG 

وأغـوار"العـالم"الـذى كلف بـقـيادته ويـتـعرف عـلـيه ويكـتسب
ــمــكــنــة به. وفى هــذا الــســيــاق كــان لــلــصــمت مــا اخلــبــرة ا
يبـرره ولكن حـ فقـد مبـرراته تدريـجيـا تفـجرت األسـئلة
ـؤتـمر هل وكـان لـلشـائـعـات أيـضـا ما يـبـررهـا فـمـاذا عن ا
ستنعقد الدورة الثالثة أين ومتى? هل ألغى أو تأجل? هل
سيـعاد تـكـييـفه وتعـديل أهـدافه? وإذا كان األمـر كذلك فـما
هى الــــصـــيـــغــــة الـــتى ســــيـــتـــكــــيف بـــهــــا ثـــوبه ومــــا أهـــدافه
نـتـظـرة? أين أعضـاء األمـانة الـعـامـة وفى أى جب تراهم ا

ا ال يجتمعون?. غافل و
ـا يـعد ـا"يقـال"و كـانت الـتـساؤالت ثـقـيـلـة وراحت تتـغـذى 
من الــتــخـمــيــنــات حـتى اســتــقــرت األقـوال عــنــد نـيــة عــقـد
ــسـرح ـؤتــمــر فى بــنى سـويـف احـتــفــاال أيــضـا بــتــجـديــد ا ا
هناك وتخلـيصه من آثار احلريق الشهير ولكن مع حتويله
إلى ورشة عمل تناقش وتضع الئحة خاصة"بالنوادى" وأن
ثــمــة تــصــريــحــات مــتــكــررة لألســتــاذ"عــصــام الــســيــد"بــهــذا
الــشــأن.وقــد أثـــار هــذا األمــر حــفـــيــظــة كــثـــيــر من أعــضــاء
ـنــاقـشـات الــتـمـهــيـديـة األمـانــة والسـيـمــا من شـاركــوا فى ا
واحـتــمــلـوا أعــبــاءهــا فـتــوالت االتــصــاالت بـيــنــهم وتــعـددت
ــنـــاقــشـــات- وإن فى دوائـــر ضــيـــقــة- حـــول الــفـــارق بــ  ا

كنا واهم وغافـل عن اخلطأ البنيوى الذى أشرت إليه
ـا خـدع مـحمـود نـسـيم نـفـسه- فى األسـباب وخـدعنـا- ور
سرح ولم ؤتمر فى هيكل إدارة ا التى دعته لدمج هيكل ا
ـؤتـمـر يــخـطـر لى- عـلـى األقل- بـبـال أن عـلــيـنـا أن نـشــيع ا
إلى وأده ال أن نــفـــكــر فى إجـــراءات وآلــيــات تـــســلـــيــمه إلى
ـصلحـة احلقيـقي فى وجـوده أو كيف نسـتفيد أصحاب ا
سـناه وأفـرزته واضـعا فـعالـيـات الدورتـ السـابقـت ـا 

ـكـنـة لــتـطـويـره. فـقـد جــاء الـتـغـيـيـر فى بـلـورة اقــتـراحـات 
اإلدارى وبـــــدلـت الــــــوجــــــوه فــــــبــــــدلت فـى الــــــوقت نــــــفــــــسه
واقف واإلرادات بل وبـدا االلتـباس واضـحا السـياسـات وا
بـ شــخــصــانـيــة"األداء"ومــوضـوعــيــة"الــدور" وهـنــا يــنــبـغى

رصد النقاط التالية:- 
كــان مــقــررا لــلــدورة الـــثــالــثــة أن تــنــعــقــد فى خــريف2008
مـخصـصـة فى جانب مـنـها إلعـداد آلـية تـنهـى عمل األمـانة
ــؤقـتـة وتـكـويـن جـمـعـيـة عــمـومـيـة من مـســرحـيى األقـالـيم ا
تـنـبــثق مـنــهـا أمــانـة مــنـتـخــبـة  ولــكن فى ربـيـع الـعـام نــفـسه
تـوالى الــتـغــيـيــر اإلدارى وخـرج "مـحــمـود نــسـيم"من اإلدارة
وحل األستـاذ"عصام الـسيـد" الذى كـان من حقه- بـالطبع-
أن يــــــأخـــــذ مـــــا يــــــحـــــتـــــاجـه من وقـت لـــــيــــــتـــــكـــــشـف أبـــــعـــــاد

ؤتمر لقد اقترنت صفة الـعلمية- كما أسلفت- بأهداف ا
ولم تـقـصـد قـط ألن تـنـطـوى عـلى ضـرب مـن الـتـعـالى عـلى
ــســـرح اإلقــلــيــمى من حتت أحـــد أو ســحب الــواليــة عــلى ا
ــعــنــيــ به بــشــكـل أو بــآخـر أو أقــدام الـعــامــلــ فــيه أو ا
ـســئـولــ عـنه بــصـفـتــهم الـوظــيـفـيــة لـيــعـلـوا صــوت أبـنـاء ا
ن يـسبق أسـمـاءهم حرف ـية الـفـنون واجلـامـعيـ  أكـاد
ـائـلة!!.وقـد كـان ضـروريا من الـدال والنـقـطـة أو الشـرطـة ا
نـاحية أخـرى احلضور الـدائم للـوعى باحلسـاسيـة النفـسية
الــتى تــثـــيــرهــا األلــقــاب الــعـــلــمــيــة بــالـــســلب أو بــاإليــجــاب
ـمـازحة لـتـجـاوزهـا أو إعـادة وضـعـها بـاعـتـبـارهـا نـوعـا من ا
ــنــتــظــر بــ ــداعـــبــة الــتى يــرجـى أال تــفــســد الــتــعـــاون ا وا
أعــــضـــاء األمـــانــــة أنـــفـــســـهـم أو بـــيـــنــــهم وبـــ مــــســـرحـــيى
األقـالـيم.وفى هـذا اإلطـار جـاء تـكـوين األمـانـة الـعـامـة عـلى
النـحو الـذى بدت مـعه غيـر متـجانـسة فضـمت بعـض أبناء
ـسـرح ن لــهم صـلــة وثـيــقـة بــا ــسـرحــيـة  مـعـهــد الـفــنـون ا
اإلقـلـيـمى مــثـلـمـا ضـمت عـلى األســاس نـفـسه عـنـاصـر من
جـامعـة حـلوان وجـامعـة اإلسـكنـدرية وجـامـعة عـ شمس
ـسـرح اإلقلـيمى بجـانب أسـماء لـها ثـقل تـاريخى فى إدارة ا
واالشــــتــــغــــال به وتــــبــــلــــورت أســــمــــاؤهــــا فــــيه مــــثـل"يــــســـرى
اجلـــــنـــــدى"و"أبــــــو الـــــعـال الـــــسـالمـــــونى"و"عــــــبـــــد الــــــرحـــــمن
ـسرح الـشـافـعى"وعـادل الـعـلـيـمى" مع الـعـامـلـ فى إدارة ا
وعـلى رأسهم بـالطـبع- وقـتذاك"مـحمـود نسـيم" فضال عن
عـديـد من أصـحـاب األقالم الـصـحـفـيـة الـتى تـوسـمـنـا فـيـها
ـسـرح اإلقـلـيـمى وإلـقاء اهـتـمـامـا أو اسـتـعـدادا لالهـتمـام بـا

كنة. الضوء عليه وعلى ما ينتظم فيه من فعاليات 
ـــــا انــــــطــــــوى عــــــلــــــيه وقــــــد تــــــولــــــد عـن هـــــذا الــــــتــــــكــــــويـن 
من"حـسـاسـيـة"كـامـنـة بـرغم الـرجـاء فى جتـاوزهـا خـطـأُ لم
ــا لم يــتــوقع غــيــرى- فى فــورة أكـن أتــصــور أو أتــوقع- ور
التحـمس للـمؤتمـر وأهدافه أنه سـيصبح من بـ األسباب
الـرئـيسـيـة لوأده.فـلـما كـان"نسـيم"صـاحب الـفكـرة ومـحركـها
ومضيفنا فى اإلدارة الـتى يرأسها لم يجـد حرجا وال عقبة
ليكون بيسـر تام األم العام ألنه من ناحية أخرى وبحكم
ـكــنه أن يــكــون حــلــقـة وصـل فـعــالــة ونــشــطـة مع مــنــصـبـه 
رئــيـس الــهــيــئـــة ومن حتــته من إدارات وهـــيــاكل تــنـــظــيــمــيــة
سـنحتـاج إليهـا فى التـنفيـذ. واختار"نـسيم"أن يـكون له نائب
من الــعـامـلـ فى اإلدارة واقــتـرح أن يـكـون مــقـررو الـلـجـان
ـكــنه االتــصـال الــنـوعــيـة مـن الـعــامـلــ مــعه أيـضــا حــتى 
ـبــاشــر بـهم وتــيــسـيــر اإلجــراءات الـتــنـفــيــذيـة من الــدائم وا
خاللــهـم. وعــلى هـــذا الــنــحـــو انــدمج الـــهــيــكل الـــتــنـــظــيــمى
ـسرح دون أن نـفطن للـمـؤتمـر بـالهـيـكل التـنـظيـمى إلدارة ا
لـلـخــلل الـبــنـيــوى الـذى يــنـطــوى عـلــيه هـذا االنــدمـاج الـذى
ـؤتــمــر بل وبـقــاءه مــرتـهــنــة بـإرادة من يــجـعل إدارة شــئــون ا
ــســـرح الــذى يــعــد- وفق الـالئــحــة- عــضــوا يــتــولى إدارة ا
تـلـقـائـيا فى األمـانـة بـحـكم مـنصـبه. ويـبـدو اآلن بـوضوح أن
ـؤتـمر"بـقـرار"الـدكـتور أحـمـد نـوار"رئيس مـشـروعـية وجـود"ا
الــهــيــئــة وقــتــئـــذ لم تــكن كــافــيــة لــتـــمــنــحه أســبــاب الــبــقــاء
واالستمرار ولم تكن األسماء الالمعة التى رصعت األمانة
ـؤتـمـر من بـيـنـهـا كـافـيـة واخـتـرنـا أن تـكـون رئـاسـة دورتى ا
أيـضـا لـلـدفـاع عنه وعـن بقـائه فـمـا لـبث أن اخـتـفى"يـسرى
اجلندى"بعد أن انعقدت له رئاسة الدورة األولى ولم تغننا
خــبــرة"الــشــافــعى"الــقــانــونــيــة واإلداريــة فى تالفـى اخلــطـأ
ـهام وأنـسى من جـانـبه أن رئـاسـته لـلـدورة الـثـانـيـة تـدعـوه 
أخرى فى الـتحضيـر للدورة الثـالثة وكأن الـرئاسة تشريف
وتـكــر ال يـكـلف من يــتـوالهـا إال احلــضـور والـشــعـور- ولـو

ن كرموه معترف بتاريخه اجمليد.  مؤقتا- باالمتنان 
وأيا كان من أمر لـست ألوم- كما سبق أن قلت- أحدا وال
أعــنى حــقـــيــقــة أى قـــدر من الــتــهـــكم ولــكن أتـــأمل وأعــيــد
الـتفـكـيـر فـيمـا حـدث وأحـاول أن أجـد له تـفسـيـرا وتـبـريرا
ولــو من خـالل"الـنــقــد الــذاتى"ومــا يـقــتــضــيه من االعــتـراف
باألخـطـاء فى ضوء مـا تـسفـر عـنه من نتـائج. وال شك أنـنا

 تكوين األمانة العامة جاء 
على نحو غير متجانس واألسماء الالمعة لم تكن كافية

للدفاع عن بقائه!

 اللوحة للفنان محمد فوزى النادى
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سرحي جريدة كل ا

سرح احلر  ومسرح الهواة معلما وموجها خلطواتها > لقد كانت بدايتها مع ا
فأدركت أن الفن البد أن يلعب دوره فى اجملتمع  من هنا كانت ال تتردد فى قبول أى
دور له قيمة.
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ـشـاعر الـعـاطفـية بـ الـفتى ويـضيف: جلـأ أحـمد الـسـيد لـتـقد ا
ـعتـادة فلـيس هـناك أشـعار وفـتاته بـطـريقـة مخـتلـفـة عن الطـريـقة ا
عتاد ولكنه أراد منى يبعث بها إليهـا وال مبالغة فى األداء كما هـو ا
أن أكـون مـتـوتـراً وخـائــفـا من أال تـكـلل الـعـالقـة بـالـزواج وهـكـذا يـتم

ها بشكل طبيعى بعيداً عن التمثيل. تقد
 :áeÓ°S óªëe
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تـخيل لـو كتب ولـيم شكـسبـير شخـصيـة صعـيديـة بالـطبع فإن ذلك
ــمـثل لم يــحـدث ولــكن مــحـمــد سالمــة سـيــقـدم شــخـصــيـة «بــطم» ا
ـمـثل الـفـاشل عـلى أنه شــخص صـعـيـدى يـقـول: شـخــصـيـة «بـطم» ا
الـــفــاشل رغـم أنه بـــطل لــفـــرقـــة تــمـــثــيـــلـــيــة وهـــو يــحـــلم بـــالــشـــهــرة
ـســتـمـرة غـيـر الــواعـيـة فى الـعـرض والــنـجـومـيـة وبــسـبب تـدخالته ا
سرحى يفـشل األخير وتنهـار كل أحالمه ونحن نقدم كل ذلك فى ا

إطار كوميدى.
ثل ويضيف: ال أخفى أن الـدور صعب جداً كونى أؤدى شخصية 
فــاشل ال يــجــيـد الــتــمـثــيل فــضالً عن أن الــشــخـصــيــة الــتى كـتــبــهـا
ـها بـطريـقة محـليـة جداً وإن كـنت ال أنكر أن شـكسـبيـر أقوم بتـقد
مثل أن يـلعب عليها فضال عن الدور به مساحات كبيـرة يستطيع ا
شاهد اإلنسانيـة التى تمر بها الشخصية فهو رغم أنانيته إال أنه ا
يــرى نـــفــسه فـى احلــلم وقـــد حتــول إلى حـــمــار وتـــتــمـــلــكه مـــشــاعــر

إنسانية جداً.
 :ôªY ó«dh
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ـشـغول بـالـبحث عن يقـوم ولـيد عـمـر بأداء دور ألـيـسنـدر احلـبيب ا
حـبيـبتـه حتى يـصل إليـها يـقول: اخملـرج أحمـد السـيد صـاحب رؤية
جديـدة فى تقـد نصوص شـكسـبيـر ومنهـا هذا الـنص فهـو يقدمه
بـالـعـامـيـة بــعـد أن حـول احلـوار إلى أشـعـار كـمــا ابـتـعـد عن الـسـحـر
والعـفاريت والفـانتـازيا التى يـعج بهـا نص شكسـبيـر وركز على تـيمة
الـبحث عن احلب الـذى صـرنا نـفـتقـده هـذه األيام فـألـيسـنـدر الذى
أقـوم بـتـجــسـيـد دوره شـاب حـالم يــقـوم بـالـبـحث عن حــبـيـبـته طـوال
ـرحـلـة الـعــرض وأعـتـقـد أن هــذه الـشـخـصــيـة تـتــمـاس مع مـشــاكل ا

وجه إليها هذا العرض. العمرية ا
ويـضـيف ولـيـد: بـالـطـبع سـيـكـون للـشـخـصـيـات بـعـداً آخـر كـمـا حدد
ــا أن اخملـــرج فــلن نــقــتـــصــر عــلى مـــجــرد اخلــيــر والــشـــر ولــكن طــا
وضـوع يتـعلق بـاحلب ستـظهـر الشـخـصيـات على سـجيـتهـا تتـعامل ا
بطرق إنسانية بـكل ما تعنيه الكلمة من تناقض ومشاعر وجمع ب

اخلير والشر.
¬∏dG É£Y øªMôdG AÉ«°V

ــسـرح رغم تــخــرجه فى كــلــيــة الــهــنــدســة جــامــعــة أســيــوط إال أن ا
سرح اجلـامعى وقد وجـد نفسه استهـواه منـذ أن شارك بعـروض ا
ـسرحيات إال أنه فى هذا العرض يخوض جتربة فى كتابة أغانى ا
مــخـتــلــفـة فــشــارك فى كــتـابــة حــوار عـرض (أحـالم) عن مـســرحــيـة
شكـسبير (حلم ليـلة صيف) حيث قام بـكتابة ديالوجـات غلب عليها
السجع والوزن وال يغلب عليها الشعر يقول: كان التحدى أمامى أن
أكـتـب حــواراً مـبــســطــاً مــســجــوعــا ومــوزونــاً حــتى يــصل لــلــمــتــلــقـ
رحـلة الـعمـريـة التى يـقدم إلـيـها الـعرض والـتى تقع من خـصوصـاً ا

ب سن 12 و 20 عاماً.
ـرحلة ويضـيف: البـعض أبدى تـردده من تقـد نصـوص شكـسبـير 
سـنيـة صـغـيرة ولـكن نـصـوص شكـسـبيـر صـاحلـة لكل وقت ومـرحـلة
عمـريـة والكـبار والـصغـار على الـسـواء يقـرأون نصـوصه ويتـفاعـلون

معها.

عــلى مــســرح مـتــروبــول جتـرى حــالــيـا بــروفــات عـرض
(أحالم) عن روايـة وليم شـكـسـبيـر (حـلم ليـلـة صيف)
ترجمـة أسامـة نور الدين صـاغ احلوار بالـعاميـة ضياء
الرحمن عـطا الله إخـراج أحمد الـسيد الـذى يخوض
ـرحــلـة عـمـريـة جتــربـة جـديـدة بــتـقـد شـكـســبـيـر 
تــمــتــد من 12 - 20 ســنـــة والــذى يــثـق فى جنــاح هــذه
ـرحـلة الـتـجـربـة وتـقـد شـكـسـبـيـر وتـقـريـبه لـهـذه ا

رات فى عروض للكبار. العمرية بعد أن قدم آالف ا
مـسرحـنـا التـقت أبـطـال ومخـرج الـعرض لـلـحديث عن

جتربتهم وها هى كلماتهم فى السطور التالية:
ΩÓMCG ¢VôY êôîe ó«°ùdG óªMCG

.Ú≤gGôŸGh ∫ÉØWCÓd ô«Ñ°ùµ°T ΩóbCG
ـهـنـة إلى ـسـرحــيـ هـجـروا تــلك ا رغم أن الــكـثـيـر من اخملــرجـ ا
الـتمـثيل خصـوصاً الـتليـفزيـونى والسيـنمـائى فإن أحمـد السـيد فعل
العـكس تـمامـا فبـعد أن أدى عـدة أدوار نـاجحـة من أهمـها دوره فى
مسـلسل (مـسألـة مبـدأ) مع اخملرج الـكبـير (خـيرى بـشارة) قرر أن
ــسـرحـى وهــو يــعــتـرف أن حــلــمـه هــو اإلخـراج يـركــز فـى اإلخــراج ا

وليس التمثيل.
وفى لــقــائه مـع (مـســرحــنــا) حــول عــرضـه اجلــديــد أكــد أن روايـات
ـا فـيـهـا من عـمق فى تـناول شـكـسـبـيـر مـازالت تـستـهـوى اخملـرجـ 
ـشـاعـر اإلنـسـانـيـة وهـذه الـروايـة بـالـذات (حـلم لـيـلـة صـيف) الـتى ا
كتـبها شكسبـير فى قالب فانتـازى ينبنى على تـيمة السحر واألرواح
ـنــظـور مـخــتـلف فـقــد أراد أن يـقـول إن ــهـا  الـتى اسـتــهـوته لــتـقـد
شكـسبـير لـكل األعـمار ومن ثم قـدمهـا لـلفـئة الـعـمريـة التى حـددها
ـراهـقـة (من 12-20 سـنــة) والـتى هى جــزء من الـطـفــولـة وفـتــرة ا

كلها لتقف عند أعتاب بداية مرحلة الشباب.
ـوجـودة وأشـار أحـمـد الـسـيـد أنه لم يـلـجـأ إلى أى من الـتـرجـمـات ا
ـا يـناسب لـهـذه الروايـة بل طـلب مـنه أسـامـة نور الـدين تـرجـمـتهـا 
ــرحـلـة وعـهــد إلى الـشـاعــر ضـيـاء الـرحــمن عـطـا الــله كـتـابـة هـذه ا
ــرحـلـة الــشـعـر حــوارهـا بـأســلـوب مــسـجـوع ومــوزون دون الـوصـول 
ـثلـيه من طلـبة وقـام أحمـد السـيـد بعـمل الدرامـاتورج وأنه اخـتار 
ـــعــهـــد وهــو واثق مـن أدائــهم وأنـــهم ســيـــقــدمـــون عــمالً وخـــريــجى ا

يرضى جمهور مسرح الدولة ويحمل قيمة فكرية.
وقــدم أحــمــد الـســيــد شــكــره لــلــمــلـحـن شــريف الــوسـيــمـى ومـصــمم
االســـتــــعــــراضـــات ســــامح أحــــمـــد ومــــصـــمـم الـــديــــكــــور رامى عـــزب
البـس هانى وأمـيـنة عـلى مـا يبـذلونـه من جهـد إلجناح ومـصـممى ا
كنة كـما قام بتوجيه العـمل وحتقيق رؤيته الفـنية بأفضل طريـقة 
نتجة الشكر للمخرج هـشام عطوة مدير مسرح الشباب - اجلهة ا

للعرض - على ما يوليه من عناية لهذا العرض.
 :π«Ñf óªMCG

.≈àÑ«ÑM ≈dEG ≈fó«©j ¿ÉcôÑdG
يــقــدم أحـــمــد نــبــيل فـى الــعــرض شــخــصــيـــة مــدريــوس أحــد أربــعــة
شكلـة أن الولدين يحـبان فتاة واحدة من أصدقـاء ولدان وبنتـان. ا
الفـتـات وكل مـنهـما يـتصـور أن نهـاية الـدنيـا فى عدم الـزواج منـها
ـراهقة الذى يـخال احلياة ال يقـول: من منا لم يـخض جتربة حب ا
ــحـــبـــوبــته تـــســتـــمـــر دون حــبـه ويــصـــرح دائــمـــا أنه لـــو لم يـــرتــبـط 
ــرحـلــة يــقــتـنع أن ســيــمـوت! وفـى الـنــهــايــة وبـعــد أن يــتـجــاوز هــذه ا
الــنــصـيب غالب ومــدريــوس الـذى هــام حــبـا بــالــفـتــاة الــتى يــحـبــهـا
صـديــقه أيـضـا فـعل نــفس الـشىء رغم أن والـدهــا صـارحه بـأنه لن
يـزوجها له هـو بالـذات لكنه لم يـفقد األمل فـاستـمر فى حبـها حتى
وقع ما لم يـتوقع له أحـد وهو ثورة الـبركـان الذى قـلب األمور رأسا

على عقب بعدها استطاع أن يعود حلبيبته ثانية.

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

محمد عبد القادر

أحمد السيد

أحمد نبيل

محمد سالمة

وليد عمر

سرحي جريدة كل ا

سلسل الكويتى > وضمن مشاركتها فى الدراما العربية قامت بالتمثيل فى ا
لقوفة" مع الفنانة "حياة الفهد" . "ا

> ليلة جديدة
للسيرة الهاللية
قدمها الباحث

والناقد الكبير د.
أحمد شمس الدين
احلجاجى بقاعة
الندوات بدار الكتب
والوثائق القومية
اضى يوم األربعاء ا

فمن األنشطة
الرمضانية.

25

21 من سبتمبر 2009   العدد 115

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc  Úd ¿hCG ÉæMô°ùe äÉbO 3 ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG áÑ£°üŸG 

د.سيد اإلمام

ـؤتـمـر"و"ورشـة الـعـمل" ومـا الـعالقـة بـيـنـهـمـا ومـا مـفـهــوم"ا
ـناقـشات نوع ـغزى وراء الـتحـويل? والتـبس ببـعض هذه ا ا

كتوم يتعمق بالريبة والتوجس. من الغضب ا
ويـبدو أن الـسـخط الـذى أثـيـر مع اقـتـراح"الـتـحويـل"دعا من
نـــاحــيـــة أخــرى إلى ضـــرورة اجــتـــمــاع األمـــانــة الـــعــامـــة ولــو
المــتـصــاصه فــتـلــقى أعــضـاؤهــا الـدعــوة فى مـارس2009
ولم تـــكن بــحـــد ذاتــهـــا كــافـــيــة لـــطــمــأنـــة الــنـــفــوس وتـــهــدئه
اخلــــواطــــر وإزالــــة الــــشـــــكــــوك وقــــد الح جــــلــــيــــا فى األفق

ذهل ب شخصانية األداء وموضوعية الدور. التداخل ا
قدمات التى استغرق األستـاذ"الشافعى"طويال فى عرض ا
تــولـدت عــنــهــا الــدعــوة لالجــتــمــاع والــدور الــذى لــعــبه فى
إقناع"الدكتور مجـاهد"بصفته رئيس الهـيئة بضرورة توجيه
ـــؤتـــمــر الـــدعــوة ألعـــضـــاء األمـــانـــة والــعـــمل عـــلـى إبــقـــاء ا
لــــــــيـــــــســـــــتــــــــأنـف مـــــــا ارتـــــــبـط بـه من أهــــــــداف.ويـــــــبـــــــدو أن
ؤتمر ليدرك أنه عضو فى األستاذ"عصام"لم يـقرأ الئحة ا
األمــانـة بـحـكم مــنـصـبه وأنـنــا لـسـنـا مـجــرد ضـيـوف تـكـلف
بـاسـتـضـافـتـهـا فى مـكـتـبه لـيـؤدوا عـمال ال صـلة لـه به فـقد
ا دعـا"نسـيم"لتـنبـيهه بـرر صمـته بأنه لـيس عـضوا مـعنـا 
ـرجـع عـضــويــته. ومن نــاحــيـة إلـى بـنــد الالئــحــة اخلــاص 
ـؤتمـر وإن كان له رأيه أخرى انـبرى مـؤكدا أنه لـيس ضد ا
اخلــاص فــيـه وأنه مــا جــاء إلى مـــنــصــبه لــيــلـــغى شــيــئــا بل
لــيـــطــور ويــحـــسن فى أداء اإلدارة مـــا اســتـــطــاع وأنـه غــيــر
مـــنـــوط به أن يــــوصل نـــوايـــاه لـــكـل امـــر حـــتى بــــيـــته عـــلى
طــــريـــقـــة "deliveryذلك الــــتـــعــــبــــيـــر الــــذى اســـتــــحــــســـنه
ـــا أكــده فى األســـمــاع وأن كل مــا صــراحـــة"د. الــعــلـــيــمى"
ـؤتــمـر ال يـعــدو أن يـكـون نــسب إلـيه بــشـأن حتـويل هــويـة ا
إســـــاءة فـــــهم لـــــتـــــصـــــريح هـــــمـس به لـــــزمـــــيـــــلــــنـــــا"مـــــحـــــمــــد
الــروبى".ومــضى االجــتــمـاع فـى شـئــونه وتــكــلــيـفــاته لــلــجــنـة
مـخــتـارة ولــلـجـنــة الـعــلـمـيــة الـتى رؤى أنــهـا تــسـتـلــزم شـهـرا

إلجنازها على أن تعود األمانة لالجتماع التالى بعده.
وبــالــرغـم من االنــفــراجـــة الــتى الحت فـى اجــتــمــاع مــارس
ودفــعت لـتــكــلـيــفــات مـحــددة إال أنـهــا لم تــسـتــطع أن تــبـدد
الــغــيــوم الـــتى تــلـــبــدت فى األفق أو تـــنــهى الــشـــكــوك الــتى
تـعـصف بــاألذهـان فـكـانـت نـظـرة الـعـزاء فـى الـعـيـون أسـرع
وأوضح من األمـل فى انـعـقـاد الـدورة وسـرعـان مـا تـكـشف
اخلــطـأ الـبـنـيـوى بــتـداعـيـاته فى بـعـض األحـاديث اجلـانـبـيـة
التـى أعقبت االنـصراف من االجـتماع. وعـلى هذا األساس
لم أتـوقع- ولـم يـتـوقع غــيـرى كـثــيـرون- أن يـتـفــضل الـسـادة
ـا كـلـفـوا به من اجـتـماعـات ولم مـقـررو الـلـجـان بـالـتـرتـيب 
يفاجئنى خبر تأجيل"عصام السيد"الجتماع األمانة التالى
وقـد زفـته لى مـباشـرة سـكـرتـارية اإلدارة ولم يـفـاجـئنى أن
األجـل غــيــر مــســـمى وال شك أن"عــصـــام"أدرك أنه بــحــكم
ـتـلك مـفـاتـيح دوالب العـمل وتـعـطـيـله ومن احملال مـوقعه 
قاهى مفرغا أن تديره األمانة من بـيوت أعضائها أو فى ا

ؤسسى. من طابعه ا
ــا أدرك"الـشــافـعى"جــانـبــا من مـســئـولـيــته إزاء عالمـات  ر
ـسـمى فـمـواعـيـد االسـتـفـهـام الـتى يـثـيـرهـا الـتـأجـيل غـيـر ا
االجــــتـــــمــــاعــــات وتـــــأجــــيـــــلــــهــــا اخـــــتــــصـــــاص األمــــانــــة وإن
اتــخـذهــا"عـصــام"فال مـغــزى إال تــعـبــيـره مــبـاشــرة عن عـدم
ـا يـعمـق الشـكـوك وال يـخفف من ترحـيـبه به فى اإلدارة 
آثـــارهـــا.وانـــبــــرى"الـــشـــافـــعـى"- فـــيـــمـــا ذكـــر لـى فى حـــديث
تـــلــيـــفــونى- مـــخــاطـــبــا"عـــصــام"الـــذى أكــد لـه- دون مــدعــاة
لـتــوصـيـف آثـاره الــنـفــســيـة- أنـه لن يـدعــو ألى اجــتـمــاعـات
ؤتمر ولـتجتمع األمـانة وقتما تـشاء وحيث تشاء تخـتص با
بــعـــيــدا عن اإلدارة وقـــد عــاد لـــيــجـــدد نــفـى عــضـــويــته فى
ـا يـعـنى عـدم اعـتـرافـه بـالالئـحـة وال اسـتـعـداده األمـانــة 
لالمـتـثال لـهـا.ورغم أن "الشـافـعى"وعد بـأن يـدعو الجـتـماع
ــؤتــمــر إال أن وعـده األمــانــة بـصــفــته رئــيس آخــر دورات ا
بقـى محض أمـنـية طـيـبة تـفـتقـر إمـكانـة الـتنـفـيذ وحتـاصر
ــسـرح ـؤتــمــر بــهــيــكل إدارة ا بــاخلــطــأ الـذى دمـج هـيــكـل ا
ـفـتـرضة ألصـحـاب الـقرار وهى مـثـلـما حتـاصـر بـاحلريـة ا
حـــريــة مـن الــواضـح أنــهـــا تـــعـــتــمـــد عـــلى دمج مـــوضـــوعـــيــة
"الــدور"فى شـخــصـانــيـة"األداء" وشــتـان بــ مـفـهــوم الـدمج

ومفهوم التفاعل فى هذا السياق.
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ـكن أن نـقـبل اآلخـر ونــكـون عـلى اسـتـعـداد لـتـقـبل "كـيف 
ـكن  –بــكل تـواضع ه قـبل رأيــنـا الــذي  رأيـه .. بل تـقــد
ودون مزايدة  –أن يـتحاور معه" . لـعل هذه الكـلمات التي
تـسـعى إلرسـاء ثـقافـة احلـوار والـتي كـتـبـها الـفـنـان عـصام
الـسيد مـدير عـام اإلدارة العـامة للـمسـرح في العدد األول
لـنــشـرة "مـســرحـنـا" الــصـادرة بـتـاريخ 5/27/ 2009  لـعل
هـذه الكـلمـات هي التي دفـعتـني إلى إبداء الـرأي في قرار
سـرح اخلـاص بـضم الـفرق والـصـادر بـتاريخ /2/8 إدارة ا
  2009وهـو الـقـرار الـذي أوحى إلي بـالـدعـوة لفـتح مـلف
ـوضـوعـيـة وهـدوء كـلـمـا أمـكن - نـحـاول أن نـقرأ فـيه  –
ــســـرح بــكـــيــانـــهــا حـــصــاد مـــوسم مــســـرحي كـــامل إلدارة ا
ــوسم قــد شــهـد الــعــديـد من اجلــديـد فـال شك أن هـذا ا
التغيـيرات اجلذرية الـتي قد يختلف عـليها الـبعض إيجاباً
وسـلــبـاً ولــكن ال أظن أن هـنــاك من يـخــتـلف عــلى جـذريـة
ــشــروع نـفــسه فــهي تــلك الــتــغـيــيــرات الــتي تــمس كــيــان ا
ليـست مجـرد حزمـة إجراءات قـابلـة للـصواب أو اخلـطأ .
ــسـرح ــهــتــمــ بـحــركــة ا ودعــوني أوجه الــدعــوة إلى كل ا
نـقضي بـكل إيجابـياتها وسم ا راجـعة جتربـة ا اإلقلـيمي 
وسلبـياتهـا.. فلنـناقش معاً مـا أتت به اإلدارة اجلديدة من
قــرارات ومــا ألـــغــته مـن فــعــالـــيــات ومـــا اســتــحـــدثــته من
مـشــروعــات ومـهــرجـانــات ومـا شــيـدتـه من مـســارح  ومـا
اسـتــنــته واســتـحــدثــته من ضــوابط تــشــغـيـل ... والـقــائــمـة

ناقشة .   عامرة بكل ما هو جدير با
ويــأتي قــرار ضـم الــفــرق - أو مــا عــرف اصـــطالحــاً عــلى
ــــوذجـــاً مــــواقع اإلنــــتـــرنـت بـــاسم "قــــرار دمج الــــفـــرق" - 
سرح اإلقـليمي بـأكمله  ذلك لتحـول جذري في مشـروع ا
ـكن ـرتــكـز بــالـضـرورة عــلى بـعــد جـغــرافي ال  ـشــروع ا ا
إغــفــاله  بل إن هــذا الــبــعــد هــو الــذي يــحــقـق لــلــمــشـروع
ـسرح اإلقـلـيـمي ـنـحه شـرعـيـة وجـوده فـا خـصـوصـيـته و
يـســتــهـدف خــلق حـركــة ثــقـافــيـة مــرتـبــطــة بـالــواقع احملـلي
للـمـوقع الـثـقـافي ولـيس مـنوط به  –عـلى مـا أعـتـقد  –أن
ـصـري احملــتـرف ولـيس من أدواره ــسـرح ا يـقــود حـركـة ا
ــصــري عــلى مــســتــوى الــفــكــر والــتــقــنــيـة ــســرح ا ريــادة ا
ودعــونـا نــتــكــلم بــصــراحـة فــنــقــول : إن فـوز مــســرحــيـة أو
ـسرح بجائـزة قومية أو حتى مسرحيـت أنتجـتهما إدارة ا
ـــســـرح إلنـــتــاج ــكـن أن يــبـــرر مـــحـــاولــة إدارة ا دولـــيـــة ال 
"عـروض كـبـيرة"  –بـنص مـا جـاء في قـرار الضم  –قـادرة
ــهــرجـانــات الــقـومــيــة والـدولــيـة  وال عــلى الــتـنــافس في ا
ـسرح ينـبغي أن يـؤخـذ هذا الـرأي على أنـه ضد حـصول ا
اإلقلـيمي على اجلوائز القـومية والدولية ومـنافسته للبيت
الـفــني لــلــمـســرح  ولــكـني ال أجــد في هــذه اجلــوائـز لــقـد
اسـتــنـد قـرار الـضم  –كــمـا جـاء بـالـنـص - إلى "مـجـمـوعـة
من احملـددات الـفـنيـة واإلداريـة القـائـمة في مـجـملـهـا على
ـواءمة ب الفرقـة وأماكن العروض والـقدرات اإلبداعية ا
لــلـــمــخــرج" . هــذه هـي مــبــررات قــرار ضـم فــرق : "قــصــر
ــنــصـورة –قــصـر الــزقــازيق وقــومــيـة ـنــصــورة وقــومـيــة ا ا
الــشـــرقــيــة –قـــصــر الـــفــيـــوم وقـــومــيـــة الــفـــيــوم  –قــومـــيــة
اإلسـكنـدريـة وقـصر األنـفـوشي وقـصر بـرج الـعرب  –بيت
مـصـطــفى كـامل وقـصــر الـتـذوق" . إذن فـقــد اسـتـنـد قـرار
الــضم إلى مـجــمـوعــة مـحــددات فـنــيـة وإداريــة غـيـر مــعـلن
ـواءمـة ب عـنـهـا وكل مـا ذكـره الـقـرار أنـهـا قـائـمة عـلـى ا
الــفـرقـة وأمـاكن الـعــروض وهـو أمـر يـجـعــلـنـا نـتـسـاءل عن
ا ـواءمة التي جـمعت بـ فرق مـتبـاعدة جـغرافـيا  تلك ا
يــزيـد عــلى ســتــ كــيـلــومــتــراً.. ولـنــنــظــر في أصل الــقـرار

وخاصة ما نصت عليه الفقرة (ت) من البند اخلامس.
ـعروف أن بـدايـة مـاذا سـيـكـون اسم هـذه الـفـرقـة ? فمـن ا
ـيـزاً لـهـا  فـهل ـدمــجـة حتـمل اسـمـاً واحـداً  الـكـيـانـات ا
ســتـــحــمـل اســمـــاً ثالثـــيــاً? أم حتـــمل اسم الـــفـــرقــة األكـــبــر
سرح (األنفوشي) ? (القومية) ? أم اسم الفرقة صاحبة ا
ولـنـتـرك األسـمـاء ونـذهب إلـى آلـيـة الـتـرشـيـحـات .. يـنص
الــقـــرار عـــلى اآلتـي: "تُــقـــدم خـــطـــة لإلدارة بـــتـــرشـــيـــحــات
ـــوسم"  اخملـــرجـــ واألعـــمـــال الـــتي ســـتـــتم عـــلى مـــدار ا
ــبــني لــلــمــجــهـول ويــبــدو أن من صــاغ الــقــرار قـد اخــتــار ا
صـيــغـة لــغـويــة خلـطـابـه فـقــال: تُـقـدم خــطـة لإلدارة  دون

اإلفصـاح عمن سـيقـدم اخلطـة ألنه بالـفعل مـجهـول ففي
ــكــتب مــثــالــنــا الــســابق هل تــتم الــتــرشــيــحــات من خالل ا
الــفــني لـلــقـومــيـة أم بــرج الــعـرب أم األنــفـوشي ? أم أن كل
فـرقـة ستـقـدم تـرشيـحـاتـها? أم سـيـتم انـتخـاب مـكـتب فني
ــنـدمــجـة يـتــولى الــتـرشـيـح ? فـإذا جتــاوزنـا األمـر لـلــفـرق ا
واعـتــبـرنــا الـتــرشــيح قـد أُرسل لـإلدارة مـتــضـمــنـاً الــعـرض
الكـبير والعروض قلـيلة التكلفـة بحد أقصى أربعة عروض
ــبــالغ  –كــمــا جــاء في الــقــرار - فــكــيف ســيــتم اقــتــســام ا
اجملمـعة بـ العـرض الكـبيـر والعـروض األربعـة منـخفـضة
التكاليف? وكيف ستجري البروفات? هل سيجلس اخملرج
صـاحب الـعـرض الـكبـيـر مع الـفـرقـة اجملمـعـة من الـقـومـية
واألنــــفـــوشي وبــــرج الــــعـــرب? وهل ســــيــــجـــلس اخملــــرجـــون
ـشروعات الـصغيـرة مع أعضاء الـفرق الثالث? أصحاب ا
وإذا حـدث ذلك فـهـل نـطلـب من عـضـو فـرقـة بـرج الـعرب
مثـالً أن يسـافـر إلى اإلسـكـنـدريـة لـيلـتـقي بـاخملـرج الـكـبـير
ـا يـضـطر واخملـرجـ اآلخرين  ثم يـعـود إلى مـديـنته ور
لـلمبيت إذا تأخـرت البروفة? .. كل هـذه األمور اإلجرائية
تطـرح أسئـلة كان يـنبـغي اإلجابـة عنـها في أصـل اخلطاب
وجه لألقـاليم وإذا كـان الـفنـان عصـام السـيد قـد أشار ا
إلـى أن الـــرافـــضـــ لـــقـــرار الـــضم "لـم يـــعـــطـــوا أنـــفـــســـهم
الــفـرصــة لـفـهـم واسـتــيـعــاب الـقـرار" فــأنـا أعــتـرف بــأنـني
ن لم يفهمـوه ألن القرار لم يتـضمن أية مبررات واحـد 
إلصداره وقد جاءت تصريحات الفنان عصام السيد في
جـريــدة روزالــيـوسف الحــقـة إلصــدار الــقـرار لــتـبــرره بـأنه
سـارح فعـنـدما تـنضم أكـثر من فـرقة جـاء "ليـعالج أزمـة ا
لــتـكــون فــرقــة واحــدة ســتــجــد الـفــرقــة مــســارح مــتــاحـة" 
ودعــونـا نــضع هـذا الــتـبــريـر عـلـى أرض الـواقع فــنـقـول إن
فـرقة مـصـطـفى كـامل وفـرقـة التـذوق مـثالً لـيس لـهـما أي
دور عــرض فــمــسـرح قــصــر الــتــذوق مـغــلق بــأمــر الــدفـاع
دنـي ويقـام مهـرجان الـتذوق حـاليـاً على مـسرح الـليـسيه ا
لـعدم صالحـيـة مـسـرح القـصـر ومـعـنى هذا أن الـفـرقـت
لـيس لــهـمـا مــسـرح والـدمـج لن يـحل مــشـكـلــتـهـمــا كـمـا أن
الــقـــومــيــة واألنـــفــوشي وبــرج الـــعــرب لــيـس ألي مــنــهم دار
عــرض صــاحلــة بــعــد إغالق األنــفــوشي فــأين يــكــمن حل
شكلة? أما ما ذكـره الفنان عصام السيد بخصوص "أنه ا
سيتم تخصيص ميـزانيات أكبر إلنتاج عروض أكثر" فهذا
الـيـة لـلـفـرق أمر ال مـردود علـيه بـأن زيـادة اخملـصـصـات ا
يـرتـبط بـضـمـها أو عـدمه فـلـيس هـنـاك أي مـانع من هذه

الزيادة مع احتفاظ الفرق باستقالليتها.
أمـا عـن رد فـعل الــفـرق جتـاه الــقـرار فــقـد جــاء بـالـرفض
القاطع من فرق: قومية اإلسكندرية وبيت مصطفى كامل
نصورة ومن وقصر األنفوشي وقصـر برج العرب وقصرا
ـعقـول أن تُضم فـرق دون أخذ رأي أعـضائـها وفي غـير ا
ـوقف الــرافض - الـذي فـســره الـفـنـان تـقـديــري أن هـذا ا
عصـام السيـد بأنه "رفض جملـرد الرفض مع اعتـقاده بأن
هـناك بـعض األشـخاص يـحركـونـهم ألسبـاب شـخصـية" –
ـوقف في رأيي اجتاهـاً إيجابـياً لفـرق األقاليم ثل هذا ا
ــا اتـهــمت بـالــســلـبــيـة واالرتــكـان إلى اإلدارة دون الـتـي طـا
ـبادرة ولـعل موقـفها يـكون بـداية حقـيقـية حلوار األخذ با
هاد يـجمـعها مع إدارة يـترأسهـا فنان يـؤمن بقيـمة الرأي

اآلخر وهو ما جنده في صدى كلماته.

بالغ  كيف سيتم اقتسام ا
اجملمعة ب العرض الكبير
والعروض قليلة التكلفة?!

ن اخلشاب د. أ

> تستعد فرقة
شخصاتية لتقد ا
عرض لعب عيال عن
نص (عيال فى الليل)
تأليف على عيد إخراج
ياسر عزت.
توقع أن تعرض ومن ا
سرحية على خشبة ا
مسرح روابط وتشارك
فى مهرجان شبرا
اخليمة.
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سرحي جريدة كل ا

> يناقش حزب التجمع
ديوان سيرة احلب
للشاعر عاطف
عبدالعزيز وذلك يوم
وافق 28 االثن ا
سبتمبر يناقشه د.
ن تعيلب د. صالح أ
فاروق محمود
احللوانى يشرف على
الندوة أسامه عرابى.
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د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

ــتــفــرجــون ,والــنــوع الــثــانـى يــتــعــلق ـــؤدون وا ا
بـالتقالـيد التى حتكم تـقد العرض الدرامى,
أى تقـاليـد الدرامـا أوأساليـب  العرض إن فى
ـــتـــفـــرج نـــوع من ـــمـــثل وا تـــلك الـــعالقــــة بـــ ا
ــقــايــضـة عــلى حــد تــعــبـيــر "يــوجــيـنــيــو بــاربـا" ا
سـرح  والذى صاحب نـظريـة أنـثروبـولوجـيـا ا
ـسرح لـقاء بـاآلخـر من أجل إقامـة نوع يعـتبـر ا
ــكــنــنـا أن وبــهــذا  من الــتــبــادل الــثــقــافى مــعه
كن الـنظر إليه بوصفه نقول إن فن األداء ال 
ــمــارســة الـــثــقــافــيــة فى أى فــنــاً مــنـــعــزالً عن ا
مـــــجـــــتـــــمع  وبـــــالـــــرغم مـن أن تـــــلك الـــــعـالقــــة
تـلـقى قد تـبـدو وكأنـها ـمـثل وا الـتـبادلـيـة ب ا
عـالقــة خــارجــيـــة تــتــشـــكل من خالل الــدالالت
ـــعــانى ســابـــقــة الــتـــجــهـــيــز من لــدن خـــشــبــة وا
ــعــانى ــســرح  إال أن هــذه الــدالالت وتـــلك ا ا
ـــتـــلـــقى لـــهــا التـــكــتـــمل إال مـن خالل تـــولـــيــد ا
عــنـدمــا يـتــفــاعل مـعــهـا ويــتــأثـر بــهـا بــدرجـة أو
ومن هــنــا حـاولت مــعـظم االجتــاهـات بــأخـرى 
ــعـاصـر أن تــبـنى جـسـرا ـسـرح ا األدائـيــة فى ا
ـتفـرج  حتى وصل ـمثل وا من التـواصل ب ا
تفرج كطرف البعض منهم إلـى درجة توريط ا
وحـــاول الـــبـــعض أســـاسى فـى عـــمـــلـــيـــة األداء 
ـتـفـرج بإتـخـاذ مـوقف بـوصفه اآلخـر مـطـالـبة ا
وحتــــولت هـــذه ــــثال لــــلـــمــــجـــتــــمع اخلــــارجى
الــعــمــلــيــة عــنــد مــجـــمــوعــة ثــالــثــة إلى نــوع من
ـسـرحى واجملـتـمع الـعالقـة األعـمق بـ الـفن ا
ودور كل مـــنـــهـــمـــا فـى الـــتـــأثـــيـــر عـــلى اآلخـــر 
ـتـفـرج ـمـثل وا وبـشـكل عـام فـإن الـعالقـة بـ ا
قـام األول من الـطبـيعـة احلـية لـلفن تنـبع فى ا
ــــســـرحى بـــوصـــفه حـــدثـــا حـــيـــا يـــواجه فـــيه ا
ـتفـرجون تـفرجـ  أو يـواجه فيه ا مـثلـون ا ا
مـثل  ومن ثم  يـؤثر كل مـنهـما فى اآلخر ا
ــســرحى ـــكن مــعه الــقــول إن الــعــرض ا ــا 
ـثـلـ لـشـخـصـيات عـنـدمـا يـعـتـمـد عـلى أداء 
غيـر حقـيـقيـة فإنه فى نـفس الـوقت يقـوم على
ـزيف ,عـنـدئـذ ـتـفـرجـ لـهذا الـوعى ا تـقـبل ا
ــكن لــهــذه الـــشــخــصــيـــات الــوهــمــيــة ,وذلك
الــعــالم الــغــيـــر واقــعى أن تــكــشف عن نــفــســهــا
كــجـزء من عـمـلـيــة حـقـيـقـيــة ولـيـست مـزيـفـة أو
ـؤداة, مـصـطـنـعـة حـيث تـصـبح الـشـخـصـيـات ا
, مثل تخيل جـزءاً فعلياً من ذوات ا والعالم ا
ـفهوم يطـرح ثمة عالقة بـ السلوك إن ذلك ا
الـثـقـافى لإلنــسـان فى احلـيـاة  وبـ الـسـلـوك
ـــســــرح  إن تـــلك الـــشـــخــــصى لـــلــــمـــمـــثـل فى ا
تفرج العالقة تتبـلور أساسا من خالل حاجة ا
إلـى أداء أدوار أســاســيـــة فى حــيـــاته الــيـــومــيــة
وحــاجــتـه أيــضــا إلى الــتــعــلم من خالل الــلــعب
ومـشـاهـدة احملـاكـاة  لـهـذه األدوار عـلى خـشـبـة
ـسرح  وفى هـذا قال أرسـطـو إننـا نتـعلم من ا
ـــا تـــتـــضــمـــنه تـــلك خالل أداء أدواراآلخـــرين 
األدوار من عـــواطـف ومـــشـــاعــــر وأحـــاســـيس 
والــتى تــصـبح جــزءا مــنـا أثــنـاء عــمـلــيـة األداء 
ـــتـــفـــرج يــدرك دالالت وبـــنــاء عـــلـى ذلك فـــإن ا
ـــاط والـــســــلـــوكـــيـــات االجــــتـــمـــاعــــيـــة الـــتى األ
سرح . مثلون أمامه على خشبة ا يجسدها ا

ـــتــفـــرج لــلـــمــســـرح يــعـــد شــكال من إن إدراك ا
مثل أشـكال التفاعل االجـتماعى بينه وبـ ا
ــتـفــرج قــيــمـا الـذين يــكــتــســبـون بــفــضل هــذا ا
داللية ورمزية  وإذا نظـرنا للمتلقى من وجهة
نـظــر أرسـطـو لــلـتـراجــيـديــا جنـده مـتــبـلـورا فى
مـــبـــاد من قـــبـــيـل الـــتـــوحـــد بـــالـــبـــطل  إثـــارة
عـاطــفـتـى اخلـوف والــشـفــقـة  الــتــطـهــيـر كــمـا
أو كمـا هـو فى الـكـومـيـديـا يـتـعلق سـبق الـقـول 
ـــفـــهـــوم بـــنـــوع من الـــســـرور ويـــدفـــعـــنـــا هـــذا ا
األرسـطى ألن نــتـعـرف أكـثـر عـلـى طـبـيـعـة تـلك
تبـادلة بـ فعل التـمثيل الـعالقة احلمـيميـة وا
أومـــــا يــــطـــــلق عـــــلـــــيه أفق ــــشـــــاهــــدة  وفــــعـل ا
والـذى يقـصد به اإلطـار الذى يـفهم الـتوقـعات
ـــقــدم ـــســرحى ا ـــتــفـــرج الــعـــمل ا من خالله ا
وذلك من خـالل تــفـــاعـــله مع الـــرســائل أمـــامه
وعـليه واإلشـارات الـدالة والـتى يـبـثـها الـعـرض
ـــمــثل ـــتـــبــادلـــة بـــ ا تـــتـــكـــون اإلنــطـــبـــاعــات ا
ـــتــفــرج مـن خالل الــصـــور الــتـى يــجـــســدهــا وا
إن هــذه الــعـالقــة إذن هى الــتى تــصــنع ــمــثل ا
ــتــفــرج مع ــســرحى الــذى يـــعــيــشه ا اخلــيــال ا
ـــــمــــثـل  وإذا عـــــدنــــا بـــــالـــــوراء إلى الـــــتـــــاريخ ا
ـسـرح ــسـرحى مــنـذ الـبــدايـات جنــد أن فن ا ا
بل إن قــام مــعــتـمــدا عــلـى مــشـاركــة اجلــمــهــور
ــســرح الـيــونــانى الــقـدمــاء من أمــثـال مــؤلـفى ا
أســــخــــيـــــلــــوس وســــوفــــوكـــــلــــيس ويـــــوربــــيــــديس
وأرسـتـوفـانــيس كـانـوا جــمـيـعــهم عـلى وعىٍ تـام
بـــالــــدوراحملــــورى واجلـــوهــــرى الـــذى يــــقـــوم به
حــيث كـان ــســرحى ــتـفــرجــون فى الــعـرض ا ا
ظـهـور الـدرامـا كـجزء مـن االحتـفـاالت الـديـنـية
ثـابـة حلـقـة وصل ب ـة  لـدى اليـونـان القـد
ولكن كان تلـق  وليس ذلك فـقط ـؤدين وا ا
ـؤدين ـسـرحى الـذى يـجـمع ا تـصـمـيم احلـيـز ا
ـتفرج كمـا وصلنا يـؤكد عدم وجود أية مع ا
ـكن معـه إستـنتاج ا  حواجـز ماديـة بيـنهمـا
عدم وجـود أية حـواجز روحـيـة أيضـا بيـنهـما 
ـعمارى ومن جانب آخـر فإن تصـميم الـشكل ا
لـلـمـسـرح  وحـتى اخـتــيـار أمـاكن تـشـيـيـده كـان
يــــعــــكـس بال شـك مــــدى مــــركــــزيـــــة الــــنــــشــــاط
ـــــــســـــــرحى فـى احلـــــــيـــــــاة االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيــــــة ا
ــسـرح أوعـلى حــد مالحــظـة رجل ا الــيـونــانـيــة
األمــريــكى "ريـتــشـارد شــيــكـنــر"صـاحب جتــربـة
تـحدة كان يأخذ ـسرح البيـئى فى الواليات ا ا
شكل نـصف دائرة  بـحيث كـان باإلمـكان رؤية
ـدينـة أثـناء الـعـروض التى تـقـدم نهـارا وبـهذا ا
ــــمـــثـل مـــرتــــكـــزين ـــتــــفـــرج وا يـــشــــكل كـل من ا
ـسـرحى  أســاسـيــ يـقـوم عــلـيـهــمـا الـعــرض ا
الــذى يـــعــتــبـــر عــلـى حــد تـــعــبـــيــر الـــنــاقــدة  آن
أوبـرسـفـيـلـد كـأنه مـرآة تـعـكس بـشـكل مـتـكـسـر
أو بـوصـفه ـرســلـة إلــيه عن قـصــد الــعالقـات ا
مـرسال مــضـادا يــعـكـس عالمـات ذات طــبـيــعـة
ـتفرج مختـلفـة  وهو األمر الـذى فرض على ا
ــســـرحى وظـــيـــفــة فـى بــنـــاء دالالت الـــعـــرض ا
سـرح مـكـانا أو وبـهـذا أصـبح ا تـعـرف بـالـتلـقى
تـفـرج مع أقرانه من حـيزا يـتفـاعل فـيه هـذا ا
مثـل من ناحية ـتفرج من ناحـية  ومع ا ا
وفـى هــذا يـــقــول اخملـــرج اإلجنــلـــيــزى " أخــرى
بـيـتـر بــروك " فـفى الـلـحـظـة الــتى يـشـرع فـيـهـا

سـرح تـتـفاعل بـالـضرورة مع كل اجلمـهـورإلى ا
ولـــهـــذا ــــســـرحى جـــانب مـن جـــوانب احلـــدث ا
ـفيد أن تـمحص فـكرة احلـدث والعالقة فمن ا
بـيـنهـمـا وبـ فعل الـتـلـقى ... إن هـذا الوصف
ـناسـبـة التـلقـائـية فى عـملـية يـؤكـد على فـكرة ا
اإلدراك االجتـماعى للـفن عمـوماً ومن نـاحيته
ــــمــــثل يــــجــــد ضـــرورة فـى أن يــــعـــكـس هـــذا فـــا
ــتــفـرج ــتــفــرج وا الــتــفــاعل االجــتــمــاعى أمــام ا
ـفاهـيـمه وتقـالـيده بـدوره يـتلـقى الـعـرض وفقـا 
ـارسـاته االجـتـمـاعـيـة والـتى تـضـفى الـشكل و
االجــتـــمــاعى عــلى فـــعــالــيــات الــعــرض,ويــقــسم
ـــنـــظـــر"مـــارتن إيـــســـلن" الـــتـــقـــالـــيـــد الـــنـــاقـــد وا
تـلقى فى العرض االجـتماعيـة التى حتدد دورا
إلى نـــوعـــ أحـــدهــمـــا هـــو تـــقـــالــيـــد الـــثـــقـــافــة
اخلـاصـة أوحـضـارة اجملـتــمع الـذى يـنـتـمى إلـيه

إنــســان فى الــتــعـبــيــر عن صــورة فى الــلــحــظـة
نـفسـها  فـإن اإلنسـان اآلخر يـشاركه اإلقـتناع
ـشـتـرك هــو الـلـغـة  وإن لم  هـذا االرتـبــاط ا
يثـر هـذا االرتبـاط شـيـئا عن اإلنـسـان اآلخر 
ـشـترك  وإذا لم تـكن ثـمة حلـظـة من الوهم ا
فـلـيس ثمـة شـيئ مـتـبادل  ومن هـنـا كـان هذا
ـــســـرحى وبـــ الـــتـــبـــادل بـــ لـــغـــة الـــعـــرض ا
ـــتـــفــرج يـــشـــكل أحـــد أهم مـــظــاهـــر اخلـــيــال ا
ـتــلـقى قـبل وذلك عــلى إعـتـبــار أن ا ــسـرحى ا
أن يــــشــــرع فـى مــــشــــاهــــدته لــــلــــعــــرض يــــقــــوم
بــاســتــدعــاء الــشــفــرات اجلــمــالــيــة ,وتــاريــخه
وخــبـــراته االجـــتــمـــاعــيـــة الـــتى تــســـبق جتـــربــة
وهــو مــا يـتــفق مع ــســرحى نـفــســهـا الــعـرض ا
ــونــد ولــيــامـز" رأى الــبــاحث االجــتــمــاعى "را
الـذى قــال: إن أفق الـتــوقـعــات الــتى يـأتى بــهـا

سرح ال يقوم إال معتمداً  فن ا
على مشاركة اجلمهور

غلوبة على رأة الثرثارة والنكدية والعانس والطيبة ا > اشتهرت سناء يونس بأدوار ا
أمرها لكنها كانت تقدم جديدا مع تكرار بعض األدوار التى لعبتها .

مثل يعكس التفاعل االجتماعى ا
تفرج وهو يتلقى العرض بدوره أمام ا
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سرحي جريدة كل ا

هارة عاكسة قدرتها على التمثيل الصادق دون افتعال  وهو > لعبت دور األم 
ما أكسب أدوارها قيمة  فعشقتها األمهات  ورأين فيها أنها تنتمى لألسرة

صرية .  ا
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> شوارع نص مفتوحة
ديوان بالعامية للشاعر
قصود سعيد عبدا
الديوان صدر عن

سلسلة إبداعات التى
تصدرها الهيئة العامة
لقصور الثقافة وهو

ثل جتربة جديدة فى
تيار الكتابة العامية

اآلن.

تــرابط أوثق بـــ األعــمــال الـــتى تــتم فـى مــجــال الــتـــعــلــيم
ــكن أن يــوفـر والــثــقـافــة والــعــلــوم  إن مــثل هــذا الــدعم 

عرفة . أساساً جديداً لدعم مجتمعات ا
3- ويختص التزامى الثالث بدعم العمل لصالح أفريقيا
والـدول الـصغـيـرة احلـبـيسـة. إن دعم الـيـونـسـكو ألفـريـقـيا
يـجب أن يصـبح أكثـر قوة اليـوم بأخـذ الرؤى الـتى يقـدمها
التعاون ب اجلنوب واجلنوب فى االعتبار  ويفرض هذا
الــدعم نــفـسه بــوصــفه أولـويــة أســاسـيــة فى وقت تــضـرب
ـواد األزمـة فـيه أفــريـقـيـا بــقـوة بـعـد انــهـيـار الـطــلب عـلى ا
األولـــيـــة وانـــكـــمــــاش االســـتـــثـــمـــارات اخلــــارجـــيـــة وتـــراجع
ــــســـاعــــدات الـــدولــــيــــة وانـــخــــفــــاض حتـــويـالت الـــعــــمـــال ا
ـهاجـرين ألسـرهم  فهـناك  6مالي أفـريقى مـعرضون ا
ــدقع  وهــنــاك خلــطـــر االنــزالق مــرة أخــرى فى الــفــقــر ا
وت خالل  700000طفل أفريقى معرضون خلطر ا

السنة األولى من عـمرهم  وفى الوقت نفسه يتعلق األمر
ــبــادرات شــامــلــة فـى مــجـال ــتــوسط  ــدى ا بــدعم عــلى ا
السـياسات التعلـيمية والعـلمية وحوار الثـقافات والتى تعد
مجـاالت أسـاسيـة لـلتـنـميـة والـسالم فى أفريـقـيا  ويـتـع
عــلـيـنـا أيـضــاً إيالء االهـتـمـام بــالـدول الـصـغـيــرة احلـبـيـسـة
الـــتى تـــواجه مـــشــكـالت ارتــفـــاع حـــرارة الــكـــوكب وارتـــفــاع

منسوب مياه البحار واحمليطات .
نظمة . 4- ويتعلق التزامى الرابع بإصالح ا

فـــعـــلى أســـاس مــــكـــاسب الـــســـنــــوات األخـــيـــرة فى مـــجـــال
اإلصالح الــــداخــــلى  وأخــــذاً فى االعــــتـــبــــار احــــتـــيــــاجـــات
راجع تحدة ومع تـوصيات ا واءمة مع معايـير األ ا ا
اخلارجي  أود أن أضـيف بعدًا جـديدًا لإلصالح يهدف
إلى تـوفـيـر امـتـيـاز لـلـجــودة فى تـنـفـيـذ الـبـرنـامج  ويـخص
هـذا الـبعـد متـخصـصى الـبرنـامج فى األمـانة  فـيتـع أن
يـكـون تـعـيـيـنـهم أكـثـر سـرعـة وأكـثـر اسـتهـدافـاً وأن تـخـفف
اإلجـراءات الــبــيــروقــراطـيــة وأن يــحــصــلــوا عـلـى الـتــدريب
ـــهــامــهم وهم ــســـتــمــر الــذى يـــســمح لــهـم بــاالضــطالع  ا
ـعـرفـة صـلـبـة لالبـتـكـارات واالجتـاهـات الـكـبرى مـزودون 
وجـودة فى مجاالت خبـرتهم . وفيمـا يتعلق بـالالمركزية ا
فيـتعـ علـينـا أن نوفـر بصـورة أفضل تـماسك الـعمل . إن
ـــقــررات الــتى ســيــتــخـــذهــا قــريــبــاً  فى هــذا الــقــرارات وا
ـؤتـمـر الـعـام سـتـكون الـصـدد كل من اجملـلس الـتـنـفـيذى وا
ذات أهميـة بالغـة إلعطاء الالمـركزية إطـارا أكثر تـماسكاً

وثباتاً  والسيما بالنسبة ألهم أولويات البرنامج.
وفى هذا اإلطار سيـتم إيالء أولوية خاصة لالمركزية فى
إطار أولويـة أفريقـيا  بغـية حتسـ جودة العمـل وتماسكه
فى الـــقــارة  ولـــذا فــإن عـــنــاصـــر احلــكم الـــرشــيـــد ( مــثل
ـسـتقـبـلـيـة ) يـجب ـسـاءلـة والـشـفـافـيـة والـرؤيـة ا ضـرورة ا

قر. كاتب خارج ا قر وكذلك فى ا اعتمادها فى ا
وتقوم هذه االلتزامات على ثالثة أمور مؤكدة :-

األمـر األول : هـو أنه عــنـدمــا  االلـتـزام إلـى أقـصى حـد
ـيـثـاق الـتـأسـيـسى لـلـيـونـسـكـو حـددت األهـداف بأفـضل بـا
طــريـقــة ووضــعت االســتــراتـيــجــيـات ذات الــصــلــة وأبـرمت
وارد الالزمة التحالفـات والشراكات األكثـر قوة ووجدت ا

ستدامة. وحتققت النجاحات ا
األمر الثانى : هو أن هذه النتـائج التى سمحت للـيونسكو
حـشـد اجلـمـيع (مـسـئـولــ ومـعـلـمـ ورجـال عـلم وفـنـانـ
ومفكرين) لصاحلـها وحصلت بصفة خاصة على اعتراف
نظمة النساء والرجـال واألطفال الذين وجدوا فى عـمل ا
ـــكـــنـــهم من أن يـــصـــبـــحـــوا ـــا  نـــواة الـــعـــيش فـى سالم  

. مواطن مستقل ومسئول
ــؤكـد الــثـالث أنـه عــنــدمــا اســتــمـــعت بــالــفــعل أمــا األمـر ا
اليونسكـو لكافة هؤالء األشخاص أصبحت صدى آلرائهم
اخملـتـلفـة وجنـحت فى اسـتـعـادة اإللهـام الـوحـيـد الذى أدى
إلى إنشـائهـا والتـزامهـا فى كبـرى األعمـال اإلنسـانيـة التى
اسـتـفـادت مـنـهـا بالدى بــصـورة مـبـاشـرة- شـأنـهـا فى ذلك
شـأن دول كـثــيـرة أخـرى - وتـمــثل هـذه األعـمــال نـوعًـا من

نظمة احلقيقية . الشهادات احلية على علة وجود ا
وأشكر لكم أصحاب السعادة حسن استماعكم.

ـعــارف اجلــديـدة والــتـمــكن من االبـتــكـارات مـجــال إنـتــاج ا
الــتــكـنــولــوجــيـة وأخـالقـيــات الــعـلــوم والــتــكـنــولــوجــيـا ودعم
الـتـعـلــيم الـعـلـمـى مع األخـذ فى االعـتـبــار الـتـزامـات الـدول
األعضاء فى اجملاالت الرئيسـية للبيئة والـتنوع البيولوجى
واالحــتـــبــاس احلــرارى مع تــوفـــيــر تــآزر أكــبـــر مع مــحــافل

تحدة األخرى. األ ا
ـــنــاقـــشــات الـــتى جــرت فى ــا إنـــنى تــابـــعت عن كـــثب ا و
الـيونـسكـو فى مـجاالت الـعلـوم أود أن أشيـر إلى أننى أرى
ــمــيــز لــلــعــلــوم االجــتــمــاعــيـة األهــمــيــة الــكــبــيــرة لــلــطــابع ا
واإلنـسـانـيـة. فـبـالـفـعـل فـإن إسـهـامـهـا فى مـكـافـحـة الـفـقـر
وفى أخالقــيــات الـعــلــوم والــتـكــنــولـوجــيــا وفى دعم حــقـوق
اإلنـــــســـــان وبـــــصــــورة أعـم فى فـــــهم أفـــــضـل لــــلـــــتـــــحــــوالت
االجـتماعـية احلالـية يعـكس صورة ليـونسكـو منفتـحة على
إشـكـالـيـة فـكــريـة عـلى أعـلى مـســتـوى وقـادرة عـلى اقـتـراح

أطر عمل متعددة التخصصات .
وأخــيـراً يـتـعـلـق األمـر هـنـا بــإطـار مـنـاسب لــلـبـدء فى عـمل
ى لـــصـــالح الـــشـــبـــاب ويـــنـــطــبـق ذلك عـــلى دعم عـــمل عـــا
ــرأة الـذى يـعــد أولـويــة تـدخل فى مــجـاالت عـدة لــصـالح ا
أسـاسـيـة وأعـتـزم أن أعطـيـهـا دفـعـة جـديـدة وذلك بـالـعمل
ـرأة مــنـاصب ذات مــسـئــولـيــة كـبــيـرة فى عــلى أن تــتـبــوأ  ا
ـنـظمـة وأن يـكـون لـعمل الـيـونـسـكو فى مـخـتـلف مـجاالت ا

رأة . تخصصها أثرًا مستداماً فى حتس ظروف ا
ـنـظمـة تـمـلك فى مـجـال الـثـقـافة قام الـثالث فـإن ا وفـى ا
قـاعــدة مـعـيـاريـة عــريـضـة -تـعـد ثـمــرة تـعـاون دولى مـثـالى
مـعنى بـحـمايـة التـنـوع الثـقـافى  وأرى أن اليـونـسكـو قادرة
فى يـومــنـا هـذا عــلى الـعــمل بـصــورة أكـبـر فـى مـجـال دعم
احلـوار بـ الثـقافـات وهـو بعـد أسـاسى فى دعم السالم.
ولـبـلـوغ هــذه الـغـايـة يــتـعـ أن يـدخـل هـذا احلـوار بـصـورة
أكـثـر عـضويـة فى كـافـة الـقـطـاعات وذلك لـلـوصـول لـكـافة
عـلمون ـبدعـون وا من يـغذونه بـطريـقة يومـية ;  أال وهم ا
ورجــال الـــعـــلم والـــصـــحــفـــيـــون .. إلخ  لـــيـــســهـــمـــوا بـــهــذه
الـــطــــريـــقـــة فـى إعـــطـــاء جــــوهـــرهم خملــــتـــلف احلـــوارات 

والسيما ب الدول.
وأعـتـزم خالل  2010 وهـو الـعـام الـذى أعـلـنـته اجلـمـعـيـة
ـــتـــحـــدة " الـــعـــام الــدولـى لـــلـــتـــقـــارب بــ الـــعـــامــة لـأل ا
الـــثــقـــافــات"  –بـــالــتـــعــاون الـــوثــيـق مع الـــتــحـــالف من أجل
كن احلضارات أن أبدأ فى مشاورات على أوسع نطاق 
ـعـنـيـة لـوضع أسـاس مـبـادرة كـبـرى فى مع كـافـة احملـافـل ا

ناطق دون استثناء. هذا اجملال توفر إسهام كافة ا
ــبـــادرة الــتى أطـــلق عــلـــيــهــا االنـــتــقــال ولــذا أنـــوى إطالق ا
الـثـقـافى والـفـنى لـلـقـارات. واألمـر يـتـعـلق بـتـنـظـيـم أحداث
ثال ـستوى القارى بدعوة آسيا على سبيل ا ثقافية على ا
لإلقـامــة فى أوربــا أو دعـوة أفــريـقــيـا لإلقــامـة فى آســيـا 
ـــبــادرة بــصـــورة مــبـــاشــرة فى إطـــار رؤيــتى وتـــدخل هــذه ا

للمصاحلة.
ـنـظـمـة فى مـجـال دعم قـام الرابع  أرى أن عـمل ا وفـى ا
ـــســـتــــقل ودعم حـــريـــة الــــتـــعــــبـــيـــر ودعـم اإلعالم احلــــر وا
سـاندة وخاصة بفضل علـومات يستحق ا احلصول على ا

واجلنوب.
وتــفـرض انـطالقــة جـديـدة نـفــسـهـا حـتـى تـكـون الـيــونـسـكـو
عــلى مــســتــوى الــتــحــديــات الــكــبــرى الــتى يــعــتـزم اجملــتــمع
الدولى مـواجـهـتـهـا  ويـتعـ عـلى هـذه االنـطالقـة بـدورها
ــنـــظــمــة لألمـــام فى مــجــال وحــدة بـــرنــامــجــهــا أن تــدفع ا

وتماسكه.
واألمــر يــتــعــلق فى هــذا الــصــدد بــوحــدة وتــمــاسك يــتــعـ
صـنـعـهــمـا عن طـريق عـمــلـيـات أكـثـر اتـســاعـاً من الـتـشـاور
والتعاون ب الـدول األعضاء لتحديد األولويات واألعمال
الـتى تدعـو إلى حشـد الطاقـات لتـحقـيق تعـاون أصيل ب
ـتـحـدة يـهدف إلى مخـتـلف الـقـطـاعـات وتـعـاون مع األ ا
الـــــتــــكـــــامل  وكـــــذلك لــــلـــــوصــــول إلـى حتــــرر األمـــــانــــة من
بـيروقـراطيـة ثقيـلة  حـتى يتـسنى لـها تركـيز كـافة جـهودها
لــتـنــفـيــذ الـبـرنــامج وهـذا هــو أسـاس أى مــراجـعــة صـارمـة

للحسابات تهدف إلى االمتياز فى العمل.
1- ويتعلق التزامى األول بتحديد رؤى جديدة لعمل

صاحلة . اليونسكو تهدف إلى السالم والتسامح وا
ـيـثـاقـها وقـد اسـتـطـاعت الـيـونـسـكو  –فى ظل الـتـزامـهـا 
الــتــأســيــسى  –إجنــاز أعــمــال هـــامــة  فى كل مــرحــلــة من
مــراحل تـاريــخـهــا لـلــدفــاع عن الـسالم فى روح اإلنــسـانــيـة
وذلك فى مواجهة صراعات لم تـكف طبيعتها عن التغيير

نظمة . منذ إنشاء ا
وقـد أعطت هذه األعـمال ثمـارها فى عـدة دول تعانى من

النزاعات أو تخرج منها .
تحـدة واليونـسكو كشف وفى 2010 عنـدما تقـدم األ ا
حــســاب مــوجـه عن الــتــقــدم احملــرز خالل الــعــقــد الــدولى
لـثقـافـة سالم وعـدم عـنف ألطفـال الـعـالم  أرى أن إحدى
مسـئـوليـاتى األولى بوصـفى مديـراً عـاماً سـتتـمثل فى دفع
سـاعدة كـافة الـدول األعضـاء حول الرؤى تـفكـير عـميق 
ــنــظــمــة لــصــالح الــسالم والــتـســامح ــســتــقــبــلــيـة لــعــمل ا ا
ـصــاحلــة . وإذا كـنت وحــقـوق اإلنــسـان وبــصــفـة خــاصــة ا
ـصــاحلــة فـإن ذلك يــرجع إلى أنــهـا أركـز عــلى عــمـلــيــات ا
تـشـكل  الـعـنـصـر األكـثـر صـعـوبـة فى جـهـود حـفظ الـسالم
فى مـرحلـة مـا  بـعـد الـنـزاعـات ومنـع تصـاعـدهـا كـمـا إنـها
تــشــكل اجملــال الــذى يــســمح بــأن يــكــون عــمـل الــيــونــســكـو
واعــداً لــتــغــذيــة احلــوار والــتــبـادل والــعــيـش مــعــاً وتــوحــيـد

العقول حول مشروعات مشتركة . 
2- والتزامى الثانى - وهو مكمل اللتزامى األول - يتعلق
بــعـزمى عـلـى اإلسـهـام فـى إعـادة تـوجــيه جـديــد وتـدريـجى

لبرنامج اليونسكو يرتكز على أربعة محاور أساسية.
ـقـام األول  أرى أن الــبــرنــامج يـــجب أن يــقــدم رؤيــة فـى ا
ـكان الالئق لـنشر عـامة لـعمـلية تـعلـيمـية شامـلة  تـعطى ا
االبــتـكــارات واحملـتــويـات ذات الــصـلــة ولـرؤيــة مـســتـقــبـلــيـة
دى الـطويل لتـطـورات مثل هـذه العـملـية الـتـعلـيمـية عـلى ا

توسط . وا
ـكان أن تـضـطـلع الـيـونـسـكـو مرة ويـبـدو لى من األهـمـيـة 
أخـــرى بــــصــــورة تـــدريــــجــــيـــة  –عــــلى أســــاس دعم دورهـــا
قبلة الرئيسى فى حركة التـعليم للجميع خالل السنوات ا
تمثل فى حتس تعليم تكوينى  –بدورها األساسى وا

لــلـــمــواطـــنــ الـــذين يـــتــعـــ عـــلــيـــهم االضـــطالع بــحـــقــوق
وواجــبــات فى عــالم يــنــفــتح بــصــورة أكــبــر عــلى االعــتــمـاد
ى . وبـغيـة الوصول ـتبـادل ب مـا هو محـلى وما هـو عا ا
ــنــظـــمــة مــزايــا عـــديــدة يــجب إلى هــذا الـــهــدف تــمــتـــلك ا
ــصــاحــبــة الــدول األعــضــاء فى الــلــحــظــة الــتى حــشــدهــا 
سـتـواجه فيـها حتـديـات كبـيرة فى مـجـال توجـيه سيـاسات

دى . أنظمتها التعليمية طويلة ا
قام الـثانى وفى مـجاالت الـعلـوم الـطبـيعـيـة والعـلوم وفـى ا
االجـتماعـية واإلنسـانيـة تفرض صـحوة نفـسها أيـضاً حتى
يتـسـنى للـيـونسـكـو مـصاحـبـة التـحـول العـظـيم الذى يـتـمثل
فى إسهام العلوم فى الـتنمية ومكافحة الفقر. وأعتزم فى
ــزايــا الــتى هــذا الــصـــدد الــعــمل حــتى يــتـم حــشــد كــافــة ا
ــنــظـمــة فى هــذه اجملــاالت لــتـحــقــيق األولــويـة تـمــتــلــكـهــا ا
الرئـيسيـة التى تـتمثل فى صـياغـة سياسـات علـمية تـرتكز
عــلى احــتـيــاجــات الـتــنــمـيــة ومــكـافــحــة الـفــقــر  ويـجب أن
تـتضـمن هذه الـسياسـات بنـاء القـدرات وسبل الـتعاون فى

رأة يجب أن تتبوأ  ا
 مناصب ذات مسئولية
 كبيرة فى اليونسكو

بدعون والعلماء والصحفيون  ا
كنهم اإلسهام بشكل
 فعال فى حوار احلضارات
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äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> قدمت مدارس
الفرنسيسكان بالقاهرة
واإلسكندرية على
ركز مسرح النيل با
الكاثوليكى احتفاالً
بذكرى مرور150عاماً
على وصول الراهبة األم
كاترينا ترويانى عرضاً
مسرحياً عن حياتها
تناول رحلتها إلى
مصر مقابلتها
للخديو وتأسيس دير
الراهبات
الفرنسيسكانيات.

> من أهم األفالم التى شاركت فيها تاركة بصمتها اخلاصة عليها : جواز بقرار
الطيلى - جنون الشباب - سرى للغاية - حد جمهورى - حرب أطاليا - حمام ا
صير-  الغضب  –الفضيحة.  السيف - اليوم السادس-  اجلوع - ا
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سرحي جريدة كل ا

> عملت سناء يونس أيضا فى الدراما التلفزيونية وتميزت فى عدد من األدوار وقد
جمعت ب الكوميديا والتراجيديا  لكن تظل بصماتها األساسية فى كونها إحدى

مثالت الكوميديانات القليالت فى وطننا العربى . ا

> يستعد اخملرج عماد
صمويل للمشاركة

سرحى لسان بعرضه ا
عصفور فى مهرجان
شبرا اخليمة للمسرح
احلر فى دورته السابعة
شاهدة عشر ذلك بعد ا

وافقة عليه. وا
العرض من تأليف مايكل

حليم باسم بشرى
ماجد شهاب موسيقى
وأحلان باسم بشرى
استعراضات عماد

صمويل ديكور هانى
رفعت رومانى نصر.
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إبراهيم احلسينى
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وعــرضــا عـلــيه اســتــكـمــال اجلــزء الــثـانى
» والتى ـسرحـيـة «حـسـن يـعـيش مـرتـ
أخـــــرج جـــــزءهـــــا األول فـــــايـــــز حـــــجـــــاب
وعـندمـا اختلف مع يـسرى اإلبـيارى ترك
الــــعــــمـل فــــيه ولـم يــــكــــمل إخــــراج اجلــــزء
الـثانـى وافق األلفى عـلى العـرض والذى
كــــان مـن ضــــمن شــــروطـه أن يــــتــــقــــاضى
نــصف األجــر الــثـانـى أمــا نـصـف األجـر
األول فـــقـــد أخــذه فـــايــز حـــجـــاب نــظـــيــر
ــســرحـــيــة - الــفــصل إخــراجه لــنـــصف ا
األول مــــنـــــهــــا - وبـــــدأ األلــــفـى بــــروفــــات
ــســـرحــيــة من الـــفــصل الـــثــانى وكـــانت ا
بـطـولة: مـحـمد جنم سـنـاء مظـهـر آمال
رمزى محـسن سرحان نبيل الهجرسى
وأثـنـاء الـبروفـات هـمس مـحـسن سـرحان
فى أذن األلـــفى وأشـــار عـــلـــيه مـــشـــاهــدة
الـــفــــصل األول قـــبـل مـــواصـــلــــة بـــروفـــاته
لـــلــفــصل الـــثــانى وبـــالــفــعل نـــفــذ األلــفى
نصيحـة محسن سرحـان وطلب مشاهدة
الـــــفـــــصل األول وعـــــنـــــدمــــا شـــــاهـــــده لم
ــطــيــاً جــداً ولــيس به أى يــعــجــبـه كــان 
جـــديـــد لـــذا فـــقـــد أعـــاد األلـــفى إخـــراج
ـسـرحـيـة كـلـهـا من جـديـد وبـالـرغم من ا
ذلـك تــقــاضى الــقــسط الــثــانى فــقط من
األجـر وكان خمـسون جنـيها وهـو نفسه
األجــــر الــــذى تـــقــــاضــــاه عــــنــــدمــــا أخـــرج

«إمبراطورية ميم».

سرحية فى كانت أحوال معـهد الفنـون ا
ـــثل ذلك الـــوقـت قـــادرة عـــلى تـــخـــريج 
ـكـنه الـقـيـام بـأى شىء الـرقص شـامل 
اإلتيكيت الـتمثيل الـغناء ركوب اخليل
ـشـاعـر ـبـارزة بـالـسـيف الـتـعـبـيـر عن ا ا
تباينة فقد توافر للمعهد أساتذة كبار ا
فى ذلك الــــوقـت فى كل اجملــــاالت حــــتى
مـجـال تــعـلـيم الــسـبــاحـة فـقــد كـان مـثال
د.على فهـمى من عادته االنفـراد بطالب
ـــا يــزيـــد عن األربع مـــحــاضــرات واحــد 

. لكى يدربه على جتسيد انفعال مع
ــعــهــد مــجــمــوعــة من وقــد تــوافــد عــلى ا
الـعــمـداء الـذين يـتـمـيــزون بـوعى تـعـلـيـمى
كـــبـــيــر ومـــنـــهم: إبـــراهــيم حـــمـــادة نـــبــيل
األلـــــفـى جالل الــــــشـــــرقـــــاوى ســــــعـــــيـــــد
خــطـاب فــوزى فـهــمى لــذا فــقـد تــخـرج
فى هذه احلقـبة أواخر الستـينيات وفى
الــســبـعــيــنــيــات مــجـمــوعــة كــبــيـرة أصــبح
الكثير منهم من جنوم الصف األول اآلن
ومــــنــــهـم مــــثال: مــــحــــمــــد صــــبــــحى نــــور
الــشــريف مـــحــمــد وفــيق عــبــد الــعــزيــز
مـــخـــيـــون أحــمـــد زكـى رشــوان تـــوفـــيق
أحـمـد ماهـر مـحـمود احلـديـنى مـجدى
وهــــبـــة مـــصـــطـــفـى الـــدمـــرداش فـــاروق

يوسف.
ـمـارسـة الـعـمـلـيـة هى الـتى كـانت فـكـرة ا
ـعـهد تـطـغى على طـبـيعـة الـدراسة فى ا
لك مثال أن تتـخيل الطلـبة داخل حلقات
... بـارزة الشيش دروس اجلمانـزيوم ا
وهـذه الـقـدرات اجلــسـديـة الـكـبـيـرة الـتى
عهد تتكون وتنبنى رويداً.. رويداً.. أما ا
اآلن فــالـدراســة فــيه نـظــريــة أكـثــر مـنــهـا
عمـليـة كما أنه يـزحم نفـسه بالكـثير من
التـخصـصات الـتى ال تفـيد الـدراس به
واد النظـرية التى تعتمـد على التلق كا
فى تـدريـسهـا وبـالـتـالى يحـفـظـها الـطـلـبة
بال وعى منهم بأبعادها وخالصة األمر
ــعـهـد اآلن يـحـتــاج إلى هـذا الـنـوع من فـا
ـواد التى لـهـا الـقـدرة على تـنـشـئـة جيل ا
جـديـد من الـفـنــانـ يـتـمـيـزون بــلـيـاقـتـهم

عنوية فى آن واحد.. اجلسدية وا
ونـحن اآلن فى عام 69 واأللـفى كان قد
ـثالً بـفـرقـة تـخـرج مـنــذ عـامـ وعـمل 
سـرح الكومـيدى إال أنه أحب اإلخراج ا
أكــثــر وهـــو مــا جــعــلـه يــعــمل كـــمــســاعــد
ـسـرحى من مـخرج لـكـل رموز اإلخـراج ا
هـذا اجلـيل وفى هـذا الـعـام صـدر قرار
ــثـــلــ إلى مـــخــرجــ بــتــحـــويل ثالثـــة 

نـظراً لـتمـيزهم فى مـجال اإلخراج وهم:
مــحـمـود األلــفى مـحــمـود أبـو زيــد عـبـد
احملـسن ســلـيم وتــكـونت جلــنـة مـن كـبـار
ـــســــرحـــيـــ فى ذلـك الـــوقت لـــتــــقـــيـــيم ا
ـســرحـيـة الـتى أخـرجـهـا هـذا الـعـروض ا
الثالثى وكان األلـفى يقدم «إمبراطورية
مــيم» عـن روايـة إحــســان عــبــد الــقـدوس
سمـاة بنفس االسم ومن بـطولة صالح ا

السـعـدنى سالمة إلـيـاس سامـيـة أم
عـواطف رمضـان وقدم مـحمـود أبو زيد
مــسـرحـيـتـ لــتـوفـيق احلــكـيم فى سـهـرة
مــسـرحــيــة واحــدة وقــدم عــبــد احملــسن

وليير. سليم «البخيل» 
كــانت جلـنــة تـقــيـيم هــذه الـعــروض تـضم
فتوح نـشاطى سعد أردش عبد الرحيم
الـزرقانى مـحـمـد محـمـود شعـبـان نـبيل
األلفى والذى اعـتذر عن تقـييم العروض
عـــنــــدمـــا عـــرف بـــوجـــود عــــرض لأللـــفى
بــيـنـهـا وذلك بــسـبب الـقـرابــة الـتى بـيـنى
وبــيــنـه لــقـــد كــان الــرجـل يــتــحـــاشى أيــة
مــــواقف تـــــســـــبب له إحـــــراجـــــاً من هــــذا

النوع.
وبـــــعــــد مـــــشـــــاهـــــدة الـــــلـــــجـــــنـــــة لـــــعــــرض
«إمــبــراطــوريــة مــيم» أثــنى عــبــد الـرحــيم
الـزرقـانى كــثـيـراً عــلـيه وطــلب من كـمـال
ـــســـرح الـــكـــومـــيـــدى يس مـــديـــر فـــرقـــة ا
آنـذاك أن يـكـون هــذا الـعـرض فى بـدايـة
الــسـهــرة وقـبل الــعـرضــ اآلخـريـن عـنـد
تــقــد الــعـــروض بــعــد ذلك لـــلــجــمــهــور

ــســـرح فـى هــذا وكـــانت تـــذكـــرة دخـــول ا
الـزمن خمـسـة عـشر قـرشـا بيـنـمـا كانت
ـسـرحى بالـكامل تـبلـغ ميـزانيـة الـعرض ا

ألف وخمسمائة جنيه ال غير.
ولم تـكن هــذه هى الـسـابــقـة األولى الـتى
مـثـل إلى مـخـرج يـتم فـيهـا حتـويل ا

فـــقـــد فـــعـــلـــهـــا حــــمـــدى غـــيث قـــبل هـــذا
الـتــاريخ بـعــام عـنـدمــا كـان يـتــرأس فـرقـة
ـى وقـــام بــــتـــحـــويـل ثالثـــة ـــســــرح الـــعـــا ا
ـــثــــلـــ إلى مــــخـــرجــــ وهم: ســــمـــيـــر
العصفورى أنور رستم محمد مرجان.
ـثل إلى وقـد شـجـع قـرار الـتـحـويل من 
مخرج األلفى لـيعمل مخرجاً فى القطاع
اخلـاص لـذا فـقـد قدم جتـربـة «حـسـن
ـســرح الــقـطــاع اخلـاص  « يــعـيش مــرتــ
سرحية فى نفس العام 1969 ولهـذه ا

ظروف غريبة قد ال حتدث كثيراً.
ــســرح كــان األلــفـى جــالــســاً فى صــالــة ا
الكوميـدى لم تكن تشغله أية أعمال فى
ـنـتج يـسرى ؤلف وا ذلك الـوقت جـاءه ا
ــمـثـل نـبــيل الــهــجـرسى اإلبـيــارى ومــعه ا

3 سرحجى  سطور من حياة محمود األلفىا

مثلون  ا
الذين
حتولوا
خملرج

ساهموا فى
نهضة
سرح ا
صرى ا

مارسة العملية طغت   ا
عهد على طبيعة الدراسة با

يقع فى 1450 كلمة واستغرق إلقاؤه عشرين دقيقة

فاروق حسنى فى خطابه أمام اجمللس التنفيذى لليونسكو

صاحلة التزامى األول السالم والتسامح  وا
نظمة الدولية                                          فى إدارة ا

اضى كـان موعد إلقاء خـطاب فاروق حسنى الثالثاء ا
نظمة اليونسكو وزير الثقافة أمام اجمللس التنفيذى 
وهو اخلـطـاب الـذى يـقع فى حوالى 1450 كلـمـة توضح
فى مـجـمـلـهـا االسـتـراتـيـجـيـة الـتـى سـيـتـبـنـاهـا الـوزير

صرى فى إدارته للمنظمة الدولية. ا
وفـضالً عن اخلطـاب الـذى اسـتغـرق إلـقـاؤه حوالى
20 دقيقة أجاب فاروق حسنى عن ستة أسئلة

طــرحـهــا عــلـيه أعــضــاء اجملـلس وهـى: مـا رأيك فى

كن أن االسـتـراتيـجـيـة مـتوسـطـة األمـد? وكـيف 
لـــلــمـــجـــلس االســـتـــراتـــيــجـى  تـــســـتـــكـــمل الـــفـــكـــر 
اســتـــكــمـــال بــرامج ـــكــنـك  الــتـــنـــفــيـــذى? وكــيف 
ـــنــــظـــمــــة? وكـــيف ا لــــتـــحــــقـــيق أهــــداف  اإلصالح 
ً فى دفع دة 20 عاما ستسفيـد من خبرتك كوزير 
ـوارد تــنــمــيــة ا ــكـنك  ـنــظــمــة لألمــام? وكــيف  ا
ـالـية احلـاليـة لـليـونـسـكو خـاصـة فى ظل األزمة ا

الية لها? وارد ا ية ونقص ا العا

وفى مــجـمل إجــابــاته عن األسـئــلــة خـاطب فــاروق حــسـنى
أعـــضــاء اجملــلس الــتــنــفــيــذى لــلــمـــنــظــمــة قــائالً: إذا كــنــتم
تــبـحـثــون عـمن يـدافع عـن حـريـة الــفـكـر والــرأى فـأنـا هـذا
الشـخص وخـبرتـى وتاريـخى يـقوالن ذلك كـمـا استـعرض
خبـرته ودفاعه عن حـرية الرأى عـلى مدار العـشرين عاماً
اضـيـة مـسـتشـهـداً بـأمـثلـة فى الـفـكـر واألدب وقال: رغم ا
أننا نحترم األحـكام القضائية إال أنه عندما تتعارض هذه
األحكـام مع رأينا نسـتأنفهـا وحتى إذا خسرنـا االستئناف
فــإن مــحــاولــة الــدفــاع عن حــريــة الــفـكــر مــكــسب فـى حـد

ذاتها.
وخالل اســتـعـراض خـبــرته كـوزيـر لــلـثـقـافــة وفـكـرة إنـشـاء
صناديق لـتمويل األنـشطة الـثقافـية قال فـاروق حسنى إنه
ـوارد ــكن تـطـبـيـق هـذه الـفـكـرة فـى الـيـونـســكـو لـزيـادة ا
وأكـد أن اإلصالح يــجب أال يـكـون هــيـكـلـيــاً فـقط بل البـد

أن يكون فكرياً أيضا لضمان تنفيذ البرنامج.
وذكـر حـسام نـصـار مـستـشـار الـوزير حلـمـلـة اليـونـسـكو أن
الـوزيـر تـرك انـطـبـاعـا رائـعـا لـدى سـفـراء الـيـونـسـكـو وكـان
واثقا من نفسه ومأل فراغات القاعة وكان تعليق اجلميع

تلك كاريزما غير طبيعية. على كلمته أنه 
وإلى نص خـطـاب الـوزيـر أمام أعـضـاء اجملـلس الـتـنـفـيذى

لليونسكو:
احلضور الكـــــرام
أصحاب الســعادة
السيدات والسـادة

نـظمة األ يـشرفنـى أن أقدم لسـيادتكـم رؤيتى بالـنسـبة 
ــتــحــدة لــلــتــعــلــيم والــعــلـم والــثـقــافــة وكــذلـك االلــتــزامـات ا
الـرئــيـســيـة الــتى أقــطـعــهــا عـلى نــفـسـى خالل الـســنـوات -

.2013- 2010 
وتــهــدف هــذه االلـتــزامــات بــصـورة أســاســيــة إلى تــأسـيس
ــســـتـــطـــاع تــهـــدف إلى جتـــديــد قـــاعــدة عـــريـــضــة بـــقـــدر ا
الـيــونـســكـو ودعـمــهـا دعــمـا طــمـوحـا  وذلـك حـتى يــتـسـنى
لـلـمـنــظـمـة االضـطـالع بـدورهـا الـريـادى فـى سـيـاق يـهـدف

إلى توسيع مدى التعاون الدولى.
وتشـكل مجاالت اختصـاص اليونسـكو بالفعل تـربة خصبة
سـتـقبل تـرتكـز على مـكافـحة لتـطـوير رؤيـة مشـتركـة عن ا

الفقر والظلم .
ـتاحـة من ويـتعـ عـلـيـنـا أن نـأخـذ فى االعـتـبـار الـفـرص ا
ـضمـون وذلك فى إطـار تـعاون مـتـسع ب حـيث الشـكل وا

الـشمال واجلـنوب وتـعاون فى أوج االزدهار بـ اجلنوب 
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سرحي جريدة كل ا

> شاركت عددا من األجيال اخملتلفة فى عدة أعمال فنية  وقد كان آخر
أفالمها فيلم حرب أطاليا مع الفنان أحمد السقا.
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فى دورته السابعة عشرة

مهرجان شبرا اخليمة
                ينطلق 15 نوفمبر

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

> أبدى د. أشرف زكى
رئيس البيت الفنى

سرحية أحالم للمسرح 
من إخراج أحمد السيد
ألنها تلقى باهتمامها
على فئة عمرية محددة
سرح كثيراً لم يتناولها ا

وطالب بأن يهتم
سرحيون بهذه النوعية ا
سرح الذى يؤدى من ا

رسالة.

قــال أسـامــة لـطــفى مـســئـول مــهـرجــان شـبـرا
سرحى احلر فى دورته الـ 17 إن اخليمـة ا
ـهـرجـان سـيـبـدأ فى الـفـتـرة من 5 إلى 15 ا
ـــؤســــســـة نـــوفــــمـــبــــر الـــقــــادم عـــلـى مـــســــرح ا
االجــتـمـاعـيـة الـعـمـالـيــة حتت عـنـوان الـتـعـبـيـر
عن احلــريــات وذلك بـالــتــعــاون مع اجلـمــعــيـة
ـصـريـة لـلـتـوعـيــة الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة وأيـضـا ا
مــؤســـســـة عــالم واحـــد لـــلــتـــنـــمــيـــة واجملـــتــمع

احمللى.
ــــهــــرجـــان أضـــاف الــــهــــدف األســــاسى من ا
ـرأة تـفـعـيل دور احلـريـات والـفـكـر وحـقـوق ا

والطفل لتـنمية الوطن وأنه ألول مرة سوف
سـرحى إلى تـكـون هـنـاك جـوائـز لـلـتـأليـف ا
جــــانب اجلــــوائـــز األخــــرى وهى عــــبـــارة عن
دروع قــيـــمـــة وشــهـــادات تـــقــديـــر وشـــهــادات
هرجان وألول مالية كمـا تقام على هامش ا
مـرة أيــضـا مـســابـقـة لــلـرسـوم حتــمل عـنـوان

هرجان. ا
قــال أســـامـــة لــطـــفى إن آخــر مـــوعـــد لــتـــلــقى
الطلبات هـو األول من أكتوبر كما يصدر عن
ـشـاركـة وأيـضـا ـهـرجـان كـتـيب عن الـفـرق ا ا

نشرات يومية تتناول العروض بالتحليل.

آكل احلشرات                              
                        فى النموذجية

يـستـعد اخملـرج فاروق فـلوكس لـبدء  بـروفات
ـســرحى اجلـديــد "آكل احلـشـرات" الــعـرض ا
ـركـزية تـألـيف سـلـيم كـتـشـنـر وذلك لـلـفـرقـة ا
الـنــمـوذجــيـة مــوسـيـقـى وأحلـان هـانـى شـنـودة
سـيــنـوغــرافــيـا حــسـ الــعـزبـى بـطــولـة كــمـال
أبـوريـة عالء مـرسى أحـمـد صـيـام أعـضـاء
ـركـزيـة النـمـوذجـيـة بـالهـيـئـة الـعـامة الفـرقـة ا

لقصور الثقافة.
يــقـول ســلــيم كـتــشــنـر مــؤلف الــنص إن فــكـرة
الـــعـــرض تـــدور حـــول مـــؤلف يـــقـــوم بـــتـــألـــيف
ــا روايــات عـن فــلــســفــة تـــنــاول احلــشــرات 
يـؤدى إلى الزج به فى غـياهب السـجون حتى
ـا يـجـعل مـنه ال تــصل أفـكـاره إلى الـشـعـب 
بطالً وتنقلب األحداث عكس ما كانت تريده

 سليم كتشنرالسلطة.

ìô°ùe ≈∏Y áfÉeCG ô°üe
á«©eÉ÷G áæjóŸG

ضـمن بـرنـامج االحــتـفـاالت بـالـعـام الـدراسى اجلــديـد وأعـيـاد الـطـفـولـة
تـقـدم مــدارس احلـســ اخلـاصـة بــإدارة الـهــرم الـتـعــلـيــمـيــة أوائل شـهـر
ـسـرحى الـغـنـائى االسـتـعـراضى مـصـر أمـانـة ــقـبل الـعـرض ا سـبـتـمـبـر ا
تـأليـف طارق عـز الدين مـوسيـقى وأحلان شـيـماء حـمدى سـينـوغرافـيا
ن جـــوزيف نـــســـيم تـــعـــبـــيـــر حــركـى مـــصــطـــفى حـــجـــاج ومن إخـــراج أ

دينة اجلامعية. الشرقاوى وذلك على مسرح ا
العـرض بطـولة رحـاب زكريـا مهـا عبـدالنـور نهى مرسـى ليلـى الوكيل

ان ناجى ماجد فوزى محمود شوقى. مصطفى عطية إ
ـدرسـة ومـؤلف تـدور فـكــرة الـعـرض كــمـا قـال طـارق عــز الـدين مـديــر ا
النص حول مـجموع الـعطـايا والهـبات التـى تمنـحها مـصر ألوالدها دون
انتظـار أو مقابل مـنهم لذا وجـب عليـنا احلفـاظ عليـها ألن مصـر أمانة

فى يد أوالدها.

ó«©dG ΩÉjCG ≈fÉK ÚÑ«£dG ñƒc
ـســرح الــقــومى لــلــطــفل يــقــدم الــعــرض الــغــنــائى االســتــعـراضـى «كـوخ ا

سرح العائم. بارك علي ا » ثانى أيام عيد الفطر ا الطيب
الـعـرض تـألـيف وإخراج زيـن نصـار أشـعـار مـحمـد الـصـواف مـوسـيقى
وأحلــان صالح الـــكــردى اســـتــعـــراضــات أشــرف فـــؤاد ديــكـــور شــكــرى
األنصـارى عرائس ومالبس مـجدى ونـس بطـولة شـهيـرة كمـال طارق
كــمــال حــمــادة عــبـد احلــلــيم زيـن نـصــار آيــة صــفــوت صــبـحـى وفـاء
ن بشاى عبد الناصر ربيع. السيد مر البحراوى زناتى حسنى أ

 مصطفى الفقى

äÉLÉMh âæHh ódh
∑QÉe ¿É°S ìô°ùe ≈∏Y 

ـــــســـــرح الـــــعـــــربى يـــــقـــــدم فـــــريـق ا
بجـامـعة سـان مـارك بـاإلسكـنـدرية
مـــنـــتــصـف شـــهــر أكـــتـــوبـــر الـــقــادم
ـــــســـــرحى ولـــــد وبـــــنت الـــــعـــــرض ا
ـنـعم وحـاجـات  تـألـيف رشـا عـبـدا
إعــداد مـوسـيــقى أحـمــد الـرافـعى
تـــعـــبــيـــر حـــركى شـــيـــمــاء عـــتـــمــان
ســيـنــوغــرافــيـا وإخــراج مــصــطـفى
الـفـقى بطـولـة هـنـد فتـحى نـسـمة

ـنـعم أحمـد الـرافعى مـنزر عـبدا
الفخرانى.

يـقــول مــصــطـفى الــفــقى مــخـرج
الـعرض إن الـعرض تـدور فكرته
حــــــــول الــــــــتــــــــنـــــــــاقض الـــــــــواضح
والــصـريح بــ احلب فى الـزمن
اجلـمـيل وبـ احلب األنـانى فى
ــة والــتــكــنــولــوجــيــا عــصــر الــعـــو

واإلنترنت.

≈àÑ«ÑM âæÑdGh ÉfCG
áMƒª°S ìô°ùe ≈∏Y              

ــســرحـيــة عــلى خــشــبـة تــقـدم فــرقــة نــادى ســمـوحــة ا
ــبـــارك الــعــرض مـــســرح الــنـــادى أيــام عــيـــد الــفـــطــر ا
سـرحى أنا والـبنت حـبيـبتى تـأليف وإخـراج محـمود ا
الـطوخى بطولة مـصطفى الفقى أحـمد جابر سلوى
أحمـد بسـنت الـشاذلى اسـتعـراضـات شريف عـباس
ديكورات أشرف غراب عبير حسن إعداد موسيقى
ـلـحن عـصـام كـاريـكـا تـدور فـكـرة الـعرض إهـداء من ا

ال فى الـنفس البـشرية وكـيف يغير حول كيف يـؤثر ا
من معادن الناس.

الـــعـــرض يـــأتـى ضـــمن خـــطـــة األنــــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيـــة
سرحيـة لفرقة نـادى سموحة إحـتفاالً بعـيد الفطر وا
ـهــنــدس مـحــمــد فـرج ـبــارك. اجلــديـر بــالــذكــر أن ا ا
عـامر رئيس مجلس إدارة الـنادى يولى اهتمـاماً كبيراً
بــهــذه الــفـرقــة بــعــد أن كــان له الــســبق فى تــكــويــنــهـا.

 شريف نادى رزق الله

GôÑ°T ≈a kÉµ∏e ÖjOhCG
ـسـرحى أوديب يـسـتـعـد اخملـرج شـريف نـادى لالنـتـهـاء من بـروفات عـرضه ا
ــســرحــيــة احلــرة لــيـكــون جــاهــزا لــلــعـرض ضــمن مـلــكــاً لــفــرقــة ســتـارزيــتم ا
مـنــافـسـات مـهــرجـان شـبــرا أوائل نـوفـمــبـر الـقـادم وأيــضـاً مـهــرجـان الـدرامـا
ـسـرحـيــة أوائل ديـسـمـبــر الـقـادم الــعـرض تـألـيف الــكـاتب اإلفـريــقى سـيـفـو ا
كـلــيس تــرجـمــة د. طه حــسـ ود. صــقـر خــفـاجه تــألـيـف مـوســيـقى مــاريـان
عتز بـالله محيى وسينوغرافـيا جوزيف نسيم بطولة جوزيف تـعبير حركى ا
ـرتضى ساهر نـبيل سهام رضا عادل مـحمود سالم ولـؤى ناجى أحمد ا

ان سالم. على ليلى عبدالله نهلة محمد هدى رجب إ

 محمد جمال الدين

دعاء حس

ــسـرحى بــتـونـس من الـنــشـأة إلى كـتــاب "تـطــور الـفــعل ا
الـــتــأســيس" هــو اجلــزء األول مـن كــتــاب يــحــاول فــيه د.
مـحـمـد عبـازه إعـطـاء فـكرة إجـمـالـيـة عن أهم احملـطات
ـــســـرح الـــتـــونـــسى وأبـــرز الـــفـــاعـــلـــ فـــيـه كـــتـــابــة فى ا
وإخـــراجًــــا من حــــيث الـــتــــصـــورات والــــرؤى اجلـــمــــالـــيـــة
ـــنــتــجـــة أمّــا اجلــزء الـــثــانى من والــفــكـــريــة والــهـــيــاكل ا
الـكــتــاب فــحـمـل نـفس الــعــنــوان مع تــغـيــيــر بــســيط وهـو
ــســرحـى بــتــونـس من الالمـــركــزيــة إلى "تــطـــور الــفــعـل ا
ــنــاســبـة الــتــجــريب" وقــد أعــيــد طــبــاعــة اجلــزء األول 
ـســرح الـتــونـسـى والـتى تــوافق هـذا ــئـويــة ا االحــتــفـال 

العام 2009.
وفى مــقـدمــته لــهــذا اجلـزء من الــكــتـاب اعــتـبــر عــمـرين
سـالم إن صـدوره يـعـدّ عـمالً هـامًا خـرج به صـاحـبه عن
قتصرة فى الغالب عبّـدة للتأليف فى تونس وا الطرق ا
ية على حتـرير الـرسائل اجلامـعيـة والدراسات األكـاد
ـسـرح الـتـونـسى جزء من مـعـتـبـرًا أن الـبحث فـى تاريخ ا
الـبحث فى تـاريـخهـا الـوطنى والـقـومى ولبـنـة فى صرح
الـــهــويـــة واخلــصـــوصـــيــة والـــسّـــجل احلــامـل لــســـرايــات

وأمجاد اإلبداع الوطنى عبر األعصار واألمصار.
ـــدخل" من الـــكـــتــاب عـن نــدرة وكـــشف د. عـــبـــازه فى "ا
سرح التونسى على الرغم من الدراسات التى تـناولت ا
مــــرور قـــرن عــــلى نــــشــــأة هـــذا الــــفن فـى تـــونـس حـــيث
ـسرح التونسى تـأليفًا وترجـمة وتمثيالً امـتدت مسيرة ا
وإخـــــراجًـــــا مـــــنــــذ 1909 وحـــــتى 1996 (تــــاريـخ إصــــدار
الطـبعـة األولى من الكـتاب) مـؤكدًا أن مـا قدم من كتب
ـــســرح من وأبـــحــاث ال يـــرقى إلى مـــســـتــوى مـــا قـــدمه ا
ؤلف أعمـال مسـرحية (فـعل مـسرحى).. وقـد استفـاد ا
سـرحى التونـسى من عدد من مناهج فى تـتبعه لـلفعل ا
ـــنـــهج ـــتــــنـــوعـــة - حـــسـب إشـــارته - أولـــهــــا ا الــــبـــحث ا
نـهج الـبنـيـوى والنـفسـى االجتـماعى الـتـوثيـقى وكـذلك ا
ـنـاهج ــتـحــررة من ا إضـافـة إلـى االنـطـبــاعـيـة الــذاتـيـة ا

سرحي جريدة كل ا

مثلة إصرار الشريف > ا
تشارك فى بروفات
عرض أوديب وشفيقة
من تأليف أحمد األبلج
وإخراج عاصم رأفت
الذى سيبدأ عرضه على
مسرح وكالة الغورى
استعداداً لعرضها خالل
شهر ديسمبر القادم.

> شاركت سناء يونس مع اخملرج يوسف شاه فى عدة أفالم نذكر منها : اليوم
تميزة. صير الغضب وهو ما يعكس تقديره لطاقتها التمثيلية ا السادس ا
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محمود احللوانى

سـرحية الـدرامية راوغـة ا الفـائقـة على ا
حــوّل مـا هــو مـوروث إلى حــوافــز لـلــكـتــابـة
ــتــعـــارف عــلــيه واســـتــطــاع إبــراز وجتــاوز ا
قــدرته الـدرامـيــة.. ويـشـيــر د. اجلـيـار إلى
أن "الـــــزمـــــان دائــــــرى عـــــنـــــد الــــــضـــــوى فى
ـشـهد الـنصـ يـبدأ بـقـوة أيوب ويـنـتهى 
ــــوت الــــنــــســـــبى أو من قــــيــــام أيــــوب مـن ا
الــضـــعف الـــتــام. كـــمــا لـــفت نــظـــره "الــروح
ـغـلف لـلدرامـا والـذي يـخـتـرقـها الـشـعـرى ا
ـربـعـات شـعـريـة حتـمل روحًـا شـعـبـيـة من
إبـــداع الــضــوى األمــر الـــذى عــدّه الــنــاقــد
إضــافـــة إلى مـــا نـــعـــرف من مـــربــعـــات ابن
ـصرية كمـا يرى "أنهما عروس والعدودة ا
نــصـــان غـــنــائـــيــان حـــوال الــدرامـــا إلى بــوح
وصــراخ أحـــيـــانًــا في لـــغـــة مــخـــتـــارة بــحس
ـــتـــداول فى لـــغـــة الـــشــــاعـــر بـــعـــيـــدة عـن ا
ـــــؤلف ــــســـــرح اآلن.. كـــــمـــــا أن مـــــعـــــجم ا ا
الـلغوى يـكشف عن اهـتمام قـد ومسـتمر
ـــــؤلف الـــــذي يــــكــــتـب بــــعــــد أن فـى نــــفس ا
تــسـتـوى لـغـة الـنـص فى ضـمـيـره فال جنـد
لــــمـــة نــــابـــيــــة أو غـــريــــبـــة أو مــــهـــجـــورة.. كـــ

طال" كتاب أصدرته الهيئة العامة "طال ا
لـقـصـور الـثـقـافـة ضـمن سـلـسـلـة "نـصوص
مـسـرحيـة" يحـتوي عـلى نـص مـسرحـي

ــــؤلف لــــهــــمـــا أو هــــمـــا حــــسب تــــســــمــــيـــة ا
ــوال واحـد" األول "شــوفــتـان مــسـرحــيــتـان 
بـعـنـوان "صـبـر أيـوب" واآلخـر هـو "أطـيـاف
حـكـايـة" واجلـامـع بـيـنـهـمـا هـو "مـوال أيـوب
ــؤلف احلــديث ــصــرى" الــذي اســـتــلــهـم ا ا
يس الــضــوى شـــخــوصه األســـاســيــة "أيــوب
ونــاعــسه" أعـاد االشــتــغـال عــلى الــثــيـمــتـ

ـوّال وهـمـا "صـبـر أيوب" الـشـهـيـرتـ فى ا
ـا يــتــوافق مع سـرده و"إخـالص نـاعــســة" 
عـاصـر للـموَّال كـاشـفًا عن أمـراض وعلل ا
تـــخص واقــــعـــنـــا احلــــديث فى صــــيـــاغـــتـــ

مــخــتـلــفــتــ فى مــقــدمــته لــلـنــصــ يــشــيـر
د.مـدحت اجليـار إلى أن الـضـوى اسـتـطاع
ـــوروث من أن يـــتــغـــلب فـى صــراعـه ضــد ا
ـوال فى وعـى الـنـاس حــيث أن اخــتـيـاره ا
أليــوب ونـــاعـــسه وقــد حتـــوال إلى مـــضــرب
لألمـثـال يـفــرض عـلـيه حـبــكـة مـوروثـة كـان
ا أن تضيق رؤية الـكاتب بسبب هذا كنهـ
ـسـبق غيـر أن الـكـاتب - بـقدرته الـوجـود ا

طال الكتاب: طال ا
ؤلف: يس الضوى ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة 
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أحيانًا والتى تتطلبها ذاتية الفنون.

ـؤلف فـصـله األول لـلـحديـث عن بـدايات وقـد خـصص ا
سـرح الـتونـسى وبعض الـقضـايـا التى انـشغل بـها كـما ا
ركـز في الـفصـل الثـانى عـلى األدوار الـتى قام بـهـا ثالثة
ـسرح وهم: مـحمد ن اعتبـرهم "التـمهـيد" لتـأسيس ا
احلــبـــيب. مــحـــمــد بـن عــبـــد الــعـــزيــز الـــعــقـــربى وحــسن
الزمـرلى دون أن يـغـفل أدوار آخـرين مـثل جـورج أبيض
وجـمـعـيـة الـتـمـثـيل الـعـربى أمـا الـفـصل الـثـالث واألخـير
ـا أسـمـاه "الـتـأسـيس" وفى هـذا ـؤلف  فـقـد خـصـصه ا
الـــفــصـل نــاقـش عــددا مـن الـــنــقـــاط هى "أزمـــة الـــهـــويــة
والبحث عن االحتراف إطـار التأسيس: الفرقة البلدية
مـتـنـاوالً دور زكى طـلـيـمـات فى تــكـوين الـفـرقـة الـبـلـديـة
وعالقــة هــذه الــفــرقــة بــاإلدارة الــتــونــســيـة كــمــا نــاقش
الدوافع الـسياسـية واالجتمـاعية واالقـتصاديـة لتأسيس
ـسـرحى فى تونس كـمـا أختـار مـسرحـيـة "مراد الـفعل ا
الـثـالث" لـهـذا اخملـرج كـنمـوذج مـؤكـدًا ومـركـزًا على دور.
ــا كــان اخملــرج "عــلـى بن عــيـــاد" فى هــذا الـــتــأســيـس 
يتـمتع به من مـوهبة ودراسـة وتكويـن مسرحى لم يـتوفر
ــســـرح الــذين ســـبــقـــوه كــمـــا اخــتــار لــغـــيــره مـن رجــال ا
مسرحية "مـراد الثالث" لعلى بن عيـاد ليقدم لها دراسة

مستقلة كنموذج أو "خير مثال" لعملية التأسيس.
ـسـرحى وقــد جـاء الـكــتـاب أو الـدراســة لـتـطــور الـفــعل ا
بــتـونس غــزيـرًا فى مــعـلــومـاته وافــيًـا فى عــرضه مـلــبـيًـا
سـرح العـربى فى عمـومه والتـونسى ـهتـم بـا حلـاجة ا
ــــســـرحى بــــشـــكـل خـــاص إلـي الـــتــــعـــرف عــــلى الــــفــــعل ا

التونسى من النشأة إلى التأسيس.

سرحى بتونس من الكتاب: تطور الفعل ا
النشأة إلى التأسيس

ؤلف: د. محمد عبازه ا
وسيقى/ عهد العالى للمسرح وا الناشر: ا
مركز النشر اجلامعى/ دار سحر للنشر
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سرحي جريدة كل ا

> عن دار ع صدر
كتاب جديد للباحث
والناقد د. خطرى
عرابى عضو هيئة
التدريس بكلية اآلداب
جامعة القاهرة ويأتى
كتابه ليبحث فى السير
الشعبية «سيف بن ذى
وذجا» وهو ينقب يزن 
عن سيرة مهمة سكت
الدرس العلمى عن
دراستها طويالً وهو
بدراسته يقدم دراسة
علمية شديدة األهمية.

> قدمت للسينما بصماتها عبر مشاركتها فى أكثر من 40 فيلما  بينها فيلم
الطيلى" عام  1973و"جنون الشباب" عام 1980. "حمام ا
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بـــدل األمن والــسالم حــتى يــأتى عــرّاف
لــــيــــقــــول لــــهـم بــــأن بــــيــــنــــهـم من أخــــطــــأ
فــأغــضب الــشــمس وحــلت الــلــعــنــة عــلى
اجلـــمــــيع ولـــلــــتـــكـــفـــيــــر عن ذلك يــــنـــبـــغى
اعــتــرافـه بــاخلـطــأ أمــام اجلــمــيـع لــتــعـود
الــشـــمس لـــســابق عـــهـــدهــا وتـــتــصـــاعــد
األحــداث لــيـتم الــكــشف عن الـكــثــيـر من
اخلــبـــايــا واألســرار الــتى كــان يـــكــتــنــفــهــا

الغموض عند بداية العرض.
ــســرحــيـة ســبـق نــشـره  فـى كــتـاب نص ا
صـدر عام  2004 عن مـركـز احلـضـارة
الــــعــــربـــيــــة فى الــــقــــاهـــرة حــــمل عــــنـــوان

"الصعاليك يصطادون النجوم".

تـــواصل فـــرقـــة مـــســـرح ظـــفـــار بـــروفـــات
ــســـرحى "ذات صــبـــاح مــعــتم" الـــعــرض ا
سرح ه ضمن فعاليات مهرجان ا لتقد
قرر إقامته سقـط و ا العمانى الـثالث 

قبل  فى السابع عشر من أكتوبرا
ــســـرحــيـــة  تــألـــيف الــشـــاعــر الـــعــراقى ا
عــــبــــدالـــرزاق الــــربــــيـــعـى إخـــراج طــــالب
كـــحـــيالن وبــــطـــولـــة: مـــحـــمـــد بـــاشـــعـــيب
ــــدوح الــــيـــافــــعى وهــــشـــام الــــيــــافــــعى و

ومجموعة من أعضاء الفرقة.
يــصـور الـعـرض الـذى يـتـخـلـله عـزف حى
على آلـة السـكسـفون ورقـصات جـماعـية
وإبـــهـــار بـــصــرى حـــكـــايـــة مـــديـــنـــة غـــيــر
مـحـددة بزمـان ومـكان  ,يـصـحو سـكـانـها
ذات صـبــاح  فـيــجــدون شـمــسـهـم غـائــبـة
 مشهد من مسرحية  ذات صباح معتم ليسود الـظالم والهرج والفـوضى حياتها

تسـتعـد الفنـانة  الـكويتـية هدى حـس  لـتقد عـرض مسـرحى  لألطفال
" تدور تيمتها األساسية خالل عيد الفطر بعنوان "الساحرة وحن والتن
حول تعـليم األطفال حب قـراءة القصص التـى تنمى خيـالهم وإبداعهم من
خالل شـخــصـيــة سـارة الـتـى تـعـيـش خـيـاالت الــشـخــوص الـتى تـمــر عـلــيـهـا
وتـتــعـلم مـنــهـا بـعض الــقـيم األخالقـيــة إلى جـانب بــعض الـسـلــوكـيـات الـتى

تتعلق بحسن التعامل مع اآلخرين.
يتـضمن الـعرض خمـسة عـناصر نـسائـية من خالل الـقصص التى تـعيـشها
ـــطـــوعـــة والـــســـاحــر الـــشـــخــصـــيـــة الـــتى تـــتـــطـــلـب وجــود مـــلـــكـــة اجلـــان وا
. من جـانـبـهـا قالـت الفـنـانـة مـشـاعل الـزنـكـوى إحـدى بطالت والـصـديـقـتـ
الـعـرض إن مــسـرح الـطـفـل من أهم انـواع الـفــنـون الـتى تـقــدم جلـمـهـور ذى
ـعــلـومـة.  وأضـافت : أنـا أحب هـذا حـســاسـيـة عـالـيـة جـدا فـى اسـتـقـبـال ا
سرح واألجـمل أننى أعمل جنـبا إلى جنب مع الـفنانة هـدى حس التى ا

تعتبر رائدة فى هذا اجملال.
ـسـرحى بــشـكل عـام له طـعـمه اخلـاص الـفـنـانـة شـوق اعــتـبـرت أن الـعـمل ا
حيث يحصد الفنان جنـاحه وردة فعل اجلمهور بشكل مباشر وقد عرفت
سـرح الطفـل فقالت سرحـية أمـا فيـما يـتعـلق  ذلك من خالل جتـاربهـا ا

إن له سحره اخلاص الذى يرتبط بجمهوره الذى ال يعرف اجملاملة.
الـعـرض من تـألـيـف وإخـراج جنـاة حـسـ وبـطـولـة هـدى حـسـ مـشـاعل
الـــزنـــكـــوى شـــوق مالك هـــنـــد رنـــدة أوس الـــشــطـى أســـامــة الـــشـــطى.

 مشاعل الزنكوى

الشرطة االسرائيلية  تقتحم
مسرح احلكواتى بالقدس 

ـاضى إقـامــة عـرض لـلــدبـكـة مـنـعت الــشـرطـة اإلســرائـيـلــيـة األسـبــوع ا
سرح الوطـنى الفلسطـينى بالقدس لـفرقة رواق القدس الشعبـية فى ا
ـة فى الـذكـرى الـسـنـويـة األولى الـتـابـعـة جلـمـعـيـة شـبـاب الـبـلـدة الـقـد
النــطالقــتـهــا. داهــمت قــوات من اخملـابــرات والــشـرطــة وأفــراد حـرس
ــســرح الـوطــنى الــفـلــســطـيــنى فى الــقـدس قــبل مــوعـد احلــدود مــقـر ا
اإلفطـار. وقامت بإخراج أعضاء الـهيئة اإلدارية جلمعـية شباب البلدة
سـرح بالقوة  ـة وأفراد فرقـة رواق القدس ووفد سـويدى من ا القد

ولم تسمح ألفراد الفرقة بأخذ مالبسهم.
سرح  ورئيس جمعية سرح الوطنى قرارا بإغالق ا ثم سلمت مدير ا
ـنع إقامـة عرض ة ريـاض شهـابى  أمرا يـقضى  شبـاب الـبلـدة القـد
الـدبـكة الـشـعبـيـة لـفرقـة رواق الـقدس بـدعـوى أن سـيقـام حتت رعـاية
الـسـلـطــة الـفـلــسـطـيـنــيـة . وقـد اســتـنـكـر رئــيس جـمـعــيـة شـبــاب الـبـلـدة
ــة ريـاض شــهــابى هــذا اإلجــراء الــذى وصـفـه أنه ال مــبـرر له  الــقــد

نافيا أن يكون للعرض أى عالقة بالسلطة الفلسطينية .
مــؤكـــدا أن عــرض فــرقــة رواق الــقــدس يــأتـى ضــمن مــشــروع الــتــبــادل
الــشــبــابى الــســويــدى الــفــلــسـطــيــنـى  وال يـوجــد لـه عالقــة بــالــســلــطـة
الــفـــلــســـطــيـــنــيـــة . وقــال الــشـــهــابـى "هم ال يــريـــدون إقــامـــة أى نــشــاط
فـلسـطـيـنى يـتـعـلق بـهـويـتـنـا الـفلـسـطـيـنـيـة ووجـودنـا  سـواء حتت رعـاية
ـارسـون هـذه اإلجـراءات الـسـلـطـة أو غــيـرهـا ألنه من الـواضح أنـهم 

ضدنا وضد الوجود الفلسطينى فى القدس.
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سرحي جريدة كل ا

> كان عام 1986 هو األبرز فى مسيرتها السينمائية حيث شاركت خالله فى أربعة
أفالم هى : سرى للغاية  حد السيف  اليوم السادس اجلوع .

> أكثر من ثالث شاعر
عامية صدحوا بأشعارهم
ضمن ليلة أقامها اتيليه
القاهرة بعنوان «رمضان
» لالحتفاء بشعر كر
العامية وكان ضمن
الشعراء الذين أنشدوا
شعرهم: عبد الناصر

عالم سعدنى السالمونى
أمل عامر سمير سعدى
اجلميلى شحاتة محمد

مطر أدار األمسية
الشاعران خالد محمود

وماهر مهران.
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أنــشـــأ الـــفــنـــان طــارق اجلـــيــزاوي
مــجــمـــوعــة جــديــدة عـــلى الــفــيس
ـونـودراما بـوك مـتخـصـصة في ا
وقـــد نـــشـــر بــهـــا أربـــعـــة نـــصــوص
مــســرحـــيــة قـــصــيـــرة مــســـرحــيــة
أللـبــيـر كـامي وكــتب في بـدايــتـهـا
مـــــســــــرحــــــة وإخــــــراج : فــــــرحـــــان
اخلــــلـــــيل مـــــونــــودرامـــــا مــــحـــــمــــد
عـــطـــاف وال أعـــرف إن كـــان هـــو
الـــــكـــــاتب أم هـــــو الـــــشـــــخـــــصـــــيــــة
ـسرحيـة بالـنص فال يوجد اسم ا
ـــــؤلف الـــــنص والـــــنـص الــــثـــــالث
بـاسم أيــوب لـكـاتــبه خـالــد عـلـوان
الــعــبـيــدي ولـعــنــة الـبــيـاض لــرشـا
فـاضل وهي مـونـودراما نـسـائـية

وتـشـاركت النـصـوص كـلـها شـكـلـيا
في قـصرهـا الـشديـد وأنـها كـتبت
بــــالــــلـــغــــة الــــعــــربـــيــــة الــــفـــصــــحى
اجملـــــمــــوعـــــة بــــهــــا  320شــــخــــصــــاً

مسرحنا.
الفكرة جيـدة ولكنها حتتاج جلهد
أكــبـر مـن حـيث وجــود عــدد أكــبـر
من النصـوص وكذلك الدراسات
ــقـاالت الــنـقـديــة حـول عـروض وا
ــــونـــودرامـــا وإن كـــانت الـــدعـــوة ا
لــــدخــــول اجملـــــمــــوعــــة تــــضــــمــــنت
ساهـمة بأي مطـالبة األعـضاء بـا
معـلـومات أو نـصـوص أو دراسات
أو حــــتى فــــيــــديــــوهــــات لــــعــــروض

ونودراما. ا
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ـسـرحـيـة عـلى مـجـمـوعــة الـفـرق ا
ـعـهـد العـالي احلـرة ومـجـمـوعـة ا
ـسرحـية يـحكي الـبعض لـلفـنون ا
ـــعـــهــد جتـــربــتـه مع اخـــتـــبـــارات ا
ــا كــانت قـــصص اخــتــبــارات وطــا
ـــــعــــــهـــــد مــــــثـــــار ضــــــحك بــــــعض ا
ـــســـرحـــيــ فـي فــقـــرة ذكـــريــات ا
ـــؤهالت الـــفــــشل خـــاصــــة بـــ ا
الــعــلـــيــا ولـــو حــصـــرنــا نــســـبــة من
يـقـبــلـون بـالـدراســة مـنـهم جنـدهم
أحـيـانـا أقل من عـدد أصـابع الـيد
الـــواحـــدة لــــذا ال يـــوفق الـــكـــثـــيـــر
ــوهـبه مــنــهم في الــدخــول رغم ا
وتـــتــــكـــرر احملـــاولـــة مـــرة ومـــرات
حــتـى أن الــبــعض تـــفــ في عــمل
مـشاهـد غيـر مألـوفة ويـنجح بـها
من يــقـــوم ( بــاشــتـــغــال ) الــلـــجــنــة
حـــــسب روايـــــة الـــــبـــــعـض ويــــروي
مــــــحـــــمــــــود جـــــمــــــال قـــــصــــــة يـــــوم
االخـتــبـار ويـقــول : رحت الـصـبح
القــيـتــلـك الــفـنــان ريــاض اخلــولي
داخل مـع دكـــــتــــــور ســـــنــــــاء شـــــافع
وعــرفت انـه جــايب واحـــد قــريــبه
ــتــحن و أكــتــر من مــعــاه عــشـــان 
ؤهالت  150واحد وواحدة من ا
الــعـلــيــا مـقــدمــ الــبـنــات جــايـ
ـتحـنوا بـكل إمكـانيـاتهم لـدرجة
إن فــيه نــاس افــتــكـرت إنــنــا تــاني
ن الــشـيـمي يـوم الــعـيـد دكــتـور أ
قـالـي ارجع ورا شــويـة بـس كـده و
ـشـهـد الـفـصـحي بدأت و ابدأ بـا
بـــعـــد  30ثـــانــــيـــة بـــرده وقــــفـــوني و
قــالــولي الــعــامــيــة طــبــعــًا احلــدق

يــفـهـم أنـهم شــكـروني بــعـد 30ثـانــيـة
من مــــشـــهـــد الـــعـــامـــيـــة خـــدوا من
ــؤهالت الــعــلــيـا  5بـنــات و ولـدين ا
مـنهم الـولد اللي هـوه قريب رياض
اخلولي و يـاعـالم البـاقيـ قرايب
مـ و سالمـات يــا سـيـمـا ويـقـول
ـــدوح بــالــفـــرانــكــو اراب ايـــهــاب 
دفـعــة مـاشـاء الــله في مـعــهـد الـفن
الــلي بــيــدخــلــوه بــالــواســطــة لــيــرد
مـــديـــر اجملـــمـــوعـــة مــــحـــمـــد نـــبـــيل
مــــنـــيـب: الــــدفـــعــــة دي مــــفـــيــــهـــاش
وسايط خـالص وأنا رحت وشوفت
الـناجح وعـارف جزء كبـير منهم
--- نــاس بــجــد مـــلــهــمش اي حــد
ـعــهــد ويــؤكـد فـي الـوسـط أو في ا
حـديثه مـحـمود كـابـو ويقـول : فعال
الـــــدفــــعـــــة دى دفــــعـــــة بال وســـــايط
والــدفــعــة دى هــتــبــقى أقــوى دفــعـة
ــــعـــــهـــــد ...هى فـى واســـــطــــة فـى ا
وحــيـــدة وهــو واحـــد قـــريب ريــاض
اخلـولى وهو جه مـعاه يوم الـتقد

ودخل للجنة .
مـســرحـنـا : مـبـروك لـلـمـوهـوبـ
الــلي جنــحــوا وبــتــوع الــواســطــة
يــخــلـــوا بــالــهم اجلـــمــهــور مش
هــيـســقف بــالــواسـطــة بــرضه لـو
مـاجتـهـدتش لألسف ماقـدرناش
نــوصل إلجــابــة شــافــيــة بــاألدلـة
ـكن وهــنــسـيـب الـقــاريء يــقــرا 

يالقي اإلجابة بنفسه.
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والبقاء لله

هــنـا تـنـتـهي رسـالــة مـحـمـد عـبـد الـسالم
ــســـرحــيــ بــاسم ويـــعــلق عــلــيـــهــا أحــد ا
مــســتـعــار أرت مــان ويــقــول حتت عــنـوان
الــبــقـاء لــله ويــتــهم فــيه أعــضــاء الــفــرقـة
بـالــســلـبــيـة الــشــديـدة وبــأنــهم مـشــاركـون
ــــأســــاة ثم خــــتم بــــالــــصـــمـت في هــــذه ا

واهب . تعليقه بجملة البقاء لله في ا
ويـعلق الـفنـان كمـال الـشربـيني عـلى الرد
الـــســـابق حتـت عـــنـــوان فـــاقـــد الـــشيء ال
ـسرحـيـ بال هدف يـعطـيه لـيقـول إن ا
وبال قــضـيــة إال بـعــضــهم يـقـف لـيــحـارب
وحـــــــده  واحلـل فـى اخلـــــــروج مـن تـــــــلك
ـــســرح ـــؤســـســيـــة واســتـــخــدام ا األطــر ا
كـمكان لـتالقي األفراد وعمـل البروفات
وتـــقـــد عــــروض الـــفـــرق احلـــرة ســـواء
عـلى تلـك اخلشـبـة أو أيـة خشـبـة أخرى
ودعـا لالنـضمـام لـرابـطـة فنـاني الـغـربـية
فال أمل فـيـمـا آلت إلـيه مـنـظـومـة الـعـمل

سرح. با
مـــســـرحـــنـــا: هـــكـــذا احلـــال كـــمـــا وصـــفه
ن مــحــمـــد عــبــد الـــسالم وآراء بــعض 
ـــســرح بــاحملــلـــة فــهل نــحن يـــهــتــمــون بــا
بـحــاجـة إلعـادة الـنـظـر في آلـيـات الـعـمل
ـــســـرحــــيـــة ? وهل يـــأتى يـــوم بـــفـــرقـــنـــا ا
صالح الـصغيرة ونـتخلص فـيه من تلك ا
الـــتي أصــبــحت جــزءاً مـن آلــيــات الــعــمل
بـــــالـــــثـــــقـــــافــــــة ومـــــســـــرحـــــهـــــا عـــــلـى وجه

اخلصوص ?

مــــــوعـــــود من ســــــنـــــتـــــ  -2لـم يـــــــكـن من
ــســرح -3 ــطـــروحــة بـــإدارة ا األســمـــاء ا
عشان طيب  -4حطوه خوف  -5مغلوب

على أمره
ــوقع  - كـــتب حتت عـــنــوان اخملــرج مـــ
ـسرح الـيوم الـذي يديـره الفـنان أحـمد ا
عـبـد السالم من احملـلـة- طريـقة تـرشيح
ــكـــتب الــفــنـي لــفــرقــة اخملـــرجــ داخل ا
احملــلـة والــتي وصــفــهـا بــالــديــكـتــاتــوريـة
وهـذه هي رسالـته والـتـعلـيـقـات التي أتت
سئولون كيف تدار عليها ليفهم السادة ا

بعض فرق الثقافة اجلماهيرية :
 تــرشـيح  5مـخـرجـ لـلـعـمل بـالـقـصـر
هـذا الـعـام بـشـكل ديـكـتـاتـورى مـقـنع كـكل

عام
وهم

صرى (كـانوا واعدينه -1عـبد الرحـمن ا
قــبل كــده من ســنــتــ وبــيــوفــوا بــالــوعـود

قوى)لم يحضر
-2مــــصــــطـــــفى الــــشــــطــــوى (لـم يــــكن من
ــــــطــــــروحــــــة مـن قــــــبل ادارة االســــــمــــــاء ا

سرح)كان حاضر وصوت ا
-3هــــــــشـــــــــام الـــــــــقــــــــاضـى (لـم يـــــــــكـن فى
حساباتـهم بس رشحوه عشان طيب ) لم

يحضر
-4ســيـد احلـسـيـنى (مــا كـانـوش عـاوزيـنه
كن من اخلوف) لم يحضر بس حطوه 
ــغــلــوب عــلى -5مــحــمـــد فــتــحى رشــاد (ا
أمره) كان حاضر ومنعوه من التصويت

 هل نحن
بحاجة
إلعادة
النظر
 فى آليات
العمل
بفرقنا
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ـيــة وتـأثـيـراتـهـا عـلى مـواطـني األزمـة االقـتـصـاديـة الـعـا
ــمـثــلـ دول مــجـلس الــتـعــاون. وأشــار إلى أن من بـ ا

سـرحيـة الفـنان الكـويتى حـسن البالم. ـشاركـ فى ا ا
وحــول مـــدى احــتـــيــاج اجلـــمـــهــور اخلـــلــيـــجى لـــلــمـــســرح
الـكـومـيدى فـى الظـروف الـراهـنـة قـال جـاسم: "الـناس
بــحـــاجـــة لـــلــضـــحك فـى الــوقـت احلــالـى وأنــا لـم أقــدم
مـــســـرحـــيـــة كـــومــــيـــديـــة مـــنـــذ فـــتـــرة وأتــــوقع أن تالقى
سرحـية جنـاحا جيـدا لدى الـناس وأن يكـون اإلقبال ا
اجلـماهـيرى علـيهـا كبـيرا". وأضاف: هـناك اهـتمام من
ــســـرح وهــو يــعـــشق األعــمــال اجلـــمــهــور اخلـــلــيــجـى بــا

الكوميدية ويقبل عليها بخالف ما يعتقد البعض. 

كتب مأمون عيـاش على موقع اليوم اإللـكترونى تنطلق
على مـسرح قـطر الـوطني فى الـدوحة اعـتبارا من أول
سرحـية الكوميدية بارك عروض ا أيام عيد الفطـر ا
القـطريـة "شمالن فى لـبنـان" وهى من تألـيف وإشراف
الـفـنـان القـطـرى عـبـد الـعـزيز جـاسم. تـتـمـحـور أحداث
سرحية حول عائـلة تذهب إلى لبنان فتـظهر الكثير ا
ـفـارقات ويـعـيش أبطـال الـعمل مـواقف مـخـتلـفة من ا
فأحـدهم مـثالً مـثـقف يـريـد طـبـاعـة كـتـاب وهـناك من

يسأل عن عمليات التجميل.
ـسرحـيـة تـطرح قـضـايا وقـال عبـد الـعـزيز جـاسم: إن ا
مـتــعـلــقـة بــاجملــتـمع اخلــلـيــجى بــشـكل عــام ومن بــيـنــهـا

يم” مشيرة إلى أنه كان أستاذا متخصصا في فن “ا
ـسـرح الـيـابـاني لـكـونه قـضى فـتـرة ـام كـذلـك بـا وله إ

سرح الياباني. طويلة في ا
وأضافـت أنه كان مهـتما بـالبحث بـغية تـقوية مـعرفته

ي وكان معروفا بأخالقه الفاضلة. سرح العا با
ــغــربي احـد مــســرحـنــا : خــالص الـعــزاء فــقـد الــفن ا
أعالمه الفنيه بوفاة الفنان محمد سعيد عفيفي

ـزيـد مـن الـتـفـاصـيـل من مـجـلـة الـفــوانـيس اتـبع هـذا
http://alfawanis.com/masrah/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابـــــط الــــــ

p=3354"http://
alfawanis.com/masrah/?p=3354

ـسـرحـي مـحـمـد سـعـيـد عـفـيـفي “الذي يـعـتـبـر من ا
الــــقـالئل الـــــذي يــــجـــــمع في أعـــــمـــــاله بــــ الـــــدرامــــا
والكوميديا ضيفا أن الراحل عفيفي كان وراء إدخال

سرحي إلى التلفزة. التمثيل ا
غرب فقد شرقي فاعـتبرت أن ا ـمثلة نعيـمة ا أما ا
ـغـربي والـذي يـعـتـبـر من ـسـرح ا هـرمـا ومـعـلـمـة في ا
ــســـرح وكــان له حـــضــور اجلــيـل األول الــذي مـــارس ا
ـسرح متـميـز فيه وتـتلـمذ عـلى يديه عـدد من رجال ا

ونسائه.
وذكــرت أنه عـــنــدمـــا كــان مـــديــرا لـــلــمـــســرح الـــبــلــدي
ـسرح باجلـديدة أحـدث ورشـة للـتكـوين في مـجال ا

ـغـرب فـقد ـغـاربـة أن ا ـسـرحـيـ ا اعـتـبـر عـدد من ا
بـوفاة الـفنـان محـمد سـعيـد عـفيـفي الذي انـتقل إلى
عـــفــو الــله لــيــلــة الــســبت- األحــد  06 /2009/09 بــعــد
ـــرض عـــلــمـــا بـــارزا من أعالم مـــعــانـــاة طـــويـــلـــة مع ا

غربي. سرح ا ا
ــغـــرب الـــعــربي وعــبـــروا في تـــصــريـــحـــات لــوكـــالـــة ا
لـألنـبـاء عـن حـزنـهـم وتـأثـرهم الــعـمــيق لـفــقـدان هـذا
الفـنـان الـذي كـانت مـسيـرته الـفـنـيـة حـافلـة بـالـعـديد

من األعمال الناجحة.
ــسـرحي الــطـيب وفي هــذا الـصــدد أعـرب الــفـنــان ا
ـسرحي الـكبـير  محمد سعيد عفيفىالصـديقي عن حـزنه الشـديد لـوفاة ا
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> كانت بداية انطالقها وتعرف اجلمهور عليها بقوة ح  قدمت مع فؤاد
هندس عدة مسرحيات شهيرة منها: مسرحية سك على بناتك وحالة حب ا

وهالة حبيبتى.

سرح احلر فى مطلع  شبابها وكانت من الفنانات > عملت سناء يونس بفرق ا
سرح الكوميدى حتى جاء اكتشافها احلقيقى على يد تميزات على خشبة ا ا
هندس. الفنان الراحل فؤاد ا
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ـــاشى" الـــتى شـــارك فـــيـــهـــا أيـــضًـــا "اضـــحـك عـــلى ا
إخـراج مـحـمـد خـلـيف "ساعـة الـعـصـارى" و"مـصـير
صــرصــار" مع اخملــرج أحــمـد عــبــد الــفـتــاح ومــؤخـرًا
شــارك فى مـــســرحـــيــة "الـــعــراف األعــمـى" مع نــفس
اخملـرج. أسـامـة مـحـمـد تـأثر كـثـيـرًا بـالـفـنـانـ عادل
إمـام أحـمد حـلـمى مـحـمـود عـبد الـعـزيـز.. ويـتـمنى

أن يصبح مثلهم.

أسامـة محـمد مـصطفى عـبد الـلطـيف.. خريج كـلية
اإلعالم جـامــعـة الـقــاهـرة - قـسـم الـعالقـات الــعـامـة
واإلعـالن.. عـشـق الـتــمــثــيل وكــان يــتــمـنـى أن يـصــبح
ـثالً مـحـتـرفًـا ولــكن تـفـوقه فى الـدراسـة وتـخـرجه
بـتـقـديـر "جـيـد جـدًا" مع مـرتـبـة الـشـرف جـعـله يـعـيد
ارس التمثيل كهواية وليس أكثر. النظر ويقرر أن 
سرح بـدأ "أسامة" التـمثيل منذ ثالث سـنوات على ا
اجلـامـعى حـيث شـارك فى عـدد من الـعـروض مـنـها:
"تاريخ مـصر الـفرعونى" تـأليف وإخـراج إياد صالح;
"دلـــدول وعـــمل لـه ســـيـــد" تـــألـــيف وإخـــراج مـــحـــمـــد

عـصـام.. وحـصل عن دوره فـيـهـا عـلى جـائـزة أحسن
ــثل فـى مــهـرجــان اســكــتــشــات جــامــعــة الــقــاهـرة.
"الـدار دارك" تــألــيف وإخــراج نـســمـة عــبــد الـعــزيـز.
بـــعــــد ذلك عـــمـل "أســـامـــة" مــــســـاعـــدا لـإلخـــراج فى

مسرحية "العُزلة األرضية" إخراج محمد نصرت.
شــارك "أســامـــة" فى كــثــيـــر من ورش الــتــمـــثــيل مــثل
ـمـثل" لـلمـخـرج مـحمـد نـصـرت وكان ورشـة "إعداد ا
نتاجها عرض "كل حـاجة للبيع" تأليف نبيل إبراهيم

عامر إخراج محمد نصرت.
 ثم مع اخملــرج أحــمــد عــبــد الــفــتـاح. ومـن الــعـروض
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ـنصـورة هى احملـطـة األولى الـتى بدأت كـانت جامـعـة ا
عنـدهـا هنـد عيـد مشـوارها الـتمـثـيلى فـعلى مـسرحـها
شـاركـت فى أول عـروضــهـا "أزمـة شــرف" تـألـيـف لـيـلى
عـبـد الـبـاسط وبـعـدهـا تـوالت عـروضـهـا في اجلـامـعـة
فشـاركت فى "عبـاسية جـدًا" تألـيف أسامـة نور الدين
وإخـراج خالـد حسـونـة وحصـلت عن دورها فـيهـا على
ثـلة ومع عـروضها اجلـامعـية شاركت جائـزة أحسن 
هند فـى عدد من العـروض التى يقـدمهـا مركز الـفنون
ـنـصــورة مـنـهــا "الـزيـر ســالم" أللـفـريــد فـرج وإخـراج بــا
سـمـيـر الـعـدل "إنت حـر" لـلـيـنـ الـرملـى كـما شـاركت
فى "كرنفال األشباح" و"السلطان احلائر" حصلت هند
عـيـد على الـكثـير من اجلـوائز مـن مهـرجانـات مخـتلـفة
ـثلـة عن دور الدوقـة الكـبيرة فى مـنهـا جائـزة أحسن 
عـرض "الـعــادلـون" أللـبـيــر كـامى وإخـراج أحــمـد ثـابت
ـسرحى كما حصلت مؤخرًا على من مهرجان الرواد ا
ــلك لـيـر" جـائـزة عـن دور اآلنـيـة الــكـبــرى فى عـرض "ا
ـنـصـورة من إخـراج الـذى قـدمـته فـرقـة قـصــر ثـقـافـة ا
ــهــرجـان اخلــتــامى لــفـرق الــســعــيـد مــنــسى وذلك فى ا

مسرح األقاليم الذى أقيم فى منف.
تــتــمـــنى هــنــد أن تــقـــدم أدوارًا مــركــبــة كــثـــيــرة مــلــيــئــة
بـالـصــراعـات الـداخـلـيـة حـتى تــسـتـطـيع من خاللـهـا أن
تــبــرز كــامل مــواهــبــهــا - كــمـا تــتــمــنى أن حتــصل عــلى

الكثير من اجلوائز.

مرام حسن
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محـمد عبـد اجمليد مـاندو طالب بـكليـة الزراعة
جـامـعـة الـقـاهـرة ورغم أنه يـبـلغ مـن الـعـمر 21
ـسـرحـية عـامـا فـقـد قدم الـعـديـد من األعـمال ا
خـالل فـــتـــرة الــــدراســـة بـــالــــكـــلـــيــــة مـــنـــهــــا مـــثالً
مـسـرحـيـة "أحـيـا فى حـكـايـة" من إخـراج مـحـمد
عالم و"الـدنــيـا مــرايـا مــكـســورة" إخـراج مــحـمـد
مـبروك "حلم لـيلة صـيف" إخراج محـمد يوسف
"الكالب اإليـرلـنـدى" إخراج هـيـثم نـاجى وكذلك
لـكـة اجلنـة" إخـراج محـمـد حبـيب "هـانيـبال" "
إخـــراج مـــحــمـــد ديــاب "نـــد شـــهــريـــار" إخــراج

مـــصــطـــفى يــوسـف و"عالقــات بـــشــريـــة" إخــراج
مـحـمـد الـعيـسـوى هـذا بـاإلضـافـة إلى مـشـاركته
ــوتى فى عـــروض "كــرنـــفــال األشـــبــاح  وثـــورة ا
ولـعبة األلـوان واجملهول واحلـارة" كما يـقوم هذه
األيـام بدور فى عـرض "يولـيوس قـيصـر" إخراج
سـامح بـسـيـونى ويـتــمـنى مـحـمـد أن يـلـعب أدوار
ـطــحــون ولـكن فى ـصــرى الـبــســيط ا ــواطن ا ا
يل إلـى الفـارس كمـا يتـمنى أن إطار كـوميـدى 
يـقــدم أدوارا تـراجـيــديـة كــومـيـديــة سـوداء أسـوة
بـالـعـبـقرى الـراحل جنـيب الـريـحـانى كـمـا يـحلم
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سرح الغـنائي وتقـد األوبريتات أيـضًا بعـودة ا
الـغـنائـية بـطـريقـة "الـريسـتاتـيف" فـهو قـادر على
أداء األغــانـي أكــثــر من غـــنــائــهـــا أمــا بــالـــنــســبــة
لــــلـــســــيــــنــــمـــا فــــيــــحــــلم بــــتــــقـــد أدوار األكــــشن
والـتراجـيـديـا مـعًـا وهـو مقـتـنع بـأن الـفـنـان يجب
أن يــــكــــون بـــارعًــــا فى تــــقــــد أى دور وأى لـــون

تمثيلى.

ـنــسـوب طـالب بـالـفـرقـة األولى بـآداب عـ شـمس قـسم درامـا مـجـدى مـحـمـد ا
سرح ونقد بدأ مشواره الـفنى فى االبتدائية حـيث شارك فى عدد من أعمال ا
ـرحلـة الثـانوية ـدرسى غيـر أن موهـبته تـأكدت وبـرزت شخـصيته الـفنـية فى ا ا
حـتى أصبح مـشهـورًا ب زمـالئه وذويهم.. ومن الـعروض الـتى شارك فـيهـا هذه
الـفــتـرة "نــهـايـة الــظـلم ألــوان فـســفـوريــة الـشـيــاطـ الــثالثـة وكــلـهـا مـن تـألـيف
وإخـراج مـحمـود سـليم الـذى كـان له فضل اكـتـشاف مـوهـبته وصـقـلهـا وتـدريبـها
ـسرح" بكل عناصـره من هذا األستاذ الذي ها وقد تـعرف مجدى على "ا وتـقد
علـومة ولقـنه كل ما يـستطـيع وما يـعرف من مبـاد فن التـمثيل لم يبـخل عليـه 

سرح. وتكنيكات الوقوف على خشبة ا
نـسـوب فى عروض "مـغـامرات فى عـالم الـبحـار" تـأليف أحـمد كـذلك مشـاركـة ا
ـــدرســة" تــألــيف وإخــراج هــنــاء فــاروق وإخــراج مــحـــمــد مــحــمــود و"حــدث فى ا
ـسرح اجلـامعى ـمتـعـة على خـشبـة ا مـحمـد. ويواصل مـجـدى رحلـته التـمـثيـلـية ا
ى واحملـلى أيـضًـا ـسـرح الـعـا وتـتـوالى عـروضه فـيـشــارك فى عـدد من عـروض ا
ـقـصـود "عـنـدمـا تـذبح اآللـهـة" مـنـهـا "جـنـرال بـكـره" إعـداد وإخـراج رامى عـبـد ا
إخــراج مــحـمــد عــمـاد كــمـا يــشــارك مـؤخــرًا في عــرض "بـكــره" تــألـيـف مـحــمـود
الـطـوخى وإخـراج عـادل حـسـانـ من إنـتـاج جـمـعـيـة أنـصـار الـتـمـثـيل والـسـيـنـمـا
رشـدي.. وعلى الـرغم من التحـاق مجدى وحتت رعـاية الفـنانة الـكبـيرة سهـير ا
سـرحية كما ـعهد العالى لـلفنون ا بآداب مسـرح فإنه ال يزال يحلم بـااللتحاق با
يــتـمــنى أن يـحــقق مــا حـقـقـه الـفــنـان الــصـاعــد بـسـرعــة الـصــاروخ سـامـح حـسـ
ـنسوب سـلسل الـرمضـانى - فا "رمزى" فى "رجل وست سـتات" و "عـبودة" فى ا

يعشق الكوميديا ويتمنى أن يصل إلى الناس من خالل الشاشة الصغيرة.

> استضاف قصر ثقافة
الشرفا للحرف الفنية
عدة فرق خالل شهر
رمضان لتعرض ألهل
القرية والقرى اجملاورة
وقد استقبل القصر فرق
بورسعيد وكفر الشيخ
لآلالت الشعبية وملوى
للفنون الشعبية وفرقة
بنى سويف والسالم

للموسيقى العربية حتت
إشراف جالل عبد

اللطيف مدير القصر.
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استراتيجية فاروق حسنى إلدارة
اليونسكو أثارت إعجاب اجلميع

ــــــنـــــعه مـن الـــــوصـــــول إلـى مـــــنـــــصـب مـــــديـــــر عـــــام
اليونسكو.

كــان فـــاروق حــســنى وزيـــر الــثــقــافـــة قــد تــوجه إلى
ــنـــظــمـــة الــدولــيـــة قــبـل نــحــو بـــاريس حـــيث مــقـــر ا
اســـبـــوعـــ وعـــقـــد عـــدة اجـــتـــمـــاعــات مـع ســـفــراء
ــعـتــمــدين لــيـعــرض عــلـيــهم بــرنــامـجه الـيــونــسـكــو ا

نظمة حال فوزه فى االنتخابات. إلدارة ا
وفي الـوقت الـذي اسـتـطـاع فـيـه الـوزيـر اقـنـاع عدد
ــنـصب من الــســفـراء بــأحـقــيــته فى الـوصــول إلى ا
ــنــظــمــات الــصــهـــيــونــيــة وبــعض الــدولي نــشــطـت ا
الـــســــفـــراء الــــذين تـــدور بـالدهم فـى فـــلك الــــلـــوبى
الـصهـيونى فـى الهجـوم علي حـسنـى وتهديـد بعض
عـونات الـتى تتـلقـاها من الـغرب فى الـدول بقـطع ا
ـصـرى ـرشـح ا حـال تــصـويت مــنـدوبــيـهــا لـصــالح ا

سلم. العربى ا
وقــــالت مــــصـــادر فى الــــعـــاصــــمـــة الــــفـــرنــــســـيـــة إن
اخلــــطـــاب الــــذي ألـــقــــاه فـــاروق حــــســــنى الــــثالثـــاء
ـاضي أمام اجملـلس التـنـفيـذي للـيونـسكـو وعرض ا
ــنـظــمــة الـدولــيـة القى فــيه اسـتــراتـيــجــيـته إلدارة ا
اســتــحـســانـاً كــبــيـراً من مــعـظـم احلـاضــرين وسـارع
ــيــة إلى مـــنــدوبــو الـــصــحف ووكــاالت األبـــنــاء الــعـــا
ـرشـح احلـديث مـعه بـيـنـمـا جتـاهـلـوا عـدداً من ا
األخـــرين الــذين جـــاءت خــطــابـــاتــهم مــتـــهــافــتــة وال

جديد فيها.
ــصــادر وقــبل أن جتــرى انــتــخــابـات وأكــدت هــذه ا
ــؤشـــرات تــشـــيــر إلى أن اجلـــولــة الـــثــانـــيــة أن كـل ا

صرى. رشح ا النتيجة ستحسم لصالح ا
نص خطاب فاروق حسني صـ7-6

ــقــرر أن يـتـم حـسم واجلــريــدة مـاثــلــة لــلــطــبع من ا
انـتـخابـات مـدير عـام مـنـظمـة الـيونـسـكو واإلعالن
ــديـر الـعـام اجلـديــد لـلـمـنـظــمـة الـدولـيـة عن اسم ا
الـــذى ســـيـــكــون فـى الـــغــالـب فـــاروق حــســـنـى وزيــر

صرى والعربي واإلفريقى . رشح ا الثقافة ا
اسـتــطـاع فـاروق حــسـنى أن يــحـصـد 22صـوتـاً فى
اجلـــولـــة األولـى من االنـــتـــخـــابـــات رغم الـــتـــكـــتالت
ـرشحة البـلغارية الصهـيونية ضـده بينـما حصلت ا
ومـنــدوبـة بالدهــا الـدائــمـة لـدى الــيـونــسـكـو إيــريـنـا
جــــيـــروجــــويــــفــــا عــــلى  8 أصـــوات فــقـط فى حــ
حــصــلت بــيــنــيــتــا فــيــريــرو مــرشــحــة الــنــمـســا عــلى

7أصوات فقط.
وقد شن كتاب ومثـقفون يهود هجـمات عنيفة على
ــعــاداة الـــســامــيــة فـــاروق حــســنـى اتــهــمـــوه فــيــهـــا 
واإلعالن عـن نـــيـــته حـــرق الـــكـــتـب الـــيـــهـــوديـــة "فى
محاولة لتـشويه صورته والنيل منه خاصة بعد أن
ارتفعت أسـهم الوزير وأصـبح قاب قوس أو أدنى

نصب الدولي. من الوصول إلى ا
وحـــسب نـــظـــام الــيـــونــســـكـــو الــذى يـــضم مـــجـــلــسه
ـــطــلــوب لـــلــفــوز من الـــتــنــفــيــذى 58 عـــضــوًا فــإن ا
اجلـولة األولى احلـصـول على نـصف األصوات +1
أى 30 صـــوتًـــا وفـى حـــالـــة عــــدم حـــصـــول أى من
ـــرشــحـــ عــلى هـــذا الــعـــدد من األصـــوات تــقــام ا

رشح الفائز. خمس جوالت أخرى لتحديد ا
يـذكــر أن هـذه االنـتـخــابـات هى األعـنف واألشـرس
فى تـــاريخ الـــيـــونـــســـكـــو ويـــذكـــر كـــذلك أن فـــاروق
ـرشح الـوحـيـد الـذى تـعـرض لـلـهـجوم حـسـنـى هـو ا
ــؤامــرات ضـده الــشــديــد و تـدبــيــر الــعـديــد من ا

á«Mô°ùe äÉ°ûàµ°SGh ájôµa äGAÉ≤dh ájô©°T äÉ«°ùeCG
مسرح بوسط مدينة شب الكوم يقدم الفنون والشعر

قدمـته من أنشـطة متـنوعـة جذب جـمهور
ــــــنــــــوفـــــيــــــة لــــــيــــــســـــتــــــمــــــتع بــــــالــــــعـــــروض ا
سـرحـيـة التى ـشـاهـد ا وبـاالسـكـتشـات وا
ـنوفـية ـسرح بـا قـدمـها نـخـبة من فـنـانى ا
مـنـهم: مـحـمـد أبـو اخلـيـر أحـمـد عـبـاس
يــوسـف الــنــقــيب عــبـــد الــرحــمن اجلــمل
مــحـمــد عـوض جــمـال الــشــنـوانى صالح
نـــاصـف عـــادل عــــواجـــة خـــالــــد مـــوسى
أحـــمـــد عـــيـــسـى أحـــمـــد تـــعـــلب مـــحـــمـــد
حــــــنـــــفـى صـــــبــــــحى ســــــيف مــــــصـــــطــــــفى
الــشـريـف إسالم الــشــريف نــهــاد كــمـال
رغـــــدة أبـــــو اخلـــــيـــــر مـــــصـــــطـــــفى كـــــامل
مـصــطــفى مــراد أحــمـد رجـب رجب أبـو
خضرة نهلـة كمال محمد زغلول إيناس
عــــزت صـالح نــــوفل مــــحـــــمــــود شــــلــــتــــة
ــــصـــاحــــبـــة شــــعـــراء حـــســــنى عـــطــــيـــة. و
ـــتــمــيـــزين: مــصـــطــفى ســـلــيم ــنـــوفــيــة ا ا
أحــمـــد بـــســـيـــونى حـــامـــد رجب فـــوقـــيــة
الـــســــحـــيــــمى أحـــمــــد مـــرســــال مـــحــــمـــد
عـصــفـور مــحـمــد اخملـزجنى فــوزى عـبـد
ـؤذن الـغــفـار صــابـر خــطــاب إبـراهــيم ا
عـماد مـطـاوع عـمـاد أبو زيـد هـانى عـبد
الرحمن محمد سوسة فاطمة منصور.

ـسرح الـذى أعـد خـصـيـصـاً بوسط عـلى ا
ـنـوفـيـة ـحــافـظـة ا مـديـنــة شـبـ الـكـوم 
نـوفية الثقافية التى أقيمت كانت ليالى ا
ـسـرح والـغـنــاء الـشـعـبى بـصــحـبـة فـنـانـى ا
واألمـسـيـات الشـعـرية والـلـقـاءات الفـكـرية
نـوفية حتـت رئاسة وبإعـداد فرع ثـقافـة ا
سعـيـد عثـمـان مديـر عام الـفـرع وبرعـاية
ـنوفـية ـهنـدس سـامى عمـارة محـافظ ا ا
و د. أحـمد مـجاهـد رئـيس الـهيـئـة العـامة
لقصور الثـقافة بدأت اللـيالى فى العاشر
من رمـضـان حتى 22 رمـضـان بـفـعـالـيـات
مـلـتقى اإلبـداع الـذى استـضـاف نخـبة من
ـبـدعـ والـنــقـاد والـكـتـاب مـنـهم: أحـمـد ا
ــــنـــــعـم كــــامـل مــــحـــــمــــد شــــلـــــبـى عــــبـــــد ا
الـــشــــهـــاوى فــــؤاد مـــرسى وحــــيـــد أمـــ
صـبـرى قـنـديل احلـســيـنى عـبـد الـعـاطى
فاروق الشيخ د. أحـمد منصـور السعيد
ــــصـــرى د. إســـمـــاعــــيل عـــبــــد الـــفـــتـــاح ا
ــدوح الـشـيخ سـامـح الـقـدوسى طـاهـر
الـبرنبـالى على سعـيد د. يسـرى العزب
منى عوض رجب حـس لطفى أبو ل

ـــداح مــحــمــد شــريـــفــة الــســـيــد أحــمــد ا
ــنـعم الـشــافــعى د. يــاسـر الــعــدل عـبــد ا
عـواد يــوسف د. ثـريــا الـعــسـيــلى حـمـدى
حنضل مصـطفى بط د. توفيق منصور

الــــعـــربـــيــــة واآلالت الـــشـــعـــبــــيـــة واإلنـــشـــاد
الــديــنى فـكــانت مــشــاركـة فــرق الــبـحــيـرة
ومـصــطــفى كــامل وغــزل احملـلــة واحلــريـة
ـنـوفـيـة وأبـو قـيـر لـلمـوسـيـقـى الـعـربـية وا
ــنـوفــيـة لــآلالت الـشــعـبــيـة ومــعـهــا فــرقـة ا
وكـــورال أطــفــال بـــركــة الـــســبـع والــغـــربــيــة
لــآلالت الـشــعـبــيـة وعــلى هــامش الـلــيـالى
الــثــقــافــيــة كــان مـــعــرض الــقــنــاع اخلــزفى
وخــامــات الـبــيــئـة لــلــفــنـانــة ريــهـام مــحــمـد
ــا الــشــريف وقــد اســتـــطــاعت الــلــيــالى 

مــحــمــد الــعــزونى د. هــيــثم احلــاج عــلى.
أدار الـلــقــاءات الــشـعــراء والــنـقــاد: أحــمـد
الــــــصـــــعــــــيـــــدى حـــــامــــــد رجب مــــــحـــــمـــــد
الـدغـيـدى أحـمـد مـرسـال طـاهـر صـقـر
أحمد عبـد احلفيظ شحـاته صبرى عبد
الـرحمن عـبـد الـرحـمن البـيـجـاوى فوزى
أحــــمـــد جنم شـــريـف رزق كـــمـــا تـــنـــوعت
ـنوفى األنـشـطة الـتى اجـتذبت اجلـمـهور ا
الـذى امتألت به احلديـقة يـومياً فـشاهد
ـــوســيـــقى  مسعود شومانعــروض مـــجـــمـــوعـــة من فـــرق ا

Oƒ¡«dG äGôeGDƒe ºZQ ≈dhC’G ádƒ÷G ≈a kÉJƒ°U22 ≈∏Y π°üM iô°üŸG í°TôŸG 

cyan magenta yellow black File: 3-30�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

أدوار الـفـرانـكـوآراب ومـثـلت روايـات كـامـلة
من هــذا الـــنــوع عــلى مــســـارح الــفــجــالــة
والـتوفـيـقـية وكـان لـعـزيـز عيـد وعـطـا الله
والريحـانى ذور وافر فى توفيق هذه األدوار
ـضحكة من روايـات (الفودفيل) وفـصولها ا
الــتى كــانت تـعــرض عـلى مــسـارحــنـا بــعـد
اخــتــتــام فــصــول الــفــواجع احملــزنــة عــلى

اخلصوص.
أمـــا جتــــديــــد ســـيــــد درويش فـي أغـــاني
األناشـيـد خـاصة فـقـد كان له مـجـال آخر
غيـر هذا اجملال ولـعله كـان النشـاط الفنى
الــوحـيــد الـذى يــعـتــبـر تــمـهــيـدا لــلـتــطـور
االجتـمـاعى فى أحـوا الطـوائف الـصنـاعـية
خاصة حيث ال تختلط هذه األدوار باألدوار
ــثـال الــذى ذكــرنــاه فـإن الـفــرديــة عــلى ا
أناشيده على ألـسنة احلوذية وباعة الدجاج
وبـاعــة الـيـانــصـيب وجتــار الـعــجم وعـمـال
راكـبـيـة كـانت تـمهـيـدا فـنـيا ال الـسـلـطـة وا
شك فـيه يشوع النـقابات وانتـباه كل طائفة
من الـطوائف إلى وحدتـها االجتـماعية ولم
يـكن لـسـيـد درويش شـريك يـذكـر فى عـالم
ـشـتـغـلـ بـالـغـناء الـفـن بـهـذه الـقـدرة من ا

شتغل بالتمثيل. وا
وال نـــعـــلـم أن ســـيـــد دروش إدعـى قط أنه
مـبـتـدع جــمـيع األحلـان الـتى اســتـعـان بـهـا
ـسرحـيون عـلى تلحـينـها بل كان ـؤلفون ا ا
يصرح أحيـانا أنه (ينفذ) بعض األحلان من
ـتـسولـ ليـنـقلـها إلى اسـتغالل جـمـاعات ا
عـمـلــهـا الـنـافع فـى تـصـويـر بـعض األدوار
ـا كان من قـبيل تـلك األحلان الـضائـعة ور
أنــاشـيــد عـلى نــغـمــات األذكـار أو نــغـمـات
ـوالـديـة فى بالد الـريف وكـلهـا مـسـمـوعة ا
مـشــهـورة ال تـقــبل الــسـرقـة عــلى طــريـقـة

داراة. االختالس وا
ـة ليعارضها ا عـمد إلى األحلان القد ور
ـثـلـهـا فـى مـوضـوعـهـا ألنه ألـيق بـهـا من
. وال أدائها األول عـلى إيقـاع التـخت القد
ـعــارضــة عن قــصـد يـخــفى الــفــرق بــ ا
ومعرفة كما فـعل كبار الشعراء فى كثير من
ـنـاسـبــات وبـ الـسـرقـة الــتى يـراد بـهـا ا

العدوان واإلدعاء مع العجز عن االبتداع.
ـا كـانت طـريـقـة سـيد درويـش فى هذه ور
ـدبـرات ـعـارضـة كـطـريـقـة ربـات الـدور ا ا
ح يخرجن ثيـاب األجداد واآلباء النفيسة
لـيـفـصـلنـهـا عـلى مـقـاس األبـنـاء واألحـفاد
درسة همل إلي ا ولينـقلنها من الصـندوق ا

والطريق وميدان األلعاب.
وسيقار وليس من السهل أن تلتبس شهرة ا
ـغــني الـذى يـؤدي أحلـان اخلالق بــشـهـرة ا
غـــيــره وال يــزيــد عــلــيـــهــا فــقــد كــان من
ـستـحيل فـى أمر سـيد درويش خـاصة أن ا
ــوسـيــقـيــة لـو كـان ـكــانـة ا يــعـرف بــهـذه ا
اعــتــمـاده كــلـه عـلـى صـوتـه الـذى يــؤدى به
ـلـحنـ من قـبله ألنه لم يـكن كـما أغـانى ا
نعـلم جمـيعا من أصـحاب األصـوات النادرة
ـا ـا كـان نــادرا فى زمـنه  فى الـغـنــاء وإ
عـرف عـنه من قـدرة اخلـلـق والـتـعـبـيـر عن
األطـوار الـنـفسـيـة واالجتـمـاعـية بـاجلـديد

والقد من األحلان.

✂ ✂✂ ✂✂✂✂✂

(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:

مــســعــود شــومـان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا

د. مــحـمــد زعــيـمه  
رئيس قسم التحقيقات :

إبـراهـيـم احلسـيـنى
ركزى:  الديسك ا

مـحـمـود احللـوانى 
عـــــــــــــــــلـى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحمـد عـبدالـغـفور
جـــواد الـــبــابـــلى 

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولـــــيــــد يــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـامـــة يـــاســ 
مـحــمــد مـصــطـفى
ســـيــــد عـــطــــيـــة

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

21من  سبتمبر 2009 

دينة اإلسكندرية فى  3 مارس عام 1942 وهى > ولدت الفنانة سناء على يونس 
مثالت الكوميديات فى مصر. فنانة كوميدية مصرية شهيرة من قالئل ا
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 العدد 115

إبليس .. ع
 فى اجلنة وع

فى النار 
وقفزات درامية
أثرت على جودة
األداء التمثيلى

صـ9

ولد..  عروسة ا
تهافت درامى لصالح

الغناء صـ12

مثل قراءة للتفاعل  ا
االجتماعى أمام
جمهور يتلقى بدوره

العرض صـ26

 عروض مشاكل
األطفال والشباب 
فى مهرجان الطالئع

بأسيوط صـ3

 أحالم شكسبير
بالعامية

صرية صـ8  ا

 مصير النص ب الكتابة والفضاء
سرحى واجلمهور .. الزالنا ال نعرف ا
ناسب للمسرح البديل االسم ا

صـ24 -25

صورة الغالف

 من سيرة وحياة
الفنانة الراحلة
سناء يونس

مختارات العدد 

 التعبير 
احلركى وتأكيد
الرؤية فى

العصر الصخرى
هرج  وا
صـ14

 مجموعة من
صري الفنان ا

لوحات العدد

سرحي جريدة كل ا

> بدأت عالقتها بالفن من خالل مسرح اجلامعة وذلك أثناء دراستها اجلامعية
بكلية اآلداب  قسم علم االجتماع  جامعة األسكندرية.
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تدعـو مـسـرحـنـا الكـتـاب والـنـقـاد فى مـصر
ـشاركـة بـالكـتـابة فى والـدول الـعربـيـة إلى ا
قال على مـلفاتـها على أال تـزيد الدراسـة أو ا
ألف كـلــمـة. كـمـا تــدعـو الـنــقـاد فى الـدول
العربية إلى موافاتها بدراسات مزودة بالصور

سرح فى بالدهم. عن عروض ا

أحمد مختار: استقبلنى
 فى الطليعة متصوف
ومجموعة من مجان

مصير النص
 ب الكتابة والفضاء
سرحى واجلمهور ا

دراسة لعبد الغنى داود.

 «بزوغ الفجر« نص مسرحى
للكتابة اإليرلندية 

ليدي جريجورى ترجمة
عبدالسالم إبراهيم

فوتوغرافيا العروض

مدحت صبرى
 عادل صبرى

يذهب عـباس محمود الـعقاد إلى أن الشيخ
سـيـد درويش هو أول مـنـشد ومـلـحن جعل
ستقل. ولم تكن قبله األحلان أداة للتعـبير ا
أداة من أدوات الـــتــعــبـــيــر بل كـــان غــايــة
ــطـلــوب مـنـهــا أن تـوافق مــعـانى كــلـمـات ا
مـرصـوصـة ثم تــسـتـنـد فى تــعـبـيـرهـا إلى
معانى تلك الكلمات فلو أنها انفصلت منها

ا بقى لها معنى مفهوم.
إن مــثل ســيــد درويش كـمــثل واضع الــلــغـة
فـردات. ومـثل الالحقـ به كـمثل وجـامع ا
ـتـرجم الـذى يـنـقل إلي هـذه الـلـغـة عـبارة ا
بليغة يفهم كـلماتها ويبحث لها عن عباراتها
الفـنية. وقـد تكون عـباراته أبـلغ من أسلوب
سيـد درويش فى تعبيره ولـكنه ال يزال بعد
ذلـك صـاحب الــفــضل فى تــأسـيـس الـلــغـة
ـوسيـقـيـة مهـمـا يـرتفـع صرح الـبـنـاء على ا

ذلك األساس.
ناسبة ذكراه األربع يذهب العقاد إلى و
أن الـغناء لم يتـقدم خالل هذا الفـترة كما
تــقـدم مــنـذ الـصــيـحـة األولـى الـتى طـرقت
األسـمــاع ونـبــهت اآلذان إلى أحلـان ســيـد
درويش. ومـا يـزال األصل قــويـا فى ارتـقـاء
ـــقــدار إلـى حتــســ الـــتــقـــدم من وفــرة ا
اجلـوهــر األصــيـل. فال نــقــنع بــاســتــمـرار
ـا نـرجـوا أن يـكون الـتـقـدم إلى األمـال وإ
نـتظر ارتفاعا إلى األعلي ولو فى التقدم ا

نفس الطريق.
ـنـولـوجات فال يـكـفى أن تـتـكـاثـر األدوار وا
نشدين غني وا وال يكفى أن يتكاثر عدد ا
عـلى طابع واحـد يـكـاد أن يجـعـلهم نـسـخة
متـكررة أو صـوتا متـشابـها ينـبعث من عدة
آالت. فـهــو ال يـزيـد عـلى أن يـكـون إضـافـة
نتظر ا ا عـددية بغير تـنويع وال تمييـز. وإ
أن تــكــون الــكـثــرة تــنـويــعــا بــغـيــر تــكـرار.
واخــتـالفــا فى الــطــابـع واجلــوهــر ولــيس
مـجـرد اخـتـالف فى احلـنـاجـر واألصـوات.
واألمل فى أربــعـ ســنــة أخـرى أن تــفـسح
اجملـــال لـــهــذه األصـــوات جــمـــيـــعــا إلبالغ
رسـالـتـها واالنـتـفـاع بـغايـة مـا يـسـتـطاع من
مـزايــاهـا والــعـودة إلى االحــتـفــال بـذكـرى
وسـيقـار اخلالـد فى طريق االرتـفاع وفى ا
اجتــاه مـتــقـدم يــكــثـر فــيه االبــتـكــار ويـقل

التكرار.
ويـقـول الـعـقــاد أنه قـرأ فى مـقـال األسـتـاذ
الـتابـعى كلـمة لألسـتاذ عـبد الـله شداد عن
أغانـيه التى يقول إنهـا مصدر األحلان التى
تنـسب إلي سيـد درويش ومصـدر لألحلان
األخـــــرى الــــتـى اشــــتـــــهـــــرت بــــعـــــنــــوان
(الفـرانـكـوآراب) أيـام الـثورة الـوطـنـيـة بـعد

ية األولى. نهاية احلرب العا
ويـعلق على ذلك بـقوله إن األستـاذ عبد الله
ـدارس على شـداد كـان يسـتعـ بـأناشـيد ا
نـولوجـات التى كـانت تلـقى أحـيانا تـلحـ ا
ـنـشد ـثل بـها ا ـدرسـية و فـى احلفالت ا
ــضــحــكــة كـدور بــعض األدوار الــفــرديــة ا
الـتـلـمـيــذ الـعـبـيط وابن الـبـلـد الـفـنـجـرى
فلس والزوج السكران والريفى والعاشق ا
الـغـشيـم فى البـنـدر وغـير ذلك من األدوار
ـدرسـة كـما تـنـاسب الـتى تـنـاسب مـسـرح ا
ـؤلـفون إلي سـهـرات الـعـائـلة وقـد سـبـقه ا

استعان درويش بنغمات
األذكار وموسيقى

والدية فى ريف مصر ا

قرر واجلـريدة مـاثلـة للـطبع مـن ا
أن يتم حـسم انتخابـات مدير عام
منـظـمة الـيـونسـكو واإلعالن عن
دير العام اجلديد للمنظمة اسم ا
الدولـيـة الذى سـيـكون فى الـغالب
رشح فاروق حسنى وزير الـثقافة ا

صرى والعربي واإلفريقى . ا
اسـتـطاع فـاروق حسـنى أن يحـصد
22صوتاً فى اجلولة األولى من

االنــتـــخــابـــات رغم الــتـــكــتالت
الـصـهيـونيـة ضـده بيـنـما حـصلت
ـرشــحـة الـبــلـغـاريــة ومـنـدوبـة ا
بالدهـا الدائـمـة لـدى الـيـونـسـكو
إيرينا جيروجويفا على  8 أصوات
فــقط فى حـ حــصـلت بـيــنـيـتـا
فـيــريـرو مـرشـحـة الــنـمـسـا عـلى

7أصوات فقط.
اقرأ صـ3 - 6 -7 

 سيد درويش

 العقاد 

عزاء واجب
تتقدم أسرة 

حترير «مسرحنا»
بخالص العزاء

 إلى اخملرج سمير زاهر
فى وفاة حفيده
 أسكنه الله فسيح
جناته وألهم أسرته
الصبر والسلوان

عزاء واجب
 تتقدم أسرة حترير

«مسرحنا» بخالص العزاء
إلى د. نبيل احللوجى
والزميل حسن احللوجى
ومهندس الديكور عالء
احللوجى فى وفاة والدهم
أسكنه الله فسيح جناته
وألهم أسرته الصبر

والسلوان
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UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
 يسرى حسان  االثن  2 من  شوال  1430 هـ  21 من سبتمبر 2009

مجرد        
          بروفة

ysry_hassan@yahoo.com

مـحــمـد ويــوسف مـحــمـد ويــاسـمــ أحـمـد
وصبرى أحمد واسراء ياسر وخالد طلعت.
ديـكـورات أحـمـد أمـ هى األخـرى كـانت من
عـناصـر التـوفيق فى الـعرض.. مـنظـر واحد
ال يـكـاد يـتغـيـر لـكـنه كـان بـسـيـطاً وفـى قلب
ـوضــوع ويــعــكس روح احلــارة الـشــعــبــيـة .. ا
زاج الـشعبى اخـتار لـديكـوراته ألوانـا تالئم ا
وتـكــمل مع األداء الـتــمـثـيــلى ومالبس مـنى
ـوسـيـقـيـة لعـطـيـة مـحـمود حـامـد والرؤيـة ا
واسـتعراضـات محمـد سميح الـصورة السمع

بصرية للعرض.
مـايزعج فى هـذا العـرض «فيـناله».. احـتارت
دعـاء طعـيمـة على مـا يبـدو كيف تـوقف هذا
الـشالل اجلــاهـيـنى الــهـادر فـأنـهـت عـرضـهـا
مــرتـ أو ثالث مــرات.. كــان يـجب أن تــكـون
حـاسمـة حتى الـنـهايـة لكـنـها لم تـفعل وهى

حرة.. فلوال اختالف الرأى يا محترم!!
ألسنا فى حضرة صالح جاه

ـمــثـلـ تـمــثـيـلــهـا.. كل ذلـك أضـفى عــلى ا
حــضــوراً ووهـــجــا زاد مــنــهــمــا طــبــعــا أنــهم
وهـوبة مـوجودة ال شك مـوهوبـون أساسـا.. ا
ولـكن يـا لـيـتهـا تـسـتـنـد إلى ثـقـافـة تـقـويـها
وتـدعمهـا.. بعـضهم كان واضـحاً أنه يـتعامل
مع جـاهــ ألول مـرة فى حـيــاته.. ال يـكـفى
.. أن تــكـــون اخملــرجـــة من مـــريــدى جـــاهــ
ـمــثــلــون أيـضــا البــد من خــيط يــربــطـهم ا
بـأعــظم من أجنــبت مـصــر من شـعــراء عـلى
مـدى تــاريـخـهــا.. بـعض الــفـتــور انـتـاب أداء
األوالد.. آه لـــو أبـــحــــروا فى عـــوالـم الـــرجل
وقرأوه بعناية.. لو فعلوها لكان ذلك أفضل.
ورغم تـلك الهفوات النـاجمة ليس عن غياب
ــا عن غـيـاب الـصـلــة احلـمـيـمـة ـوهـبـة وإ ا
بـعوالم جـاهـ فقـد كـان األداء فى مجـمله
مـفرحاً بـدءاً من محمـد عادل وأحمـد بسيم
ومـحمد رمضان وهشام عادل وزكريا معروف
ـحمـود حافظ وتـامر ومى حـامد.. ومـرورا 
الكاشف وريهام دسوقى وانتهاء بآية السعيد
وحـنـان عـادل واألطـفـال فـادى يـسـرى وعـمر

وأضرب له تعظيم سالم.
وفـضـالً عن شـطــارة االخــتــيـار كــانت هــنـاك
أيـــضـــا مــهـــارة االنـــتــخـــاب من بـــ أشـــعــار
.. األشـعار الـتى ضـفـرتـهـا دعـاء مـعاً جـاهـ
فى جـديــلـة واحـدة.. حـتى تــظن لـو لم تـكن
من قــراء الـعم جـاهــ أنه نص واحــد كـتـبه
الـراحل الـكـبــيـر.. من جـزء فى قـصـيـدة إلى
شـطرة أو شطرت من رباعية إلى أغنية إلى
تـعــلــيق من خــارج الــنـصــوص شــكــلت دعـاء
طـعـيـمـة نص الـعـرض عـلي خـلـيـفـة الـلـيـلـة
الـكــبـيــرة  بـذكـاء ورهــافـة حس فـى ومـضـات
خـاطفـة أدت فى النـهايـة إلى وجود مـعنى أو
مـعـان اسـتهـدفـتـهـا دعاء دون أن تـقع فى فخ

الغواية اجلاهينية.
وفــــضالً عـن شـــطــــارة االخــــتـــيــــار ومــــهـــارة
االنـتخاب كانت هناك أيضا جسارة التعامل
مع فــريق الــعـرض.. مــجــمــوعــة من شــبـاب
ـوسـيقى ـسـرحيـة ومـعـهد ا مـعهـد الـفـنون ا
ثل ألول مرة.. لكن روح الـعربية.. بعـضهم 
جـاه الـتى لـها مـفعـول الـسحـر باإلضـافة
طـــبــعــاً إلى اشــتــغـــال اخملــرجــة عــلى فــريق

.. لــيس ضـــعــفــاً مـــنى جتــاه صـالح جــاهــ
ـفـروض أن أضــعف.. ولـيس ضـعــفـاً طـبـعـاً ا
جتـاه دعـاء طعـيـمـة.. أنا ضـعـيف فـقط أمام
فروض أال أضعف. زوجتى وبناتى األربع.. ا
أحتـدث عن إعـجـابـى بـعـرض «سـكـتم بـكـتم»
الــذى أعـدتـه وأخـرجــته دعــاء طــعــيــمـة عن
أشـعــار صـالح جـاهــ ويــقــدم حــالــيـاً عــلى

مسرح الغد.
كـلمة اإلعجـاب ال عالقة لها بـالنقد.. أعرف
ذلك لـكنى معـجب.. هذه مجرد حتـية عابرة
لـعرض يستحق التحيـة وفوقيها بوسة.. أما
الـنقـد فله مـتخـصصـون يحمـونه.. بعـضهم
يـنكل به والله ويبهـدل فى أهله مستنداً إلى
أن سـعادتـه متـخـصص.. كلـمـا سـمعت كـلـمة
«متخصص» أتوقع األسوأ دائماً!! ولكم فيما
ـتـخـصـصـون مـن جـرائم عـبـرة يـا يـقـتـرفـه ا

أولى األلباب.
مـرجــوعــنــا يــرجع لـ«ســكــتم بــكــتم».. كــانت
شـاطرة دعاء طعيمـة فى االختيار.. أن تلجأ
لـصالح جـاهـ فــهـذا يـكـفـيـهـا لإلعالن عن
شـطارتها.. كل من يحب صالح جاه أحبه

             ºàµ°S
ºàµH       

فى حضور عائشة عبد الهادى ود. أحمد مجاهد 
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الـقلعة وسط حـشد كبير مـن اجلمهور بلغ
عـــددهم حــوالى عـــشــرة آالف فــرد جــاءوا
لـيـسـتـمـتـعـوا بـأغانـى الـفـنـان مـحـمـد ثروت
الــفـــنــيــة والــديــنــيــة مـــنــهــا "هــاكــتب جــواب
حلبـيبى وأقوله ـ يـا حلـو صبح يـا حلو طل
ـ كل مــــــاشى مــــــاشى ـ وأنـــــا كـل مـــــا أقـــــول
الــتــوبـة ـ الــقــلب يــعـشق كـل جـمــيل ـ صــفّـر
قـطــر احملـطــة ـ يـا ســيــدى يـا رســول الـله ـ
جلل الـنـبى ـ مصـر يـا أول نور فى الـدنـيا ـ
ـــرة ـ صـــلــــوا عـــلـى الـــطه عـــلـى احلـــلــــوة وا
الــهــادى ـ أحــلف بـــســمــاهــا وبـــتــرابــهــا ـ يــا

رسول الله أجرنا".

صــدف وخــيــامــيــة ومــعــادن وحـلـى ونـســيج
يــدوى مـن إنـتــاج اإلدارة الــعــامــة لــلــشــبـاب
والـعــمـال.  كــمـا شــاهـدوا ورشــة لـصــنـاعـة
احلـلى الــتى شـارك في إنــتـاجـهــا األطـفـال
ــــرحــــلـــة الــــعـــمــــريـــة من  10إلى 18 فى ا
ــتــحــركــة وورشــة ســنــة وورشــة الــرســوم ا
الــوادى "الـرسم بـالـرمل من الــبـيـئـة" وتـلى
ـعـرض الـفن الـتـشـكـيلي ذلك مـشـاهـدتـهم 
"لـيــلـة وفـنــان". كـمـا اســتـمــتـعـوا بــالـعـروض
الـــفــــنــــيــــة الــــتى قــــدمــــتـــهــــا فــــرقــــة حاليب

 . وشالت
وأخـتتمت الـفعالـيات بفـقرة غنـائية قـدمها
الـفـنـان مـحـمـد ثـروت عـلى مـسـرح مـحـكى

لـــصـــنـــاعـــة الـــســـجـــاد واخلـــزف والـــفـــخـــار
واحلــصــيــر والــكــلــيم واألربــيــسك والــطـرق
ــعـشق بــالــزجـاج عـلـى الـنــحــاس واجلص ا
والنـحت الـتـلقـائى عـلى اخلـشب واحلـجر
عرض الـفنى للحـرف التقـليدية وتفقـدوا ا
والــفـنــيــة الــذى شـارك فــيه قــصــر اإلبـداع
الـفنى بـ  6أكتـوبر وقصـر الشـرفا لـلحرف
الفنـية وقصر الـعمال بـشبرا اخليـمة. كما
ــاذج مـــشــغـــوالت نــتــاج شـــاهــدوا عـــرض 
ورش اإلدارة الــعــامــة لـــلــقــريــة إلى جــانب
ـــنــتـــجــات الـــورش الـــفــنـــيـــة الــتى مــعـــرض 
أنـتجـتـها اإلدارة الـعـامة لـلـمرأة. بـاإلضـافة
إلـى مــعـــرض فـــنى لـــلــحـــرف الـــبــيـــئـــيــة من

مصر. 
كما تـفقد الـضيوف  مـكان درواية الـسيرة
الـــهاللـــيـــة حــيـث اســتـــمـــعــوا إلى الـــشـــاعــر
الــشــعـبـى أحـمــد الــســيــد حــواس وفـرقــته
وخـــيــمـــة مــرسى مـــطــروح حــيـث شــاهــدوا
العرض الفـنى الذى قدمته وقدمت فرقة

تميزة. التنورة عروضها التراثية ا
وأعــقب ذلك جــولــة شـاهــدوا فــيـهــا فــرقـة
كـــفـــر الـــشـــرفـــا لإلنـــشـــاد الـــديـــنـى مــرورا
بـــاحلــارة الـــشــعـــبــيـــة الــتى تـــضم األراجــوز
والـعــرائس وخـيـال الـظل وصـنـدوق الـدنـيـا
والـغناء الريـفى واحلكى الشـعبى واإلنشاد
الــصـوفى والــتــنـورة بــاإلضـافــة إلى ورشـة

شــهـدت قـلـعـة صالح الــدين األيـوبى خـتـام
فعالـيات لـيالى رمـضان الـثقـافيـة والفـنية
الــتى نـــظــمـــتــهـــا هــيـــئــة قـــصــور  بـــحــضــور
الوزيـرة عـائشـة عـبد الـهـادى وزيرة الـقوى
الـعـامـلة ود. أحـمـد مـجـاهـد رئـيس الـهـيـئة
وبــــــعـض قــــــيــــــادات الــــــهــــــيــــــئــــــة وكــــــان فى

زمار البلدى.  استقبالهم فرقة ا
تفـقدت وزيـرة الـقوى الـعامـلـة ود. مجـاهد
جـــنـــاح أتــوبـــيس الـــفن اجلـــمـــيل وأشــادت
شروع من شـارك فى ا بـإنتاج األطـفال ا
أبــنـاء أقــالـيم مــصــر اخملــتـلــفــة بــاإلضـافــة
إلـى إنــــتــــاج األطـــــفــــال من الــــرواد لـ 150
عـمال فــنـيـا كـمـا أشـاد د. مـجـاهـد بـفـكـرة
مـــشـــاركــة األطـــفـــال فى صـــنع الـــفــوانـــيس
الـتــقـلـيــديـة مـؤكــداً عـلى دورهـا فـى تـأكـيـد
الهوية وإرتباط األطفال بالفنون الشعبية
كما أشاد باللـوحات اجلدارية ومنها لوحة
احـــتـــفــالـــيـــة احلـــارة الــشـــعـــبـــيـــة فى شـــهــر
رمـضان وباألعمـال اجملسمة الـتى أنتجها
أطـفـال مــكـتـبـة إمـبــابـة الـعـامـة لــلـمـعـاقـ

ـكـتـبـة تعـمل وتـسـتـقـبل األطـفال وأكـد أن ا
بــدلــيـل أن إنــتــاجــهم مـــوجــود فى الــعــرض
عكس ما يشـيعه البعض عن توقف نشاط
ـشرف ـكـتبـة وقـد أكـدت سامـيـة شـبل ا ا
الــعـــام عــلى أتـــوبــيـس الــفن اجلـــمــيـل عــلى
مــشـاركــة أطــفـال مــكــتـبــة إمــبـابــة فى أربع

حكى القلعة. ورش متتالية 
 وأبـــدت الـــوزيـــرة عـــائـــشـــة عـــبـــد الـــهـــادى
إعــجــابـهــا بــفــكــرة أتــوبــيس الــفن اجلــمــيل
ـواطـنـة ونــشـر الـثـقـافـة ودوره فى تــأكـيـد ا
الـفــنـيــة بـ األطــفـال فى مــخـتـلـف أقـالـيم

ضيوف حفل
اخلتام استمتعوا
بالسيرة الهاللية
وعروض األراجوز
وإبداعات
األطفال
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ن اخلشاب  د. أ
يكتب: قراءة هادئة
فى قرار ضم الفرق
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