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يقلب الفنـان جمال إسماعيل دفتر
ذكــريــاته عـــائــداً إلى بــدايــة تــعــرفه
درسة اخلديوية سـرح فى ا على ا
الثـانويـة حـينـما شـارك فى فـريقـها
لــلـتــمــثـيل فــيــقــول: كـان يــدربــنـا فى
درسى أساتذة من فريق التمـثيل ا
كـــبـــار األســمـــاء وقـــتـــهـــا من أمـــثــال
مــحــمـــود عــزمى ومــحـــمــد الــســبع
مـحـمد بـدوى والـذين تـعـلمـنـا مـنهم
الــكـثــيـر وكــنـا نــقــدم عـروضــنـا فى
دارس أمـام جلـنة مـسـابقـات بـ ا
ـــســـرحـــيـــ تـــضم زكى مـن كـــبـــار ا
طــلـــيـــمــات وحـــســـ ريــاض وعـــبــد

الوارث عسر وغيرهم.
ــــــســــــابــــــقـــــات وفـى إحــــــدى هــــــذه ا
نـصـحـنى زكى طـلـيـمـات بـأن أتـقدم
ـــســـرحـــيـــة إلى مـــعـــهـــد الــــفـــنـــون ا

عهد. وبالفعل التحقت با
سرحى ويضيف: بـدأت مشوارى ا
فـى الـفــرقـة الــنـمــوذجــيـة لــلـمــسـرح
الـشــعـبى والـتى كــانت نـواة لــتـكـوين
ـــســـرح الـــقـــومـى وبـــعـــد تـــوقـــفـــهـــا ا
ـــــســـــارح تـــــقــــــدمت لــــــلـــــعــــــمل فـى ا
ـدرســيـة بـاإلســكـنــدريـة وبــظـهـور ا
مــــســـرح الـــتــــلـــيـــفــــزيـــون عـــام 1960
ــــدرسى ـــــســـــرح ا اســــتـــــقـــــلت من ا
ـــســــرح الـــتــــلـــيــــفـــزيـــون أللـــتـــحـق 
وقــــدمـت من خـالله عـــــدة عــــروض
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«كـــمــان» (األقـــصــر) ومـــحـــمــد مـــحــمـــد زيــدان
«نـــــاى» (أســــــوان) وحــــــســـــام حــــــســـــنـى «عـــــود»
(أسـيوط) ومـحـمـد سعـد عـمـر «طبـلـة» الوادى

اجلديد.
حـضر حـفل اخلتـام طلـعت مهـران رئيس إقـليم
وسط وجــنـــوب الــصــعـــيــد الـــثــقــافـى ود. عــبــد
ـركــزيـة الــوهـاب عــبـد احملــسن رئــيس اإلدارة ا
لـلشـئـون الـفنـيـة والفـنـان أحـمد إبـراهـيم مـدير
وسيقى بالـهيئة ود. رتيبة احلفنى عام إدارة ا
والـفـنـانـان مـحــمـد قـابـيل وعـبـد احلـمـيـد عـبـد

الغفار أعضاء جلنة التحكيم.
نيا كان حفل االفتتاح قـد شهد قيام محافظ ا
د. أحمد ضياء الـدين ورئيس الهيئة د. أحمد
مـجـاهـد بـتـكـر أعـضـاء جلـنـة الـتـحـكـيم ومـنح
كل مــنــهـم درعى الــهـــيــئــة واحملــافـــظــة وكــذلك
ـــنــيــا ســـهــيــر ثـــابت مــديـــر عــام فــرق ثـــقــافــة ا

نيا. والفنانة شيرين ابنة محافظ ا

ــنــيـــا خاللــهــا ثـالثــة أيــام شــهـــدت مــحــافـــظــة ا
ــنـيـا لـلــمـوسـيـقـى الـعـربـيـة فـعـالـيــات مـهـرجـان ا
الـذى نـظــمـته هـيــئـة قـصـور الـثــقـافـة فى ذكـرى
مـرور 85 عــامـاً عـلـى وفـاة فـنــان الـشــعب سـيـد

درويش.
ـهرجـان قـام د. أحـمد ضـيـاء الدين فى ختـام ا
ـنيا ود. أحـمد مجـاهد رئيس الـهيئة محافظ ا
ـهــرجـان حــيث حــصـلت فــرقـة بــتــوزيع جـوائــز ا
ـركـز األول ـنــيـا لـلــمـوسـيــقى الـعــربـيـة عــلى ا ا
ركز الثالث. ركز الثانى وأسيوط ا وسوهاج ا
وفى الغناء الفـردى «نساء» فازت شيماء حسن
ـــــركـــــز األول ومـــــنى مـــــحـــــمـــــد (ســــــوهـــــاج) بـــــا
ــنــيـا) (أسـيــوط) بــالــثــانى وشــيــمــاء مــحــمــد (ا
بالـثالث بـينـما حـصل محـمد عـباس (سـوهاج)
ـركز األول فى الـغنـاء الفـردى رجال وحسن با
ـــنــيــا) بـــالــثـــانى وعــمــر شـــحــاتــة إســـمــاعــيل (ا

نيا) بالثالث. وصالح رضوان (ا
وفـى مـجــال الـعــزف الـفــردى فــاز مـحــمـد عــبـد
ـنيـا) ومحـمد محـمد مـحمد احلـكم «إيقاع» (ا
مـهران «قانون» (األقـصر) وفليب مـنير موسى

تكر
 رتيبة احلفنى
ومحمد قابيل
 وعبد الغفار
وسهير وشيرين

« اجلحيم فى األعلى»
 نص  للنمساوى باور

ـسرح الـكومـيـدى إن هدفه مـقـبول أن يـقـول مديـر ا
ــسـرح من خالل عـروض إعــادة اجلـمـهــور إلى هـذا ا
محـترمة تـناقش هـموم النـاس بشكل سـاخر وترسم
الــبـــســمــة عـــلى وجــوهـــهم.. مــقـــبــول أن يــقــول إن
الـضـحك مـطـلوب بـشـدة هـذه األيام وأن مـا يـشـغله

هو أن يضحك الناس.
ـسـرح الكـوميـدى إن هدفه أن تـعود أن يـقول مـدير ا
ـضحك بعينه.. سرح فهذا هو ا "الهاها" إلى هـذا ا
كـلـمة "الـهاهـا" فى حد ذاتـها تـعـكس طريـقة تـفكـير
سرح الكوميدى.. الكلمة طالعة من األستاذ مدير ا

بقه زى العسل.. و"الهاها" نار.. نار مش عسل.
"الــهــاهــا" هـذه تــنــفع فى مــلــهى لــيـلـى.. تـنــفع فى
اســكـتش تــقـدمه ســمـيـحــة صـديـقــة الـطــلـبـة.. فى
مسـرح الدولة تـبقى كارثـة.. القهـقهة مـقبولة.. هى
ـا زيـادة.. لـكن "الـهـاهـا" كـلـمة تـسـاوى "الـهـاهـا" ور
سرح الكوميدى سيئة السمعة.. ياريت يكون مدير ا

مش قاصدها.. تبقى مصيبة لو كان قاصدها.
ـسـرح الـكــومـيـدى إلى طــريـقـة أخـرى فى يـحـتــاج ا
التفكير طريقة ال تعرف "الهاها".. أنا عن نفسى ال
عاجم.. أعرف مـعنى "الهـاها" بحـثت عنهـا فى كل ا
الـوسـيط والـوجـيز ومـخـتـار الـصحـاح والـقـاموس
احملـيط ولـسـان الـعـرب لم أطـلع بـعـد عـلى مـعجم
ـسـرح الـكـوميـدى.. أكـثـر الـله مـن معـاجـمه مـديـر ا

وهاهاته.
الــكـومـيــديـا فى مـصــر لـيـسـت بـخـيــر.. من يـدعـون
القدرة على كتـابة نصوص كومـيدية دمهم يلطش..
سـطحـيـون إلى درجة الـفجـاجـة.. دلونى عـلى كاتب
كــومـيــدى يـســتـطــيع فـعالً أن يــعـيــد اجلـمــهـور إلى
ـسـرح الـكــومـيـدى من خالل نص شــديـد الـعـمق.. ا
شـديـد الـسـخـريـة.. يـفـجـر الـضـحـكـات نـعم.. لـكـنه
يـثيـر األسئـلة ويـقـول شيـئاً فى الـنهـاية... دعك من
مـســرح الـقــطـاع اخلــاص ومـا يــقـدمه مـن نـصـوص
ــر ضـاحـكـة.. مـجـرد يـدعى أنـهــا كـومـيـديـة.. هى 
ـهم أن يكون هـناك جنم يـشيل اللـيلة.. إفيـهات.. وا

أو "فاتنة" جتيب الزبائن.
كـتـاب الـكومـيـديـا فى مـصـر مـضـروبـون.. كـتـابـاتهم
تــايـوانى. إفـيــهـاتـهـم صـنـاعى.. خــبـراتـهم بــاحلـيـاة
محدودة.. أعتبرهم مجموعة من السادة "السواح"..
ـرون عـابـراً عــلى األشـيـاء دون قــدرة عـلى الـتـأمل

والتحليل.
ستقول إنى أضـعهم جميعـاً فى سلة واحدة.. وأقول
ا لك نـعم أضعـهم جمـيعـا فى صفـيحـة واحدة.. ر
بـعضـهم موهـوب فعالً.. لـكنه يـفضل شـغل "السوق"

الذى يجلب "الهاها" و"األوبيج".
ـسرح الكوميدى ال تلك هى مشكـلة األستاذ مدير ا
توجد نـصوص كوميـدية محتـرمة.. لذلك تصور أن
ضالته ستـكون فى "الهاها".. "الـهاها" تشبه الواوا..
فإذا كان من عـشاق بوس الـواوا.. فليـتوكل على الله

رة!! ويبوس الهاها با
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 جمال إسماعيل:  كسبت الرهان على «حسب الله بعضشى»
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األول فــــــالـــــــدور فـــــــجـــــــر قـــــــدراتى
وطــاقــاتى الــفــنــيــة ومــنه انــطــلــقت

للعمل فى القطاع اخلاص.
ويــــواصل: فـــتــــرة عـــمــــلى بـ«ســــيـــدتى
اجلـمـيـلة» عـامـرة بـالـذكـريـات التى ال
تنـسى ومـنهـا مـوقف اسـتثـنـائى حيث
ــــهـــــنــــدس فـى أحــــد يـــــدخل فـــــؤاد ا
ــشـاهــد وكـان هــنــاك ثالثـة بــرامـيل ا
فروض أن يرفع أغطيـتها وكان من ا
يـعيدهـا مرة أخرى وبـعدها أدخل أنا
وفى أحـد األيــام نـسى فـؤاد أن يـضع
غـــطــاء الـــبـــرمـــيل الـــثـــانى ألدخـل أنــا
وأقـفز وأنا أغـنى على الـبرميل األول
وألنـــــنـى حـــــافـظ خـــــطـــــواتـى جـــــيـــــدًا
فـقـفـزت عــلى الـبـرمــيل الـثـانى ألجـد
نـفــسى بـداخــله ولـكــنــنى تـعــامـلت مع
ـوقف وكـأنه بــداخل الـعـرض وأخـد ا
الــبـــرمــيل يــتــدحــرج وأنــا أغــنى حــتى
ــســـرح أخــذ وصـــلت إلـى مــقـــدمـــة ا
ـشـهـد تـصــفـيـقـًا حـادًا وحـاول فـؤاد ا
ـهـنــدس أن يـجـعل مـا حــدث يـتـكـرر ا
فـى كل لـيـلــة عـرض ولـكــنـنى رفـضت
رغـم جنــــاحـه ألنــــنـى رأيت أنـــــنـــــا لــــو
تعمـدناه فـلن يخرج كـما حدث يـومها

بطبيعته وبالتلقائية التى قدم بها.

مــــــــــــنــــــــــــهـــــــــــا (شــىء فـى صـــــــــــدرى)
و(األرض) وغــــــيـــــــرهـــــــا لــــــتـــــــكــــــون
مـسـرحــيـة (سـيـدتى اجلــمـيـلـة) هى
الـنقلة اجلـذرية التى غـيرت حياتى
ـسـرحيـة كـليـة.. شـاركت مع فؤاد ا
ـــهــنــدس فى عــرض (الــســكــرتــيــر ا
الـفنـى) فعـرفـنى وأعـجـب بقـدراتى
الـفـنيـة وكـذلك اخملرج حـسن عـبد
الــــسالم الــــذى كــــان زمــــيـالً لىَّ فى
ــرحـــلـــة الــثـــانــويـــة وكـــنــا مـــعــاً فى ا
ـــســرح الـــشـــعـــبى ولـــذلـك  قـــامــا ا
بــــتــــرشـــــيــــحـى لــــدور (حــــسـب الــــله
ـجـرد قـراءتى لـلـدور بـعـضـشـى) و
حتــمــست له فـــهــو فــرصــة ال تــأتى
للممثل سوى مرة واحدة فى العمر
وأنا وقتها كـنت فى مقتبل الشباب
ــســـتــحـــيل أن أرفــضه فــكـــان من ا
وحـتى أشارك كـان البد من الـتفرغ
الـكـامل لـلـدور ولم يـكن فى مـسـرح
الــتـلـيـفــزيـون بـعــد انـضـمـامه لــهـيـئـة
ــسـرح فـرصـة لـلــحـصـول عـلى أى ا
نــــوع مـن اإلجـــازات فــــاخــــتـــرت أن
أسـتقـيـل من مـسـارح الـدولـة.. وقد
كـــســـبت رهـــانى عـــلى جنـــاح الــدور
فــكـان أى نـاقــد يـكــتب عن الـعـرض
البد وأن يتنـاولنى فى مقالته حيث
كـــانــوا يـــعـــتـــبـــرونــنـى بــطـل الــفـــصل

جمال إسماعيل
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 عصام  السيد
 يرفض أن يكون فرعوناً 
حو آثار السابق

 «عايدة» سيدة أمريكا الفرعونية فى حلبة النار

 إبراهيم فتحى يكتب من لندن
إعادة بناء مسرحية

بيرانديللو 

 «عايدة» سيدة أمريكا الفرعونية فى حلبة النار «عايدة» سيدة أمريكا الفرعونية فى حلبة النار «عايدة» سيدة أمريكا الفرعونية فى حلبة النار «عايدة» سيدة أمريكا الفرعونية فى حلبة النار «عايدة» سيدة أمريكا الفرعونية فى حلبة النار

 حمدى طلبة : 
ذهبت مع والدى للعمل
فأصبحت مخرجاً مسرحياً

نيا وأسيوط وسوهاج حتصد جوائز سيد درويش ا

 دويتو غنائى خالل فعاليات مهرجان سيد درويش د. ضياء الدين ود. مجاهد يكرمان الفنانة شيرين 
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وسيقى األول الذى حمل اسم «فنان الشعب» فى مهرجان ا

cyan magenta yellow black File: 1-32 new 11�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

تحدين.. وبدءوا يعرضون مسرحياتهم نشقون قد أنشأوا فرقة الـفنان ا > كان الفنانون ا
تـحدين لو وجـد النص اجليد. سـرح الكومـيدى يسـتطيع أن يـنافس ا وكانت قـناعتنـا بأن ا

سرحية. فنحن نؤمن بأن النص هو البطل األول فى ا

> كان ألفريد فرج يستطيع أن يجعل بطله يتكلم اللهجة الشامية
وقـد فعـلـهـا باقـتـدار فى مسـرحـيات أخـرى لـكـنه فضل أن يـتـحدث
ا ال يـخرج عن جوازات اجلمـيع لغة عـربية اقـتبسـت من العامـية 

الفصحى السمحة بشكل عام.
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

15  من  ديسمبر2008  العدد 1575  من  ديسمبر2008  العدد 75

فى أعدادنا القادمة 

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دوالراً

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(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

 > مدرسة كمنتاجى للموسيقى بفلسط استضافت أكثر من 100 طفل فى اخمليم الدائم للموسيقى فى ست مدن فلسطينية.

سرح متابعات نقدية لفعاليات مهرجان نوادى ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 > الفيلم الفلسطينى الروائى الطويل ألم والرمان للمخرجة جنوى جنار فاز بجائزة سان سبستيان .

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية :  رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم األخبار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 
للفنان
ى العا
رينوار

 بازل 1
قراءة فى
فضاء النص
وتقسيماته
وبنيته
الزمنية
صـ10

 شخصيات
 ال تتغير
مواقفها رغم
تداول
القبعات
وتغير
األماكن
صـ14

 حاول
 مرة

 أخرى 
وبطولة

السينوغرافيا
فى 

مهرجان شبرا 
صـ9

 تظاهرة
فنية  بقصر
العمال
حتتفى

بظهور جنوم
جديدة
صـ12

 مسرح األقنعة
والفرجة الشعبية
 فى مصر الفرعونية

صـ27

 مجموعة 
من  مبدعى
سرح فى ا
األقاليم
يرصدون

سلبيات جتربة
النوادى

وينادون «حلظة
من فضلك» 

صـ8

 حـــــــ يـــــــلـــــــتـــــــقى
الــتـــاريخ بـــالــدرامــا
تـــتــوقف األنـــفــاس
فـرغم تقـد أوبرا
عايدة فى عدد من
ـية إال ـسـارح العـا ا
أنـهـا الزالت تـدهش
الــعــالم فــهى قــصـة
مــصــريـة يــونــانــيـة
فــــــرعــــــونـــــيــــــة عن
عــايـدة وعــاشـقــهـا
وقـد أثنى كـثير من
الـنـقاد عـلى عـايدة
«األمـريــكـيـة» الـتى
تـظـهر روح وعـظـمة
الـــفـــراعـــنـــة  عـــبــر

رؤية جديدة.
صـ24

لوحة الغالف
 عصام السيد:
هدفى إضاءة
مسارح
األقاليم
ومستعد
لتحمل
سئولية ا
 فى حالة

الفشل صـ6

 إبراهيم فتحى يكتب من لندن عن إعادة
مسرحية «ست شخصيات تبحث

 عن مؤلف وإعادة تشكيل النص»  صـ26

أعظم ساخر فى التاريخ

 من كتاب «حالم بالعدل - مسرح
ألفريد فرج» تأليف د. زكى محمد
عبدالله - الهيئة العامة لقصور
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مصطلحات الغرب
 وتغريب الشباب

ـسرح ح شـبـاب ا يـا لـهـا من غـرابـة ودهـشـة حـ أ
سرح وال معرفة لكون خبرة كـبيرة بفن ا ن ال 
كــافــيــة وال ثــقـــافــة عــمــيــقــة وهم يــنــادون بــالــتــمــرد
ـسرح فـردات "الـتجـريب وا واخلروج ويـتـشدقـون 
ـــعــــتـــاد" دون امـــتالك ــــســـرح ا ـــســـرح" و "ا داخل ا
ـــســـرح الــتـــقـــلـــيــدى ــكـــنـــهم من جتـــاوز ا رصـــيـــد 
ـدارس والرؤى اهـر ال بـد وأن يـعبـر ا ـسـرحى ا فا
والــنــظــريــات والـــعــروض الــتى يــرى أنــهــا أصــبــحت
ـة وهل القـدم وحـده ضد اجلـمـال وهل على قـد
اخملــرج أن يـــتــمـــرد جملـــرد الــتـــمـــرد وهل عـــلــيه أن

ــصـطــلـحــات دون جتـذيـر لــهـا فى أرض يــتـشــدق بـا
الــواقع فــالـــنــقــاد يــســتــوردون أفـــكــارهم والــشــبــاب
يـتلـقون عـنـهم ونحن كـمـشاهـدين واعـ حيـرى ب
رؤيـة ناقـد مـستـغرب وحـذلـقات مـخـرج متـمرد دون
وقف من أساس مـعـرفى أو ثـقـافى يـتـيح له هـذا ا
ـســرح عــلـيــكم تــوجــيه هـؤالء هــنــا أقـول يــا رجــال ا
سرح الـشبـاب بدالً من تـشجـيعهـم على االسـتالب 
ومصطلحات الغرب دون رصيد معرفى يحميهم.
صالح نور الدين شوشة
قار للمسرح - دمياط

توثيق الرسائل العلمية 
طّبل" و "التطبيل فى ا

كــثــر احلــديث فى الــدوريــات واجلــرائــد عن عــصـر
التوثيق وقواعد البـيانات ومازلنا نفتقد إلى قاعدة
سرح للبيانات جتمع الـرسائل العلمية فى مجال ا
اجـسـتـير والـدكـتوراه فى ؤكـد أن عـدد رسـائل ا فـا
ـعــاهــد والـكــلــيـات اخملــتــلـفــة فى جــامـعــات مــصـر ا
ن يـرصــدهـا ويـوثــقـهـا ـيـة الــفـنــون بـحـاجــة  وأكــاد
حـتى تـتـاح بـيـانـاتهـا لـطالب الـعـلم وحـتى ال يـقع أى
طبل" دارس فى التـكرار ويـصبح كـمن "يطبـل فى ا
ـهـتـم من هـنـا أنـاشـد د. سـامح مـهـران وهـو من ا
ـــصـــرى أن يــوجـه بــعض ـــســرح ا بـــتـــوثــيـق حــركـــة ا

ــيـة الــفــنـون بــالــقـيــام بــهـذا أسـاتــذة وبــاحـثى أكــاد
الدور الذى يعد الزمًـا وضروريًا للبحث العلمى فى
ــســرح وأثق تــمــام الــثــقــة أنه يــقــدر الــعــلم مــجــال ا
ــهــدًا إال بــتــوثــيق والــطــريق إلــيه الــذى لـن يــكــون 
الــرســائل الــعـلــمــيــة الـتى دفـن بـعــضــهــا ولم يــنل مـا

يستحقه من نشر أو إضاءة.
محمد الصفتى 
طالب دراسات عليا
سرح فى مجال ا

متى تتوقف ماكينة النقد
االنطباعى?

تابعت الـتغطيـات النقديـة لعروض مهـرجان النوادى فى
دورته الثامـنة عشـرة فى نشرة "مـسرحنـا" التى صدرت
ـهـرجان واحلـقـيـقـة أن الـنـشـرة يـقف وراءها ـنـاسـبـة ا
ــكـن تــقــديــره خــاصــة إخــراجــهــا ومــحــتــواهـا جــهــد ال 
الحــظـات عــلى وتــبــويـبــهــا لــكــنــنى لى مــجــمــوعـة مـن ا

هرجان منها: بعض ما كتبه نقاد ا
1- تــفـاوت مــســتـوى الــنــقـاد وكــأن كل واحــد يـكــتب عن

عرض مختلف عن الذى كتب عنه زميله.
ـسرحية 2 -راوح مستـويات الكـتابة بـ حكى أحداث ا

سرحى. وب التحليل الفنى لعناصر العرض ا
3 - قسوة بعض النقـاد وكأنهم يكتبون عن عمل خملرج
راسخ امـتلك كل أدواته ووفرت له كل احـتياجـاته بحيث

تنتظر منه ذلك الكمال الذى يطلبه النقاد.
4 - تـفـاوت الـرؤى بـ مــادح ومـهـاجم لـنــفس الـعـنـصـر

فى الـعـرض وكـأن النـقـد ال قـواعـد له وال نـظـريات 
ترسيخها.

أيـها السادة النقـاد إلى متى سنظل نقـرأ هذه الكتابات
االنطـباعيـة التى حتـتاج إلى تـدقيق وعودة إلى األسس

النقدية التى ينبنى عليها النقد?!
أحمد سيد عطيات الله
تعاطف واحملب أحد ا
سرح لتجربة نوادى ا

سرح دراسة أين أدرس ا
متخصصة?

سرح وأحد أحالمى أنا نـيرم مـحمد خشـبة خريـجة كليـة اآلداب - قسم تاريخ وأعـشق ا
سرح ـسرح دراسـة متخـصصـة ألربط ب دراستى لـلتـاريخ وا أن أكمل دراستى فى مـجال ا
وال أعــرف إلى أى جـامـعـة أتــوجه لـكى أعـمـق دراسـتى الـتى أحــبـهـا خـاصــة وأنـا والـدى كـان
رحـمه الـله أحد احملـبـ والعـاشـقـ للـمـسرح وقـد تـرك لى مـكتـبـة ضخـمـة جتـمع أهم كتب

صرى. سرح ا ا
نيرم محمد خشبة 
خريجة كلية اآلداب
تسعـد "مسرحنـا" ح يدخل للـمسرح هواة جـدد وتسعـد أكثر ح تـتسع محبـتهم لتصل
ـسـرح خـاصة نـظم وجـامـعـات مـصر أصـبـحت حـافـلـة بدراسـات األدب وا إلى طـلب الـعـلم ا
ـيـة الـفـنـون عـمـومًـا هـذا جـامـعـات عـ شـمس والـقـاهـرة وحـلـون ومـعـهـمـا بـالـطـبع أكـاد

سرح إن شاء الله. اختيارك وننتظرك يا نيرم باحثة وناقدة فى مجال ا

رنـــانــــة فى آذانــــنـــا وعــــقـــولــــنـــا مــــصـــحــــوبـــة
بــسـخـريـته وابـتـسـامـاتــنـا ومـهـمـا نـسـيـنـا فال

كن أن ننسى منها قوله.
عــنـدمــا يـفــعل الـرجل الــغـبى شــيـئًــا يـخـجل
منه فـإنه يقـول دائمًـا إن هذا هـو ما أماله

عليه الواجب!
إن اجلـندى الـبريـطـانى يسـتطـيع أن يواجه
بــــــــجــــــــرأة أى شـىء إال وزارة احلــــــــربــــــــيــــــــة

البريطانية!
من أوتـى الـــقـــدرة فَـــعَل ومن سُـــلـــبَـــهـــا عـــلمّ

ووعظ!
ال يـــوجــد كـــاتـب بـــارز - حــتـى وال الـــســـيــر
والـتر سكوت بـاستثنـاء هوميروس وحده -
ــكن أن أحــتـقــره تــمــام االحــتـقــار مــثــلــمـا
أحــتــقــر شـــكــســبــيـــر عــنــدمــا أقـــيس عــقــله
ـــدعــــاة الرتـــيـــاحـى حـــقًـــا أن بـــعــــقـــلى إنـه 

أخرجه من قبره وأقذفه باألحجار!
إنـــهـم يــــقـــولــــون.. مــــاذا يــــقــــولـــون.. دعــــهم

يقولون!
 د. ألفريد ألفى حبشى
شبرا - القاهرة

الـكـبـيـر" (1917) وقـوف "يـولـيـوس قـيـصـر"
بـــ يــدى أبـــو الــهــول فـى ضــوء الــقـــمــر فى
مــســرحــيـــة "قــيــصــر وكـــلــيــوبــاتــرا" (1901)
وقــوف "تـــلـــمــيـــذ الـــشــيـــطــان" (1901) أمـــام
قصلة لهى ثالثة أمثلة تؤكد لنا أن برنارد ا
شــو ال يـقل بــأى حــال عن عـبــقـرى فــذ ّلـبى
شـعـوًرا داخـلـًيـا لـتـوصـيل هـدف أخالقى أو
فنان صعد سلم اجملد من أول درجاته فبلغ
قـمته. ولن يـفوتـنا فى الـنهـاية أن نـذكر أهم
ـسـرحـيـة والـنـقديـة بـحـسب تـاريخ أعـمـاله ا
نـــــشـــــرهـــــا وهـى: بـــــيـــــوت الـــــرجـــــال األرامل
ــغــازل (1893) مــهـــنـــة الــســـيــدة ُ (1892) ا
وارين (1893) كـانــديـدا (1898) اإلنــسـان
والـــســـوبـــرمــان (1903) بـــربـــارة الـــعــظـــيـــمــة
(1911) أنـــــــدروكـــــــلـــــــيـس واألســــــد (1913)
بجماليون (1913) القديسة جون (1923)
رأة الذكـية إلى االشتـراكية (1923) دلـيل ا
عـربــة الـتــفـاح (1930) فى األيـام الــذهـبــيـة
لـلـمـلك تـشـارلـز ا طيب (1939) صـور ذاتة
(1949). ولــقـــد تــوفـى بــرنـــادر شــو عــام 19
عن عمر يناهز 95 عاًما ولكن بقيت كلماته

قـبل بوسـام االستحـقاق! وفى عام 1925
ــا لـتــأخـر رفض جــائـزة نــوبل لـآلداب ر
وصـولـهــا إلـيـهـا (69 عـامًــا). لم يـكن فى
نـبر السـياسى أو حتـى الصحـافة التى ا
كـــان مـن أعــــظم مــــجــــادلــــيـــهــــا مــــتــــســــعـــاً
الســـتــــيــــعـــاب قــــدرة شـــو الــــهـــائــــلــــة عـــلى
اجملادلة لذا فقد حمل كل هذه األوراق
ـسـرح الـذى كــان يـعـشـقه الـرابـحــة إلى ا
ــــــســـــرح - فـى ذلك والـــــذى كــــــان - أى ا

الوقت يغط فى نوم عميق!
لقـد أعطى شـو لـلمـسرح أشـيـاء أخرى غـير
مـجـرد األفـكـار فـقـد كـانت هـنـاك سـخريـته
من مسـرح الـفانـتـازيا واألشـعار الـغـارقة فى
ــقــابل ظــهـرت الـرومــانــســيــة الــبـلــهــاء فى ا
ــتـألق رؤيـته الــواضـحــة وأسـلــوبه الــواقـعى ا
وقـد حــدث كـثـيـرًا أن تـسـلل أسـلـوب اجلـدل
ـــنـــاظـــرة إلى حــــوارات مـــســـرحه لـــتـــلـــقى وا
الــضــوء عـلـى مـنــاطق من الــنــفس الـبــشــريـة
أبعـد بكـثيـر من أن يـتنـاولهـا الروائى الـعادى
وت ـعتاد فى احلوار. إن سكرة ا بأسلوبه ا
عند الـكابـ شو أوفر فى مـسرحيـة "البيت

ـــمـــارســـة الـــنـــظـــريـــات انـــتـــقـل شـــو إلى ا
ـــســـاعـــدة مـــســـرح اجملـــتـــمع الـــعـــمـــلـــيـــة 
سـرح التجـارى من خالل إنتاج وكـذلك ا
ــــســــرحــــيـــات الــــتى كــــتــــبـــهــــا فى بــــعض ا
الـبداية. أما مـسرحية "جـزيزة جون بول
األخـرى" فـقــد كـتـبـهـا عـام 1907 عـنـدمـا
ــشــكـلــة األيــرلــنــديـة عــلى ســطح طــغت ا
الـسـيــاسـة اإلجنـلـيـزيـة ومـعـهـا حتـوّل شـو
من رجـل فــــكــــر إلـى شــــخص مـن عــــامــــة
الــشـعب الــذى يـكـتــوى بـنــار هـذه األزمـة
ع بـدرجة فى ذلك الـوقت كـان جنم شو 
كــــافـــيــــة ولم يــــتـــســــبب مــــوقـــفـه هـــذا فى
انــطـــفــاء جنـــمه أو تـــوارى شــهـــرته فـــقــد
ازدرى بـاجملــتــمع  اإلجنــلـيــزى بل أنــهــكـة
ـعـروفــة واتـهـمه بـســخـريـته األيــرلـنـديــة ا
ـشـاعـر والرضـا عن الـنفس دون بتـبـلد ا
مــبــرر. وقــد حــفــلـت حــيــاة شــو بــأعــمــال
كـثــيـرة ورغم ذلك فـقــد رفض لـقب لـورد
ووسام االستـحقاق عام 1924 قائالً "إنه
ال يـريـد أن يجـلس فى مـجـلس الـلوردات
وإنه شــخـصــيًـا قــد أنـعـم عـلى نــفـسه من

لـعـله من الـسـخف أن نـعـرّف جـورج بـرنـارد
ى شـو بـأنه كــاتب أيـرلـنـدى فــهـو كـاتب عـا
بـالتـأكـيد مـثل الـعـظـيم تولـسـتـوى.. وتعـتـبر
كـــتـــابــات "نـــيـــتــشـه" ومــســـرحـــيـــات "إبــسن"
ــتــمــيـز حــجــر الــزاويـة بـأســلــوبــهـا الــفــنى ا
لــنــزعــته الـــتــصــوفــيــة وزهـــده فى الــشــهــرة
الزائفة وهكـذا بدأ شو رحلته منذ بدايته
بــبـعض الـروايـات الـتى لـم تُـنـشـر ثم أصـبح
ــوســيــقى ثم نــاقــدًا مــحــتـرفًــا فى األدب وا

أخيرًا فى الدراما.
وقــد كــانت طــريــقــته فى الــنــقــد مــرّوعــة
كـمــا يـبـدو من خـالل مـجـمــوعـة دراسـاته
فـى األدب ومن خـالل كــــتــــابــــيه "جــــوهــــر
اإلبـــســـتـــرم" (1891) الـــذى يـــتـــنــاول فـــيه
أسـلـوب إبـسـن "مـذهب فـاجـنــر لـلـحـكم"
ــوســيـقى ـســرح وا (1898) ولــقــد كــان ا
مـــجـــرد أدوات يــعـــبّـــر خاللـــهـــا "شــو" عن
أفــــكــــاره ومـــعــــتــــقـــداتـه أو بـــاألحــــرى عن
مــواهــبه ورغــبــته اجلــامــحــة فى تــطــويــر
نزعات اجلنس البشرى وتطهيره من كل
أدران الــــــــــــــزيـغ أو االنــــــــــــــحــــــــــــــراف. ومـن
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ـشـاهـدين إال من خـالل هذه ـكن أن يـصل إلى ا > الـتـحـلـيل الـدقـيق مـا كـان 
سـرح اليـونانى الـقد ووظـفها الـوسيـلة.. الـتى استـرجعـها ألـفريد فـرج من ا

أحسن توظيف لتحليل مشاعر شخصياته وإبراز مكنونات أنفسهم.

سرحي جريدة كل ا
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اضى عرض مسرحية  تنيسى  وليامز «عربة اسمها الرغبة» للمخرج غسان مسعود.  > العاصمة السورية دمشق شهدت االسبوع ا
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سرحي جريدة كل ا

15 من ديسمبر 2008 العدد75
> تـعتبر مسرحية "عسكـر وحرامية" أجنح مسرحيات ألفريـد فرج جماهيريًا.. فقد بلغ
قاييس مـتوسط عدد رواد احلفلة الواحدة  448مـشاهدًا وكان هذا يعتبر عددا كبيرا 

تلك الفترة.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحى اسامة رؤوف انتهى من كتابة اولى جتاربه لسينما بعنوان «قاطع شحن» وجارى االعداد لبدء تصويره من اخراج سيد عيسوى.  > اخملرج ا
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بروفات «خيبتنا» بدأت فى مدينة سنبل

 محمد صبحى

الــتـجـارب الــنـاضـجـة واجلــديـدة الـتي
ــسـرح طـرحــهــا أبـنــاء الــنـوادى عــلى ا
طــيــلـــة عــشــرة أيــام أال تــســتــحق رؤى
نـــــقــــــديـــــة جــــــديـــــدة وتـــــواكـب أحالم
وطـمـوحـات هـؤالء الـشبـاب فـى مـسرح

مختلف?
ـــســرح ومـــعــهم إن مـــا قــدمه شـــبــاب ا
شبـاب النـقاد يفـتح بابًـا جديدًا لألمل
فى نــهــضــة مـســرحــيــة تــبــدأ من هـذا
الـــتـــجــمـع الـــشـــاب الــفـــوار بـــاألحالم
والزاخم بالـطموحات لـكن ما يدفعنى
لــــلــــتــــفـــاؤل يــــقـف بـــجــــانــــبه بــــعض
الحـظات الـتي الحظـتهـا فى كتـابات ا
شــبــاب الــنــقــاد الــتـى اتــسم بــعــضــهــا
واجـهة بـالـقسـوة نـعم أنا من عـشـاق ا
واجـهة الـتى تنـبنى فى سـياق لـكـنهـا ا
واهب وتوجيهها من االحتضان لهذه ا
بدالً من القـسوة الشديدة عـليها حتى
يـــتــــعـــلم هــــؤالء الـــشـــبــــاب من خالل
زمالئـهم الـنـقاد ويـقـفـوا عـلى الـعـيوب
ا كـسبـنا ـشكالت الـتى واجـهتـهم ر وا
ــــهـــــرجــــان الــــقــــادم بـــــعــــضــــهـم فى ا
كـمــخــرجـ مــتـمــيــزين بـعــد أن وعـوا
ــقــصــد لــقــد قـرأت الــدرس وفــهــمـوا ا
وتـــابـــعـت كل مـــا كـــتب عـن مـــهـــرجــان
الـــنــوادى وســـوف نــقـــوم بــحـــصــر أهم
إيــجـــابـــيـــاته وكـــذلك مـــا اعــتـــراه من
ســلــبــيـات لــنــدرســهـا ونــتــجــاوزهـا فى
األعــوام الــقــادمــة فــنــحن نــؤمن بــأن
نضبطة ال تنبنى من اإلدارة العلمية ا
ـا بقـراءة دقـيقـة لـواقع احلال فـراغ إ
حتـى تنهض بـالعمـل الثقـافى وضمنه
ــســرح فى أقــالـيم بــالــتـأكــيــد حــركـة ا
مــصــر الــتي ســنــوجه إلــيــهــا جــهــدنــا
ـواهب اجلــديـدة وطـاقــتــنـا لــتـظــهــر ا

للنور. 

15 من ديسمبر 2008

ؤجل سـرحى ا بـدأ الفـنان مـحـمد صـبـحى بروفـات عرضـه ا
ـسـرح بــعـد غـيــاب طـال سـتـة «خــيـبـتـنــا» والـذى يـعــود به إلى ا
أعوام بعد أن استقر على 20 وجهاً جديـداً يقدمهم كأبطال

للعمل.
صـبـحى أكــد تـمـسـكه بـاالسم الـذى اخــتـاره لـلـعـمل الـذى ألـفه
ـا يـحـمـلـه هـذا االسم من دالالت مـوحـيــة سـيـاسـيـاً ويـخـرجـه 

واقتصاديا واجتماعياً.
ــســرحى حــكـايــة رجل أعــمــال مــحب لــلـفن يـتــنــاول الــعـرض ا
واهب على غرار «ستار يطلق برنامجا تلـيفزيونياً الكتشاف ا
ـى» ومن خالل الــوقت الــذى يـــقــضــيه هــؤالء الــشــبــان أكــاد

حتـت الـــكـــامـــيـــرات تـــتـــكـــشف مـالبـــســـات الـــواقع الـــســـيـــاسى
واالجتماعى العربى.

رفض صـبحى الذى يواصل قيـادة البروفات فى مـدينة سنبل
ـوعـد الــنـهـائى هـو حتـديـد مــوعـد افـتــتـاح الـعـرض قــائالً إن ا

عندما يكون العرض جاهزاً.
ــــوسم وال أضــــحى وأضــــاف: ال أقــــدم عــــرضـــاً مــــرتــــبــــطـــاً 
بالقيمة الفنـية استجابة حلسابات السوق ليس ألننى ال أريد
أن أكـــسب ولــكـن ألنى أثق فـى جــمـــهـــورى الــذى يـــأتى فى أى

وقت.

أطفال ثقافة الفيوم قدموا..
افتكاسات أوالد الشوارع

 منتصر ثابت  أحمد زحام

أقـام فرع ثـقـافة الـفـيوم أسـبـوعاً لالحـتـفال
بـأعـيـاد الـطـفـولـة قـدمت خالله مـجـمـوعـة
من األنشطة الفنـية واحملاضرات الثقافية
إضــــــافـــــــة إلـى عــــــدد مـن االســـــــكــــــتـــــــشــــــات
سرحـية قدمهـا أطفال وشباب والـعروض ا

سرح الفيومى. ا
ــــســــرحى بــــدأت الــــعــــروض بـــالــــعــــرض ا
«افـــتـــكــاســـات» تـــألـــيف وإخـــراج أســـامــة
سند وبطولة: ولـيد خالد عثمان سمر
مــحـمــد عــبــد الـتــواب مــصـطــفى صالح
سـيـد ابـتــسـام أحـمـد سـعــد سـنـاء عـبـد
اجملــيــد ربــيع هــنــاء عــبــد اجملـيــد وهى
مــــســــرحـــيــــة كــــومــــيـــديــــة ســــاخــــرة تـــدور
ـصـرى أحـداثــهـا حـول أحـالم الـشـبــاب ا
ومــــا وصـــلـت إلـــيـه أفـــكـــارهـم من خالل
مـجــمـوعــة من الـشــبـاب يــقـررون افــتـتـاح
مـحـطـة فضـائـيـة تقـدم الـبرامـج التـافـهة
ــتــســيـدة ــســفــة بــاعــتـبــارهــا ا واألفالم ا
اً ومن خالل لــلـمــشــهــد اإلعالمى حــالــيــ

عرضها يتم السخرية منها بشدة.
وفـى إطـــــار االحــــــتـــــفـــــاالت ذاتـــــهــــــا قـــــدمت
مــســـرحــيـــة «صـــرخــة ألم» تـــألـــيف وإخــراج
مــوريس صــادق يـــوسف وتــمــثــيل األطــفــال
عـــبـــد الـــرحـــمـن ســـالم مـــحـــمـــد رمـــضـــان
إسالم إســــمــــاعـــيـل تــــوبـــة مــــحــــمــــد أمـــ

مـحـمـود رجب أمـيـرة عـبـد الـتـواب أسـمـاء
مـحـمـد خـالـد عـصـام مـحـمـد جـمـال عـبـد
ـسـرح اسـكـتش الـعـظـيم كـمـا قـدم شـبـاب ا
«أوالد الــــشـــوارع» تــــألــــيـف بـــاسـم مــــحــــمـــد
وإخـراج هـنـاء عـبـد اجملـيـد وتـمـثـيل أسـامة

سند وليد خالد مصطفى صالح.
وقــد جتـــمــعت مــدارس الـــفــيــوم وأطـــفــالــهــا
ـــشــــاهــــدة هــــذه الــــعـــروض الــــتـى حـــظــــيت
باهـتمـام كبـير من مـسئـولى النـشاط بـقيادة
الكاتب مـنتصـر ثابت مديـر عام فرع ثـقافة
الفيوم وبحـضور الكاتب أحمد زحام رئيس

إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

 عادل جمعة 

صراع اجلن واإلنس
على مسرح الساقية
ــســـتــقـــلــة بــدأت فــرقـــة «مــســـرحــجــيـــة» ا
ـــــســـــرحى «وداعـــــاً بـــــروفـــــات الــــــعـــــرض ا
ه عـلى مـسـرح مـنــزلى» اسـتـعـداداً لـتـقـد
ســــاقــــيــــة الــــصــــاوى يــــوم 23 ديــــســــمــــبـــر

اجلارى.
ــســرحـــيــة الـــتى كــتــبـــهــا يـــســرى حــافظ ا
ويــخـرجــهـا عــادل جـمــعـة تــروى فى قـالب
كـوميـدى صراعـاً يـدور ب اإلنس واجلن

على «فيال» فى منطقة نائية.
«وداعــاً مـنــزلى».. بــطـولــة مـحــمـود فـؤاد
نيـرم فـؤاد نيرمـ جنم عمـرو عماد
حــســ مــحــسن ســامــر شــعــبــان أحــمـد
ســـيــد فــاتن جنـم أحــمــد ســـمــيــر كــر
عــبـــد الــفـــتــاح مــحـــمــد أســـامــة مـــحــمــد
مكـرم سامح عبـد الفتـاح حسام سـمير
أمــيــر مــاهــر ديـكــور وإضــاءة ومــوســيـقى

إبداع جماعى لفريق العمل.

خريجو ورش عماد الدين على مسرح
روابط.. والبقية تأتى

عــلى مــســرح روابط بــوسط الــبــلـد يــقــام مــهــرجـان
«الــــبـــقــــيــــة تــــأتـى» أيـــام 28 29 30 ديــــســــمــــبـــر
احلـالى وتقدم خالله ثالثـة عروض مسـرحية هى
ـســرحــيــة بــاسـتــديــو عــمـاد نـتــاج بــرنــامج الــورش ا

الدين.
ـــهـــرجــان خـــريـــجــو الـــورش يـــعـــرضـــون من خالل ا
مــسـرحــيــة «الــدرس» لــيـونــســكــو من إخــراج أحــمـد
حــسـ بــطــولـة ســيــد رجب دعــاء حـمــزة ديــكـور
ـدوح إضـاءة صـابـر الـسـيـد ومـسـرحـيـة شـيـمـاء 

«هلوسـة فى البوسـطة» أللفريـد بالدوتـشى بطولة
ســمـيــة عـبــد احلـمــيـد هــانى حـمــزة هـنــد ديـكـور
يوسف فانـتو إضـاءة محمـد فتح الله أمـا العرض
الــثــالث فــســـيــكــون «الــبــوفــيه» تـــألــيف عــلى ســالم
ــان الــهـــرمــيــلى بــطـــولــة إيــهــاب نــاصــر إخــراج إ
ـصـرى إضاءة مـحـمـد أبـو سعـيـدة ديـكـور أحمـد ا

يارا رضوان.

وظفى «شركة بترول»! « النفاريت».. عرض كوميدى 
عـلى خشبـة مسـرح اجمللس األعـلى للشـباب والـرياضة
ــســرحى «الــنــفــاريت » أولى بــدأت بــروفــات الــعــرض ا
ـسـرحـيـة لـتـعـرض جتـارب فـرقـة شـركـة «بــتـروتـريـد» ا

قبل. سرح فى 3 فبراير ا على نفس ا
مـرفت كـامل مـسئـولـة النـشـاط الفـنى بـالشـركـة قالت
إن فــكـرة تـكــوين فـرقــة مـسـرحــيـة كـانت اقــتـراحـاً من
ـوظف حتـمس له وفيق زغـلول رئـيس مجلس أحد ا
إدارة الــــشــــركــــة والـــذى طــــالب بــــاســــتــــغالل طــــاقـــات

وظف والعمال الفنية فى كافة عناصر العرض. ا
« الـنــفـاريت » يــنـاقش فـى إطـار كـومــيـدى اســتـعـراضى
ظاهرة الـسحر والـشعوذة والـعرض بطولـة مى حلمى
داليا عـشرى صـباح محـمود عبـد الله الوردانى وائل
فـــرج خــالــد فـــؤاد مــحــمــد مـــصــطــفـى أشــرف عــبــد
ـقصود محـمد زكى عبد الـتواب هانى رمزى رشاد ا
الـقبارى محمود عـايش ماكيير أمـيرة صبحى ديكور
منى صالح موسيقى وغنـاء أمجد مجاهد ومصطفى

نبوى واإلخراج حلسام صالح الدين.

 مرفت كامل 
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 حسام صالح

هال إبــراهــيم عــطــيـــة طــالــبــة بــكــلــيــة اآلداب قــسم الــدرامــا
ــســرحى بـجــامـعــة عــ شـمس.. بــدأت مـشــوارهـا والـنــقـد ا
ـدرسـة واحلفالت الـتى يـقيـمـها الـفـنى بالـغـناء فـى حفالت ا
مــركـــز ســوازن مـــبـــارك ثم رُشـــحت لــلـــســـفــر فـى مــهـــرجــان
األغـــنـــيـــة لـــلـــطـــفل فى رومـــانـــيـــا. شـــاركـت هال فى أوبـــريت
"القدس" للمخرج محـمد فؤاد وقامت بالتمثيل على مسرح
مـدرســة احلـسِــيـنــيـة فـى مـســرحـيــة "بـاب الــفـتــوح" لـلــمـخـرج

هشام عطوة و"الناس فى طيبة" للمخرج هشام حسنى.
انــضـمت إلى فــريق آداب عـ شـمس وشــاركت فى الـعـرض
ــســرحى "األوريـســتــيـة" لــلــمـخــرج مــحـسـن رزق ومع فـريق ا
التجارة قدمت "رسول القبور" تأليف وإخراج محمود جمال
ـقـصود. احلـدينى و"افـعل شـيـئًا يـا مت" إخـراج رامى عـبد ا
ثم ذلـك "احلب احلـرام" إخــراج يـســرا الـشــرقـاوى وحــصـلت
ـــمـــثل) من ســـاقـــيـــة "هال" عـــلـى شـــهـــادة تـــقـــديـــر (تـــقـــيـــيـم ا
الـصاوى كمـا شاركت فى "مـيديـا" إخراج أحـمد فـهمى وهو

سرح السكندرى محمد حسن.. منياوى يعشق ا
بـدأ منذ عشر سـنوات بتصميـم اإلضاءة فى عروض (حلقة
نـار رحـلـة حنـظـلـة ملـحـمـة الـسراب بـنـحب الـشـمس قلب
" والـتى قـدمـتـهـا فـرق (أبـو قـرقـاص مـلـوى الـكـون تى جـ
الـعدوة سمالوط) ثم تـعلم حرفية اإلخـراج من الفنان طه
ــيـــرغــنى صــالح ســـعــد أســامــة طه عــبــد اجلــابـــر بــهــاء ا
وعـايش احلـالة الـفـنـية فـى عرضّ (دم احلـمـام سى الـيزل)

سرح العائم واإلسماعيلية فى مهرجان 1998. على ا
ـسرح بـقصر قـدم محمـد حسن جتـارب عديـدة فى نوادى ا
ة ألوه أوفيـر) و اعتماده فى نيا (احلـانة القـد ثقافـة ا
مـهـرجان الـزقازيق  ?2004عن عـرض (بارانـويـا) والـذى فاز
. وبــــعـــد االعـــتـــمـــاد قـــدم عــــرضى (االســـتـــثـــنـــاء بـــجـــائـــزتـــ
والـقـاعـدة كـابــوس لـلـبـيع) حـيـث حـاول جـاهـدًا اخلـروج من

«هال» .. مش عايزة تمثل سينما وال تليفزيون

درسـة الثانـوية مـشاركًا يـشار إليه بدأ مـشواره الفـنى فى ا
بــالــبــنــان فى مــســابــقــات اإللــقــاء والــتــمــثــيل.. وكــانت هــذه
سابقـات بالنسـبة له تدريـبًا طويًال يشـحذ خالله طاقاته ا
ـنـتـظــر ويـقف عـلى الــفـنـيـة ويــكـتـشــفـهـا حـتـى يـأتى الـيــوم ا
ـرحـلـة اجلـامـعـيـة ـسـرح وهـو مـا حتـقق مـعه فى ا خـشـبـة ا
الـتى بـدأ جنمه فى الـظـهور فـيهـا وبـدأ يضع أولى خـطواته
ــرحـــلــة عـــلى الــطـــريق .. شـــارك مــحـــمـــد عــاطف خـالل ا
اجلـامـعيـة فى أكـثـر من عمل حملـمـود ديـاب وليـنـ الـرملى
ـســرح مــحـمــد عــاطف يــعـشق وغــيـرهـم من كـبــار كــتــاب ا
ـن يـراه أنه شــريــر قـرارى ولــعل هـذا أدوار الــشـر ويــبـدو 
هـــو مــا جـــعــلـه يــقـــدم دور "الــشـــيـــطــان" نـــفــسـه فى عــرض
اجلــازيــة ضــمن حــكــايــات الـســيــرة الــهـاللـيــة وكــان اســمه
" وقد أجاد لـعب هذا الدور الشيطانى لدرجة "غراب الب
أن أحـدهم هـتف من الــصـالـة قـائالً: وال الـشــيـطـان نـفـسه
يــســـتــطــيع أن يــفــعل ذلك  –  لـم يــســمع أحــد غــيــرى هــذا
الـــتـــعــلـــيق  – ولـــكن لـــست وحـــدى الـــذى صـــفق لـــبـــراعـــته
الــشـيـطــانـيــة فـكل أصـدقــائه ال يـنــادونه إال بـ "الـشــيـطـان"
ولكـنى مع ذلك فـإنك ح تـقترب مـنه وتتـعامل مـعه جتده
طـفًال سـاذًجـا وبـريــًئـا وعـلى نـيـاته "يـذكـرك بـتـوفـيق الـدقن
فى سكـة السالمـة حينـما تـوجه إلى الله بـالدعاء أن يـنقذه
وقال "مـا يـغركش مـنـظرى.. ده أنـا غـلبـان غلـب) هكـذا هو
مـحـمـد عــاطف.. فال يـغـرنك مــنـظـره فـهـذه "خــلـقـة ربـنـا".
ومن عــادات مـحــمـد الــتى ســحـبـت رجـلــة إلى الـتــمــثـيل كــمـا
سحـبت ألـسنـة األصدقـاء ألن تـطلق عـليه: "الـشـيطـان" عادة
ـة فـى جـلــسـاته ـصــريــة الـقــد ـار فـى األفالم ا تــقــلـيــد الـُكــفَّ
اخلــاصـة وكـان يـجــيـد تـقــلـيـد دور أبــو لـهب وامـرأتـه حـمـالـة
احلــطب فى نــفس واحــد ومع هــذا فــقــد كــان يــتــسـم أيــضـا
ـرح وتـقـد هـذه األدوار بـشىء من الـكـومـيـديـا ــيل إلى ا بـا
فــأطـلــقــوا عـلــيه الــشـريــر الـكــومــيـدى. بــاإلضـافــة الشــتـراكه
ــسـرح اجلــامـعـى فـقــد شـارك أيــًضـا كــمـمــثل فى عــروض ا
كمساعد مخرج فى عـدد من العروض منها "سكة السالمة"
لـسعـد الدين وهـبة  و"بـاب الفـتوح" حملـمود ديـاب وبالـعربى
وضوع اإلخراج الفصيح لليـن الرملى.. وقد اجته عاطف 
ألنه  –عــلى حـد قـوله: "يــحب يـبص لـلــمـوضـوع من اخلـارج
من فـوق كـمـا يحـب الوقـوف خـلف الـكامـيـرا أكـثر.. لـلـتـحكم
ـشـهـد.. كـان نــفـسه يـرجع بـالـزمن لـلـمـسـرح اإلغـريـقى فى ا
الــــقـــــد ألن ذلك كـــــان ســــيـــــتــــيـح له أن يـــــحــــقـق أحــــد أهم
كنه إذا شاء أحالمه.. وهو تمثيل دور اآللـهة اإلغريقية!.. 
أن يـسـلـم نـفـسه لــسـوفــوكل أو إيـســخـيـلــوس عـله يــفـوز بـدور
زيـــوس! عـــاطف له جتـــارب ســـيـــنــمـــائـــيــة فـــهـــو عـــضــو فى
ـسـتـقـلـة والتـى تضم مـجـمـوعة " "One Shotلـلـسـيـنمـا ا
باإلضـافـة إليه سـميـر عـشرة ومـحمـود صـابر وقـد شارك
فى عدد من األفالم كمساعد مخرج مثل "تنهيده يوتونيا
لـقـمـة عــيش". درس عـاطف اإلخـراج الـراوئـى والـسـيـنـاريـو
والـتمـثيـل فى عدد من الـورش أهمـها ورشـة جلنـة النـشاط
مـثـل الـذين يضـعـهم محـمد فى نـقابـة الصـحـفيـ ومن ا
ــصــريـة عـاطـف نـصب عــيــنـيـه وهـو يــعــمل فى الــسـيــنــمـا ا
صالح مــنــصــور  –يــشــبـهـه بـعـض األصـدقــاء به  –وعـادل
أدهـم  وعــمــرو واكــد مــحــمــود حـــمــيــدة أحــمــد زكى نــور
الـــشــريف عـــبــد الــعـــزيــز مـــخــيــون تـــوفــيق الـــدقن وفــؤاد
ـــســرح مــحــمــد صــبــحـى. يــحــلم مــحــمــد ــهــنــدس وفى ا ا
ـثًال عــاطف بـأن يــصــبح مــخـرًجــا لألفالم الــروائــيــة و
تــتـاح له فــرص كـثـيــرة لـتــقـد أدوار الـشــر.. يـا ســاتـر يـا
رب مـحمـد عـاطف خريج جتـارة القـاهـرة.. ويجـيد أكـثر
مـن لـغـة "الـله أكـبـر" لـهـذا فــهـو "مـوس" فى الـتـرجـمـة كـمـا
يراه البـعض كثيـرًا هذه األيام يتـسكع علـى بالط صاحبة

اجلاللة.
محمود احللوانى
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عبد القادر  يحلم بالشهرة 
هرجان احمللى للمسرح جائزة أحسن عرض متـكامل فى ا
" احملــتـرف 2006 و "غــبـرة الــفـهــامـة" تــألــيف "كـاتب يــاسـ
ـــــســــرح اجلــــهــــوى 2007  إخــــراج "أحــــسـن عــــســــوس" فى ا
ـــثل واعـــد عن دور وحـــصل فـــيـــهـــا عـــلى جـــائـــزة أفـــضل 
هرجان الوطنى للمسرح احملترف 2007. الفيلسوف من ا
ــســرحـيــة عــرض "فــالـصــو" تــألــيف "أحــمـد آخـر أعــمــاله ا
حمداوى" إخراج "عز الـدين عبَّار" وقد شارك فيه كممثل
ـســرحــيــة عــلـى جــائـزة ومــســاعــد مــخــرج وحــصــلت تــلـك ا
ـــهــرجــان الــوطــنى لــلــمــســرح أفــضـل عــرض مــتــكــامل فى ا
احملتـرف باجلزائر 2008 كما شارك فى مـهرجان القاهرة

الدولى للمسرح التجريبى 2008.
شــارك "عـبــد الــقـادر" بــالــتـمــثــيل فى الــعـديــد من األعــمـال
ـسـلــسل الـتـاريـخى "عــيـسـات أيـديـر" الـتـلـيـفــزيـونـيـة مـنــهـا ا

للمخرج "كمال اللحام".
حـــصـل "عـــبـــد الـــقـــادر" عـــلى جــــائـــزة رئـــيس اجلـــمـــهـــوريـــة

ثل عام 2008. اجلزائرية ألفضل 
يـحـلم عـبـد القـادر بـتـحـقـيق الـشـهرة والـنـجـومـيـة فى سـماء

الفن فى العالم.

ــديــنـــة ســيــدى بــلــعــبــاس – ــولــود  عــبــد الــقـــادر جــريــو. ا
سرح اجلهوى. ثل با اجلزائر فى  84 

طـالـب بـالـفـرقـة الـثـالـثـة جـامـعـة اآلداب والـعـلـوم اإلنـسـانـية
بـاجلـزائـر شـعـبـة "فـنــون درامـيـة" ويـدرس بـالـفـرقـة الـثـانـيـة
"شـعــبـة فـرنـسـيـة" وحـاصل عـلى شـهـادة الـبـكـالـوريـا عـلـمى

2002.
ـسرحـيـة "خـبائت بـدأ "عـبـد الـقـادر" الـتـمـثيـل عام  2003 
اسـكابان" تألـيف "مولير" إخراج "غـا بوعجاج" من خالل
فـــرقــة الــهــمـــام لــلــمــســـرح اجلــامــعى ثـم شــارك فى "خــطى
األجـداد" تـألـيـف إدريس قـرقـوة وإخـراج "عــز الـدين عـبـار"
ـسـرح اجلـهـوى لـسـيـدى بـلـعـبـاس  2004 وحـصل على فى ا
ـــهـــرجـــان الـــوطـــنى جـــائــــزة أحـــسن عـــرض مـــتـــكـــامـل فى ا
لــلـــمـــســرح احملـــتــرف "ســـطــيف"  2004 وشــارك أيـــضًــا فى
"جـزيرة العبيد" تـأليف "ماريفو" إخـراج "جياللى بوجمعة"
"  .2005 و "داه يـعفف" ـديـنـة "مـسـتـغا ـوجة  مع فـرقـة ا
ــسـرح تـألــيف يــوسف مــيــلــة" إخــراج "قـادرى مــحــمــد فى ا

اجلهوى .2005
و "فى انــتــظـار جــودو" صــمــويل بــكــيت إخــراج "عــز الـدين
لقى تندوف  2006 وحصل العرض على عبَّار". مع فرقة ا

أحمد .. مش مستعجل 
ا شـارك أحـمـد مـبـارك فى عـرض "
روحـى طــــــلــــــعـت" تــــــألـــــــيف وإخــــــراج
مـــــصــــــطـــــفـى حـــــمــــــدى وقـــــدم فــــــيه
شخـصـيات مـختـلـفة.. فـتـحى زوبة

سيد ,كاظم وروميو.
لم يتـأثر "أحمـد" بأحـد من الفـنان
ولــكـنـه يـتــخــذ من يـحــيى الــفــخـرانى
ومـحمود مُـرسى وأحمـد زكى جنومًا

هادية له.
ويـتـمـنى مـبـارك أن يـقـدم فـنًـا يـحـمل
رسالة كما يـحلم  بأن يحقق الشهرة
وأن تــكـــون لـه قـــاعـــدة جـــمـــاهـــيـــريــة
تشاهد أعمـاله وهو غير مستعجل
يتأنى فى اختيار األدوار حتى يظهر
فـى أحـــسـن صـــورة ويــــكـــون "أحــــمـــد

مبارك".

الـعرض الـذى حـصل على مـركـز ثانى فـى مهـرجـان االكتـفاء
الذاتى  2006 ثم "اإلكليل والعصفور" للمخرج محسن رزق.
ومـؤخــرًا لـعـبت هـال دور األمـيـرة فى "عــلى جـنـاح الــتـبـريـزى
وتـابـعه قـفه" إخـراج محـمـود جـمـال احلديـنى الـعـرض الذى

. هرجان القاهرة األول للمتخصص شارك 
ـسرح "هال" تـرى أن ارتـداء احلـجـاب لم يـؤثـر عـلـى عـمـلـهـا بـا
مطلًقا سواء وهى تغنى أو تـمثل.. وتأثرت بالفنانة عبلة كامل
"ونفـسها تكون زيَّهـا"  خاصة بعد ارتداء عـبلة كامل احلجاب.
"هال" عاشقـة للمـسرح ومن أجل ذلك ال يسـتهويـها العمل فى
السـيـنـمـا أو التـلـيـفزيـون وتـريـد أن تـكمل مـشـوارهـا الـفنى فى
اإلخــراج وال تــتــوقف عــنــد الــتــمــثــيل أو الــغــنــاء.. حتــلم "هال"
ـسـرحـيـة استـعـراضـيـة شـامـلة يـكـون لـهـا اسم وكـيـان وتـكون
ــســـرح االســتـــعـــراضى وأن تـــقف أمـــام الــفـــنــان عـالمــة فـى ا
"يـحـيى الـفخـرانى" فى عـرض مـسرحى كـمـا تـتمـنى أيـضا أن

تقوم بدور مارجريت جوتييه فى مسرحية غادة الكاميليا.

رشـا غريب عريس لـبنت السـلطان"
إخــراج جــمــال الـــدين وحــصل فــيــهــا
ثل عن على شهادة تـقدير أحسن 
دور "بُـرهـان.. الـدجّـاَل". كـمـا شارك
فـى عــرض "أرض ال تــنــبت الــزهــور"

إخراج جمال عباس.
ـســتـقل ـســرح ا انــتـقل مــبــارك إلى ا
لــيـشــارك فى "عــرقى" إخــراج كــمـال
هـرجـان الـعربى عـزَّام عـلى هـامش ا
والـقومى 2007 ثم "حـبـيبـة" مع نفس
اخملرج كذلك شـارك فى مونودراما
ــــواطـن صــــالـح" تــــألـــــيف وإخــــراج "ا
مصطفى حـمدى حصل أحمد على
ــثل فـى مــســـابــقــة جــائـــزة أحــسـن 
ــــونـــودرامــــا مـن جـــمــــعــــيـــة أنــــصـــار ا
الـتــمـثـيـل والـسـيــنـمـا  2008 بـرئــاسـة
ـرشدى.. وكان هـذا العرض سـهير ا
نـقـطــة حتـول بــالـنــسـبـة لـه. ومـؤخـرًا

"أحـــمـــد مـــبـــارك" طــــالب بـــالـــفـــرقـــة
ــــعـــهــــد الـــعــــالى لــــلـــفــــنـــون األولى بــــا
ـــســـرحـــيـــة "تــــمـــثـــيل وإخـــراج" بـــدأ ا
ـدرسى حيث سـرح ا مشـواره عـلى ا
شـــارك بـــالــتـــمـــثــيـل فى الـــعــديـــد من
ـســرحـيـات مــنـهـا "مــحـاكـمـة صالح ا
الــدين" إخــراج جـمــال عــبــاس ولـعب

فيها دور صالح الدين األيوبى.
حـــصل أحـــمـــد عــلـى جـــائــزة أحـــسن
ـــثل بــاجلــمـــهــوريــة عن دور "داود"
اجملــــنــــون فى عــــرض "حــــلــــقــــة نــــار"
تـــــألــــيـف أشــــرف عـــــتــــريـس إخــــراج
جـــمــــال عـــبــــاس. كـــمــــا حـــصـل عـــلى
ـــثـل دور ثـــان عن جــــائــــزة أحـــسـن 
دور "ضــــاحى".. الـــشــــريـــر فى "ست

احلُسن" إخراج جمال عباس.
شــــــارك مــــــبــــــارك فـى مــــــونــــــودرامـــــا
ø°ùM ΩGôe"صـــرخــــة فى ودن احلــــجـــر" إخـــراج

محمد عاطف.. شرير
قرارى بس قلبه أبيض

مــعـطف األسالف كى تــكـون له بـصــمـته اخلــاصـة فى عـالم
اإلخراج كما فعل إبراهيم الفرن فى اإلسكندرية.

يـدرس اآلن نــصـوص مــســرحـيــة (سـكــة الــسـرايــا الـصــفـرا
هـستيـريا الدرافـيل) كى يخـتار منـها عرضـاً يشارك به فى

وسم القادم ضمن شرائح فرق البيوت. ا
نـيا كما سرحـية فى ا ـنافسـة ب احلركـة ا يتـمنى عودة ا
كانت مـنذ عـهد قـريب ويحـلم بتـخصـيص ميـزانيـة لشـريحة
مسرح الطفل من إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافى كى
ـكن االسـتـفـادة ـسـرحـيـة  يـقـدم مـواهب جـديـدة لـلـحـركـة ا

منها فى فرق البيوت والقصور.
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> لـم يستطيـع ألفريد فرج أن يـتجاهل تأثـير الريحـانى على مسرحـيته فكتب
ـطـبـوعـة يــقـول (قـد شـعـرت وأنـا أشـرع فى كـتـابـة هـذه فـى مـقـدمـة الـنـسـخـة ا
وضـوع االجتـمـاعى الهـزلى الشـعـبى.. أننى لن أفـلت من إسار ـسـرحيـة ذات ا ا

الريحانى).
سرحي جريدة كل ا
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سرحية.  > د. هناء عبد الفتاح سافر الى بولندا هذا األسبوع إللقاء محاضرة حول نظرية الفن التطبيقي فى الدراسات ا

 محمد محمود عبدالرازق

الفودفيله احلسناء
 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير
فـــــإذا انــــتـــــهى فـــــصل انـــــهــــالـت بــــاقـــــات الــــزهــــور
والـطـرابـيش عـلى روزالـيـوسـف. وتـزعم الـهـاتـف
ــمـثل فى فـرقـة عـبـد صـديـقـهــا سـلـيـمـان جنـيب ا
الــرحــمن رشـــدى. فــإذا دخــلت خــلـف الــكــوالــيس

تلقاها جورج أبيض قائال فى حماس:
"أحسنتى.. ما كنت عارف كده!"

أســرع إلــيــهــا الـــدكــتــور عــبــد الــسالم اجلــنــدى -
مـتـرجم الـرواية  –يـقـدم لـهـا أقـراص الـبـاسـتـيـلـيا
الــتى تــعــ صــوتــهـا عــلـى االســتـمــرار. لــكـن هـذا
النـجاح لم يـدفع جورج أبـيض على مـواالة عرض
ــســرحـيــة ولم تـر الــنــور إال بـعــد ذلك بـســنـوات ا

طويلة على مسرح رمسيس.
مـرة أخـرى تـرك عزيـز عـيـد فـرقـة جـورج أبيض
لــيـكــمل جتـربــته الـفــودفـيــلـيــة. واخـتــار مـســرحـيـة
أخــــرى ســــاخـــرة لــــفــــيــــدو اســـمــــهــــا: "يـــا سـت مـــا
تــمــشــيـش كــده عــريــانــة" والـــروايــة تــقــدم احلــيــاة
اخلــاصـــة لــنــائب فــرنــسى مـــتــزمت حــريص عــلى
سمعـته وزوجته السـيدة الصغـيرة الطـائشة التى
تــظـهـر فـى الـبـيت أمــام ضـيـوفـه كـمـا تــظـهـر أمـام
ا يكشف عن مفاتنها. زوجها فى ثياب البيت 
ويـثـور الـنـائب عـلى تـصرفـاتـهـا لـكـنه ال يـسـتـطيع

تركها ألنها يحبها.
ولم تـــكــد تــظـــهــر اإلعـالنــات األولى عـن الــروايــة
حـتى قامت زوبعة هائـلة ضد عزيـز عيد ظنا من
ـسرح عـارية أو الـنقـاد أن البـطـلة سـتظـهر عـلى ا
شـبه عـاريـة. ولم يــأب عـزيـز بـهـذه احلــمـلـة. كـمـا
ـسرح أنـهـا وعلـى عكس مـقـصـودهـا سـاقت إلى ا

شاهدين. أكبر عدد من ا
ــتـفــرجـ وفى الــلـيــلــة األولى كــانت خـيــبــة أمل ا

بالـغة إذ ظـهرت روزالـيوسف وهى تـرتدى "روبا"
طـويال يصل إلى األرض. على أن الـتمثـيل اجليد
ــوضــوع الــطــريـف عــوضــا الــنـــاس عــمــا كــانــوا وا
يــنـتــظــرون. وجنــحت الــروايــة جنـاحــا كــبــيــرا بـ

عاصفة من النقد واحلمالت الصاخبة.
وســـافــرت الـــفـــرقـــة إلى بـــعض األقـــالـــيم تـــعــرض
روايــاتــهــا: "خـلـى بـالـك من إمــيـلـى" و "يـا سـت مـا

تمشيش كده عريانة" وغيرها.
وانــضــمت إلى الـــفــرقــة بــديــعـــة مــصــابــنى وكــان
اســـمـــهــا "فـــيـــرونــا". عـــلى أن عـــزيـــز لم يـــلــبث أن
تــشــاجــر مـعــهــا بــســبب بــعض تــصــرفــاتــهــا خـارج

سرح فأخرجها من الفرقة. ا
ثـم عـــاد عـــزيـــز عــــيـــد إلى فـــرقــــة جـــورج أبـــيض.
وانــــفــــصــــلت روزالــــيــــوسف  – ألول مــــرة  – عن
أسـتـاذها. وانـضـمت إلى فـرقـة عكـاشـة الـتى كان
ولهـا "الفقيـد العظـيم طلعت حرب". وتـستطرد
روزالـــيــــوسف قـــائــــلـــة: "وإنى ألتــــلـــفت الــــيـــوم فى
مـيـادين الـقاهـرة بـاحـثة عن تـمـثـال لطـلـعت حرب
فال أجــــد وأنـــصـت إلى األصــــوات الـــتـى تـــرتــــفع
بــتـــخــلــيـــد ذكــرى هــذا وتـــمــجــيـــد ذاك فال أســمع
صــوتــا يــذكـر طــلــعت حــرب وال أجـد إال تــمــاثـيل
غــريــبــة لالظــوغــلى وســلــيــمــان الــفـرنــســاوى ومن
نعنا من رفع واحد من إليهم. وال أرى ما الذى 
هــذه الــتــمــاثــيل لــيــقف بــدلــهــا طـلــعـت حـرب?.. "
ولـقـد حتـقـق لـهـا مـا أرادت فـيـمـا بـعـد. وسـافـرت
فرقة عكاشة  –كعادتها  –إلى رأس البر إلحياء
مــوسم الــصــيف. ووجـــدت روزالــيــوسف جــواً من
الــفـوضى واالرجتـال لـم تـألـفه مع أســتـاذهـا. ولم
تـسـتــطع أن تـنــسـجم مع األداء الــفـنى الــعـتـيق أو
ــثـالت الــفــرقـــة الــعـــجــائــز جتــد صـــديــقــة بـــ 

احملتشمات بسبب الكهولة والبدانة. 
وذات يـــــوم راحـــــة نـــــزلت إلـى الـــــشـــــاطئ تـــــلـــــبس
"بـيــجــامـة" طــويـلــة. وثـار طــلـعـت حـرب عــلى هـذا
التصرف الذى رآه خـروجا على التقاليد وصمم
عـــلى فـــصــــلـــهـــا وإعـــادتـــهـــا لـــلــــقـــاهـــرة. وتـــقـــبـــلت
روزالـــيــوسف الـــفــصل وعـــمــدت إلى الـــبــقــاء فى
رأس الـبر أيـامـا لـتـنـزل إلى الـشاطئ بـالـبـيـجـامة
إغــاظـة فـى طـلــعت حــرب. ولم تــتـحــسن الــعالقـة
بينهما إال بـعد سنوات "وأصبح طلعت حرب يكن

لها تقديرا كبير.

ـــتـــفـــرجـــ ال يـــهـــضـــمـــون رأى عـــزيـــز عـــيـــد أن ا
الـدرامـا الـرفـيـعـة فـفــكـر فى الـفـودفـيل اخلـفـيف
الــذى يــرضى اجلـــمــهــور وكــبــريــاء عــزيــز الــفــنى.
ـؤلف الــفــرنـسـى "فـيــدو" مــتـخــصــصـاً فى وكــان ا
هذا الـنوع. وفى كـتابه: "فـنان فى بـاريس" يذهب
فــتـــوح نــشــاطى إلـى أن مــســرحــيـــات جــوج فــيــدو
ـفاجأة حتـتوى على جـميع مـقومات الـكومـيديا: ا
واقف غير تفرج ا أوال الهزة التى حتدثـها فى ا
ــســرحــيـة. ــتــوقــعــة الــلــبـس بــ شــخــصــيــات ا ا
ــفــاجــأة جنــد ســوء الـتــفــاهم وهم وزيــادة عــلى ا
أكـبــر عـنـصــر مـثـيــر لالهـتـمــام. يـضـاف إلى ذلك
ــتــصــرف اآللـى لــلــشــخــصـــيــة حــيــرة شــخــوص ا
ــسـرحــيـة الـتى تــولـد الـتــصـرف تـكــرار احلـركـة ا
واجلــــمــــلــــة أشـــكــــال الــــبالهــــة والــــعـــبـط تـــوازى
ـــصـــادفـــات ـــواقف الـــذى يــــؤدى إلى تـــشـــابـك ا ا
ــتــعــارضــة وقــلب الــظــروف وأخــيـرا واألحــداث ا
ـطـاردة الـعـنـيـفـة ومـحـاوالت الـهروب والـركض ا
وراء الـــعــدو واإليـــحـــاء احملـــرك الـــذى يـــنـــتج عن

عرض هذا السياق.
ويــوجـــد فى أبــسط هــزلـــيــات فــيــدو فـــهم عــمــيق
ـسـرحـيات الـذهـنـية ا فى بـعض ا لـلـواقع أكـثـر 
ــشــاعل" لـلــكــاتب "بـول الــفـلــســفـيــة مــثل "ســبـاق ا
هـرفـيـو" وتـمتـاز فـودفـيالت فـيدو بـوضـوح مـشرق
فى مـواقـفـهـا البـالـغـة الـتـعقـيـد ودقـة فى تـصـوير
أخالق شـخـوصهـا ومـنـطق فى تـطور مـشـاهـدها
ـيزات هى سـر تفـوقه فى فنه التـمثـيلـية. وهـذه ا
ا يـجـدر ذكره أنه كـان على وشك أن الهـزلى. و
ــثال. وقــد ســأله أحــد الــنــقـاد عـن سـر يــصــبح 

الضحك الذى تمتاز به فودفيالته فقال:
قـــــد يــــرجع الـــــســــبـب فى ذلك إلـى أنــــنـى اخــــتــــار
شـخـص يـجب أال يـلتـقـيا فى احلـيـاة فأجـعـلهـما

سرح. يلتقيان فى ا
ـثل الـدرامـا الـكـبـير وروى أحـد الـصـحـفـي أن 
لـوسـيـان جـيـترى ألح عـلى صـديـقه احلـمـيم فـيدو
ـــثـــلـــهـــا عــــلى مـــســـرحه أن يـــكـــتـب له فـــودفـــيـال 
اخلـــاص ويــقـــوم فــيـــهـــا بــالـــدور األول. فــاعـــتــذر
فـيدو. وعندما أصـر لوسيان جيتـرى على معرفة

السبب قال له:
يـا عـزيزى لـوسـيـان.. يـقـوم الـفـودفـيل دائـمـا على
رجل يــضـرب بـالــشـلــوت ورجل يـتــلـقى الــشـلـوت.
والـرجل الـذى يـتـلــقى الـضـرب هـو الـذى يـضـحك
الــــنـــــظـــــارة ومــــا أراك فـى ضــــخـــــامـــــة جــــســـــمك
وعــــظــــمــــتـك وهــــيــــبـــتـك بــــالــــرجل الــــذى يــــتــــلــــقى

الشالليت!..
اخـــتــار عـــزيــز عـــيـــد إحــدى مـــســرحـــيــات فـــيــدو
وترجـمها  – فى خالل أسبوع  – باالشتراك مع
أمــ صـدقى واســمـهــا: "خـلـى بـالك من إمــيـلى".
وجنح الـــريـــحـــانـى فى دوره الـــكـــومـــيـــدى جنـــاحـــا
رائـعا وكـذلك الـفنـانـة النـاشـئة روزالـيـوسف التى
أطـــلـــقـت عـــلـــيـــهـــا الـــصـــحـف اسم: "الـــفـــودفـــيـــلـــة

احلسناء".
ومثلت الـرواية ألول مرة عـلى مسرح "بـرنيتـانيا"
ــسـرح ـا اكــتظ ا ــدة ثالثــة أيــام. و وكــان خــالــيـا 
ــشـاهــدين راح عـزيــز عـيــد يــبـحث عن مــسـرح بــا
آخـر. لـم يــجـد غــيــر صــاله "بــاتــيــنــاج" مــكــشــوفـة
ولـيس بها مقاعد وكـان هواة اللعبـة يفدون إليها

نهارا فاستأجرها ليال.
ونـــشـــر فى اإلعـالنـــات أن عـــلـى كل مـــشـــاهـــد أن
يـحــضـر مــعه مــقـعــدا واشـتــرى كــمـيــة كـبــيـرة من
قـماش "الدمـور" الرخـيص ليصـنع منـها السـتائر

ناظر والديكورات. ورسم بنفسه ا
وزحف الـشـتـاء فـأغلـقت الـفـرقـة أبوابـهـا بـعد أن
ح أثــبــتت جنـاحــهــا وكــان جـورج أبــيض أول من 
ذلك فــأســرع إلى عــزيــز عــيــد يــعــرض عــلــيه أن
ــفـرده. وأصــر عـزيــز عـلى أن يـعــود إلى فـرقــته 
يــــصـــحـب مـــعـه روزالـــيــــوسف عــــلى األقل. وبــــعـــد
رتب شهرى قدره ثالثة مناقشات طويـلة قبلها 
جــــنـــــيــــهـــــات ونــــصف عـــــلى أال تـــــلــــعب إال أدواراً
سـرحـيات صغـيـرة. فكـان كل دورهـا فى إحـدى ا
أن تـنحـنى وتقـدم خاتـما إلحـدى البطـالت وتقول

لها جملة واحدة..
" "ومنى هذا اخلا

ثـم حــــــدث أن اتـــــــفـق جـــــــورج أبــــــيـض مـع إحــــــدى
اجلـمعيات اخليـرية على أن تمثل حلـسابها رواية

روزا ليوسف

عــلى مــسـرح األوبــرا بـعــد حــوالى خـمــسـة عــشـر
يـــومــا من تـــاريخ االتــفـــاق. واخــتــار جـــورج أبــيض
روايــة فــرنــسـيــة شــهــيــرة هى: "الــشــعــلــة". ومــنــهـا
فــصل كــامل بـال حــوادث. وهــو عــبــارة عن حــوار
ب جـنـرال فـرنـسى وزوجـته. وقـرر جـورج أبيض
ـثـل دور اجلـنــرال وأن تــمـثـل أبـريــز ســتـاتى أن 
دور الـــزوجـــة. ورفـض عـــزيـــز عـــيـــد ألن الـــفـــصل
ـشــار إلــيه بــالـذات بــحــاجـة إلى مــوهــبـة فــنــيـة ا
وطــــريــــقــــة حــــديــــثــــة فى اإللــــقــــاء ال تــــتــــوفــــر فى
أبـريـزسـتاتى  –وكـان هـذا رأيه فـيـهـا دائـما  –ثم
ـشــكـلــة إذ رفــضت أن تـمــثل الـدور حــلت أبـريــز ا
حـــ عــرفت أن فــيـه حــوارا طــويال بـــحــاجــة إلى
حـــفظ. ورشح عــــزيـــز روزالـــيـــوسـف لـــتـــلـــعب دور
الزوجة أمام جورج أبـيض. فأطلق جورج ضحكة

عريضة قائال:
« إنها زيتونة أمامى.. ما بتشبعنى» 

وأقتـرح عـلى عـزيـز أن يقـوم بـدور اجلـنرال". ولم
يـكن الــدور يالئم عــزيـز فــاجلـنــرال جـمــيل أنـيق
ـشـوق. لــكن عـزيــز تـفــهم الـدور وتـلــمس أعـمق
خـلـجـاتـه. وقـضى اخلـمـسـة عـشـر يـومـا فى جـهـد

متصل هو وتلميذته.
وكــانت فــرقـة عــبــد الــرحــمن رشــدى تــمـثـل نـفس
ــادونـة الـروايــة. وتــلـعـب دور الـبــطــولـة فــيــهـا بــر
الــــشـــيـخ سالمــــة حـــجــــازى الــــشـــهــــيــــرة الـــســــيـــدة
ـة فى اإللـقـاء مـيـلـيـاديـان بــنـفس الـطـريـقـة الـقـد
ــبـالغ ــمــجـوجــة ا ــنــغم واحلــركـات ا ــمــطـوط ا ا
فــــيـــهـــا الـــتى ال تـالئم هـــذا الــــنـــوع من الـــروايـــات
الـفـنـية  –وجـاءت ترجـمـتهـا بـشىء من التـصرف
ـتــرجم الــكــلــمـات الــصــعــبــة واجلـمل واســتــعـمـل ا
ا أبـعـد التـرجـمة الـرنـانة السـتـدرار الـتصـفـيق 

عن أصلها احلديث.
ورفع الـســتـار فـى دار األوبـرا. وخــلف الـكــوالـيس
وقـف جــــورج أبــــيض وبــــقــــيــــة أعــــضــــاء الــــفــــرقــــة
ينـتظـرون ما سـيحـدث. ولم يـطل انتـظارهم فـقد
ع عــزيــز عــيــد وتـــلــمــيــذته من الــلــحــظــة األولى.
وكـان أداؤهمـا بلـيـغا فى فن الـتـمثـيل سـيطـر على
سرح تـفرج وربط مـشاعرهـم إلى خشبـة ا ا

نحو مشروع قومى للمسرح (3)
دن حتـدثنا فى العـدد  قبل السابق عن عـدد احملافظات وا
ـراكـز والقـرى الـتى تـصل إلى أكثـر من سـتـة آالف موقع وا
جـمـاهـيـرى يـحـتـاج لوجـود مـسـرح فى كـل مـنهـا وهـذا فى
ـتد حـقـيـقـته يـلـقى بـعبء أكـبـر عـلى أهم جـهـاز ثـقـافى 
بـطول مصر وعـرضها أال وهو جـهاز الهيـئة العامـة لقصور
الــثـقــافـة الــذى كـان مــعـروفــا فى الـســابق بـاسـم الـثــقـافـة
اجلـماهيـرية ألنه بالـفعل اجلهـاز الذى يتـحمل مسـئولية
دعـم الـثـقـافــة وتـوصـلـهــا إلى مـسـتـحــقـيـهـا مـن جـمـاهـيـر
ــنـتـشـر فى أعـمـاق مــصـر وكـأنه الـقـلب ـصـرى ا الـشـعب ا
الـنـابـض الـذى يـضخ الــدمـاء فى شــرايـ وشـعــيـرات هـذا
الــوطن. ولــقــد أســعــدنى احلظ حــيــنــمــا شــاركت بــجــهـد
ـؤلـف ـسرح اإلقـلـيـمى ضـمن كـتيـبـة من ا مـتـواضع فى ا
واخملـرج والنقاد والفنان الـذين حتملوا مسئولية هذا
ـسرح اإلقـليمى ـسرح منـذ السـتيـنيات وحـتى اآلن. هذا ا ا
صـرى والـقوة فى حـقيـقـته هـو الـقوة الـضـاربـة للـمـسـرح ا
احلـافظة لبقائه وحيويـته فهو رغم فقره وبساطته إال أنه
ـواهب والقـدرات الـفائـقـة التى تـعـوضه عن ضعف ملء بـا
اإلمـكـانات والـتـمـويل وهـو الـقـاعـدة الـتى يـسـتـنـد عـلـيـها
سرحى الكبير قولة الناقد ا صرى وذلك تأكيدا  سرح ا ا
ــسـرح الــدكــتـور عــلى الــراعى حــيـنــمـا أشــار إلى أهــمــيـة ا
اإلقـليـمى وقال: "إن مـسـرحا يـرتكـز عـلى القـاهرة هـو هرم
مـقلوب" وكان يعنى بذلك أن علينا أن نستعدل هذا الهرم
سرح ـقلوب وجنعله يستند على قـاعدته الطبيعية وهو ا ا

اإلقليمى وتصبح قمته فى القاهرة.
وبـالتالى فـإنه مادمنـا بصدد الـدعوة إلقامـة مشروع قومى
ـشـروع وهـو لـلـمـســرح فـإنه من احملـتم أن نــهـتم بـقــاعـدة ا
ـسـرح اإلقـلـيـمى وهـذا يـقـتضـى مـنـا توسـيـعـه وتدعـيـمه ا
ادية والفنية وبال أية حتفظات ذلك أن بـكافة اإلمكانات ا
ـسرح اإلقـليـمى يحـتاج إلى مـضـاعفـة ميـزانيـته أضعـافا ا
سارح اإلقليمية مـضاعفة وأيضا التوسع الكبير فى بناء ا
وإنـشاء الفرق احمللية بكافة أنـواعها (القومية - القصور -
ـفـتـوحة - الـبـيـوت - الـنـوادى - مـسـرح اجلـرن - األمـاكن ا

مسرح الطفل.. إلخ). 
وأنـا فى احلقيـقة لست مع الـقائلـ بالدعوة إلـى تقليص
سرحـية اإلقليـمية بحـجة أن نهتم بـالكيف وليس الـفرق ا
بـالكم وأخشـى أن تكون هـذه احلجـة فى حقـيقتـها تـبريراً
ـشـاكل ـسـرح اإلقـلـيـمى عـلى مـواجـهـة ا لـعـدم قـدرة إدارة ا
والـضــعف الـذى يــنــتـاب هــذه الـفــرق. إن ضــعف مـســتـوى
ـسـرحـيـة لــيس مـبـررا إللـغـائـهــا كـمـا قـد يـتـصـور الــفـرق ا
الـــبــعض بل يـــجب الــعـــمل اجلــدى عـــلى رفع مــســـتــواهــا
الـية ومـساعـدتهـا على حل مـشكالتـها الـفنـية واإلداريـة وا
وإال ســوف نــقع فـيــمـا وقــعــنـا فــيه حـ واجــهــنـا مــشـاكل
مــؤســسـات وهــيــئـات الــقــطــاع الـعــام وعــجـزنــا عن حــلــهـا
ن يقدر فأغـلقناها وتخلصنا مـنها بالبيع برخص التراب 
قدرة عـلى إدارته وقد قدر بـالفعل عـلى إدراته باحلكـمة وا
ـسـألـة إذن لـيـست فى الـكم والـكـيف ولـكن فى ـطـلـوبـة. ا ا
كفء اإلدارة وحـسن استـخـدام الوسـائل الـكفـيلـة بـتحـقيق
الـنـجاح واإلجنـاز وكـمـا هـو مـعروف فـإن الـكم تـؤدى دائـما
إلى الـكيف وهى نظـرية معـروفة يدركـها اجلميـع وبالتالى
ـسـرح كـلــمـا تـألـقت فـيه فـإنه كـلـمـا ازدادت أعــداد الـفـرق ا
ــمـارســة واالسـتــمـرار الــعـروض الــفـائــقـة نــتـيــجـة كــثـرة ا
ــنـافــسـة الــتى تـقـدح واالجــتـهــاد بـاإلضــافـة إلى عــنـصـر ا
سـابقات الـقرائح وتشـعل الغـيرة واحلـماس الفـنى أثنـاء ا
بـينما يحدث العكس ح تتقلص الفرق التى سوف تركن
إلى الـكـسل وتـهــبط فـيـهـا الــهـمم وتـخـور الــعـزائم ويـفـتـر

احلماس ويجدب اإلبداع.

 عندما صرخت
روزا ليوسف

 أين تمثال طلعت
حرب?

سرحية ضعف اإليقاع العاطفى فهو كان > يعيب رجاء النقاش على ا
يـتوقع أن تنمو قصة حب ب سليـمان وأبنة حداية. وأنها بذلك كانت
ـانه سـتـعـطـى بـعدًا إنـسـانـيًـا أعـمق لـشـخـصـيـة الـبـطل وجتـسـيـدًا إل

ساواة تمامًا كقصة احلب. بالعدالة وا 4
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سرحي جريدة كل ا
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سرحى يستضيف الناقدة د. نهاد صليحة للمشاركة فى ندوة خاصة حول الدراما والترجمة للمسرح.  > مهرجان دمشق ا

سرح الطفل عرض دبى 

7 عروض يومياً.. فى مهرجان
سرح الطفل ى  دبى العا

ى انـتهى قـبل أيام مـهـرجان دبى الـعا
سـرح األطفـال بتـشكـيلة مـتنـوعة من
ـــــوجــــــهـــــة ـــــســــــرحـــــيــــــة ا الـــــعــــــروض ا
ــهـــرجــان الــذى لألطـــفــال وتــضـــمن ا
رعـــته مـــديـــنـــة دبى لـالســـتـــوديـــوهــات
مـــــجــــمـــــوعـــــة من ورش الـــــعـــــمل الـــــتى
ـراهق تـستـهدف إطالع األطـفال وا

ــــفـــاهــــيم واألفــــكـــار عــــلى مــــخـــتــــلف ا
سرح وفن التمثيل. تعلقة با ا

ـــشـــرفــــة عـــلى وتـــقــــول ديـــاال صـــبــــاغ ا
ــهـرجــان هـذا ــهـرجــان: «اسـتــهـدف ا ا
الـعــام مـخـتــلف الـفــئـات الـعــمـريـة من
ــدرســـة إلى طالب مـــرحــلـــة مـــا قــبـل ا
ـرحلة الـثانويـة مشيـراً إلى أن وكالة ا
ـــــــــيــــــــة «أوت أوف ذا بـــــــــوكـس» الـــــــــعــــــــا
ـتـخـصـصـة فى إنـتـاج عـروض مـسرح ا
ـــمــلـــكــة األطـــفــال والـــتى تـــتــخـــذ من ا
ـتــحـدة مــقــراً لـهــا سـاهــمت بــإعـداد ا
دة 5 أيام ـهرجـان واسـتمـر  بـرنامج ا

وتضمن حوالى 7 عروض يوميا.

وتضـيف: نـحن نـدرك مدى خـصـوصـية
الــــتـــوجه لألطــــفـــال لـــذلك ســــتـــعـــتـــمـــد
الـــعــــروض فى األعـــوام الـــقــــادمـــة عـــلى
ا فى ذلك أسالـيب وتقـنـيات مـتـنوعـة 
ــــــهــــــرجــــــ ســـــرد عـــــروض الــــــدمـى ا
الــقـــصـص عــروض مـــرئـــيـــة مـــبـــتـــكــرة
عـروض تــمـثــيـلــيـة كــومـيـديــة مـوســيـقى
ــــا يــــتـــــنــــاسب مـع مــــخــــتــــلف وغــــنــــاء 
األذواق وبــحــسب أنـــواع الــعــرض الــتى

يفضلها األطفال.

عرب وأمريكان فى مهرجان
باشرة» «الكوميديا ا

انتـهت مـنـذ أيام فـعـالـيات
مـــــهــــرجـــــان عــــمــــان األول
ـــبــــاشـــرة لـــلــــكـــومــــيـــديــــا ا
والـــــذى أقــــيـم فى مـــــركــــز
احلــــــــســــــــ الــــــــثــــــــقــــــــافى
بالعـاصمة األردنـية عمان
والـــذى تـــضـــمـن عـــروضــا
ــمــثــلــ عـرب كــومــيـديــة 
يــــعــــيــــشــــون فى أمــــريــــكــــا

هجر. وأوربا وبلدان ا
قــدمــوا مـــشــاهــد بـــالــلــغــة
اإلجنلـيزيـة حتكى جوانب
ـــعـــايـــشـــة الـــيـــومـــيـــة من ا
لـإلنــــــســــــان الــــــعــــــربـى فى
بـــلــدان أجــنــبــيـــة مــحــمــلــة
بـــالــــكـــثــــيـــر من الــــدعـــابـــة

واقف الكوميدية. وا
ـــــهــــرجــــان قـــــدم أيــــضــــا ا
مـــجــمـــوعــة مـن الــعــروض
ـــــشــــاركــــة ــــســـــرحــــيــــة  ا
طــاقــات ومــواهب أردنــيـة
وعـــربــــيـــة وأجــــنـــبــــيـــة إلى
جــانب أهم الــكــومــيــديــ
الــــــعـــــرب األمــــــريــــــكــــــيـــــ
لــــــتــــــشــــــجـــــيـع الــــــشــــــبـــــاب
ــوهــوبـ عــلى الــتـعــبــيـر ا
عن أنـــفـــســهـم والـــتــفـــاعل
ــــشــــاركــــة فى من خـالل ا
الـفـنـون األدائـيـة ال سـيـمـا
ــبـاشـرة وأن الــكـومــيـديـا ا
أكــثــر أشـكــال الــكـومــيــديـا

ارجتاال وتفاعال.

 طاقات
ومواهب
أردنية 
مع
الكوميدي
األمريكي

سرحى العربى  النص ا
فى «استثنائى» احتاد الكتاب

غـالب من مصـر الدكـتور حـديد
الـــطـــيب من الـــســـودان خـــلـــيـــفــة
الــعـــريــفـى من الــبـــحــريـن وعــبــد
الـكر جـواد من سلـطـنة عـمان
وشـــــــروى عـالوة مـن اجلـــــــزائـــــــر
ــطــلب جــبـر من الــدكــتـور عــبــد ا
الــيـمـن وبــاســمــة مـحــمــد يــونس
مـن اإلمــــارات وعـــــواد عـــــلى من

العراق.

ــؤتــمـر ـاضى ا انـتــهى األســبــوع ا
االســــتـــــثــــنــــائى الحتــــاد الــــكــــتــــاب
واألدبـاء الــعــرب والـذى عــقـد فى
العـاصـمة األردنـيـة عمـان واخـتار
ـــــســـــرحى مـــــنــــــظـــــمـــــوه «الـــــنـص ا
الـــــعــــــربى» مـــــوضــــــوعـــــاً لــــــنـــــدوته
اخملــــصـــــصــــة لـــــلــــمـــــســــرح وذلك
وضـوع الذى نادراً ألهميـة هذا ا
مـــــــا يـــــــتـم الــــــــتـــــــطــــــــرق إلـــــــيـه فى

مؤتمرات االحتاد.
د.  رضا غالبيشارك فى الـندوة الدكتور رضا

ارك دكتوراه سورية فى الد
 عن مسرح الطفل

 هيثم يحيى 

حـصل األديب والــنــاقـد الــسـورى هــيـثم
يـحـيى اخلــواجـة عــلى درجـة الــدكـتـوراة
ـاركـية من جـامـعـة جـنجـيـز بـريـدج الـد
فى مــجـال أدب الــطـفـل وكـانت رســالـته
بــعـــنــوان «الــقــيم الــتــربــويــة واألخالقــيــة

سرح الطفل».
ـقيم فى اإلمارات حاليا له اخلواجة ا
40 مـسـرحـيـة كـتـبـهـا لألطـفـال وعـدد
مـن الـــدراســـات الـــنــــقـــديـــة فى اجملـــال
نـــفــسه كـــمــا ســـبق له احلــصـــول عــلى

جـــائــزة الـــشــيـــخــة فـــاطــمـــة آل نــهـــيــان
لقـصة الـطـفل العـربى وجائـزة أفضل
كـــتــــاب لألطــــفـــال فى الــــشـــارقــــة عـــام

.2004
ويقول د. هـيثم اخلواجـة: وصل مسرح
الطـفل فى العـالم إلى مرحـلة مـتقـدمة
ـنـا الـعـربى بـيـنـمـا مــازال يـحـبـو فى عـا
ـنــظـريـن حتـدثــوا كـثــيـراً عن ورغم أن ا
أهـــمـــيـــة مـــســرح الـــطـــفل إال أن الـــدعم

منهج مازال غائباً. ؤسسى ا ا

هرجان عروض مسرحية من 14 دولة فى ا
الثقافى األفريقى باجلزائر

الـــقـــدس عــاصـــمــة لـــلـــثــقـــافــة
الــــــعــــــربــــــيــــــة 2009 وذلـك من
خالل أعمال تـتناول الـقضية

الفلسطينية.
قـــــــــافــــــــة ثــــــــ كــــــــانـت وزارة الـــــــــ
اجلـزائــريـة قـد وافـقت عـلى
ً مـسـرحـياً ا تـمـويل 47 عـرضـ
قـــــــبـل من ـــــــ عـــــــام ا خـالل الـــــــ
نــــدوق الـــوطــــنى خالل الــــصـــ
نـــهــا ورشــة لــدعـم اإلبــداع مــ
نــــون هــــد الــــفــــ عـــــ بــــة مــــ لــــ لــــطـــــ
يــفــان بــرج الــكــ يــة بـــ ــســرحــ ا
مـثل أحـمد يـشـرف علـيـهـا ا

قومى.

 سباعى السيد

سـرح دوت كوم» أطلق مبادرة موقع «ا
ـسـرح جـديـدة حتت عـنـوان «مـدرسـة ا
ـــــوقع عـــــلى اإلنـــــتـــــرنت» ودعت إدارة ا
سرح للمشاركة أعضاءه من أساتـذة ا
ــــشــــروع الـــــذى ســــيــــســـــهم - من فـى ا
وقع - فى إثـراء الثـقافة وجـهة نظـر ا

ـــســـرحـــيـــة الــــعـــربـــيـــة كـــمـــا ســـيـــمـــنح ا
األســـاتـــذة فـــرصـــة اخـــتـــبـــار تـــقـــنـــيـــات

التعليم اإللكترونى.
ــوقع قـال إنه ســبـاعى الــسـيــد مــديـر ا
بصدد حتديـثه وإضافة أقسام جديدة

خالل األيام القليلة القادمة.

يــــة أكـــدت 14 دولـــة أفــــريــــقـــ
هــــــــا فى تـــــــ عـــــــلـى مــــــــشـــــــاركــــــــ
هرجـان الثقافى األفريقى ا
والـــذى يــــقــــام فى اجلــــزائـــر
ــقــبل يــو ا من 6 إلى 19 يــولــ
نــهــا مـصــر تــونس مـالى مـ
يـــــرون الــــــســـــودان الـــــكــــــامـــــ
نـ سـاحل الـعاج نـيا بـ يـ غـ

الكونغو.
فى ســـيــــاق مـــتــــصل يـــحــــتـــفى
ــســـرح احملـــتــرف مــهـــرجـــان ا
ـقبـلـة والـتى تـقام فى دورته ا
فى الــــــفــــــتــــــرة من 24 مــــــايـــــو
 أحمد قومىوحــــتى 4 يــــونـــــيه بـــــاخــــتـــــيــــار
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سرح» «مدرسة ا
 تفتح أبوابها على اإلنترنت

 عروض 
للمهرج والدمى
وسرد القصص
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سرح ؤلفة لكتابها "توفيق احلكيم من ا خططت ا
إلـى الـسـيــنـمـا" أن يــرصـد ويـحــلل كـافـة الــنـصـوص
ــــصـــــريــــة الــــتـى حتــــولـت إلى أفالم ـــــســــرحــــيـــــة ا ا
سـيـنـمـائيـة.. غـيـر أن الـتـجـربـة العـمـلـيـة أخـذتـها -
كــمــا تــقــول - إلى تــوفــيق احلــكــيـم وحــده.. تــقـول:
"فــقــد وجـدنــا أن أعــمـال تــوفــيق احلـكــيم تــســتـحق
وحـدها أن يـخصص لـها هـذا الكـتاب.. أوالً لـكثرة
ـــســـرحــــيـــة الـــتى حتـــولـت إلى أعـــمـــال نـــصــــوصه ا

سينمائية".
ثم لـعــدم تــعــرض هــذه األفالم لــلـقــراءة الــتــحـلــيــلــيـة
ـؤلـفـة - عـدم قـراءة ـا يـعــنى - عـنـد ا الـفـاحـصـة 
أدب تـوفـيق احلـكـيم والـتـعـرف علـيه مـعـرفـة عـمـيـقة
كــان يــسـتــحـقــهـا وهــو األمــر الـذى أدى إلى تــعـرض
احلــكــيم وأعــمــاله لــســوء فــهم كــبــيـر لــذلـك أخـذت
ـــفــاهـــيم ــؤلـــفـــة عـــلى نـــفـــســهـــا تـــصـــحـــيح بـــعض ا ا
اخلــاطــئــة وإزالــة مــا عــلق بــاحلــكــيم ومــســرحه من

افتراءات.

ـؤلـفـة الـكـتـاب يــحـتـوى عـلـى مـقـدمـة تــتـنـاول فـيــهـا ا
"اجلدلـية الـشائـكة بـ سحر الـقلـم وتمـرد الصورة"
وسـبع مقاالت أخرى تـدور حول مسرحـيات احلكيم
الــتـى حتــولـت إلى أفالم مـــرتـــبـــة حـــسب الـــتــرتـــيب
الــزمــنى إلنـــتــاج األفالم ولــيس حـــسب تــاريخ نــشــر

سرحيات فهى: سرحية.. أمَّا ا النصوص ا
"فى الــقــلب األيـدى الــنــاعــمـة اخلــروج من اجلــنـة

العش الهادىء أريد أن أقتل التائبة احملترمة".
ــقـدمـة تــتـحـفظ الــكـاتـبـة عــلى مـا تـعــتـبـره "نـار فى ا
ـجرد ظهـور فيلم يـحمل رؤية الـفتنـة" التى تشـتعل 

مفاجئة مأخوذة عن عمل أدبى.
ــقـــارنــات بــ الـــعــمل إذ ســرعـــان مــا يــنـــزع فــتـــيل ا
ـقارنات التى ال تخضع دائمًا األدبى والفيلم. تلك ا
ـصـدر األدبى لــلـمـوضــوعـيــة فـيـنــحـاز بـعــضـهـا إلـى ا
ويـنـحـاز بـعـضـهـا إلى الـفـيـلم وهـو مـا تـتـحـفظ عـلـيه
ـفـاضـلـة الـكـاتـبـة أصالً حـيث تـرفض وجـود سـؤال ا
ابــتــداء عــلى اعــتــبـــار أنــهــا مــقــارنــة بــ وســيــطــ

ـــنــفــصل.. ه ا مــخـــتــلــفـــ لــكل مـــنــهــمـــا أدواته وعــا
وتـسـتـعـ الـكـاتـبــة بـتـعـريف أحـد خـبـراء الـسـيـنـاريـو
األمريكـي وهـو "سدفيـلد" لـعملـية االقـتباس لـتؤكد

. - خالله - اختالف الوسيط

"إن اقــــتـــبــــاس الـــســــيـــنـــاريــــو من روايــــة أو كـــتـــاب أو
مسرحية يـعنى أن تترجم وسيطًا إلى وسيط آخر.
كـذلك تـعــريـفه االقـتـبــاس بـأنه "الـقــدرة عـلى اخلـلق
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سـتحـب أن يكـون لها > إذا كـان لكـل مسـرحية حـبكـة أساسـية فـإنه كثـيرًا مـا يكـون من ا
حـبـكـات فـرعـية أو قـصص ثـانـويـة يـكون الـهـدف مـنـهـا تعـمـيق اخلط الـفـكـرى الدرامى

للحبكة األساسية. 28
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سرحي جريدة كل ا

سرحى اللبنانى بول شاؤول.  > عن دار النهضة العربية ببيروت يصدر خالل ايام ديوان «دفتر سيجارة» للشاعر والكاتب ا
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عشر مسرحيات 
من ورشة  البيش

محمود احللوانى

تبويب

ست مـسـرحــيـات وحـده دون مـشـارك
حــــيـث اعــــتــــاد كـــــتــــابـــــة مــــســــرحـــــيــــاته
ـشـاركة آخـرين مـنـهم الدائـمـون مثل
"دوالكــور - مـارتــان - مـارك مــيـشـيل"
ومـنهم غـيـر الدائـمـ ويـنقـسـمون إلى
كــتــاب مـســرح وصــحـفــيــ مـثـل "إمـيل
أوجـيـيه - إرنـست لـوجـوفـيه - فـيلـيب
جــيل - جــونــديــنــيه آنــســيــيـه بــورجـوا"
وهـؤالء شــاركـوه الــكـتــابـة فى مــرحـلـته
األخـــيــــرة وعـــلى ذلك كــــان البـــيش من
أوائل من تبنـوا طريقـة "الورشة" التى
تـعـرف اآلن.. غـيـر أن الـفـارق - يـقول
الـعـشــرى - هـو اعـتــراف البـيش بـهـذه
ــشــاركــ الــشــراكـــة وكــتــابــة أســـمــاء ا

ـــســـرحـــيــات إلـــيه مــعـه رغم نـــســبـــة ا
وحده. 

ــــقـــدمــــة أقـــواالً لــــعـــدد من وتـــتــــضـــمن ا
األدباء والـنـقاد فى البـيش مـنهـا: البيش
ــلك ثالثــة أربــاع الــدرامــا أديب شــاب 

والفودفيل (شارك بودلير).
يـــــدى ومالحظ البـــــيش كــــاتـب كــــومــــ
ًا شخصيـات استطاع أن يخلق عا
يرسم لوحـة عادات شريحة من وأن 
يـستـحق أن يكـون كاتـبًا البـشر.. إنه 
نـــــسى ــــمـــــكـن أن يــــ يـــــرًا.. ومـن ا بــــ كـــــ
يـــرين إال ثـــ ــــؤرخـــون الـــكــــ نـــقـــاد وا الــــ
أوج البيش (فـيليب سوبو) "حياة
نــته كــكـاتب يـش الـشــخــصـيــة ومــهـ البـ
انــــويل ــــ يــــدى شىء واحــــد" (إ كــــومــــ

ان). ها
األعـمـال الــكـامــلـة ألوجـ البــيش تـضم
فى جزئـيهـا عـشر مـسرحـيات هى: "29
ــيــجــور كــرافــاشــون درجــة فـى الــظل ا
خـالـتى عزيـزتى أيـسـمـيـنى اخلـجوالن
ــــلـك يــــريــــد" وهــــذه أســــعــــد الـــــثالثــــة ا
سـرحيـات يضمـها اجلـزء األول بيـنما ا
يـحــتـوى اجلــزء الـثـانـى عـلى "قــبـعـة قش
من إيــطــالــيــا رحــلـــة الــســيــد بــريــشــون

." عملية شارع لورس
كــمــا يــحــتــوى اجلــزء الــثــانى فــضالً عن
الــــنـــصــــوص مــــلـــحــــقًــــا لـــصــــور الـــكــــاتب

الفرنسى أوج البيش.

الكتاب: األعمال الكاملة
للكاتب الفرنسى أوج

البيش
: فتحى ترجمة وتقد

العشرى
ركز القومى الناشر: ا

وسيقى والفنون للمسرح وا
الشعبية 2008

تــمــيــزت كــتــابــاتـه بــالــســهــولــة والــبــهــجــة
واإليقـاع السريـع والتعـبيـر عن مجـتمعه
فى إطــار مـســرح ال يـخــلــو من االنـتــقـاد
الحـــظــــة واكـــتــــشـــاف وال تـــفــــوته دقــــة ا
ـنطق وابـتداع الـعقـدة والتـعامل مـعهـا با
ــطـيـة قــادرة عـلى تــفـجـيـر شــخـصـيـات 
الكـوميـديا.. وبـعض مسـرحياتـه تعد من
عالمــات وروائع مــســرح الــقــرن الــتــاسع
ــــــســـــرحى عـــــشـــــر ذلـك هـــــو الـــــكــــــاتب ا
الـــفـــرنـــسى "أوجـــ البـــيش" والـــســـطــور
الـســابــقــة لــلــنــاقــد فــتــحى الــعــشــرى فى
مــقــدمــتـه لألعــمــال الـــكــامــلـــة الــتى قــام
بــتــرجــمــتـهــا لــلــكــاتب فى جــزأيـن صـدرا
ـركـز الـقومى مـؤخـرًا ضـمن إصـدارات ا
ـوسـيـقى والفـنـون الـشـعـبـية للـمـسـرح وا

ى". سرح العا سلسلة "روائع ا
تـــنــــاولـت مـــقــــدمــــة فــــتــــحى الــــعــــشـــرى
لألعمال الكـاملة سيـرة الكاتب أوج
البــيش  1815 -  1888 ومــنـــهــا مــولــده
فى بــاريـس قــبل  43 يـــومًــا مـن واقــعــة
ــــتـــلك واتـــرلــــو "ألســـرة بــــورجـــوازيــــة 
عائـلها مـصنعًـا لعصـير األزهار.. كتب
البــــيـــــتـش فى أولـى مــــحـــــاوالتـه روايــــة
بـــعـــنـــوان "مــفـــاتـــيح احلـــدائق" ثم كـــتب
ـــاء" و مــــســــرحـــيــــتــــ هـــمــــا "حــــوض ا
"كــابـــ آركــوز " أو "ســاحــرة الــقــصــر"
ذلك بــاالشـــتـــراك مع لــوفـــران ومــارك
ميشيل وكانتا موقعت باسم مستعار
هــــــــــــو "مــــــــــــدام الروش" وفـى حــــــــــــديـث
صحفى له صرَّح بأن أولى مسرحياته
هـى "الــــــســـــــيــــــد كـــــــوبالن" أو "الـــــــرجل

هذب للغاية". ا
وظل "البــــــــيش" ال يـــــــعـــــــلـن عـن اســـــــمه
احلـقـيـقى كـمـؤلف حـتـى بلـغ اخلـامـسة
والـعــشــرين من عــمــره وكــان أول مـرة
يـــعــــلن عن اســــمه احلـــقـــيــــقى عـــنـــدمـــا
عـرض ثالثة مـسرحـيات "فـودفيل" من
فــصل واحـد هى "بــاقـة أب وابن" و"لـو
كــــانـت زوجــــاتـــــنـــــا تــــعـــــلـم" و"الــــلـــــبالب
والــــدردار" والــــكــــاتب كــــمــــا يــــبــــدو من
سـيــرته الـتـى رصـدهـا الــعـشــرى غـزيـر
اإلنــــتـــاج إلى حـــد كــــبـــيـــر ومع هـــذا -
يـسـجل الــعـشــرى - إنه لم يـكــتب غـيـر

الكتاب: توفيق احلكيم من
سرح إلى السينما ا

ؤلف: د. نهاد إبراهيم ا
الناشر: الهيئة العامة لقصور

الثقافة 

سرح والسينما احلكيم وخطوط التماس ب ا
الئم عن طـريـق الـتـغـيـيــر أو الـتـعـديل. ـنــاسب أو ا ا
وحتــويــر شىء خلــلق تــغــيــيــر فـى الــبــنــاء والــوظــيــفـة

ا ينتج عنه تعديل أفضل". والشكل 
ــعــلـن لــلــكــتــاب هــو "الـــبــحث عن مــدى إن الــهــدف ا
التـرابط فى خطـوط االتفـاق واالختالف بـ النص
ــــســــرحـى عــــنــــد تــــوفـــيـق احلــــكــــيم وبــــ الــــفــــيــــلم ا
ـؤلـفـة - ـأخـوذ عـنه وهـو مـا دعـا - ا الـسـيـنـمـائى ا
بــالــضـــرورة - إلى حتــلـــيل الــوســـيــطــ مـــعًــا وذلك
ـنظـومة الـفكـرية الـتى يريـد احلكيم بالتـوقف أمام ا
طرحـها فى مـسرحيـته ثم الـنظـر إلى الكـيفيـة التى
انــتــهــجــهــا الــعــمـل الــســيــنــمــائى.. لــيس من مــنــطــلق
األفــــضل واألســـوأ بل مـن مـــنـــطـــلق تــــتـــبع خـــطـــوط
الــتـغـيـيـرات بـ الـوسـيـطــ ومـدى انـعـكـاسـهـا عـلى
ـوذج عـمـلى يتم الـفيـلم الـسـينـمـائى "لـلـوقوف عـلى 
سرحى إلى من خالله حتـليل تكـنيك حتول الـنص ا
سـيـناريـو فيـلم سـينـمائـى.. لذلك تـركز الـكـاتبـة على
ـشاهد الـتغيـيرات الـتى طرأت على الـشخـصيات وا

واقف والرؤية الفنية والفكرية. وا
ـطــلـقــات والـكـاتــبـة تــنـطـلـق فى حتـلـيــلـهــا لألعـمـال ا
ـسـرحـيـة لـلـحــكـيم من رؤاه الـفـكـريـة الـتى طـرحـهـا ا
فى كـتــبه الــنـظــريـة وخــاصـة فــلـســفــته "الـتــعـادلــيـة"
والــتى انــتـــهــجــهـــا احلــكــيم فـى كل أعــمـــاله مع خــلق

العديد من التنويعات لها".
كـــذلك تـــشـــيــر الـــكـــاتـــبــة إلـى نــقـــاط بـــدء أخــرى
تـنـطـلق مـنـهــا فى حتـلـيـلـهـا ألعـمـال احلـكـيم مـثل
ــتـمـثـلـة فى شــخـصـيـته األثـيـرة نــظـرته لـلـمـرأة ا
"إيـزيس" ودورهـا الذى تـشـتـرك فـيه كل بـطالت
ــتــعـادل تــوفـيـق احلـكــيم - فى "بــعث اإلنــسـان ا
داخل الـبـطل لـتنـقـذه من نـفـسه الـهـاربة".. وعن
ــهــمـــة الــتى أوكــلــهــا احلــكـــيم لــلــمــرأة فى هــذه ا
مــســرحه "الــبـعث" يــقــول احلـكــيم: إنه بــالــرجـوع
ـوت والـبعث صـرى الـقد عن ا إلى الـتـاريخ ا
جنــد أن وســـيــلــة الــبـــعث دائــمًــا امـــرأة من هــنــا
تـؤكـد الـكـاتـبـة أن شــخـصـيـة إيـزيس رمـز الـوفـاء
ـثـالى عـنـد احلـكـيم بـالـنـظـر ـرأة ا ـوذج ا هى 
إلى دورهـــــا الـــــنـــــبـــــيل فـى بـــــعث الـــــرجـل واألمــــة

واحلضارة بأكملها.
كما تستند الـكاتبة فى حتليلها أيضًا إلى رؤية
لــحـــكــيم "مـــدى انــهـــمــاكـه الــشـــديــد فى تـــقــدر لـــ
ايـــا وصــراعــات وطـــنه وتــمــســـكه الــراسخ قــضــ
يــة واإلنــســانــيـة تــمـاعــ يــة واالجــ ثــقــافــ بــهـويــتـه الـ
والنـفسـية وأصوله الـشرقيـة الدينـية وتطـلعاته
نــظـمـة الــطـمـوحــة نـحـو ـ لـمــيـة ا يــاسـيـة الــعـ الـسـ

مصر حديثة.
 تعدد الوسائط

نيا األول للموسيقى العربية الذى نظمته هيئة قصور الثقافة. اضى ضمن فعاليات مهرجان ا ها األسبوع ا  > د. رتيبة احلفنى  تكر
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> مـاذا أراد ألـفـريـد فـرج أن يـفـعل? ومـاذا فـعـل? إن ألـفـريـد فـرج الذى
تـسيـطر علـيه فكـرة العدالـة الضـائعة أراد أن يـعالج هـذه القضـية مرة

أخرى ولكن على مستوى الدول.

سرحي جريدة كل ا
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افتتح فعالياته بتكر توفيق عبد احلميد
 عرض رجل القلعة

ــهــرجــان «االكــتــفــاء 10 عــروض مــســرحــيــة شـــاركت فى الــدورة الــرابــعــة 
اضى. الذاتى» جلامعة ع شمس والذى انتهت فعالياته األسبوع ا

ـوضـوعات ى وتـنـوعت بـ الكـومـيـديا وا غـلب عـلى الـعروض الـطـابع الـعا
ذات الـطـابع اإلنـسانى اجلـاد حـيث عـرضت كلـيـة طب األسـنان «الـبـوفيه»
تـألــيف عـلى ســالم إخـراج أحــمـد عــبـد الـرســول بـيــنـمـا قــدم فـريق كــلـيـة
ـا روحى طلـعت» تـأليف مـصطـفى جودة التـربـية الـنوعـية عـرضاً بـعـنوان «

إخراج أحمد حسن.
«صخـرة الرعـد» تأليف روبـرت آردى قدمهـا طلبـة كليـة األلسن من إخراج
أحـمـد مـصـطـفى أبـو الـفـتـوح وقـدم فـريق كـلـيـة احلـقـوق «لـيـالى احلـصاد»

تأليف محمود دياب إخراج محمد فؤاد.
وشـارك فــريق كــلـيــة اآلداب بـنص آخــر حملــمـود ديــاب هـو «أرض ال تــنـبت

الـزهـور» مـن إخـراج رامى سـامـى بـيـنــمـا قـدم فــريق كـلــيـة الـتــجـارة «قـابل
لــلــكـســر» من تــألـيف أحــمــد نـبــيل إخــراج إسـمــاعــيل الـســيــد. وعن روايـة
ألحـمد خـالد تـوفـيق قدم طـلبـة كـليـة العـلوم «احلـفلـة الـتنـكريـة» من إخراج
ـدوح جـاد قـدم فـريق كـلـيـة الـطب «احلـضـيض» هـبـة عالم ومـن إخـراج 
ـهـرجـان ـشـاركــان فى ا من تـراث مــكـسـيم جـوركـى. الـعـرضـان األخــيـران ا
كــان «األخـوة كــرامـازوف» إعــداد مـحــمـد زكى إخــراج خـالــد عـبــد الـكـر

«كـلهم أبـنائى» تـألـيف آرثر مـيلـلر لـكلـيتى الـتـربيـة والهـندسـة على الـتوالى.
ــهـرجــان قـد اســتـضــاف فى افـتــتـاحه الــفـنــان تـوفــيق عــبـد احلــمـيـد كـان ا
هـرجان وعرض فيلـماً تسجيـلياً عن مشواره الـفنى وبطولته ومنحه درع ا

سرحية والتليفزيونية. ا

على مسرح الغد... ورشة تصميم مالبس فى 3 مراحل

 نعيمة عجمى 

البس نـعيـمـة عجـمى تقـوم حـاليـاً بالـتدريب مصـمـمة ا
البس التى يقيمها استوديو إعداد فى ورشة تصميم ا
ـسـرح الـغـد حتـت إشـراف اخملـرج نـاصـر عـبد ـمـثل  ا
ـنــعم حـيـث سـيـكــون إنـتــاج ورشـة األزيــاء هـو مالبس ا
عــروض الـتـخـرج الـتى ســيـقـدمـهـا طــلـبـة الـورشـة خالل

شهر مارس القادم.
عن الورشـة تتـحدث نـعيـمة عـجمى: حتـتوى عـلى ثالثة
ـرحـلـة األولـى عـلى دراسـة نـظـريـة عن مــراحل تـضم ا
ـسرحيـة والعـناصر أهمـية األزيـاء وعالقتهـا بالـدراما ا
ـباد األسـاسيـة لتـصمـيم أزياء ـؤثرة عـلـيهـا وكذلك ا ا
عــرض مــسـرحـى إلى جــانب دراسـة تــطــبــيـقــيــة ألزيـاء
ــــســــرحــــيــــة ودراســـة ألعــــمــــال أهم بــــعض الــــعــــروض ا
ى واثن صمم عا مصممى األزياء وسيـكون التناول 
ـــرحــلــة الــثـــانــيــة فــهى ـــصــريــ أمــا ا من الـــفــنــانــ ا
ــمــثل وعــمل تــصــمــيم أزيــاء عــروض فــرقــة اسـتــوديــو ا
مــقــايــسـة ألزيــاء كل عــرض وهى ثالثــة عــروض تــمـثل
مــشـاريع تــخـرج طـلــبـة االسـتــوديـو (مـكــبث) من إخـراج

 محمد عالم وصال عبدالعزيز

تشيكوف وكامى على مسرح قصر ثقافة اجليزة
و«الـكـومـبــارس» تـألـيف إبــراهـيم الـرفـاعى
وإخـراج أحمـد سمـيـر ومن تألـيف محـمد
عــبـــد الــفــتـــاح يــقــدم اخملـــرج وصــال عــبــد
« الـــعــزيـــز مــســـرحــيـــة «شــويـــة أوكــســـجــ
و«اآلخـــر» لـــلـــمـــؤلـف مـــحـــمـــود الـــســـبـــاعى
وإخراج مـحـمد رفـعت ومـسـرحيـة «رقـصة
اخلالص» لـــتــــشـــيـــكـــوف وإخـــراج مـــحـــمـــد

عالم.

جتـــرى حـــالـــيـــاً بــــروفـــات ســـبـــعـــة عـــروض
مــســرحــيـــة جــديــدة بــنـــادى مــســرح قــصــر
ثـــقـــافــة اجلـــيـــزة ضـــمن خـــطـــة الـــعــروض

اجلديدة للموسم القادم.
الـفنـان مـحـمـد عـفـيفى مـديـر الـقـصـر قال
ــســـرحــيـــات الـــســبع هـى «الــعـــادلــون» إن ا
أللــبــيـر كــامى مـن إخـراج حــازم الــصـواف
ومن تـــــألـــــيف وإخـــــراج إيـــــهــــاب احلـــــكـــــيم
اريـونت» تأليف «مـيزان بال كفـة» و«ثورة ا
حــازم مـــصــطـــفى وإخـــراج مــنـــيـــر يــوسف

10 عروض فى مهرجان «االكتفاء الذاتى»  بجامعة ع شمس
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أحمـد مختـار والعرض الـغنائى (أبـيض وأسود) تدريب
ــنـعم ـلــحن أحــمـد إســمـاعــيل وإخــراج نـاصــر عــبـد ا ا
وثالـثهم عـرض راقص (بدرى كـل يوم) من إخـراج تامر
ـرحـلة الـثـالثـة واألخـيرة من ورشـة األزياء فـتـحى أما ا
البـس لـلـعـروض الــثالثـة وسـتــتـضـمن ســتـكـون تـنــفـيـذ ا
سـتخـدمة ـرحلـة دراسة مـيدانـية لـلتـصمـيمـات ا هذه ا

البس ثم تنفيذ هذه التصميمات. فى ا
تقدم للورشة أن وتضيف: كان شرطنا الوحيد فى ا
ـالبس سـواء يــكـون لــديــهم خــلــفـيــة ولــو بــســيـطــة عن ا
ــيــة أو عــمــلــيـة وبــعــدهــا أجــريــنـا كــانت خــلــفــيــة أكـاد
تقـدم حتى نعرف مستوى اخـتباراً بسيطاً لـتصفية ا

موهبتهم وقدراتهم الفنية فى هذا اجملال.
دة ثالثـة أشـهـر بـداية من تـمـتد الـدراسـة فى الـورشـة 
يــنــايـــر وحــتى مـــارس الــذى ســيـــقــدم من خاللـه طــلــبــة

األستوديو مشاريع تخرجهم للجمهور.
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SPOT
ــــــــــــــــوقـع > جــــــــــــــــارى اآلن حتــــــــــــــــديــث ا
ـية الفنـون بعد إنهاء اإللـكترونى ألكاد

الدراسات الالزمة لتطويره.
يـة قال د. سـامح مهـران رئيس األكـاد
ـيـة ـوقع إلى أكـاد إنـه يـتـمـنى حتـويل ا
مــفــتـــوحــة لــدراســة الــفــنــون اخملــتــلــفــة
ـــراحل الـــعـــامـــة إضـــافـــة إلى تـــوفــــيـــر ا
لــلـبــاحــثــ ومـتــصــفـحـى اإلنـتــرنت وبث
ــيــة تــقــاريــر مــصــورة ألنــشــطــة األكــاد
ــــــتــــــعــــــددة كــــــاحلــــــفـالت والــــــعـــــروض ا

سرحية والندوات. ا
> مــــســــرحــــيــــة «يــــا دنـــــيــــا يــــاحــــرامى»

لــــلـــمـــخــــرج هـــشـــام عــــطـــوة واجـــهت
تـتالـية فى سـلـسلـة من االعتـذارت ا
الــلـحــظـات األخــيـرة قــبل افــتـتــاحـهـا
بــــــدأت بــــــاعــــــتــــــذار انـــــــتــــــصــــــار عن
االســتــمــرار فى الـعــرض و إســنـاد
دورهــا لـــلــفــنــانــة ســهــام جالل كــمــا
انـضم الـفـنـان الـشـاب مـاهـر عـصـام
لـــلـــعـــمل بـــعـــد اعـــتـــذار حـــسـن عـــبــد
ــســرحــيــة تـألــيـف مـتــولى الــفــتــاح ا
حـامــد وأشـعــار د. مـصــطـفى ســلـيم
وأحلـــــــــــــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــــــــــــــســن إش إش
واســتـعــراضـات ســامى نــوار وديـكـور
ـــســرح د. مـــحـــمــود ســـامى وإنـــتــاج ا

نيل. سرح العائم با الكوميدى ويتم عرضها على ا
 > مركز إبداع بـيت السحيمى االتابع
لــنــصـدوق الــتــنـمــيــة الــثـقــافــيـة يــشــهـد
خـالل أيـــــام 20,19,18 ديـــــســــــمــــــبـــــر
فـــعــالـــيــات بـــرنــامج شـــعــبـــيــات والــذي
يــــتــــضــــمن تــــقــــد عــــدد مـن عـــروض
خـيـال الـظل واألرجـوز تـألـيف وأخراج

د. نبيل بهجت.
> د. حـس اجلنـدى مدير الـصندوق
قــــال أن الـــعــــروض تـــتـــنــــاول عـــدد من
قصص التراث الشـعبي الشهيرة منها
الف لـيـلـة ولـيـلـة وجـحـا ونـوادره وعـدد
مـن الــســـيـــر الــشـــعـــبـــيــة أهـــمـــهـــا عــلى
الـــزيـــبق ومـالعـــيب شـــيـــحـــة وأبـــوزيـــد

الهاللى وعنترة بن شداد.
ـــســرحى حـــا حــافظ > الـــكــاتب ا
ــعــهــد الــعــالى ـــســاعــد بــا ــدرس ا ا
ـســرحـيـة انــتـهى من وضع لـلــفـنـون ا
الـــــلــــــمــــــســـــات األخــــــيــــــرة فى نــــــصه
ــســرحـى اجلـديــد «اجلــبـل» والـذى ا
أعده عن رواية «ليلة القدر» للكاتب
ـغـربـى الـطـاهـر بـن جـلـون وجـارى ا
ـــهــا من إنــتــاج اآلن اإلعـــداد لــتــقــد
فـرقة مسـرح الشبـاب وإخراج عادل
حـــســان حـــا حــافظ أكـــد أنه بــدأ
الـعمل فى هـذا النص مـنذ أكـثر من
ثالث ســنـــوات وكــان حــريـــصــا عــلى
إنهـائه بشـكل الئق يتـوافق مع مـكانة

مؤلف الرواية.
> د. هــدى وصـفى مـديـر مــركـز الـهـنـاجــر لـلـفـنــون تـغـيـبت عن

حــضــور الـنــدوة الــتى عــقـدت األســبـوع
ـــنـــاقــــشـــة مـــســــرحـــيـــة «حتت ــــاضى  ا
الــــتــــهــــديــــد» ألبـــــو الــــعال الــــسـالمــــونى
واخملـــــرج مــــحـــــمــــد مـــــتــــولـى وتــــعــــرض
بـالهناجـر حالياً.. وذلك لـسفرها خارج
مـصر فى رحـلـة عالجيـة تـعود بـعـدها
السـتـئـناف عـمـلـها وإعـالن خطـة مـركز

الهناجر للفنون للموسم الشتوى.
كـانت وزارة الثقـافة قد أعـلنت مؤخراً
ـــنــاقـــصــة ــظـــاريف  عـن فــتح تـــلـــقى ا
أعـمـال تـطـويـر الــهـنـاجـر الـتى تـوقـفت

منذ فترة بصورة مؤقتة..

د.  سامح مهران

 هشام عطوة

 د. حس اجلندى

 حا حافظ

د.  هدى وصفى
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اضى حفال خاصا لعازف البيانو الصينى يوان فسينح. انسترلى نظم مساء االحد  ا ركز الدولى للموسيقى بقصر ا  > ا
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عتزلة كما > يـرى محمود أم العالم أن سليمان احلـلبى وارث لتراث أهل العدل من ا
غرب وحى بن توحد عند ابن باجة فى الفلسفة اإلسالمية فى بالد ا وذج ا يـرى فيه 

يقظان الذى يبحث عن احلقيقة ويكتشفها ويعيشها منفردًا.

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

يا نقاد النوادى رفقا بنا
من منطلق رهانى الدائم على الشباب  راهنت كمسئول
سرح  وحاولت أن منـذ عشر سنـوات على شباب نـوادى ا
أوسع من رقعـة النوادى على حساب مساحة الفرق التى
كـانت قــد تـكــلـست وقــتـذاك - وهــرمت الـيــوم - وفـقـدت
جوهـر إبداعها وبوصلة توجهـها نحو اجلمهور  واكتفت
بـالـعــرض الـسـنـوى الـذى ال يــعـنى غـيــر إثـبـات الـوجـود
واخلـروج بـبـضــعـة مـئـات من اجلـنـيــهـات  غـيـر أنـنى لم
ـسـتـفـيـدة من أسـتـطع حتـقـيق احلـلم بـسـبب الـعـقـول ا
الــتــكـلـس  والـرافــضــة ألى تـغــيــيـر يــحــركـهــا من حتت
الـشـجـرة الـعجـوز  ويـدفـعـهـا للـعـمل اجلـدى بـعـيدا عن
شـعــارات الـزيف الـتى أنــخـدع بـهــا الـبـعض مـن دهـاقـنـة
راوغـون خلفـها دون فعل الثـورة اجلماهـيريـة  واختبـأ ا
غيـر تسـلم مرتب كل شـهر  أو قيـمة نص مـباع أو عرض

 إخراجه وانتهى األمر .
اضى مع من راهنوا  لهـذا أيضا راهنت  فى العدد قبل ا
على شـباب النوادى  رغم معرفـتى أنهم اليوم يجاهدون
ـعرفـة التى بصـورة أكبـر من سابـقـيهم لـلحـصـول على ا
تـقف خــلف أعـمـالــهم اإلبـداعــيـة  وتـؤصــلـهــا بـأرضـهم
ـعـرفة عن ـجتـمـعـهم  بـعـد أن غـابت هـذه ا وتـربـطـهـا 
ـدرسـة واجلـامعـة ووسـائل اإلعالم  لـهـذا وجد البـيت وا
هؤالء الـشبـاب أنفسـهم اليـوم فى مأزق شديـد الوعروة 
يـتـمـثل فى شـعـور الـصـادقـ مع أنـفـسـهم مـنهـم بأنـهم
يصنـعون مسرحا دون خلفـية ثقافية وسيـاسية عميقة 
وإدراكـهم أنـهم يـغـطـون غـيـاب هـذه اخلـلـفـيـة الـثـقـافـية
والـســيــاسـيــة بـأالعــيب شــكـلــيـة وصــرخــات مـتــشـنــجـة
ومالسنـة حول القهر والتـمرد والسلطـة وما شابهها من
فـقـاعـات كالمـية تـسـتـجـدى التـصـفـيق دون أن تـؤثر فى

صفق. ا
ـأزق ال يــنـتج فــقط عن هــذا الـشــعـور بــغـيـاب غـيــر أن ا
عـرفة وتـغطيـتهـا ببـريق األلوان  ش فى عـثور الـشباب ا
على نـقاد يجـالسونـهم ويوهمـونهم أنهم قـد جنحوا فى
اجـــتــثــاث األرض من جــذورهــا  وطـــهــروهــا من فــســدة
نتهى مع وصول األمس  الذين صـاغوا مسرح الكلـمة ا
ـغـتـال ـسـرح الـراقص  وا تـيـارات الـتـعـبــيـر اجلـسـدى وا
عـلى إيـدى الـشـكـلـيـ اجلـدد  فـانـخـدع الـشـبـاب بـهم 
وتصـوروا أنهم ليـسوا بحـاجة ألية ثـقافة مـسرحية  وال
أية مـعرفة فكـرية  وال أية خـلفية تـاريخيـة  فقد ولدوا
لـيـحـدثـوا قـطــيـعـة (مـعـرفـيــة) كـامـلـة مع اآلبـاء الـذين
تـعـلـقـوا يـومـا بـأحالم الـتـغـيـيـر  لـهـذا تتـجـلـى بـفـضاء
ـاضى وأمجـاده  فالـزعيم مـهان  سـرح صور الـكفـر با ا
ـطـالـبـة باحلق واسـتـرجـاع األرض والـكـرامـة أكذوبـة  وا

فوضى  وانتظار الثائر عمل  غير مجد.
وبـدال من احلديث عن اجملتمع وهـمومه وقضاياه  ودور
ستـنير داخـله  أنشغل الـكل بشقـشقات الـنقاد سـرح ا ا
ــيـتــا مـســرح والـطــقـوس اجلــنـائــزيـة حــول الـتــنـاص وا
وثقـافة اجلسد والعالمة واأليقونة والداللة وغيرها من
كلـمات يـعرف اجلمـيع أنهـا غيـر موجـودة إال فى مخـيلة
قـائـلـهـا  وأن قـولهـا هـو الـذى يـعـطى لـلـقـائل الـقـيـمة 
نـح الكـاتب صك الـنـقد  حـيث إنه من الـسـهل عـليه و
أن يـقـول إن الـعـرض سيء أو حتـى جيـد  لـكـنهـا جـمـلة
طـائــرة ال تـنـفع فـى تـدبـيـج مـقـال يــتـصـور صــاحـبه أنه
مـــقـــال (نــقـــدى)  بـــيـــنــمـــا هـــو لـــيس بـــأكــثـــر من رأى
(انطـبـاعى) كـتب فـور اخلـروج من صـالـة الـعـرض  لكن
الـطـامـة الـكـبـرى كــامـنـة فى تـصـديق الـكـاتب أنه كـتب 
وفى تصـديق صانع العرض أنـها كتابة نـقدية  فيـقبلها
عـنــدمــا تـمــدحه وتــصــبغ عـلــيه هــاالت اجملــد الـزائف 
ويـرفـضــهـا حـيـنـمــا حتـاول أن حتـاوره  مـعــلـنـا أنه فـوق
احلــوار  وفـوق الـنــقـد  ألـيس هــو من نـسف احلـوار من
سرح  وألغى النقد لصالح الغوغائية الفنية ? فضاء ا
إنهـا جنـاية الـنقـاد عـلى اإلبداع  وجـنايـة اجملتـمع على
الـشـبـاب  فـإمـا أن نـدرك مـسـرحـنـا الـيـوم  أو لن نـدركه

وندرك مجتمعنا غدا. 
             

مكتوب أى أنها حوار كلها".
سـؤال  – فخ. الـــفخ هــو الـــذى يـــقع فــيـه من يــدرس
سرح إال تـلك العروض ولـيس فى ذهنه صـورة عن ا
تــلـك الــتى لم تــعــرفــهــا ثـــقــافــات الــعــالم قــبل الــقــرن
يالدى أى ما يربو عن نحو ثالثمائة السابع عشر ا

عام.
وقبل ذلك?

سارح مؤسـسات دينية وشعبية فى قبل ذلك كانت ا
آن واحد.

ـعــابـد ديــنــيـة عــنـدمــا تـكــون قـاصــرة عــلى مـريــدى ا
لـتــعـرض عـلى اجلــدد داخـلـيــا وهم الـذين يــدخـلـون
فى سلك الـكهنـة. وشعبـية عـندما حتـشد اجلمـاهير
ــعــبـد. والــسـاحــة قـد تــكـون مــدرجـات أمـام ســاحـة ا
كـمـدرجـات مالعب كـرة القـدم أو مـجـموعـة مـقـاعد
 –أرائك حجـرية  Gredinsتـصطف عـلى محـيطى
األربــعـة أخــمــاس دائـرة بــحــيث يـكــون اخلــامس هـو

مكان العرض.
ــســارح هــو مــا كــان يــدور فـى أمــامــيـة إال أن أقــدم ا
ــا كــان ــعــبــد ويــحــتـل مــكــان الــصــدارة بــالــنــســبــة  ا

قدسة. يعرف فى العصور الفرعونية بالبحيرة ا
أمــــا الـــــعـــــرض نــــفـــــسه فـــــمـــــكــــونـــــاتـه أوبــــرالـــــيــــة –
كــريـويـجــرافـيـة (رقص)  –حــواريـة وهــنـا يـلـح عـلــيـنـا

سرح? سؤال آخر: من له حق الظهور على ا
ال الـــــفالح وال احلـــــرفى وال حـــــتـى أى مـــــوظف فى
مــؤســســـات الــدولــة له حـق الــكــلـــمــة ألن من له حق
ـة) ــلك (الــفــرعــون فى مــصــر الــقــد الــكــلـمــة هــو ا
لكية فى األزمنة السحيقة عندما هبطت والعائلة ا
اآللـهة عـلى األرض لتعـلم البـشر. أما أفـراد الشعب

فإنهم تكوين صوتى موحد جوقة إنشاد كورال.
ـؤســسـة. وال يــحـدد الــعـروض من هـذا هــو مـســرح ا
سـوى أعلى سـلطة فى مـصر الفـرعونيـة أى فرعون
نفـسه بدليل أننا نـقرأ فى مسلة شـهيرة هى مسلة
الـــكـــاهن إيـــجــرنـــيـــفــر وتـــرجع إلى األســـرة الـــثــانـــيــة
عـشرة وقد أودعـها متـحف برل حتت رقم 1204
يـقـول فيـهـا إيجـرنيـفـر أنه تلـقى األمـر من سنـوسرت
ـعـبـد أبـيـدوس الـثـالث بــأن يـقـيم عـروض األسـرار 
احــتـفـاال بــعـيــد أوزيـر (أوزوريس بـاإلغــريـقــيـة) وهـو
ـقــدسـة احـتــفــال يـبــدأ بــتـمــثــيل مــا حـدث لــلــعـائــلــة ا
وقـــتــــئـــذاك أى أوزيــــر وزوجـــته إيــــزيس (عى- زا –
ايـت) وابـنـها حـور (حـوراس بـاإلغـريـقـيـة) ثم األخت

نفتيس.
ومــخـرج الــعــروض أى عـروض األســرار والــغـوامض
 Mystereهــــو الــــكــــاهن األكــــبــــر ويـــلــــقـب بـــرئــــيس
الــغــوامض: (هــيــرد  –ج  –ســـيــشــتــا). ومــهــمــته هى
تـوزيع األقـنـعة عـلى شـخـصيـات الـعرض وبـاإلضـافة
إلـى األسـرة ال بـد من وجـود دلـيل لـلـرحـلـة أو فـاحت
الطريق: "أنبو" (أنوبيس باإلغريقية) وهو فى صورة

ابن آوى.
ــــعــــبــــد ثـم فى ســــاحــــته الــــعــــرض يــــبــــدأ أوالً فـى ا
ويـتـشـكل مـوكب يـسـيـر خـلـفه أبـنـاء الـشـعب. وفى كل
راحل كـبيـر الكـهنـة يرتل فـقرة واحـدة تتـكرر هـذه ا
أربــعــة مــرات وتـــرد جــوقــة (كــورال) الـــيــمــ أربــعــة
مــرات أيـضـا وكـذلك كـورال الـيــسـار بـيـنـمـا األسـرة
ـعـبـد ثم فى سـاحـته األوزيــريـة فى الـوسط أمـام ا

ة فعل: "تـياترون" مـعناه: فى اللـغة اليـونانيـة القـد
"انظر" أو: "تأمل". ينظر إلى أى شىء يتأمل ماذا?
ـركـز تـتـنـاثر إنه يـنـظـر إلى مـركـز دائـرة حـول هـذا ا
عـدة عــنـاصــر حـسـب آلـيــة جـهــاز الـعــرض: سـتــائـر
مــــداخل نـــوافـــذ مــــكـــمالت (إكـــســــســـوار) إلى آخـــر

مفردات أى عرض مسرحى.
من مــركــز الـــدائــرة تــمــتـــد خــطــوط مــنـــظــور يــحــدده
كان فى كـليـته. فعنـد اإلغريق مثال مـحيط دائـرة ا
ــشـــاهـــدين بــأربـــعـــة أخــمـــاس هــذه يــتـــحـــدد مــكـــان ا
الــدائـرة وتــتــوزع مــقـاعــدهم احلــجــريــة وهى أشــبـة
يـنـا ويسـارا فى صـفوف بـنـتوء صـخـر أقول تـتـوزع 
مـوازية حملـيط الدائرة بـحيث يـصبح مكـان العرض
بــالـنــســبــة ألى مــشــاهــد نـقــطــة الــتــقــاء كل عــنــاصـر

الرؤية.
من هنـا التعبـير اإلغريقى: "درامـاين": انظر. وما أن
ـشــاهـد رأسه حــتى يـجــد كل خـطــوط مـا فى يــرفع ا
ــــركــــز من فــــراغ وامـــــتالء وانــــعــــكــــاســــات جتــــســــد ا
ـا انـتـقل ـرئـيــات بـطاللـهـا كـل هـذا قـد أصـبح كــأ ا
إلــيـه. إنه فى قـــلب الـــعــرض. مـــا الــذى يـــبــرز نـــقــاط
ــرئـيــات: إنــهـا "األقــنــعـة". شــخـوص تالقى وابــتـعــاد ا
تــتــحــرك كل واحــد قــد ارتــدى قــنــاعــا والــقــنــاع هـو
الـشىء الـوحـيـد الذى يـحـدد مـسار الـرؤيـة أنت تـتبع
صاحب الـقـناع وقـد تقـاطع مع صـاحب قنـاع آخر أو
ابـــتــعـــد عــنـه وبــاســتـــمــرار الـــقــنـــاع هــو الـــذى يــرسم

سرحى. مفاصل العرض ا
كل تالقـى يــعـــقــبه تـــبــاعـــد أى انـــفــراج. وفى لـــغــتـــنــا
شـاهـد هو أن الـعامـيـة تقـول: "فـرجـة" وما يـفـعـله ا
يـسرح بـبصره وفى الـعربـية الـكالسيـكيـة يعـبر فعل:
"سـرح" عـن حـركـة الـعـنق والـعـيـنـ يـتـابـعـان الـعرض

ومن اشتقاق كلمة: "مسرح".
وأى دراســة ألى مــرحــلــة من مــراحل تــطــور "الــفــعل
ــســـرحى" ال بــد وأن تـــردنــا إلى هـــنــدســة الـــفــضــاء ا
ـسـرحـيـة الـذى يـسـتـجـمع هـذه: فـإن مـركـز احلـركـة ا
نـظور الـبـصرى فى حلـظات انـتـباه مـتوالـية خـيـوط ا

شاهدين? ا يدور أمام ا
ـة الــواقع أن الــبـحث فى مــسـارح احلــضـارات الــقـد
ـسـافة يـبـدأ أوال بـالـبـحث عن مـكـان الـعـرض وعن ا
بـ ما يـعـرض وب من يـشـاهـد وثانـيـا الـهيـئـة التى
تـتخذهـا الشـخصـيات الـدرامية: مالبـسهـا تسـتخدم
األقـــنــعــة أم ال مــكـــمالت (اكــســســـوار) رمــزيــة مــثل
الـــتـــيـــجـــان ومـــا يـــعـــلـــوهـــا من رمـــوز جنـــوم أم أفـــعى
كـالــكـوبـرا عــلى تـيـجــان مـلـوك الـفــراعـنـة واألهم من
ذلك كـله انـفـتاح أفـقى الـعـرض عـلى مـا هـو مـجـهول
عـلى غوامض مـيتـافـيزيـقيـة وتقـاطع األفق بخـطوط
ثل آخر. ثل جتاه  ر  رأسية أسد رابض أو 
ـســرح الــيــابــانى كــالــكــابــوكى أو فى إلى اآلن فـى ا
عـــروض بـــالى أو بـــالـــيه كـــامـــبـــنـــودج جنـــد الـــقـــنـــاع
البس بــحــيث لــو ثــبــتــنــا حــركـة أى واالكــســســوار وا
ـثـل نـرى الـتـطــابق بـ زيه وقـنــاعه واألسـاور عـلى
مـعـصمه إلـخ.. جند الـتـمـاثل بـيـنه وبـ "سـيـفا". إله

الرقص فى احلضارات البوذية.
ثم هـنـاك سـؤال جــوهـرى: "مـسـارح تـلك احلـضـارات
الـــعــــريـــقـــة هـل كـــانت قــــائـــمـــة عــــلى نص مــــســـرحى

وكب. على مدى ما يتحرك ا
ــوســيـقــيــة اإليـقــاعــيـة وأهــمــهـا بــاألقـنــعــة بـاآلالت ا
الــشــخـالــيل (سـيــسـتــروم) جنــد أنـفــسـنــا أمـام تــكـوين
ــاثل لـتــكـوين أى "زفــة" فى حـيــاتـنــا احلـالــيـة. وفى
ــعــبـــد ضــريح شــيخ حــيــاتــنـــا احلــالــيــة يــحـل مــحل ا
الــشــيخ الــدســوقـى أو الـســيــد الــبــدوى وفى كـل عـام
يـــشـــكل مــوكـب مــهـــيب خـــلــيـــفـــة الــشـــيخ عـــلى جــواد
ــوسـيــقى الــعـســكـريــة مـوســيـقى الــدولـة أصـهب وا
تـصـدح ثم أعـداد من اجلـمال عـلى ظـهـرها الـطـبـلة
ــزودجـــة وأصـــابع ضـــابط اإليــقـــاع حتـــدد فــواصل ا

يزورات اإليقاعية. ا
ولنعد إلى نقطة البداية لنعد إلى األقنعة.

وفى مـحـاولة مـتـواضعـة حـاولت جتمـيع أغـلب ما فى
ــتــاحف من أقــنــعـــة فــرعــونــيــة الــقــنــاع الــفــرعــونى ا
ثل ـتحف هـيلـد شا وهـو  الـكامل يـوجد حـاليـا 
فـــاحت الــطـــريق: "أنــبـــو" (أنــوبـــيس بــاإلغـــريــقـــيــة) وله
حـمـاالتـان تـوصـفان عـلى الـكـتف وفـتـحـتان لـلـعـيـن

وهو يرجع إلى األسرة الثانية عشرة.
وبالـلوفر قـطعة من احلـفر الغـائر تريـنا أربعـة شبان
ارتـدوا أقنـعـة ويقـومون بـحراسـة شـخص هو أيـضا
يـحـمل قـنـاعـا وترجـع الرسـوم إلى األسـرة الـسـادسة

عشرة.
واألمثلة كثيرة.

ولـــيس من قـــبــيل الـــصــدفـــة أن الــقـــنــاع فـى عــصــر
الـــرومــان كــان يــســمى: "الــشــخص"  Personaومن
ــســرح احلـديث كــلـمــة الــشــخص اشــتـقت مــفــردات ا
ــعــاصــر فــنــحن نــقــول: "رسم الــشــخــصــيـات" أى وا

ها. حتديد معا
ـــســـرح فى بالد اإلغـــريق ولـــو رجـــعـــنـــا إلى نــــشـــأة ا
Theb- ثل واحـد ثيـبسيس سنـجد أنـفسـنا أمـام 
 thisنـراه يــخـتـفى خــلف بـرفــان لـيـعــود وقـد  ارتـدى
ــكن مــقـــارنــة تــلك ـــا  قـــنــاع شــخـــصــيــة أخــرى ور

العروض بتحريك العب األراجوز لشخصياته.
هـذه هى الــوظــيـفــة الـدرامــيـة لــلـقــنـاع. ومــرة أخـرى
ــوكب الــذى يــقــوده نــعــود إلى دنـــدرة لــنــســأل: هــذا ا
كـبـيـر الـكـهـنـة مـرتديـا قـنـاعه إلى أيـن يذهـب? والرد
فى نـــفس الـــرســـوم اجلـــدرايــة. فـــدنـــدرة هى مـــعـــبــد
وسيقى واحلب ولها تقام حتحور سيدة الـرقص وا
طـــقــوس قــائــمــة عــلى األنــتــيـــفــونــيــة (كــاهن مــرتل –
كورال يرد عليه) لكنها مرة كل عام تنتقل من دندرة
إلى مــعــبــد إدفــو حــيـث يــنــتــظــرهــا عــريــســهــا حــور
ـقـدس: "عـيـد ويـطـلق الـفــراعـنـة عـلى هـذا الــربـاط ا
الـتـوحـد" وهـو فـى تـقـالـيـدهم قـمـة احلب اإلنـسـانى

وهو أيضا نوع من التصوف.
البـس الـتـنــكـريـة الــتـيـجـان – ــهـرجـون األقــنـعـة ا ا
الـطراطـيـر كل هذا يـقـودنا إلى مـا يـسمـيه اإلغريق:
"مــيـــمــوس" أى قــمـــة احملــاكـــاة الــســـاخــرة وهــو أداء
ـاءة واحلـركــة عـمـاده وهـو فى جـمـلـة صـامت اإل
ـعـاصـرة: "الـكـومـيـديا أول مـعـالم مـا نـسـمـيه بـلـغـتـنـا ا

ديالرتى".

 مسرح األقنعة والفرجة الشعبية
 فى مصر الفرعونية

> إن رجـاء الـنـقـاش يـكـتـشف الـعـديـد من وجـوه الـشـبه بـ سـلـيـمـان احلـلـبى وهـامـلت
اركى.. "من الواضح أن سليمان احللبى قد عاش نفس الصراع الذى عاشه األمـير الد

هاملت.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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6
رفض أن يكون "فرعونا يتجاهل إجنازات من سبقوه

قــــدمـــــوهــــا ودرجــــاتــــهم مــــنــــذ بــــدء
تـــعــامــلـــهم مع فــرق الـــهــيــئـــة لــعــمل
قــاعــدة بـيــانــات بــعــد أن نـفــرغ من

وسم. إعداد خطة هذا ا
واعترف عصام بضعف اإلمكانيات
فـى اإلدارة والــتـى ال تـــمــتـــلـك ســوى
جـهازى كمـبيوتر أحـدهما "بـعافية"
لــكـنه يــنـوى الــعـمل عــلى االســتـفـادة
وجودة فى من الطاقـات البشـرية ا
اإلدارة فى إنــشـاء مــركـز مــعـلــومـات
سرح بدايـة لتطوير الهيكل إدارة ا
اإلدارى ثم تـــطـــويـــر مـــســـتــوى أداء

سرح بشكل عام. وعمل إدارة ا
وانـتـقل عـصــام الـسـيـد إلى عـروض
ـــــســــــرح مـــــشــــــيـــــراً إلى أن نــــــوادى ا
كــــثـــيـــريـن يـــخـــطــــئـــون فى تــــفـــســـيـــر
"الـــتــــجـــريب" لـــيــــتـــحـــول األمـــر إلى
"تـــقــلـــيـــد أعـــمى" دون وعـى لــبـــعض
األعـمــال األجــنــبـيــة والفــتـا إلى أن
ـســرح لـيــست مــتــخـصــصـة نــوادى ا
فـى الـــتـــجـــريـب بـــقـــدر اهــــتـــمـــامـــهـــا
بـتـقــد أعـمـال لــهـا خـصـوصــيـتـهـا
وذات صبـغة إنـتاجيـة خفـيفة بـحثاً
عـن أشــكـــال مـــســـرحــيـــة جـــديــدة ال

تعتمد على اإلنتاج الضخم.
وطــــالب عـــــصــــام الـــــســــيــــد جـــــمــــيع
ـــتــــعـــامــــلـــ مع مــــســـرح األقــــالـــيم ا
ـــســرح فـى حــالــة بــالـــتــوجه إلدارة ا
مـواجهـة أى مـشـكلـة تـتعـلق بـاإلنـتاج
ــــســــرحى مـــشــــدداً عــــلى أن بـــاب ا
اإلدارة وبـــابـه شـــخـــصــــيـــاً مــــفـــتـــوح
مشيراً فى الوقت نفسه إلى رفضه
واسـتــيـائه من "الــتـواطــؤ بـالــصـمت"
ــارسه بـعض وهــو الــسـلــوك الـذى 
ـتـضرريـن حيـنـما يـرفـضـون كشف ا
تعنـت أو من يقفـون فى طريقهم ا

من موظفى الهيئة.
عــصـام الــسـيــد قـال إن دعــوته تـلك
ال تــعـــنـى أن اإلدارة "عـــزبــة" تـــعـــمل
بــشـــكل مـــســتـــقل عن بـــقــيــة إدارات
ــــواقـع الــــثــــقـــــافــــيــــة الـــــهــــيــــئـــــة أو ا
اخملــتــلــفــة مــؤكــداً عــلى أن ســيــاقــا
عـــامـــا يــحـــكم صـــيـــرورة الــعـــمل فى
إدارات الـهيـئة اخملـتـلفـة ويصب فى
ـسـتفـيد من الـنهـايـة فى مصـلـحة "ا
أنـشـطـة الـهيـئـة" أو مـتـلـقى نـتـاجـها

الثقافى.
عــــــصـــــام الــــــســـــيــــــد طـــــالـب أيـــــضـــــا
ــســرح بـأن ــتـعــامــلــ مـع نــوادى ا ا
يــكــون إنــتــاجــهم خــاصــاً بــالــنــوادى
مــســـتــهـــجــنـــاً إعــادة تـــقــد أعـــمــال
الــنــوادى حتت الفـــتــات أخــرى مــثل
ــــســـــتــــقل ــــســـــرح اجلــــامــــعـى أو ا ا
رافضـاً فى الـوقت نـفسـه استـنـساخ
ــــــســـــرحــــــ اجلــــــامــــــعى أعــــــمــــــال ا
ستـقل فى النوادى الـتى يفترض وا
أن يـــكـــون ألعـــمـــالـــهـــا خـــصـــوصـــيـــة

وفرادة.

من اخـــــــتــــــيــــــار اخملــــــرج وتـــــــاريــــــخه
ومـشـروعه الـفــنى من خالل جتـاربه

السابقة والورش التى اجتازها.
واســتــطــراداً أضــاف الــســيــد: نــقـوم
حــالــيــاً بـــإعــداد مــلــفـــات كــامــلــة عن
الــفــرق واخملـرجــ واألعــمــال الـتى

وكـرر عـصـام الــسـيـد الـتــأكـيـد عـلى
أنه لم يـــنـــفــرد بـــأى قـــرار صــدر أو
ســيــصـدر بــخــصــوص آلــيــة تــطــويـر
عــــــمل الـــــــنــــــوادى إال أنه ومـع ذلك
ــسـئــولـيـة كــامـلـة مــشـيـراً يــتـحـمل ا
ن يــــــأنــــــفــــــون من إلـى أنه لــــــيـس 
الــــتـــــراجع عن قـــــرارهــــا فى حــــالــــة

فشله.
وأضـــاف: هـــدفى الـــوحـــيـــد تـــقــد
إنـــتـــاج مـــســـرحى مـــتـــمـــيـــز وإضـــاءة
مــســـارح األقـــالـــيم بـــأعــمـــال هـــامــة
حتسب لـلهـيئـة بالكـامل وال تقـتصر

سرح. فائدتها على إدارة ا
وحول تخـفيض عدد العروض التى
شاركت فى دورة هـذا العام وغياب
ـــــهــــرجــــان قــــال "الــــصـــــعــــيــــد" عن ا
عــــصــــام الـــســــيــــد: الــــعـــروض الــــتى

شـاركت فى مـهرجـان هذا الـعام 
تـرشيـحـهـا قـبل أن أتولـى مسـئـولـية
سرح رغم أنـها أعلنت بعد إدارة ا

اســــــــــــــــــــــتــالمـــى اإلدارة وقـــــــــــــــــــــد 
اخــتــيــارهــا وتــصــعــيــدهــا بــاآللــيــات
ــعـمــول بـهــا عـادة فى مــهـرجــانـات ا
النـوادى السـابقة وبـالنـسبة لـغياب
الـصــعـيــد فــوراءه بـالــتـأكــيــد ضـعف
مـسـتـوى العـروض الـتى  إنـتـاجـها
هـذا الــعــام وهـو مــا ســيـتـم تالفـيه
مـن خـالل الـــــــــورش الـــــــــتـى يـــــــــبــــــــدأ

شـدد اخملـرج عـصـام الـسـيـد  مـدير
ـسـرح بــالـهـيـئــة الـعـامـة عـام إدارة ا
لــــقــــصـــور الــــثــــقــــافـــة عــــلى أن دورة
مـــهــــرجـــان الـــنـــوادى والـــتـى انـــتـــهت
فــعـالــيـاتــهـا قــبل أيـام هـى "اخلـطـوة
األولى" فـى تـــــصــــور مـــــســـــتـــــقـــــبـــــلى
يـــتــــضـــمن عــــدداً من االقــــتـــراحـــات
والــتـــوجـــهـــات الـــتى رســـمت اإلدارة
مالمــحـهــا وحتــمس لـهــا د. أحــمـد

مجاهد رئيس الهيئة.
وقال عصـام السيد لـ"مسرحنا" إن
ـقـتـرح لم يـتم ـشـروع ا اخلـطـة أو ا
إقــــراره بـــــعــــد وذلـك فى انـــــتــــظــــار
االستمـاع لتصورات شباب النوادى
ـــــهــــتــــمــــ أنــــفــــســـــهم وكــــذلـك كل ا

بـــــــالـــــــتــــــــجـــــــربــــــــة ومـن ســـــــاهـم فى
تأسيسها وترسيخها ودعمها.

وكـشف عـصام الـسيـد عن جزء من
خــــطــــة الـــــتــــطـــــويــــر يـــــخص عــــرض
سرحيـات الثالث الفائزة بجوائز ا
ـــهــرجــان ــنـــقــضـــيــة من ا الـــدورة ا
لـتعـرض على أحـد مسـارح القـاهرة
وكــذلك حتــريك هــذه الـعــروض فى
كــــافـــة أقــــالــــيـم مـــصــــر لــــتــــتــــجـــاوز
ـــتـــمــــيـــزة مـــأزق "لـــيـــلـــة الـــعـــروض ا
الـعرض الـوحيـدة" أو لـيلـتى عرض
فى حالة التـصعيد للمهرجان وهو
مـا رأى فــيه عــصــام الــسـيــد ظــلــمـاً
لهـذه العـروض وجملـهود مـبـدعيـها
كــمـــا أن حتــريك الـــعــروض بـــاجتــاه
ـسـرح األقـالـيم سـوف يـتـيح لـهـواة ا
فى أقاليم مـصر اخملتلـفة مشاهدة
هـذه العـروض وبالـتالى خـلق حالة
"حـراك ثقـافى" يرى عـصـام السـيد

أن األقاليم تفتقدها كثيرا.
عــــــصـــــام الــــــســــــيـــــد وصـف "نـــــوادى
ــسـرح" بــأنـهــا الـنــشـاط األهم فى ا
هـيـئـة قـصـور الـثـقافـة وذلك - من
وجــــهـــة نــــظــــره - ألنــــهــــا تــــهــــتم فى
األســاس بـتـفـريغ الـطـاقـات الـشـابـة
ـبـدعة من خالل جتـارب جـريـئة ا
بـعـيـداً عن قـيود الـرقـابـة وضـغوط

يزانيات. ا
وكـــشف الــســـيــد عن قـــيــامه بـــعــقــد
لـــــــقــــــاءات مـع مــــــؤســـــــسـى جتــــــربــــــة
الـــــــــنـــــــــوادى ومـن ســـــــــاهـــــــــمـــــــــوا فى
تـــطـــويــرهـــا إضـــافـــة إلى عـــدد من
ـتخـصـص الـذين تابـعوا النـقاد وا
الــتــجــربـــة وتــفــاعــلـــوا مــعــهــا وذلك
لالسـتــمـاع إلى آرائـهم وتــصـوراتـهم
ـــــســـــرح فى آللـــــيـــــة عـــــمـل نـــــوادى ا
الـفــتـرة الـقـادمـة والــتى تـرتـكـز فى

قام األول على "التثقيف". ا
وقال عصام الـسيد: التثقيف يعنى
تـكـثيـف الورش الـتـدريبـيـة فى كـافة
ـــواقع الــثــقــافــيـــة بــجــانب إنــشــاء ا
نـــــــادى مــــــــســـــــرح مــــــــركـــــــزى فـى كل
مـــحـــافـــظــــة تـــتـــبـــعـه نـــواد فـــرعـــيـــة
بـقـصـور وبـيـوت الــثـقـافـة وسـتـكـون
ـركـزى وضع خـطـة مــهـمـة الـنــادى ا
عـــامـــة وبـــرنـــامج عـــمل ومـــتـــابـــعــة

تنفيذه بالتنسيق مع اإلدارة.

عصام السيد: خطة تطوير النوادى ترتكز على "التثقيف"

تنفيذها قريباً.
وأضــــاف عــــصــــام الــــســــيــــد: لــــست
حو إجنازات من سبقوه فرعونـا 
ـــــــــــســـــــــــرح ألقـــــــــــوم ولـم آت إلدارة ا
بـ"انـــقالب" بـل جـــئت الســــتـــكـــمـــال
مــــــجــــــهــــــودات كـل من ســـــــبــــــقــــــونى
فتجربة النوادى هى حصاد كل من
ســــاهـم فــــيـــــهــــا بـــــرأى أو فــــكــــرة أو

اقتراح.
وأشــــار عــــصـــام إلـى أن الـــتــــطــــويـــر
تـابعـة وتفـعيل يشـمل إعـادة جلان ا
دورها لتحـمل على عاتقها مناقشة
ـقترحة ومتابعة مراحل شاريع ا ا
ـوافـقـة تـنــفـيـذهـا وبـروفـاتــهـا قـبل ا
عــــلى مـــيـــزانــــيـــتـــهـــا وســــيـــكـــون من
صالحـيــات هـذه الـلــجـان أن تـوجه
وتــضــيف لـــلــعــمل حــتى يــظــهــر فى
ـكـنة مـشـدداً على أحـسن صورة 
أن هــذه الـلــجــان لـن تــكــون ســيــوفـاً
عـــلى رقـــاب الـــفـــنـــانـــ الـــهـــواة بل
عــونــاً لـــهم من أجل تــقــد أعــمــال

ستوى الالئق. على ا
وقــال عـــصـــام الـــســيـــد: هـــذا الـــعــام
ــــســــرحى فى ســــيـــخــــضـع اإلنـــتــــاج ا
اإلدارة "قـــومـــيـــات قـــصـــور بـــيــوت
ـــتـــابــــعـــة والـــتى نـــوادى" إلـى جلـــان ا
ســوف يـكـون لــهـا عــدة ضـوابط قـبل
الـوصــول إلى مـرحــلـة اإلنـتــاج بـدايـة

لم أتخذ أى قرار
بشكل منفرد..
ومستعد لتحمل

سئولية  ا
فى حالة الفشل

هدفى الوحيد
إضاءة مسارح
األقاليم.. وبعض
شباب النوادى

فهم "التجريب"
بشكل خاطئ

سرح إدارة ا
ليست "عزبة"
 وال تعمل مستقلة

عن الهيئة..
وأرفض "التواطؤ

بالصمت"
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ـهـمـة الـتى قـدمـها من بـ األعـمـال ا
حــمـدى طـلـبـة عـلى مـسـرح بـنى مـزار
مــــــســــــرحــــــيــــــة "طــــــقــــــوس اإلشـــــارات
والـتحـوالت" للـكـاتب السـورى الراحل
ســعـــد الــله ونـــوس ورغم حتـــفــظــات
الــــبــــعـض عــــلى تـــــقــــد هــــذا الــــنص
ـــديــنـــة فــقـــد حــقق جلــمـــهــور هــذه ا
العرض جناحًـا جماهيريًـا كبيرًا نفى

تمامًا مقولة "اجلمهور عايز كده".
أسس حمدى طـلبة فرقـة مسرح بنى
مـــــــزار عــــــام  1985وفـى عـــــــام 1986
أسـس أول نـــــادى مــــــســـــرح فـى هـــــذه
ـديـنــة وقـدم من خالله الــعـديـد من ا
الـــعــروض الــتى حـــصــدت كـــثــيــرًا من
اجلـــوائــز فـى مــهـــرجـــانــات الـــثــقـــافــة

اجلماهيرية.
ه فى ســــألــــته عـن مــــعــــنى تـــــكــــر

سرح وكيف يراه? مهرجان نوادى ا
سـعـيد جـدًا لـهـذا الـتـكـر الـذى جاء
بــعــد جــهـــد كــبــيــر بــذلـــته فى مــســرح
الـثـقافـة اجلـماهـيـرية وخـاصـة نوادى
ــســـرح كــمـــا أن الــتـــكــر لـــيس لى ا
وحـــــدى بـل لــــــكل الــــــزمـالء والـــــرواد
الـــذيـن بـــدأوا جتــــربـــة الــــنـــوادى عـــام
 1986مـــــتـــــمــــــثـــــلـــــة فـى (الـــــفـــــيـــــوم –
الـــبـــدرشــ  –بــــنـى مــــزار  –زفــــتى).
وصـاحب الــفـكــرة د. عـادل الــعـلــيـمى
واألب الـــروحى لـــلـــنـــوادى ســـامى طه
وغــيــرهــمــا.. والــتــكــر جــعــلــنى أرى
أسـاتذتى وأصـدقائى الـراحلـ منهم
د. مـدحت أبـو بـكـر د. صالـح سـعد
ـــيـــرغـــنى حـــازم شـــحـــاتـــة بـــهـــائـى ا
ــســرحــيـ بـاإلضــافــة إلى الــنــقـاد وا

هرجان. الكبار الذين تواجدوا فى ا
سرح? كيف بدأت عالقتك با

ـــســــرح بـــدأت من خالل عالقـــتـى بـــا
والــــدى الــــذى كـــان يــــعــــمل مــــخــــرجًـــا
بــــوزارة الــــتـــربــــيــــة والـــتــــعـــلــــيم ووزارة
ـشـاهدة الـشـبـاب وكـنت أذهب مـعـه 
الــعــروض الــتى يــقــدمــهــا.. فــجـذبــنى
ــــســـــرح.. واســـــتــــفـــــدت من ســـــحـــــر ا
الـــدورات الـــتـــدريــبـــيـــة والـــورش الــتى
ــنــيــا.. كــانت تـــقــام بــقـــصــر ثــقــافـــة ا
وتـــعـــلــــمت كـــثــــيـــرًا من أســــاتـــذتى فى
سـرحيـة مثل ـعهـد الـعالى لـلفـنـون ا ا
الـراحل ســعـد أردش ود. نـبـيل مـنـيب
وغــيـــرهـــمـــا أثـــنـــاء فـــتـــرة الـــدراســات
ـعـهــد.. وقـد لــعـبـت مـكــتـبـة احلـرة بــا
بيت ثـقـافـة بنى مـزار دورًا كـبـيرًا فى
تـثـقـيفى خـاصـة وأنـهـا مـليـئـة بـالـكتب
ـــهــمـــة. بــاإلضـــافــة إلى ــســـرحــيــة ا ا
ــســرحــيـ اسـتــفــادتى من الــنــقـاد وا
ــســـرح الــثــقــافــة ــهـــتــمــ  الــكــبــار ا
اجلــــــــمــــــــاهـــــــيــــــــريـــــــة أضـف إلـى ذلك
ــــســـرحـــيـــة مــــشـــاهـــدتـى لـــلـــعـــروض ا

صرية يشهد فى الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر اجلارى عرض باليه كسارة البندق. سرح الكبير بدار األوبرا ا  > ا
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> يـرى أمـيـر إسكـنـدر " أن سلـيـمـان احللـبى كـان هامـلـتـيا طـوال الـوقت بل هو
أورسـتى ثم يعقد مقارنة ب سليمان احللبى وأورست بطل مسرحية "الذئاب"

جلان بول سارتر.

سرحي جريدة كل ا
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سرح جذبنى عندما سحر ا
ذهبت مع والدى إلى العمل

حوار: 

 محمد جمال كساب

كـبـير وأن يـكـون حملافـظـات الصـعـيد
ـهـرجان اخلـتـامى بـها حق فى عقـد ا
خــاصـــة وأنه لم يــعــقــد بــهــا وال دورة
ويـنـبـغى االهـتـمـام بالـورش الـتـدريـبـية
وأن يتخلص مخرجو النوادى من آفة
تــقــد عـــروضــهم بــهـــدف االعــتــمــاد

كمخرج فقط.
مــــا الـــــســـــبب فى عـــــدم مــــشـــــاركــــة
ــهــرجـان مــحــافــظــات الــصـعــيــد بــا

اخلتامى?
أعـــتـــقـــد أن الــســـبـب يــعـــود إلـى عــدم
وجــــود مـــــتــــابـــــعــــات جـــــيــــدة من إدارة
ــــســــرح مـــــثــــلــــمــــا كـــــان يــــحــــدث فى ا
ـــنــشـط الـــثــقـــافى ـــاضى غـــيـــاب ا ا
ـــســتـــمـــر الــذى واإلحـــبـــاط الـــدائم وا
ـواقع الـثـقـافـيـة يـتـسـبب فــيه رؤسـاء ا
بــعـدم تـوفــيـر أمــاكن لـشـبــاب الـنـوادى
لـــتـــقـــد جتـــاربـــهم وغـــيـــاب الـــورش
التدريبـية فى األقاليم كما أن الكثير
من شباب الـنوادى ال يطلـبون اخلبرة
ــســرحــيـ الــكــبــار وهــذا يـرجع من ا
بالغ فيها من قبل النقاد لإلشادات ا
وأثـناء الـندوات الـتى تعـقب عروضهم
ا ينعكس بالسلب على إبداعهم. 
وقــــد حــــدث عـــكـس هــــذا فى إقــــلــــيم
وسط وجــنــوب الـصــعــيـد حــيث واجه
ـبـدعون نـقـدًا قـاسـيًـا من قـبل جلـنة ا
ـــــا انـــــعـــــكس عـــــلـى عــــدم الـــــنـــــقـــــاد 
مــشـــاركــتــهـم إلصــابـــتــهم بـــاإلحــبــاط.
وأطـــالب بــعـــودة الـــتــدريـب عــلى رأس

العمل.
د. ما اجلديد الذى لديك?

ــــشـــروع أشــــارك حــــالــــيًـــا بــــاإلعــــداد 
جــمـاعى لــنـادى مـســرح بـنى مـزار مع
جالل عـابـدين ومـدحت نـظـير عـلى
ســــيف ومــــحــــمــــود الـــشــــوكـى.. كــــمـــا
أسـتعـد لعمل عـرض مسـرحى مأخوذ
ـــــــلـك لـــــــيــــــر) عن مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــتى (ا

لشكسبير و"الندم" لعباس أحمد.
مـاذا عـن الـعـمـلــيـة اجلـراحــيـة الـتى

ستجريها?
أســتـــعــد لـــدخــول مـــســتـــشــفى الـــبــنك
األهـلـى بـالــقــطــامـيــة إلجــراء جــراحـة
تـغـيـيـر مـفـصل الـفـخـذ حـتى أسـتطـيع
الـــســـيــر بـــشـــكل طـــبــيـــعى بـــعـــيــدًا عن
الــعـكــاز الـذى الزمــنى فــتــرة طـويــلـة..
وأحب هـنـا تــوجـيه الـشـكـر لـلـفـنـان د.
ـــمـــثـــلـــ الـــذى أشـــرف زكى نـــقـــيب ا
وقف كــثـــيــرًا بـــجــوارى خـالل فــتــرات
مــرضى وقــرار عالجى عــلى حــسـاب

النقابة.

ونوس. وغيرها.
سرح? كيف ترى جتربة نوادى ا

أرى أنـهـا تـتقـدم بـشـكل مـلـحوظ رغم
الـكــبـوة الــشـديــدة الـتى تــعـرضـت لـهـا
بعـد حريق بنى سويف  2005 نـحتاج
إلى االهتمام الـكبير بها. خاصة بعد
ــــهـــرجـــان ـــشــــاركـــة فى ا اقـــتــــصـــار ا
األخـــيــر عـــلـى ثــمـــانـــيـــة مـــحـــافـــظــات
فــــقـط. وعــــدم تـــــمـــــثــــيـل الـــــصــــعـــــيــــد
ـــا يــضع أيــديـــنــا عــلى ـــهــرجــان  بــا
مــشــاكل كــثــيــرة يــنــبــغى مــراعــاتــهــا..
وحــلـهــا لــلـنــهــوض بــحـركــة الــنـوادى..
وأتـــــمـــــنـى عـــــودة جلـــــان الـــــتـــــحـــــكـــــيم
للـمـتابـعات اجلـيـدة للـمواقع الـثـقافـية
هرجـان اخلتـامى بشكل قـبل موعـد ا

حمدى طلبة:

ـســرح الـذى انـتــهى مـنــذ أيـام  تـكـر ـهـرجــان اخلـتـامى لــنـوادى ا فـى ا
اخملرج حمدى طـلبة بوصفة واحـدًا من الرعيل األول الذى بدأ مع جتربة

النوادى ومازال مستمرًا معها حتى اآلن.
.. قـدم ـهـمـ حـمـدى طـلـبـة واحـد من مـخـرجى الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة ا
ــســرحــيــة عــلى مــســرح بــنى مــزار الــذى كــان بال الـعــديــد مـن األعــمـال ا
إمكانيات تقريبًا.. لكنه استطاع جذب مواطنى مدينته بنى مزار التابعة
سـرح الذى أصـبح ارتيـاده عادة أصـيلـة لدى ناس نـيا إلى هـذا ا حملافظـة ا
دينة رغـم ما يقدمه من أعمـال جادة ورصينة بـعيدًا عن اإلسفاف هذه ا

والكوميديا الفجة.

صرية أكثر ما  يشغلنى  فى مسرحياتى الهوية ا

بــــالـــتـــركـــيــــز عـــلى الـــتــــاريخ والـــتـــراث
الـــــشـــــعــــبـى وتـــــوظـــــيف ذلـك كـــــله فى
عـاصرة. وأحاول منـاقشـة القـضايـا ا
دائــمًـا الــبــحث عن طــرق جــديـدة فى
األداء وتقـنيـات مغـايرة ومـختـلفة إلى
حـد مـا عن الـسـائـر وهـذا يـتـضح فى

األعمال التى أخرجتها منها:
بــحـر الـتــوهـة احلــسـومـات احلــجـلـة
واحلـلـم تـألـيف جالل عــابـدين حـلم
يــــــوسـف شــــــاهــــــد مـــــلـك الــــــعــــــاشق
ــــعـــشــــوق عــــاشـق الـــروح لــــبــــهــــيج وا
إســـمـــاعـــيل الـــذى أعـــشـــقه كـــثـــيـــرًا..
مـــجــــلس الـــعــــدل لـــتــــوفـــيق احلــــكـــيم
الـــهـالفـــيت حملـــمـــود ديـــاب طـــقـــوس
اإلشـــارات والـــتـــحـــوالت لـــســعـــد الـــله

ـــهــرجـــانـــات والـــنــدوات الـــكـــثــيـــرة كـــا
صاحبة  لها. النقدية ا

مـا أكثـر الـقـضايـا الـتى تـشـغلك فى
أعمالك?

أنـا مــهــمــوم كــثـيــرًا بــقــضـيــة "الــهــويـة
ـصرية" ومـشاكل اجملـتمع اخملتـلفة. ا

أستعد لعرض جديد
لك لير" مأخوذ عن "ا

لشكسبير  و"الندم"
لعباس أحمد 

ه فى مهرجان النوادى الثامن عشر  بعد تكر

> كـان يستطيع ألفريد فـرج أن يبرز أن سليمان احللبى مـجاهد جاء إلى مصر "ليغازى
فـى سبـيل الله بـقتل الـفرنـسويـة" كمـا تقـول عـنه وثائق ذلك الـعصـر. فيـجعل سـليـمان
ان جارف العواطف مشحوذ نطق الطبيعى لـرجل مسلم عميق اإل احلـلبى يتكلم با

اإلدارة كحد خنجره.
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ئوى لكلية الفنون اجلميلة. صرية يشهد فى 30 ديسمبر اجلارى احتفالية العيد ا سرح الصغير بدار االوبرا ا  > ا
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وإن ابـــتـــكــر وقـــائع مـن عــنـــده ومـــزج وقــائع
ـعــدل) فـفى مــخـتــلـفــة من األصل والــنص ا
عـدل نلتـقى بشـخصـية الـقواد وهو الـنص ا
يـسـتــأجـر ابـنـة الــزوجـة وتـلــتـقى بـاألب زوج
ـاخــور يـتـعـامـل مـعـهـا أمـهـا وهــو زبـون فى ا
كــزبــون ولــست أدرى من أين جــاء األســتــاذ
زيـــاد عــــدوان بـــأن أمـــهـــا حـــالت دون وقـــوع
ـضاجـعـة علـى الرغم من أنـهـا جزء كارثـة ا
مـــــــــهـم مـن اإلثـم فـى تـــــــــكــــــــــويـن األب ومن
الـــوقـــاحــة فـى تــكـــوين ابـــنـــة الــزوجـــة ومن
تـدمـيــر نـفـسـيـة الـزوجـة األم وقـد أسـتـفـاد
ــعـــدل من تـــقــنـــيــات الـــفــيـــلم فـــهــو الــنـص ا
الـتــعــبــيــر الــفـنى الــذى اســتــطــاع أن يــعـطى
رؤيــة مــجــســدة لــلــفــكــر واحلــلم والــهــلــوسـة
وازدواج الشـخصـية والـهواجس والـشكوك
وهـذه هى الـعــائـلـة الـتى اخــتـفت من غـرفـة
انـتظـار مسـتشفـى قتل الـرحمة فـى الفصل
ـثل األول الـذى ال وجــود له فى األصل و
ـضـاجـعـة (بـكل األب وابـنـة زوجـته مـنـظـر ا
ـنـظـر مع ـثالن إنـتــاج ا فـجــور) ثم يـعـيــد 
تــعــلــيــقـات مــنــتــقــدة من األب وابــنـة زوجــته
تــشـكـو مـن ابـتـعــاد األداء عن احلـقــيـقـة ألن
الـشـخصـيـت تـتـمـتعـان بـواقعـيـة ثـابتـة غـير
قــابـلــة لــلـتــغـيــيـر وبــعــد االنـقــطـاع األول فى
مثـلون مشهدا فى ثل ا أصل بـيرانديللـو 
حــديـقــة وبــهـا نــافــورة تــغـرق بــنت الــزوجـة
الــصـــغــيــرة نـــفــســـهــا فى الـــنــافــورة ويـــطــلق
أخـوها الصغيـر النار على نـفسه ويكتشف
مـثـلون أنه مـيت ولـكن ال أحد فى األصل ا
يــســتــطــيـع الــتــمــيــيــز بــ االدعــاء والــواقع
ــمـــثــلــون ــنـــتج الــبـــروفــة ويــغـــادر ا ويــلـــغى ا
ـعدل يطيل األب وابنة كان وفى النص ا ا
الزوجة احلديث عن العالقـة اآلثمة بينهما
ـاخـور بل الــتى لم تـكن حلــظـة عـابــرة فى ا
اسـتــمـرت زمـنـا بـعـد أن أعـاد األب الـزوجـة
وأبـــنــــائــــهـــا إلى بــــيـــتـه رغم احــــتـــجــــاج ابـــنه
الـــشــرعى الـــكــبـــيــر الـــذى يــتـــعــالـى عــلـــيــهم
ويــزدريــهم (ال أدرى أين قــرأ األســتــاذ زيـاد
عـدوان أو شــاهــد زواج األم الـتى لم تــطـلق
من زوجــهـــا األول واألخــيــر مــرة ثــانــيــة من
الــسـكــرتــيـر) وفى الــفــصل الــثـانى يــغــيـرون
ـــســـتـــشــــفى ويـــصــــورون حـــكـــايـــة مـــنـــظــــر ا
الشـخصـيات الـست مرت مـرة من جانب
ــثالت ــثـــلــون و أصــحـــابــهــا ويـــعــيــدهـــا 
مــحـتــرفــون وتــدور مـنــاقــشـة ســفــسـطــائــيـة
يـثـيــرهـا األب عن الـشـخـصـيــة وحـقـيـقـتـهـا.
ـنــتـجــة إن الـنــاس الــذين يـقــومـون وتــقــول ا
بـــــأدوارهم احلــــقــــيــــقـــــة ال يــــســــتــــطــــيــــعــــون
االســتــرخــاء أمــام الــكـامــيــرا فــبــمــجــرد أنه
يـصـيـروا خـاضـعـ لـلمـالحـظـة يعـانـون من
اخلــــــجـل وشــــــدة اإلحــــــســــــاس بـــــــالــــــنــــــفس
ويــتــحــولــون إلى مــزيــفــ مــتــصــنــعــ فــهم
ـمــثــلـون ــنـتــهى. أمــا ا لــيـســوا فى الــوضع ا
احملـــتــرفـــون فــســـتـــكــون تـــعــبـــيــراتـــهم أكـــثــر
ا خل. أو عـاطفيـة زائدة لكى حقـيقيـة دو
يـفــهم اجلـمـهـور جـوهــر مـا حـدث والـعـظـام
الـعـاريــة لـلـحــكـايـة مـتــحـررة من الـتــشـعـبـات
ــنـــتــجــة نـــحن ال نــقــدم ـــضــلــلـــة وتــقــول ا ا
ــثـلـهــا ولـكن ـا  ـواقع بــتـفــاصـيــلـهــا بل  ا
األب يــحــاول تــمــثــيل مــا يــســمــيه الــلــحــظـة
األبـوية وأن تـكون اللـحظـة العـابرة اخملـجلة
ـشهد ثل ا من حيـاته فهذا هـو عقـابه و
ستحيل معرفة إن اجلنسى بعصبية ومن ا
كـانت ابنة الزوجـة تتلـوى فى كرب مبرح أو
ـثل» ابـتــهـاج وفى الـفــصل الـثــالث الـذى «
حـــديــقـــة بـــيـت األب وبه أدوات الـــتـــصـــويــر
تـــنــتــحـــر الــبــنت الـــصــغـــيــرة غــرقـــا ويــطــعن
أخــوهـــا نــفــسه بـــإبــرة احلــقــنـــة الــتى كــانت

قاتلة فى قلبه.

من الـــثـــقـــة الـــدرامـــا تـــعـــطـــيـــنـــا ســـردًا ولـــكن
صور واقعـيا يقدم النـغمة الفكرة الـشريط ا

اجلو العاطفة.
ونـتيرة هناك سلم طويل الراديو فى فتقول ا
الـــقـــاع ولــكن كـل الــذيـن فى الـــراديــو يـــريــدون
الـــصـــعــــود إلى الـــتـــلــــيـــفـــزيـــون نــــحن فى قـــاع
الــتـلــيــفــزيــون تـســجــيالت ودرامــا تــسـجــيــلــيـة
وفـوقــنـا الـدرامـا ولـكن حـتـى هـنـا يـوجـد سـلم
ـسلسالت الـدراما التـسجـيلـية فى الـقاع ثم ا
والسـالسل ثم صـعـودًا إلى األعـالى الـشـاهـقة
ــــســـبــــبـــة لــــلـــدوار جنــــد الـــدرامــــا الـــواحـــدة ا
الرئيسية وعـندما تصعد هناك تتحقق أن كل
مـا تريده هو أن تـصنع فيلـما وعلى الرغم من
أنك بـدأت تريـد أن تستـعمل الـكامـيرا كـنافذة
تطل عـلى الـعالم الـواقعـى تنـتهى مـثل جـيمس
كــــامــــيــــرون (1911-1985) مـــــؤلف وصـــــحــــفى
بــريـطـانى كــتـبه الـشـهــيـرة (شـاهـد فـى فـيـتـنـام
1966 ونـقــطــة االنــطالق 1967) أى يــنــقــصك
الــدنـو واالقــتـراب والــقـدرة عــلى الــتـفــتح عـلى
الشىء األساسى بل مجرد كتاب. وهنا يدخل
األب مــقــتــحــمــا وتــتــبــعه بــقــيــة الــشــخــصــيـات
الست وكـثافـته فى تنـاقض ظاهـر مع اجلمل
عــبـر الـقــامـة مــنـخـفــضـة الــطـاقـة لــدى صـنـاع
الفـيلم يـقـول جئـنا بـحـثا عن مـؤلف واخلمس
شخـصيـات األخرى األم مـرتديـة احلداد على
عــشـــيــقـــهـــا وبــنت الـــزوجـــة مــنه الـــتى تـــرتــدى
احلــداد عــلى هــذا الـعــشــيق وقــد حـكى األب
ـعدلة كـيف تزوج ـسرحـيتـ األصلـية وا فى ا
األم وأجنب مــنــهــا ابـنــا كــبـر ويــدعى األب أنه
عــنـــدمــا أحـس بــتـــعــاســـة الـــزوجــة مـــعه أرسل
ابــنــهــمـــا لــيــنــشـــأ فى الــريف وجــعـــلــهــا تــذهب
لــتـعـيش مـع سـكـرتــيـره (!!) فـأجنــبت من هـذا
الـســكـرتـيـر ثالثـة أطــفـال آخـرين أبـنـاء حـرام
ابنـة الزوجة الـتى كبـرت اآلن وأصبـحت شابة
عـابـثة وولـدا وبـنتـا صـغيـرين وحـينـما انـتـقلت
عــائــلـة احلــرام بــعـيــدا كــمــا يـحــكى األب فــقـد
االتـصال بـهم جـميـعـًا وحيـنـما عـادت الـزوجة
بـعد مـوت الـسـكـرتـير عـمـلت خـيـاطـة عـند من
تـظن أنــهـا خـيــاطـة فــقط وهى فى احلـقــيـقـة
قــوادة - هــذا فى - األصـل ولــكن فى الــنص
ـعدل صاحب الـدكان رجل يديـر ماخورا فى ا
الــــطـــابـق األعــــلى (فى مــــقــــال األســــتــــاذ زيـــاد
عــــدوان عن الــــعــــرض الـــلــــنــــدنى فـى جــــريـــدة
الـقدس 5 نوفـمبر 2008 بـإبراز جـيد لـتشابك
ـتعـددة للـحقـيقة وتـداخل مسـتويـاتها العوالم ا

ـنــعــشــة لـلــهــواء وعن حلــظــة الــنـهــايــة: إنــهـا ا
حلــظـــة خــاصـــة فى كل وقت وحـــتى احلـــقــنــة
(الـقـاتــلـة) تـعـد بـاهــتـمـام كـبـيــر وبـرقـة بـدرجـة
أكـبـر لـطـفل صــوت نـحن نـحـلم بــحـفل زفـافـنـا
ــثــالى ونــخـطـط لـهــدفــنـا الــرائع هــذا ونـرى ا
ــرضــة تــضـع حــقــنــة عــلى مــنــضــدة بــجــوار
ــدرســيــة ـــريض ا ســريــر وحــقــيـــبــة الــصــبى ا
بـجـوار الـسـريــر ثم لـقـطـة والــده أمـام مـقـبـرة
وحــجـرته الــفـارغـة ولــعـبه عــلى األرض. وتـمـر
الـكــامــيـرا فـى حـداد عــلى الــسـمــاء وفى ركن
الــظـالم يــنــتــصب جـــداران حــديــثــان (ديــكــور)
وجــهــاز سـيــنـمــا صـغــيــر وعـلى اجلــانب اآلخـر
أقـيم مــكـتب مـؤقت لــلـمـونـتـاج وجــهـاز مـراقـبـة
وحــــوض أســــمــــاك غـــيــــر مــــتــــوافق مع بــــقــــيـــة
نـتـجة احملـتويـات وقـد جتـمع أمام الـشـاشـة ا
ثلة وأحد الفني ويظهر ثل و نتيرة و وا
الـفـيـلم كـله عـلى جـهـاز الـعـرض مع مـوسـيـقى
ولـكن الــعـائـلــة ذات الـست شــخـصـيــات غـائـبـة
ـــونـــتــيـــرة الـــشــريـط ويــدور حـــديث وتـــوقف ا
فـكـرى طويـل ب أهل الـتـمـثـيل عن أن الـعـثور
عـلى نــهــايـة هــو أحـد ألــغـاز احلــيــاة الـعــمـيــقـة
فـكـلـنـا نـبحث عـن إغالق أنيـق لروايـة عـظـيـمة
أو ســــيــــمـــفــــونــــيــــة رائـــعــــة كــــمـــا أن اخلــــريف
احملــتــضــر يــتــمــثل فى حلــظــات غــروب ولــكن
احلياة غالبا أكثر عشوائية بل أكثر شوقًا إلى
اإليالم فى ســــرطـــان مـــتـــريـث أو أصـــيل عـــته
الـــشــــيـــخـــوخـــة والــــتالشى الـــبــــطىء لـــقـــدرات
احملتـضـر ال يوجـد حسـم هنـا مجـرد ضـجيج
مـــؤلم أبــيـض ولــيس نـــهــايـــة صــفـــحــة بـــيــضــاء
ـكـتـنـزة بل سـلـسـلـة مـتـعـرجة حلـكايـة احلـيـاة ا
ــتــرددة غــيــر من عالمـــات الــفــصل واجلــمل ا
ـكـتـمـلـة فـالـقــلم الـذى يـصف حـيـاة اإلنـسـان ا
فى غـيـر  محـله ويـنـتقـل احلديث إلى طـبـيـعة
الـــــعــــمـل الـــــذى يــــقـــــومـــــون به هـل هـــــو درامــــا
ونتيـرة بالنفى هـذا تسجيل تسجـيلية? وتـرد ا
ــــتــــحــــذلق درامـى ولــــكن مــــا الــــفــــرق? الــــرد ا
تــــســــجــــيـل لـــلــــواقـع مع بــــعـض إعــــادة الــــبــــنـــاء
الـدرامى أمـا الـدرامـا الـتـسـجـيـلـيـة فـهى فـيـلم
مكـتوب من أحـداث احليـاة الـيومـية الـواقعـية
ـــمـــثــــلـــة مـــثل يــــوم األحـــد الـــدامى? ونـــســــأل ا
ــاذا ال نـصــنع فــيـلــمـا كــدرامـا ــمـثل  ويـســأل ا
تــســجـــيــلــيــة احـــذف مــادة احلــيــاة الـــواقــعــيــة
نـتجة واسـتخدم إعـادة البـناء الفـنية وجتـيب ا
ـيزانية وألننى أعـتقد أن الناس لـيست لدينا ا
الـواقعـي لـديـهم شىء نسـيج أصالـة درجة

عـرضت فى لنـدن فى نوفـمبر 2008 صيـغة
جــــديـــدة مــــعـــدلـــة مـن مـــســــرحـــيـــة لــــويـــجى
بــيــرانـديــلــلــو «ست شــخــصــيــات تــبــحث عن
مـؤلف» الـتى مــثـلت أول مـرة فى رومـا1921
وأثـارت جدًال مـحتـدمًا واحـتفـظت الصـيغة
ـعدلـة شكـالً ومضـمونـاً بـالطـابع الـفلـسفى ا
بـعـد مـا يـقــرب من ثـمـانـ عــامـاً فـهـو تـأمل
فى الطـبيـعة الـفنـية خلـلق الشـخصـيات فى
سرحيـة تمدها الصيغة اجلديدة األعمال ا
ـعدلـة إلى الـتلـيفـزيـون والسـيـنمـا من حيث ا
ـصـور واحلــقـيـقـة الـعالقـات بــ الـظـاهــر ا
بـــــ الــــواقـع (الــــوجه الـــــفــــعـــــلى) والـــــقــــنــــاع
ــســرحى بــ االســتــمـرار والــتــقــلب وفى ا
الــبـدايـة كــانت روايـة فى مــرحـلـة الــصـنع ثم
رأى بـــيــــرانـــديــــلـــلــــو أنـــهــــا ســــتـــكــــون أفـــضل
كـمسرحية وبـعد ذلك اشتغل مـنذ منتصف
 1920 حــتى وفــاتـه فى حتــويــلــهــا إلى فــيــلم
كنه من ارتياد أفضل جلانب ال سينمـائى 
ــســرح أن يــحــقــقه بــإمــكــانــيــاته يــســتــطــيع ا
ـتواضـعة أيـامـها وهـو جانب تـصور مالمح ا
ـؤلف الـشـخـصــيـات ومـصـائــرهـا فى ذهن ا
وبث احلـيـاة فـيـهـا كــأفـراد لـهم اسـتـقاللـهم
ـسـرح اإليـطـالى أيـامـها مـن التـواضع وبـلغ ا
أن الـــلــغــة اإليـــطــالــيـــة لم يــكن فـــيــهــا كـــلــمــة
ـــانـــيـــا لـــلــــمـــخـــرج بـــاخــــتالف مع مـــســــارح أ
وفــرنـســا الــتى كــان اخملـرجــون هم ســادتــهـا
وكـان إنتاجها الـكهربائى (كمـا يقول قاموس
ـسـرحـيـات) مـذهال فى قـدرته عـلى تـنـويع ا
اإلضـــاءة ودرجـــات اإلعـــتــام خلـــلق مـــنـــاظــر

طبيعية وحاالت نفسية ورمزية.
وقد سـاهم اخملـرج روبرت جـولـد فى إعادة
ــــعــــروض عــــلـى مــــســـرح تــــشــــكــــيل الــــنص ا
جـيـلـجـود بـلـنـدن مع بن بـوار ويـبـدأ الـفـصل
األول بــفــيــلم وثــائــقى تــقــوم به مــجـمــوع من
مثـل ومنتـجة ومونـتير وبقـية الطاقم فى ا
ــــارك عن قـــتل مــــؤســـســـة طـــبــــيـــة فى الـــد
ساعدة الرحمة تنفق علـيها منظمة خيرية 
يـئوس من شـفـائهم ويـعانـون آالمـا رهيـبة ا
فـى الـــــتــــخـــــلـص من اآلالم واحلـــــيـــــاة وهــــذه
ـــرضى اجملــــمـــوعــــة الــــفـــنــــيـــة عــــاشت مـع ا
ـا يـقــرب من سـتـة أشـهــر ولـكـنـهـا واألطـبـاء 
قـطعت الفيلم الـوثائقى لتـصور قصة الست
شخـصيـات ألنـها بـهرت أعـضـاءها وخـاصة
ـنـتجـة. أما مـسـرحيـة بـيرانـديلـلـو األصلـية ا
فـــــنــــــجـــــدهــــــا تــــــبـــــدأ (هـى بـــــدون فــــــصـــــول
) فـفيهـا منـتج أيضـًا وفرقة من وبـانقطـاع
ــمـثــلــ يــبــدأون بــروفـة مــســرحــيــة أخـرى ا
لــبــيـــرانــديـــلــلـــو هى «قــواعـــد الــلـــعــبـــة» الــتى
ــلـلـة وفـجــأة يـظـهـر من ـمــثـلـون  يــجـدهـا ا
كـراسـى الـنــظـارة ست شــخـصــيـات. أب وأم
(مـنـفـصالن) وابن لــهـمـا شـاب وابـنـة شـابـة
وولـــد وبــــنت صــــغـــيــــران والــــثالثــــة لألم من
عـشيـقـها الـذى مـات وخلـفـهم مؤلـفـهم الذى
فــشل فى وضــعــهـم فى عــمل فــنى مــتــكــامل
لـــذلـك فـــهم يـــبـــحــــثـــون عن مـــؤلـف لـــيـــكـــمل
ــمـثــلـون فــكــانـوا فى األصل الـعــمــلـيــة أمـا ا
ــعــدل مـتــشــكــكــ فى الــبـدايــة ثم والــنص ا
ــــنــــتـج فى األصل أصــــبـــــحــــوا - وخــــاصــــة ا
ــعــدل - مـــســتــثــارى ــنـــتــجــة فى الـــنص ا وا
االهـتـمـام بـعـد أن حـكى األب حـكـايـته وفى
ـسـرح تـظـهر عـروض عـلى ا ـعـدل ا الـنص ا
ــريض وهــو فى الــشــاشــة عــائــلــة الــصــبى ا
ـــــســــاعـــــدة األطــــبــــاء ــــوت  طــــريـــــقه إلـى ا
وعــائــلــته تــرتــدى الــســواد وهــنــاك الــعــائــلـة
ـــــــســــــرحــــــيــــــة ذات األخــــــرى الـــــــتى تــــــدور ا
الـشــخــصــيــات الــست حـولــهــا وهى تــنــتــظـر
أيـضــا وتـرتـدى الــسـواد وقـطـعـه إلى مـنـاظـر
الـصبى وصوت يـتحدث عن احلس بـاحلياة
ونـضـارة األلــوان فى الـسـمــاء هـنـا والــلـسـعـة

إعادة بناء مسرحية «ست شخصيات تبحث عن مؤلف»  لبيرانديللو

 مجرد ضجيج
مؤلم أبيض
وليس نهاية
صفحة بيضاء
حلكاية احلياة

إبراهيم فتحى 
يكتب من لندن

 إعاد تشكيل
عروض النص ا
لنشاهد فيلماً
وثائقيا فى بداية
الفصل األول

 استفادة
 من تقنيات
الفيلم عبر

جتسيد األحالم
والهالوس

واقع سرح حتتاج إلى االهتمام.. ورؤساء ا نوادى ا
أصابونا باإلحباط
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ـسـرح تـسـتـحق  18عـامــاً مـرت عـلى جتـربـة نــوادى ا
الـتـوقف أمـامـهــا ورصـد مـا يـعـتــرضـهـا من مـشـكالت
ــسـرحــيـة فى بـاعــتـبــارهـا واحــدة من أهم الــتـجـارب ا

مصر اآلن.
"مسرحنـا" استطلعت بعض اآلراء حول ما تعانيه هذه
ـــكــنــهــا ــقــتـــرحــات الــتى  الـــتــجــربـــة من مــشــاكـل وا

تطويرها ودفعها إلى األمام.
فى رأى الـــكــاتـب يــســـرى اجلـــنــدى أن جتـــربـــة نــوادى
ـسـرح أهم ظـاهـرة مسـرحـيـة فى مـصـر وهى أيـضاً ا
ـــســـرحى فى األقـــالـــيم ســـتـــكـــون حـــامـــيـــة لإلبـــداع ا
ـبــدعــ بـدون بـاعــتــبـارهــا تــعــبـر بــحــريـة عـن ذوات ا

وصاية من أحد.
يـسـرى اجلــنـدى أبـدى تــخـوفه من قــيـام الــدولـة بـرفع
يـدها عـن دعم اخلدمـة الـثـقـافيـة فى مـصـر وتـقـليص
سـرح وأن االهتمـام بالنوادى اهـتمامـها بها خـاصة ا
ـا سـيـحدث يـصـبح مطـلـبـاً مـهـماً وضـروريـاً لـلـتصـدى 

مستقبالً. 
اجلندى طالب شـباب النوادى باالعتماد على أنفسهم
قدمة إليهم الية ا ساعدات ا بشكل كبيـر وتقليص ا
من الدولة حتى ال تكون هناك وصاية على إبداعهم.
ن اخلشـاب تتعلق بغياب شكلـة التى يرصدها د. أ ا
سـئـول سـرح من قـبل ا الـتخـطـيط اجلـيد لـنـوادى ا

ـشروع يفـقد مـعنـاه واألهداف الـتى أنشئ ا جـعل ا
من أجــلـهـا فــالـنــوادى حتـمل االسم فــقط مـجـرداً من
احملــتــوى الــذى أراده لـــهــا صــاحب فــكــرتــهــا د. عــادل

العليمى.
يـــقـــول اخلـــشـــاب إن اإلجنــــاز الـــذى حـــقـــقه نـــادى
مـسـرح األنـفـوشى بـحـصـوله عـلى جـائـزة أفـضل عـمل
جـماعى فى مـهـرجان الـتجـريـبى عن عرض "كالم فى
ســرى" لم تــتم االســتــفــادة مــنه رغم أنه حــدث كــبــيـر

وهذا يسبب إحباطاً لكل العامل بالنوادى.
هـنــاك مـشــروع لـتــطـويــر جتـربـة الــنـوادى تــقـدم به د.
ـسرح يقول عنه: "إنه يتضمن ن اخلشاب إلدارة ا أ
إنـــشــاء نـــادى مـــســرح مـــركـــزى فى كل مـــوقع ثـــقــافى
ويـكون له كـيان ثـابت يقـدم عروضه من خـالل أعضاء
الـنادى أنفسـهم ويزاول أنشـطة أخرى تثـقيفيـة وفنية

تستمر بال انقطاع.
ــشـروع? قــال: "وافق عــلـيه ســألـته مــاذا  فى هــذا ا
رئــيس الــهـيــئــة الـســابق د. أحــمــد نـوار ولــكن لألسف
حـتى اآلن لم أسـمع عـنه شـيـئـاً وقـد تـكـرر نـفس األمر
ـشـروع مع الـنـاقـد عـبـد الـنـاصـر حـنـفى الـذى تـقـدم 
ـشروعان ـسرحيـة للنـهوض بـالنوادى وا اجلمـاعات ا

ؤرخ يقص األحداث > ألفريد فرج ليس مؤرخـا بل هو كاتب مسرح. وا
كــمــا هى بـصــرف الـنــظــر عن الـبــواعث الــتى أدت إلــيـهــا وخـصــوصًـا

البواعث النفسية التى ال يستطيع أن يضع يده عليها بشكل موثق. 8
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سرحي جريدة كل ا
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بدعون يرصدون السلبيات ا

 18سنة نوادى.. حلظة من فضلك!
 عزت زين 

وظـف ونتمنى من د. أحـمد مجاهد اآلن فى ثالجة ا
النظر فيهما من أجل تطوير النوادى".

إن عدم وجود نسق تنظيمى وخطط واضحة من إدارة
ــســرح إلنــتـــاج الــعــروض هــو أهم مــشـــكــلــة فى نــظــر ا
اخملــــرج عــــزت زين فـــــمــــا يــــحــــدث  –فـى رأيه - هــــو
ـواقع مــبـادرات فــرديـة لــبـعض األفــراد فى عــدد من ا
سرحى طـوال العام ومن الضرورى أن يـكون اإلنتـاج ا
ــصـاحــبــة بــشـكل دورى وأن تـقــام الــورش واألنــشـطــة ا
ـهـرجـان الـتى ال تـعـد مـنـاسـبـة جـيـدة ولـيس فى فـتـرة ا

إلقامة الورش.
وعـلى عـكس مـا يـطـالب به الـكـاتب يـسـرى اجلـندى
من تـقلـيص لـلـمـيـزانـيـات يطـالب الـنـاقـد مـؤمن خـلـيـفة
بــزيــادتــهــا إلى خــمـســة آالف جــنــيه لــكل عــرض حـتى
يـــســـتـــطــــيع شـــبـــاب الـــنــــوادى تـــقـــد جتـــارب جـــيـــدة
ونـســتـطـيـع مـحـاســبـتــهم عـلى مــا قـدمــوه كـمــا يـطـالب
خلـيـفة بـضـرورة االهتـمـام باخـتـيار الـنـصوص ويـقـترح
. جلنة تقوم بهذا العمل وترشيح النصوص للمخرج
ـؤلف عز درويش مع نوادى ثالث مشـكالت يرصدها ا
ـسـرح هى عدم االسـتقـرار عـلى مواعـيـد ثابـتة إلنـتاج ا
ـيــزانـيـات تـفـاقم ــهـرجـان ضـعف ا الـعـروض وعـقـد ا
ـا يعوق واقع الـثقـافية  البـيروقـراطية والـروت فى ا

بدع عن تقد أعمال جيدة. الفنان وا
ـؤلف والـشـاعـر أحـمـد زيـدان أن فـرق الـنـوادى ويـرى ا
تعمل من خالل جمـاعات غير مسـتقرة تواجه مشاكل
فـى عـــدم وجــود أمـــاكـن لـــلــبـــروفـــات وعـــنـــدمـــا تـــقــدم
دة ليلـة أو ليلت وبـالتالى ينعكس أعمالها يـكون ذلك 
ــبـــدعــ الــذيـن ال يــجــدون هـــذا األثــر الــســـيئ عـــلى ا

سوئى قلة من أقاربهم تشاهد عروضهم.
ـمثل الـسـكنـدرى يـقول محـمـد عـبد الـصـبور اخملـرج وا
إن الروت والـتعسف اإلدارى يهـدد جتربة النوادى فى
ـواقع يعـتبـرون شبـاب النوادى ـسئـولون عن ا مقـتل فا
دخالء عــلـيــهم وهـذا يــرجع لــعـدم وجـود أمــاكن ثــابـتـة
لفرق النـوادى ويطالب د. أحمد مجاهـد بتوفير مكان
ارسة نشاطها بشكل جيد. لكل فرقة حتى تستطيع 
نـــفس األمـــر يـــطـــرحه اخملـــرج والـــكـــاتب يـس الـــضــوى
ويطالب بتـوفير مكان لكل نادى مسرح وحترير أماكن
دنى ألن ـعلقة من سيطرة األمن والدفاع ا العروض ا

سرح وأنشطته. ذلك له تأثير غير إيجابى على ا

 محمدعبدالصبور

 أحمد زيدان

 يسرى اجلندى

 عز درويش 

ن اخلشاب  أ
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اجلندى
يعتبرها
حائط صد
ويطالب
بتقليص
ميزانيتها

مشروع
اخلشاب وناصر
فى ثالجة
وظف ا

ومطلوب إنقاذه
على وجه
السرعة

> أراد ألفريد فرج أن يصنع من سليمان احلـلبى بطالً تراجيديًا بالتأكيد على
نـقـطـة ضـعـفه فـهـو كـمـا يـؤكـد - سـعـد  أحـد رفـاقه من األزهـر - مـصـاب بداء

التعاظم.. ال يقتل أقل من كليبر وال يشتم أقل من الشرقاوى.
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سرحى «غير مخصص   للجمهور العريض» للمخرج هشام جابر. دينة فى بيروت شهدت مؤخرا تقد العرض ا  > خشبة مسرح ا

ترجمة:
هشام عبد الرءوف

سرح اليهودى.. مرة أخرى ا
درويش
األسيوطى

آخر األقدار 

من األمور التى ال يـد لك فيها .. اسـمك .. وفصيلة
دمك .. وأشــيــاء كــثــيــرة أخــرى .. لـكـن حــ تــكـون
كـتـوبة عـليك ـسـرح فإن األقـدار ا واحـدا من كـتاب ا
تزيد واحدة .. فيصبح اخملرج الذى يتصدى لعملك
واحـدا من األقـدار الـتى ال راد لـهـا .. وخـاصـة إذا لم

تكن من الكتاب أصحاب النفوذ .
نتج سرح ا فيسـتطيع أحد الكـتبة أن يفرض عـلى ا

ال اخملرج فقط .. بل والنجوم أيضا 
لـكن أمـثـالى من الـسـاكنـ وراء شمس الـصـعيـد قد
يــجــد إعالنــا عن عــمــله دون أن يــؤخــذ رأيه فى من
يقدمه . وال فى التعديالت التى تدخل عليه أيضا .
وألن النـقاد - أو من يـسمون أنـفسـهم هكذا -ال وقت
لـديـهم لـقـراءة الـنـصـوص  فـإنـهم سـوف يـتـنـاولون
سـرح هو ما كتبه العرض بـاعتبار أن ما يـقدم على ا
ــســـكــ  وهم لم يــأخـــذوا فى احلــســبــان ــؤلف ا ا
ـصرية فى اإلخـراج  والتى تـتجلى أولى العـبقـرية ا
ؤلف  ـا كتـبه ا مالمـحهـا  .. فى احلذف واإلضـافة 

وكأن النص مجرد مسودة حلساب البقال . 
ـاذا ال أعــرف أنك سـوف تــقــول لى - فى نــفــسك - 
ـهـام تــلـجــأ لـلــقـضـاء ..? أقــول لك .. إن لـدى مـن ا
احلياتية والفكريـة واإلبداعية ما يجعل وقوفى أمام
وقف الذى احملاكم ترفا ال أحتمله ...!! ناهيك عن ا
وظف جتـاه أعمالى .. والتى سيأخـذه صغار كبـار ا
ستـحـرم من الـدخــول فى  رحـمة الـكـتـبـة . لذلك ال
أمـلك إال الـدعاء بـأن يرزقـنا الـله مخـرجا مـسرحـيا

حقيقيا . 
ـصرية ـسارح ا أذكـر ح طـالب عمـنا ألـفريـد فرج ا
بحـقه .. و أن تـدفع له حـقه .. تـصـدى أحـد الـكـتـبة
ــسـئــولــ حــيـنــهــا عن فــرق األقـالــيم فــأوقف كل ا
األعــمـال اخلـاصـة بـالــكـاتب الـكـبــيـر والـتى أدرجـهـا
اخملـرجــون فى خــطـطــهم ومــشـاريــعــهم بـحــجـة أن
ؤلف الذى ميزانيـة الفرق ال تتحمـل ما يطالب به ا

ال يشبع من أموال . 
الـية فى مصر إلى ومن األقدار التى أضـافها وزراء ا
أقـدار الكـتـاب .. الـتـقديـر اجلــزافى لـلـضـرائب عـلى
ـؤلـف .. وكـأنهـم من أشهـر الـراقصـات .. فرغم أن ا
صالح احلكومـية التابعة لهـا مســارح وزارة الثقافة ا
ـــنــبع .. إال أن فى مـــصــر تـــخــصـم الــضـــرائب من ا
مـــصــلـــحــة الـــضــرائب الـــتى ال تــفـــرق بــ درويش
ا األسـيوطى وروايح .. تـطـالب درويش األسيـوطى 

يثبت سداده ما عليه من ضرائب . 
خــيل إلّى مــرة ..  أن الــتــوقف عن الــكــتــابــة يـكــفى
نغصات ..!! لكننى اكتشفت أن للخروج من جحيم ا
اخلـروج من هـذا اجلـحـيم يـتـطـلب اخلـروج من هذا
ـتـيـسـر  لى على ـا كـان هـذا من غـير ا الـوطن .. !! و
األقل  فيبدو أن اخلروج من احلياة هو احلل .. لكن

وت هو آخر األقدار .. لألسف .. ا

لكنه يـشير إلى نقاط ضعف عديدة
انـطـوى علـيـهـا هذا الـعـمل. من هذه
الـــــنـــــقــــاط عـــــدم وضـــــوح الــــفـــــكــــرة
ـــســـرحى األســــاســـيـــة فـى الـــعـــمـل ا
والـطـريـقة الـروتـينـيـة الـتى تبـدأ بـها
ـشـاهد الـتـسـعـة وهى الـطـرق على ا
ـــقــابــلـــة بــوجه مـــتــجــهم الـــبــاب ثم ا
ســـــرعــــــان مـــــا تــــــنـــــسـط أســـــاريـــــره
وإمــــكــــانــــيـــــة الــــتــــنـــــبــــؤ بــــاألحــــداث
ـــــســـــرحـــــيــــة والـــــتـــــطـــــورات خالل ا
ومــنـــاقــشــة حـق الــفــرد فـى اخــتــيــار
تــــوجه احلـــبـس!!.. وهـــنــــاك أيـــضـــا
ــشـــاهــد اإلفـــراط فى االنــفـــعـــال وا
الــعـاطــفـيــة وسـهــولـة تــغـيــيـر الــبـطل
ألفكاره رغم سـنوات عمره الـثمان
والــتى يـفـتـرض أن تـكـون قـيـدًا عـلى

عتقدات.  سرعة تغيير ا
ـــتــوالــيــة لــكن أمــام هـــذه الــعــيــوب ا
تـوجـد مـزايـا عـديـدة مـنـهـا احلـيـويـة
مـثل العجوز يـتحرك بها التى كان ا
ـسـرح وأسـلوب األداء عـلى خـشـبـة ا
واألهم من ذلـك أن اخملـرج قـدم لـنا
مـسـرحـيـة كـومـيـدية تـرسـم الـبـسـمة
عــلـى شــفــاه احلـاضــريـن لــتـنــســيــهم
قـلـيالً مـا يعـانـون مـنه بـسـبب األزمة
االقــتـــصــاديـــة الـــتى تــأخـــذ بــخـــنــاق
بريطانـيا والعالم عـمومًا.. ال غرابة
ــسـرحـى الـذى فى هــذا األســلــوب ا
ــــجـــــد فى الـــــيــــهــــود ويـــــدعــــو إلى
حتــــســـــ صــــورتـــــهم وأنــــهـم بــــشــــر
عـــــاديـــــون.. مـــــســـــاكـــــ فـــــفى وقت
مــــتــــزامن كــــان يــــعــــرض عـــلـى آخـــر
مـــســـارح لـــنــــدن مـــســـرحـــيـــة تـــاجـــر
الـبـنـدقـيـة لشـاعـر اإلجنـلـيـزية األول
ولـــيـم شـــكــــســـبــــيـــر والــــذى يــــهـــاجم

راب اليهود. ا
ــا أنـه ال تــوجـد فــرصــة لــلــعــبث فــطــا
ـعاجلة بـجوهر الـرواية. وهـنا جلأت ا
ــســرحــيــة والــتى قــامـت بــبــطــولــتــهـا ا
جــورجـيـنـا ريـتش إلى أسـالـيب عـديـدة
منـها الـتركيـز على جـو التـعصب الذى
ساد البنـدقية ضد اليـهود وكما حاول
معاجلة األحـداث بأسلـوب يسخر من
الـــعـــداء لــلـــســـامـــيـــة الــذى حـــفـــلت به
سرحية عـلى حد تعبير نفس الناقد ا

البريطانى.

ـــــــســــــرح وال يـــــــزال احلـــــــديث عـن ا
الـيهـودى مـسـتـمـرًا بـاعـتـبـاره وسـيـلة
لترويج أكـاذيب اليهود أو على األقل
لـــــتـــــحـــــســـــ صـــــورتـــــهم فـى أعــــ

الشعوب غير اليهودية.
ـــســـرحـــيــات وكـــالـــعــادة مـــا تـــكـــون ا
اليهوديـة تنطوى على نواحى ضعف
عـديـدة يـتجـاهـلـهـا النـقـاد أحـيـانًا أو
يــعــتـرفــون بـهــا ثم يـلــتـمــسـون الــعـذر
ا ـمثـلـ - ور ـؤلف وا لـلـمخـرج وا
ـــســرح عـــمــال اإلضـــاءة ومــوظـــفى ا
أيضًا - من هـذه العيوب باعتبار أن

الغاية تبرر الوسيلة.
ــسـرحى يــهـدف ـا أن الــنص ا فـطــا
إلـى الــتــعـــبــيـــر عن مــعـــانــاة الـــيــهــود
اليـ مـنهم ـسـاكـ الـذين مـات ا ا
حــــرقًـــــا فى مــــعـــــســــكــــرات الــــنــــازى
وتــــعــــرضــــوا لــــلــــعــــذاب عــــلى مــــدار
تــــاريـــخـــهـم.. فـــكل شـىء مـــقـــبـــول!!
ـــثـــال الـــذى نـــتـــنـــاولـه الـــيـــوم هــو وا
مسرحية "زيارة إلى مستر جرين". 
فى البداية يـشير الناقـد البريطانى
بــنــدكت نــايــتــجــيـل لــظــاهــرة مــهــمـة
ـرة الـثـانـية الـتى لـلـغـايـة وهى أنـهـا ا
ـسـرحـية ال يـثـبت فـيـهـا أن احلـيـاة ا
تـــعـــرف الـــسن.. وال تــــتـــوقف عـــنـــد
.. أثـــبت ذلـك فى مـــطــلع الـــثـــمـــانــ
سرحى "ردى العام احلـالى النـجم ا
دوتـــــريـــــسـن" ابن الـ  83عـــــامًـــــا فى
مـسرحـيـته الشـهـيرة "حـيـاة قصـيرة"
والــتـى قــام فــيـــهــا بــدور بـــائع الــلــ

العجوز "جون أوبرى".
ــمـثل والــيــوم يـأتى واريـن مـيــشــيل ا
ابـن الــثـــانــيــة والـــثــمـــانــ من خالل
ستر جرين" والتى مسرحيـة "زيارة 
يقـوم فيـهـا بدور مـستـر جرين ورغم
صعوبة هـذا الدور كما يـقول الناقد
الـــبــريـــطـــانى - فـــقــد أداه مـــيـــشــيل
نتهى احلـيوية والرشاقة وبطريقة
مـقـنـعـة لـلـغـايـة حـتى لـيـظن من يـراه
أنه لـم يتـجـاوز اخلـمـسـ من عـمره
.. ومن ولـيس فى الـثـانـيـة والـثـمانـ
يراه يذهل مـن أن يكون هـذا الشيخ
قـــادرًا عــلى تـــمـــثــيل نـــفس الـــعــرض
لـعـدة شهـور دون كـلل أو ملل أو دون
أن يـــصــاب أداؤه بـــالــتـــرهل بـــســبب
تكرار التمـثيل حيث يسعى للتجديد
فى الـدور رغم احلـفـاظ عـلى خـطه
األســاسى. وكل ذلك يــحــتــاج جــهـدًا
ـــــا ال يـــــســــتـــــطـــــيـــــعه من شـــــاقًــــا ر
يـــصـــغــرونـه ســنـــا بـــعــشـــر ســـنــ أو

عشرين سنة.
ويـــبــدو أن مـــيـــشـــيل يـــهـــودى أيـــضــا

وألن الــســـائق حـــكى صـــغــيـــر الــسن
فـــإن الـــقـــاضى أفـــرج عــنـه واكــتـــفى
بــتــوقــيع عــقــوبــة فــريــدة من نــوعــهـا
عــلى الـسـائق الــصـغـيـر روسى الـذى
ـثل يــهـودى  آخــر كـمـا قـام بــدوره 
يـــــبــــدو مـن اســــمـه وهــــو "جـــــدعــــون
تـيرنر" كـان العـقاب عـبارة عن إلزام
روس بــزيــارة جــرين مـرة أســبــوعــيًـا
ـوت. وبـعد لرعـايـة شـئونه إلى أن 
ـــســـرحـــيــة أن روس ذلك تـــكـــشـف ا
يهودى أيـضًا مثل مـستر جرين وأنه
شــاذ جـنــسـيًــا وأنه مــتـزوج من فــتـاة

غير يهودية أجنب منها طفالً.
ـــســرحـــيــة بـــشــكل وتـــدور أحــداث ا
واحــــــد وهى عــــــبـــــارة عـن تـــــســــــعـــــة
مـشاهـد مـقسـمـة على فـصـل تـبدأ
كـلـهـا بـطـرق روس لـلبـاب فى زيـارته
ـسـتـر جـرين.. وفى كل األسـبـوعـيـة 
مـــرة يـــســـتـــقـــبل جـــرين روس بـــوجه
مـقــطب وعــبــارات جــافـة ثـم يـذهب
ــــــرور الــــــوقـت بــــــعــــــد أن كـل ذلـك 
يـتـذكـر جـرين أن روس يـهـودى مـثـله
وأن شــيــئــا مـــا يــعــيــد الــزوجــة الــتى
رحـــــــــــلـت إلــى الــــــــــعـــــــــــالــم اآلخــــــــــر.
ويـسـتــعـرض الـنـاقـد الـعـقـدة عـنـدمـا
يكـتـشف مـستـر جـرين شذوذ روس.
وهــنـــا يـــتــوقف عـن الــســـرد حــتى ال

سرحية. يكشف نهاية ا

بدليل إندفـاع الناقد الـبريطانى فى
ـلل اإلشــادة به بـشــكل يـبــعث عــلى ا
واالسـتـيـاء (لـدى غـيـر الـيـهـود طـبـعًا
فـــقــد أشــار إلـى أنه لم يــجـــد فــرقًــا
بـ مــيـشـيل الــذى يـقـدم مــسـرحـيـة
"زيــارة مــســتــر جــرين" حــالــيًــا وبــ
مــــيـــشـــيـل الـــذى عـــرفـه الـــنـــاس فى
شــخــصـــيــة آلف جــارنــيت فى عــهــد

التليفزيون األبيض واألسود.
وبــــعـــد هـــذا الــــفـــاصـل من اإلشـــادة
ـمثل الـعـجـوز الذى والـتمـجـيـد من ا
يتحدى الـسن يبدأ الناقد فى سرد
ــسـرحـيــة فـيــشـيـر ســريع ألحـداث ا
إلى أنـــــــهــــــا عــــــبـــــــارة عن إعــــــادة أو
ـســرحـيـة بــنـفس االسم "ريـبـرتــوار" 
سرحى (الـيهـودى على ما لـلكاتـب ا
يـــبـــدو) جـــيف بـــارون عــرضـت عــلى
ــــســــارح األمــــريـــكــــيــــة فى مــــطــــلع ا

اضى. ستينيات القرن ا
سرحيـة "فكاهية" - وسنعود إلى وا
هـذه الـكـلمـة بـعـد ذلك - تـدور حول
تــــاجــــر يـــهــــودى بــــخـــيـل يـــعــــيش فى
نـيـويــورك هـو مــسـتــر "جـرين" الـذى
يـــــعــــوم مــــيــــشــــيـل بــــدوره.. وحــــسب
سرحية فقد لقيت زوجته أحداث ا
- بــعـد حــيــاة زوجـيــة اسـتــمـرت 59
عـامًا - مـصرعـها فى حـادث بسبب
سيارة مسرعة وأفلت هو بأعجوبة.

اذا يتجاهل النقاد  
نقاط الضعف

 فى مسرحيات الكتاب
مثل  واخملرج وا

اليهود?
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سرحي جريدة كل ا
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ثل لكل األدوار يفكك
اخلطابات اجلليلة بـ «الهُزء»

حافظة مرسى مطروح.  > د. أحمد مجاهد يفتتح فى 22 ديسمبر اجلارى فعاليات مؤتمر أدباء مصر والذى ينعقد هذا العام 

فى مهرجان شبرا 

مـســئـولـة عن تـلك الـفـعــله الـتي فـعـلـهـا زوجــهـا مـعـهـا وأنـهـا كـانت
ضحـية مـثلهـا تمامًـا عندمـا لم تفق إال وهى فى الفـراش - وعند
هدأ الصراع بينهما تخبرها بأنها أتت إليها بورق الكوتشينة تلك
اللـعـبة الـتى حتـبـها الـزوجـة وهـنا تـبـدأ الـصديـقـة فى قراءة ورق
ـة) وتـخـبر الـزوجـة أنـها الـكـوتـشيـنـة (عـلى طريـقـة األفالم الـقد
ـائة عام وعندما تقرأ لنفـسها الورقة تفاجأ أنها ستعيش قرابة ا
ؤلـف صالح كـرامه واخملـرج خـليل سـتـموت قـريـبًـا هذا مـا أكـده ا
تــمـام عــنـدمـا خــرجت الـصــديـقـة وبــعـد بــرهـة من الـوقـت نـسـمع
صراخـها نـفهم من هـذه الصرخـة أنهـا ماتت فى حـادثة مـا وعند
سـماع الـزوجة هـذه الصـرخة تـضحك ضـحكـة هسـتيـرية مـتذكرة
مـشــهـد اخلـيـانـة مـتـرنـحـة ثم تـسـقط عـلى األرض إعالنًـا بـنـهـايـة
العرض (اهتم اخملـرج خليل تمام بالعمـق النفسى للشخوص ومن
ـا هـنـا كـانت خـطـوطه اإلخـراجـيـة مـعـبـرة وذات عـمق ودالالت 
ــتـــلــقى يـــتــعــايـش مع احلــدث دون مـــلل فى اإليـــقــاع بــرع جــعـل ا
ـمــثـلـون فـى أداء أدوارهم ولـعل الـتــوظـيف اجلــيـد إلمـكـانــيـاتـهم ا
ـسرح الفـنـيـة هو الـذى خـلق هذا الـتـناغـم الواضح عـلى خـشبـة ا
بـدايــة من وفـاء عـبـد الـسـمــيع وعـبـد الـنـاصــر ربـيع وحـتى أمـيـرة
النشار وعالء عبد احلى السينوغرافيا جملدى ونس جاءت بطلة
ــوسـيــقى إعــداد مـحــمــد عـزت الــذى قـرأ من أبـطــال الــعـرض ا
الـنص قــراءة جـيـدة فـتـعــامل بـحـسـاســيـة يـحـسـد عــلـيـهـا فـجـاءت
وسـيـقى مـتـمـاشـيـة مع احلـدث خـاصـة في أوقـات الـصـراع ب ا
أبـطال الـعرض (الـتصـاعـد النـفسى) فى الـنـهايـة قدم خـليل تـمام

شاهدة. عرضًا جيدًا يستحق ا

تعميق
الشخصيات
كان أحد
اهتمامات
اخملرج
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حاول مرة أخرى
عـــرض "حــــاول مـــرة أخــــرى" تـــألــــيف اإلمـــاراتـى صـــالـح كـــرامـــة
واإلخـراج خلـليـل تـمام قـدمـته فـرقـة قـصـر ثـقـافـة شـبـرا اخلـيـمة
يـبدأ الـعـرض فى إحـدى الـغـرف - سـيدة مـحـتـجـزة حلـ احلكم
تـهمـة فيهـا بقـتل الزوج فـور مشـاهدته فى فراش فى قضـيتهـا وا
الزوجـية يـخونهـا مع صديقـتها هـذا الزوج الذي كـانت حتبه وتثق
فــيه ثــقــة عــمــيــاء - تــبــدأ ذروة الــعــرض واحلــدث عــنــدمــا يــأتى
ـع من قـبل احملكـمة للـدفاع عـنهـا محـاوالً إيجـاد لغة احملامى ا
ـظلم الذي للحـوار بيـنهمـا وإيجـاد حيلـة للـخروج من هذا الـنفق ا
لـيه عليها احملامى وضعت نفسهـا فيه ولكنها تـأبى أن تقول ما 
معترفة تمام االعتراف بأنها بالفعل هى قاتلة زوجها انتقاما منه
رات وعـنـد زيارة احملـامى لـها عـلى  فـعلـته الـدنيـئـة وفى إحـدى ا
تجر) الذى مارس معها احلب يحكى لها تلك احلكاية (صاحبة ا
ـتـجــر حـتى فـوجئ بــزوجـته وابـنـته فى أحـد اخملـازن اخلــاصـة بـا
تجر الـذى سهوًا ترك مـفتوحًا ولم يـفطنا يـظالن عليه من بـاب ا

لذلك فى هذه األثناء.
وبـعـد أن يـنــتـهى من حـكـايـته تـوهـمـه الـزوجـة بـأنـهـا تـواقـة لـرجل
فقود وبالفعل يجاريها احملامى متماشيًا مع هذا يعطيهـا احلب ا
ـغـاير تـمامًـا عـندمـا نـهرته اإلحسـاس إلى أن يـفاجـأ بـرد فعـلـها ا
بـشـدة ورمـت به عـلى األرض فى مــشـهـد رائع مـن الـزوجـة (وفـاء
عبـد الـسـمـيع) واحملامى (عـبـد الـنـاصر ربـيع) مـوجـهـة إلـيه أقبح
األلـفاظ نـاهره إيـاه مؤكدة لـه أنه مثل كل الـرجال وأنـها إذا مرت
بـنــفس الـظــروف مـرة أخــرى سـتـقــتل زوجـهــا مـرات ومــرات هـنـا
يـتـدخل احلـارس (عالء عـبـد احلى) فـاحتـا بـاب الـغـرفـة لـدخـول
برر الدرامى نـفس الصديـقة اخلائـنة (أميرة الـنشار) وال نـدرى ا
لذلك - حـوار طويـل يدور بـينـهـما لـيس له عالقـة باحلـدث ولكن
حتاول الـصديقـة فى نهـاية هـذا احلوار إقـناع الـزوجة بـأنهـا غير

 السينوغرافيا
كان
 لها دور
البطولة
فى العرض

> إن مـسرحيـة سليمـان احللبى حتـاول أن تناقش قـضية االحـتالل الغربى لـبلد عربى
وهى ال حتاول أن تناقشها من وجهة نظر عصرية أو عربية بل هى حتاول بحياد تام أن

تعرض وجهتى النظر.

ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا
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عايدة  سيدة أمريكا الفرعونية .. فى حلبة النار

 أول 
العروض التى
قدمتها
 دار األوبرا
صرية عام ا

1901

وهنـاك عـرض آخـر لـعايـدة فى بـلـغـاريا ..
اكـتفى مـا كتـبه الكـاتب الشـهيـر بابى الزيو
عنه وعن مسـرح حلبة الـنار الذى يقدم به
الــــعـــــرض حتت عــــنــــوان  " هــــنــــا األوبــــرا

التاريخية عايدة .. فى النار:
" أطلق فرانـكو زيفارلى صيحته لتنطلق من
وسط حلبـة النار .. وتخـرج العرض القد

ـأخــوذ عن الـتــراث الـفــرعـونى " اجلـديــد ا
عــايــدة " .. لــتــتـجــلـى نـســمــات الــتــاريخ مع
تـطـورات احلـاضر والـتـكـنـولـوجـيـا احلـديـثة
ـا غير لـتكون صـفحة مـسرحيـة جديدة ور
ــســرح الــبــلــغـارى .. مــســبــوقــة فى تــاريخ ا
ــر مـرور فــعــايــدة لــيــست عــرضــا عــاديــا 
الـــكــرام دون أن نــتــوقف عــنــده ونــتــأمــله ..
ا تـرويه قـصة عـايدة ونـتسـاءل مـعه .. هل 
ر به هذه األيام ..?.. ا  اخلالـدة عالقة 
وفــنــيـا فــقـد كــان زيـفــارلى مــوفـقــا .. لـيس
فقط فـى اختـيـاره لـعايـدة كـنص ومـوسـيقى
.. ولـكنه أيـضا قـد وفق بـاختـيـاره جملمـوعة
لك العرض منها ايدوك كوموليزا فى دور ا
ـالمح شـــديــدة وفـــيـــولــيـــتـــا أورمـــانــا ذات ا
الــشــرقــيــة فـى دور عــايــدة .. والــوســيم ذو
المـح الـهــادئــة روبــيــرتــو أالجـانــا فى دور ا

راداميس وبقية أبطال العرض.. 
ونـعـود إلى لـيـزا دايـجل صـاحـبـة الـكـلـمات
ــأثــورة .. الــتـى أرادت أن حتــيى مــســرح ا
روكى هـيل أقرب األمـاكن لقـلبـها .. وتـعيد
له ازدهــاره .. بـعـرض جـديــد ومـخـتـلف ..
فــــــراحت تـــــبــــــحث عـن عـــــرض يــــــحـــــظى
باالهتـمام واالحترام .. فاختارت عايدة ..
ـا فيـها من إعـجاز .. واحـتفـظت واحتفت
أيضا بـالنص الذى أعده أوجوستو ميريت
.. وأعـدت عـنه الـعـرض .. ولـكـنـهـا تـخـلت
ـوسيقى عن موسيـقى فيردى واسـتعانت 
ـوسـيـقى الـبارع ألـتـون جـون ذلك الـفـنـان ا
ومـوسيـقاه الـتى يقـدمهـا فى عرض عـايدة
األمـريــكى بـبــرودواى .. ويـجـســد الـعـرض
جـيــسـيــكـا فــيـردى فى دور أمــنـريس أخت
ـلك وتألـقت بشـدة خاصة فى انـفعـاالتها ا
.. وكـــذلك ـــتـــفــرجـــ ـــســـيـــطـــرة عـــلى ا ا
فــــرنــــســــيــــا وورد فـى دور عــــايـــدة .. ذات
الئـكى الــذى ال يـخــلـو من احلـدة الــوجه ا
والـشــدة عـنـد احلــاجـة وشــارك أيـضـا فى
هــــــذا الـــــتــــــألق بــــــراين فــــــورتـــــ فى دور
رادامـيس ..  وقد أثـنى الـكـثيـر من الـنـقاد
على موسـيقى ألتون جون اجلديدة وأكدوا
أنــهــا عــبــرت وبــقــوة عن روح عــايـدة وروح

وعظمة الفراعنة .

لويس ماكـسويل وأسطورة هولـيود صوفيا
لـوريـن والـثــانـيــة بـإنــتـاج اســكـتــلـنــدى عـام
ـهـا لألول ومـسـرحـيـا  فــمـنـذ تـقـد 1987
مرة وال تخـلو مسـارح العالم من عـروضها
.. وتـقـدم حـالـيـا فـأكـثـر من مـكـان وبـأكـثر

من شكل ولون شرقا وغربا ...
وقـد بـرعت كـثـيـرا كـلـوتل بـونـر فى أدائـهـا
لـدور األمـيـرة الــنـوبـيـة عــايـدة .. وظـهـرت
وكأنهـا فى مهمة عـاجلة إلنـقاذ العالم من
كارثة .. مسخرة مشاعرها اجلياشة التى
ـــكــنـــهــا أن حتــتـــوى الــكـــرة األرضــيــة ..
وكيف أخلـصت فى حبها احلقـيقى للقائد
ــصـــرى رادامــيس الــذى لــعـــبه بــاقــتــدار ا
أيـضــا مـاثــيـو فاليـن وكـأنــهـا مـبــاراة تـنس
ذات مسـتـوى رفـيع وشاركـهـمـا محـلـقا من
بــعــيــد الــقــديــر كــيــفن جــورتــزن.. وكــانت
هنـاك رسـالـة أخـرى غـيـر تـلك الـتى أشار
إلــيـــهـــا تــيم .. وهـى أن نــهـــر الــنـــيل ذلك
ــائى الــذى يـشق الــصـحــراء هـو اجملـرى ا
ـــصــــريـــ .. وقـــد تــــألـــقت ســـر حــــيـــاة ا
ـــصــمــمــة ســوزان جــاوسى فى جتــســيــد ا
ذلك الــــنــــهــــر وروحـه من خـالل  قــــطــــعـــة
نــسـيــجــيــة حـريــريــة ضـخــمــة وانـبــعــاثـات
دخـانـيــة دقـيـقـة .. جــعـلت دهـشـتــنـا تـزيـد

وتزيد "...
ولــيــنــدا وولــفـــيــرتــون الــتى كــتــبت عــايــدة
اجلــديــدة  صــاحــبــة اخلــمــســ عــامــا ..
والتى أطلق عـليها اجلمهور األمريكى قبل
ــدهــشـة .. الــنــقــاد لـقـب مـلــكــة الــروائع ا
فـقبل مـشاركتـها فى كتـابة عايـدة .. كتبت
يـزة من روائع برودواى لـينـدا مجـموعـة 
الـتـى تــصـدرت أفــضـل وأجنح إنــتــاج هـذا

سارحه.  الشارع العريق 

ـرة انـتـقل بـاشـا خـديــوى مـصـر .. وهـذه ا
إلى الـــقــاهـــرة مع أســرته .. وكـــأنه إيــذان
مـنه بـبقـائه بـها حـتى وفـاته .. وقد أوصى
ــصـر قــرب مـنــطــقـة األهــرامـات بـدفــنه 
التى شـهدت العديد من إجنازاته .. والتى
ـصرى كـما ـتحف ا كان مـن بيـنهـا إنشـاء ا
ذكـــرنــــا من قـــبل .. والــــكـــشف عن حـــدود
ة حتى عام  2000 قبل مديـنة منف القـد
ـيـالد .. وكـذلـك كـشف مــقــابــر مـنــطــقـة ا
سقارة والـكشف عن مقبرة خفرع ومنطقة
ـتـوســطـة بـ مــنـطـقــة أبـيـدوس ــقـابــر ا ا
ـــعــابــد ومــنـــطــقــة طـــيــبــة .. واكـــتــشــاف ا
الـعظـيـمة فى إدفـو ودنـدرة وله اكتـشـافات
كـبـيرة أيـضـا فى مـنـطـقة الـكـرنك وأهـمـها

معبد الدير البحرى ... 
حتى كان عام  1867عندما طلبه اخلديوى
ــصــرى .. واتـفق مــعه عــلى كــتـابــة أوبـرا ا
تـعـبـر عن مـصـر وحـضــارتـهـا وأقـنـعه بـأنه
الـوحيـد الـذى يـسـتطـيع كـتـابـة قصـة تـعـبر
عن ذلك .. فولـدت أوبرا عايدة على يديه
.. وفى شـتـاء عـام   1878اخـتـار أوجـاست
أحـد األمــاكن .. وقـام بـحـفـره بـيـديه وقـام
ببـناء مـقبـرة أطلق عـليـها مـقبـرة أوجاست
مـاريت وأوصى بـدفنه جـثـمانه بـها .. وفى
ربـيع عام  1881اعتل بـشدة وأصيب بـفقد
بـصـر كـلى تـقـريـبـا .. ورحل بـعـدهـا بـفـترة
ـــصـــر وجـــيـــزة و دفــــنه فى مــــقـــبـــرتـه 
تــنــفـيــذا لــوصـيــته .. ويــقـال أن احلــكــومـة
الـفـرنسـيـة قـد نقـلت اجلـثـمان إلى فـرنـسا

ولكن ال يوجد دليل يؤكد ذلك ...
قدمت عايدة كـثيرا سينمائيا ومسرحيا ..
فــقـدمت ســيـنــمـائــيـا مــرتـ .. األولى فى
إنتـاج أمريـكى عام 1953 وجسـدها الـنجم

والـــتــصــمــيم .. وأدهــشــته رســوم احلــجــر
الـذى اكــتـشــفه شـامــبـلــيـون وتـوقـف عـنـده
كــثــيــرا .. وكى يــعــرف أكــثـر اهــتـم بـتــعــلم
الـلغتـ الهيروغـليفـية والقـبطية .. ووضع
بــعـــد ذلك أول قــامــوس لـــغــوى لــلــحــروف
وأشـكالها والـكلمـات ومعانيـها للغـت سنة
ــتـحف بــولـونـيــا  لـكـنه ووضـعه  1947 .. 
ـتـحـف الـلـوفـر الـشـهـيـر .. نـقل بـعـد ذلك 
وكانت رحـلته األولى إلى مـصر عام 1850
مع بـعـثــة أرسـلت من قـبل مــتـحف الـلـوفـر
من أجـل الـبــحث عـن مـخــطــوطــات كــتـبت
بـالـلـغـات الـقـبـطـيـة والـسـريـانـيـة والـعـربـية
واإلثيـوبـية .. وبـعد الـقلـيل من الـنجـاحات
غيـر اجملزية .. أبى أجـوستـو أن يعود إلى
فـــرنـــســـا خـــالـى الـــوفـــاض .. فـــراح يــزور
ـصرية .. والـتى اكتشف ناطق األثـرية ا ا
فـيهـا القلـيل .. وذهب إلى منـطقة  مـعابد
مــتـهــدمـة تــوقع أن تـكــون بـهــا الـكـثــيـر من
ـنــطـقـة هـى سـقـارة الـكــنـوز وكــانت تـلـك ا
ـقــابـر وقــد اكـتــشف مــجـمــوعـة مـن أهم ا
اخملـــتـــبــئـــة حتت الـــرمــال والـــتى أدت إلى
اكــتــشــافــات أخــرى عــظــيــمــة .. كــمــا أنه
اكـتـشف اآلالف من الـتــمـاثـيل الـفـرعـونـيـة
الـذهــبـيــة والــبـرونــزيـة .. وقــد كــشـفت له
هذه االهـتـمـامـات  أن هـنـاك الـعـديد من
الـقـصص والـروايـات اإلنـسانـيـة الـعـظـيـمة
وراء هـذه احلــضـارة الـعـريــقـة .. وكـشـفت
عن دور الـفـراعــنـة االجـتـمـاعى والـثـقـافى
العمـيق وتأثيره هذا الدور فى البشرية ..
وبــعــد عــدة ســنــوات عــاد إلى بالده .. إال
أنه لم يـسـتــطع أن يـبـتـعــد طـويال .. فـعـاد
إلى مــــــــصـــــــر مـــــــرة أخـــــــرى عـــــــام 1858
السـتكـمال مـا بدأه بـاالتفـاق مع إسمـاعيل

" بـ احلـقــيـقـة واألســطـورة .. وفى لــيـلـة
هــامـة يــلـتــقى فــيــهـا الــتـاريـخ بـالــدرامـا ..
وتـــــتـــــوقف فـــــيـــــهـــــا األنــــفـــــاس .. ونـــــقف
مشدوهـ أمام عايدة .. ونـتساءل .. لقد
سـبق تقـد هذه التـحفـة اإلنسـانيـة مئات
اليـ فى العالم .. رات .. وشـاهدها ا ا
فـلـمـاذا لم نـتـعلم مـنـهـا احلب وحـكـمته "..
كـان هـذا جزءاً صـغـيراً من حـديث مـطول
لـلمخـرجة االسكـتلنـدية " إليـزابيث دايجل
ـدينة ـها لـعرض "عـايدة "  "  أثـناء تـقد

روكى هيل ...
توقفت عن كـلمات إليزابـيث أو ليزا.. كما
حتب أن يـنــادوهــا.. وتـأمــلت ذلك الــفــكـر
والـثقـافـة الغـزيرة الـتى كـانت وراء الروائع
واإلجنـازات والـتى وهـبـتـنـا إيـاهـا األجـيـال
السابقة .. وأدركت كم أن للثقافة والتزود
بدع واألكثر أنها بالعـلم أهميته فى خلق ا
تــكــشف لك مــا هــو مــكــنـون بــداخــلك وال
تـعــرف عــنه شــيـئــا.. إن االطالع والــتـزود
يــدفع مــا بـــداخــلك لــلــخـــروج  فــيــتــبــلــور
ويتـوهج ويصبح إبـداعا .. وهـذا ما حدث
مع أوجـــاست مـــاريت الـــذى أنــبـــتت لـــديه
عـايـدة ولـكـنــنـا أغـفـلـنـاه كــثـيـرا .. واكـتـمل

اإلبداع عند فيردى ...         
وعـايـدة بـصيـغـتـهـا األولى عرضـا أوبـرالـيا
مصرى الـنشأة حيث يحـكى قصة مصرية
يـونانـيـة فـرعـونـيـة عن عايـدة وحـبـيـبـها ..
وعايدة أمـيرة إثيوبـية .. قدمت إلى مصر
صرى راداميس .. وأحبت قـائد اجليش ا
وخـيـرته بـ حـبـهـا وبـ خـدمـته لـفـرعون
مـصــر.. ولـكى تــكـتـمل احلــبـكـة الــدرامـيـة
فــــقــــد أحــــبـت أمــــريس أخت الــــفــــرعــــون
رادامـيس أيـضـا .. وحـاربت عـايـدة بـقـوة
من أجل الـــفـــوز به  .. فــهـل ســيـــنــتـــصــر
احلـب ..? وهل ســيـــؤثــر ذلك االنـــتــصــار

على أمة بأكملها..?... 
وتـعـد أوبرا عـايـدة هى أول العـروض التى
ة صـرية الـقد عرضت فى دار األوبـرا ا
عام  1901بعد إنشائها .. ولذلك فهى من
ـصـريـة ولكـنـها أهم العـروض األوبـرالـية ا
قدمت ألول مـرة فى مصر عام  ..1871ثم
يالنـو عام  1872وتـعددت مرات قـدمت 
ـهــا بـعــد ذلك.. واحلـقــيـقــة الـتى ال تـقــد
نـذكـرهــا وال نـتــذكـرهـا أن عــايـدة  مـبــنـيـة
ــصـــريــات عـــلى ســـيــنـــاريــو كـــتـــبه عــالـم ا
الــفــرنــسى أوجــاست مــاريـت والــذى يــعـد

األب الشرعى لهذا العمل اخلالد ... 
وأوجــــــاست مــــــاريت  (1881 – 1821هــــــو
عــالم أثــرى فــرنــسى مــاهــر .. وهـو عــالم
مصـريات هام فى تاريخ مصر وقد وضع
ـصرى بالقاهرة حجر األسـاس للمتحف ا
 ZGôŸG ∫ÉªL≈.. فـى صــــــــغـــــــره أحـب وعـــــــشـق الــــــــرسم
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> إن سـليمان احللبى ليس سفاحًا يقـتل جملرد القتل مثل حداية األعرج وليس موتورًا
يـقـتل لالنـتقـام مـثل هـاملت ولـيس سـياسـيًـا كالـشـرقـاوى يتـدبـر العـواقب قـبل اإلقدام

فيثقل العقل خطواته.
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 فضاء النص وتقسيماته أتاح 
له تعميق البنية الزمنية

حــريــريـة تــشــلـهــا وتــشل عـقــلــهـا ألنه ـ
كـمــا تـقـول زوجــته فـتــحـيــة ـ يـقــول لـهـا
"الــلى عــاوزه تــســمـــعه ونــفــســهــا فــيه"
ـمكن تـأويل ذلك ـ عـلى مسـتوى ومن ا
آخـر ـ بالـتنـاقضـات الكـامنـة غالـبا ب
الشعار والـواقع أو ما يقال وما يحدث
بالفعل أو ب الوهم واحلقيقة بحيث
ا تـصبح هذه الـعالقة صـورة مصـغرة 

هو عام.
إن مــا سـبـق يـعــنـى تـأرجـح "لــيـلـى" بـ
طـرفى ثـنـائــيـة غـيـر مـحــلـولـة: الـصـدق
العـاجز (عـبد احلـليم) والـكذب الـقادر
عـلى الهيـمنة (يـاسر) وهو واقع دفـعها
ـ طــــيــــلــــة الــــوقـت ـ إلى االجنــــذاب إلى
ـــوذج "إيــــحـــاء" (الــــتـــصـــور الــــشـــرقى
لـلـغرب) الـتى اخـتـارت حريـة "اجلـسد"
ـا: هيه الـلى جـاتـلى بـرجلـيـهـا هوه "إ
? لـقـيت حـريتى أنـا كـنت أعـرفـهـا مـنـ
فى جـــســـمى لـــيه هـى تــبـــقـى أنــا? دى
مــشـــكـــلــتـــهــا مـــوش مـــشــكـــلـــتى زى مــا
حـبـيـتهـا زى مـا حـفـرتـلـهـا? أنت جـراند
سوفاج (تـخاطب احملـقق) باقولك هى

اللى سعت للغواية".
إن أزمـة "لـيـلـى" هى أزمـة االخـتـيـارات
ـــطـــروحـــة دائـــمــاً دون حـل نــهـــائى أو ا
حــــسم االخــــتــــيـــارات الــــتى تــــتـــعــــايش
وتـتـجاور جـمـيعـها ألنـهـا تعـبـر عن بنـية
مـجــتـمـعــيـة "هـجــيـنـة" ال يــتـجـاوز فــيـهـا
. وال يــــلـــغـى الالحق اجلــــديــــد الـــقــــد

السابق.
وفى الــــنـــهـــايــــة تـــدرك "لـــيــــلى" ســـراب
ـــة حـــيث تــــعـــلـــقـــهــــا بـــاألحالم الـــقــــد
تـكــتـشف أن الــعــروسـة (عــبـد احلــلـيم)
الـــتى ظـــلت تــــراقـــصـــهـــا فى مـــحـــاولـــة
الهـثة إلحـيـائهـا كانـت "مفـرغة الـهواء"
فتـتـركـهـا وتـتجـه لتـحـمل الـشـمـعـدانات
فى صـورة جــنـائـزيـة تـخـتــتم بـهـا رحـلـة
أوهـامـهـا وعـجــزهـا عن الـتـحـقق هـذه
الـرحـلـة الـتى لم يـنـتج عـنـهـا سـوى تلك
"الــكـــذبــة" ـ ابــنــتـــهــا من حـــافظ ـ الــتى
ظـلت تــتـراقص أمــامـهــا فى نـزوع حـاد
لتدميـر ذاتها وتدمير من حولها وهى
الـنـبوءة الـتى يـحـذر النص من وقـوعـها
على لسان الطـبيب فيما يـشبه حتمية
الـــقــانــون الــعــلـــمى "دى مــقــدمــات الزم
هـتــوصل لــنــتـايج الــعــلم بــيـقــول كـده".
واحلل الــعـبــثى الــذى يـقــدمه الـطــبـيب
هو أن تطولـها هى األخرى آفة العجز
ـا تعـرضت فى صـورة أكـثـر تـدمـيـرا 
له لــيــلى مـــنــذ الــبــدايــة لــكن الــصــوت
األكـثـر عـمـقـا طــبـقـا آلالت بـنـاء الـنص
يــــحــــيـــلــــنــــا إلى أنـه ال خـــروج مـن هـــذه
الـدائرة الـتى تـعيـد إنـتاج نـفـسهـا سوى
ـقدمـات ذاتهـا وإعـادة رؤيتـها بتـغـييـر ا

من جديد دون "تابوهات" مسبقة. 

مروراً بـتأمـيم قـناة الـسويس والـعدوان
الثالثى ومـا صاحب كل ذلك من أغان
وطـــنـــيـــة. كـــمـــا أتـــاح اصـــطـــنـــاع وجـــود
ــــرئى تــــعــــمــــيق بــــنــــيـــة احملـــقـق غـــيــــر ا
الشخصـية الدرامية حيث أصبح هذا
احملـــقق أشـــبه بــصـــوت الــشـــخــصـــيــات
الــــــداخـــــلـى الــــــصــــــوت الــــــذى يــــــعـــــرى
الـــشـــخـــصـــيـــة ويــــكـــشف ازدواجـــيـــتـــهـــا
وانــقــســامـهــا عــلى نــفــسـهــا فى صــيــغـة
أقـرب إلى مـا كـان يـسـمـيه صالح عـبد
الـــصـــبــور بـــالــذات "الـــنــاظـــرة" والــذات
بـوصفـهـا "موضـوعـا" لـلتـأمل وامـتداداً
لـهـذه احلـيـلـة الـفـنـيـة وتـطـويـرا لهـا يـتم
ــا بــوفــارى" بــوصــفــهــا اســـتــحــضــار "إ
مــرآة لـــشـــخــصـــيــة "لـــيـــلى" تـــرى فــيـــهــا
ـتـمـثـلـة فى نـفـسـهـا وتـتـأمل مـأسـاتـهـا ا
افــتــقـاد "احلب" الــذى يــشــبع رغـبــاتــهـا
احلسية والـروحية حيث ظـلت حياتها
محصـورة ب حـافظ ـ الزوج ـ الذى ال
ال واستغاللها كأداة يهمه غيـر جمع ا
لتحقـيق هذه الرغبـة إلى الدرجة التى
يـــخــــتـــلط عــــلـــيه األمــــر وال يـــســـتــــطـــيع
الـــتــفـــريق بــيـــنــهـــا وبــ الـــشــركـــة الــتى
يـبــشـره بــهـا عــلى بن عــيـوشــة: ( عـلى:
قـــوم أقف لف وتــعـــالى قــدامى (يـــنــفــذ
حـافظ) حضن كـبـير أوى أوى مـبروك
إنـت رئــــيس مــــجــــلس إدارة واحــــدة من
كـبريات الـشركات عـلى مسـتوى الوطن
الــعــربى وأفـــريــقــيـــا وأوعى تــطـــلــقــهــا/
حـافـظ: الـشـركـة!! عـلى: أل.. مـراتك)
وب "عبـد احلليم حافظ" الذى داعب
ـكن تفـسيـره على أحالمهـا وهو أمـر 
ــســتــوى اجلــمــعى لــكــنه ظل عــاجــزاً ا
عن إشــبـــاع رغــبـــاتــهـــا كــأنـــثى "لـــيــلى..
ــائــدة فى وضع إغــراء" تــتــمــدد عــلـى ا
ايوه على ا باكون با أنت مابتحـسش 
شط الـبـحـر الــرجـالـة بـتـبـقـى عـيـنـيـهم
هــاتـطـلع وأنت وال كـأنـك هـنـا مـفـيش
جـواك حــاجــة بــتـتــحــرك إيه حــجـر?!"
وبــــ "يــــاســـر" الــــذى يــــتــــاجـــر بــــاحلب
ويــجــعل مـن "جــوابــاته الـــغــرامــيــة" أداة
ـرأة ـ مــوضــوع الـغــزو ـ بـخــيـوط تــلف ا

ذلك عـلى بـن عـيــوشـة اخلــيـاطــة الـذى
يــهــتـف "ال ألعــداء الــشـــعب"! فى وجه
ــقــراطـيــة ومــردداً قـول ــنــادين بـالــد ا
ـــــســـــيح عـــــلــــيـه الــــسـالم "إلىّ إلـىّ يــــا ا
" وقـــول أبى ذر جـــوعـى يـــا مــــحـــرومــــ
الـغفـارى "عجبـت جلائع لم يـخرج على

الناس شاهراً سيفه".
يــنـقــسم فــضــاء الــنص إلى مــســتــويـ

ـــســــتـــوى األعـــلـى الـــذى يـــجــــلس فـــيه ا
ـــثالً ـ فـــيـــمــا ـــرئى  "احملـــقق" غـــيـــر ا
أتـصـور ـ الضـمـيـر اجلمـعى الـذى تقف
أمـامه الـشـخـصـيـات كـاشـفـة عن ذاتـهـا
ونـــوازعــهـــا وهــواجـــســهـــا فــيـــمــا يـــشــبه
ـــســـتـــوى األســفـل الــذى االعـــتـــراف وا
تــتــوسـطه شــاشــة "سـيــنــمـا" تــتــيح رؤيـة
ــوجه أو الــثــقــافــة الــرســمــيـة اإلعالم ا
الـــســائــدة فـى الــفـــتــرة الــتـى يــعـــاجلــهــا

النص.
وقــد أتــاح هــذا الــفــضــاء بــتــقــســيــمــاته
السابقة إمكـانية تعميق البـنية الزمنية
واختـصار مـداها الـتاريـخى الذى يـبدأ
ــلك" ويــنــتــهى بــنــكــسـة 67 من رحــيل "ا

"بياع جملة".
ــــــاضـى" ويــــــدين الــــــنـص إذن يــــــديـن "ا
ـــرحــلـــة الالحــقــة وال امـــتــداداته فى ا
يـــرى فــارقـــاً بـــيــنـــهـــمــا بـــعـــد عــمـــلـــيــات
ــعــقــدة الــتى أســفــرت عن االلــتــفــاف ا
وجـهــهـا تـمـامــاً فى الـسـبـعــيـنـيـات سـوى

فارق فى "الدرجة" وليس "النوع".
وتــــمــــثـل شــــخـــصــــيــــة الــــصــــاغ "حــــافظ
ـــــــــكـن أن نــــــــســـــــــمـــــــــيه صـــــــــادق" مــــــــا 
بـالشـخـصـيـة "الـواصـلـة" بـ الـعـهـدين
حـيث كـان مـديــر مـكـتب "الـبـاشـا" وزيـر
يعاد  23يولـيو لكنه لم احلربيـة وعلم 
ـــوقف" ســر يـــبــلغ وزيـــره وكــان هــذا "ا
اســـــــتـــــــمـــــــراره وقـــــــوتـه واقـــــــتـــــــرابـه من
"السـلطـة" فى الـعهـد اجلديـد التى ظل
عــلـى خــيـــانــته لـــهــا ـ هـى األخــرى ـ من
ــــكن تـــأويـــله خـالل ارتـــبـــاطه ـ الـــذى 
رمــزيـاً بـ "لـيــلى" سـلــيـلــة عـبــد الـرحـمن
بـــاشــا وهـــو ارتــبـــاط يــدفـع "مــهــره" أو
"ثــــمـــنـه" بـــإنــــقــــاذ الـــبــــاشــــا من قــــانـــون
اإلصـالح الــزراعى فال يـــؤخــذ مــنه إال
"النذر اليـسير" ويكون "مستشاره" فى

األدب ـ فـى عـــــــــمــــــــومـه ـ طـــــــــرح فـــــــــنى
لألسـئـلـة اخلالفـيـة وارتــيـاد لـلـمـنـاطق
ـســكــوت عــنــهــا وإعـادة الــشــائــكــة أو ا
تــأمل فــيــمــا اســتــقــر فى الــوعـى الــعـام
حــتى أصـــبح شــبــيــهـــاً بـ "الــبــديــهــيــات"
عنى آخر ـ علومة بالضرورة; وهو ـ  ا
ـا يـنبـغى أن "يـقـال" عـلى عكس طـرح 
الــــتـــاريـخ الـــذى يــــنــــحـــصــــر اهــــتـــمــــامه
الــــــرئــــــيــــــسى فـى طــــــرح مــــــا "قــــــيل" أو

"حدث".
من هـذه اخلـصوصـية الالفـتـة لطـبيـعة
األدب تتخـذ مسرحـية "بازل وان" التى
سرح العـائم من تأليف تعرض عـلى ا
ـــــبــــــدع د. ســـــامح وإخــــــراج الـــــكـــــاتـب ا
مــهــران حـيـث اجتـهـت إلى إعــادة تـأمل
ــــرحـــلــــة الــــدقـــيــــقـــة الــــفــــاصـــلــــة بـــ ا
لكى واجلـمهورى فى تاريخ العهـدين: ا
مـــصــــر احلـــديث لــــيس عــــلى طــــريـــقـــة
ـاضى والـتــحـسـر عــلـيه عـلى تـمـجـيــد ا
نـــــحــــــو مـــــا شـــــاع فـى أجـــــواء بـــــدايـــــات
الـــســـبـــعـــيــــنـــيـــات من كــــتـــابـــات روائـــيـــة
ومـسرحـية بل عـلى العـكس فإن "بازل
وان" تـســتـكــشف ـ وهــذا هـو اجلــديـد ـ
اآلليـات العـميـقة الـتى ظلت تـربط ب
"الـــــعــــــهــــــدين" مـن خـالل الـــــعــــــنــــــاصـــــر
االنـــــتــــهـــــازيـــــة الـــــتى أفـــــرغـت أهــــداف
ــــرحـــلـــة اجلـــديــــدة وتـــوجـــهــــاتـــهـــا من ا
مـضاميـنها احلـقيقـية وهى بذلك ـ أى
هذه العنـاصر ـ "تساير" العهد اجلديد
ــــعـــلــــنـــة وتـــســــعى ـ فى فى مـــقــــوالته ا
الـــوقت نـــفــسه ـ إلـى اســتـــعـــادة "بــنـــيــة"
اجملـتـمع القـد بـحـيث ال يعـود هـناك
فــــــارق "جــــــوهــــــرى" بـــــــ اإلقــــــطــــــاعى
والــرأسـمــالى الــوطــنى! ولــهــذا لم يــكن
عـجبا أن يـعود عبـد الرحـمن باشا إلى
سـرحـيـة بـعـد موته احلـيـاة فى نـهـايـة ا
كمداً فى بدايـتها صارخـاً بأنه الوحيد
الـذى انتـصر ألنه الـوحيـد الذى عاش
داخل اجلــمــيع ومــشى فى أعــصــابــهم
ـرض" الفرق وسرح فى دمـائهم "زى ا
بيـنه وبيـنهم ـ كمـا يقـول ـ إنهم "بـياع
سـريــحـة بـنـكــلـة وصـاغ" بـيــنـمـا كـان هـو

بازل
 ون

قراءة فى رؤية «النص»

ارس نـفوذًا تعـسفيًـا يسمه بـالدكتـاتورية وهـذا طبعًـا يقلل > إن الـكاتب هـنا 
ـسرحـيـة وقـدرتـها عـلى اإلقـنـاع.. لـكن هـذا االنفـصـال بـ ما مـن مصـداقـيـة ا
سرحية بأحداثها وما يفرضه عـليها الكاتب ليس كبيرًا بالدرجة التى تـقوله ا

كن أن تعتبر عيبًا خطيرًا.
سرحي جريدة كل ا
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> دحل  احلمام هو عنوان الرواية التى صدرت مؤخراً للروائى أشرف العوضى عن منشورات الدار للطباعة.

تأليف: 
مانفريد فيستر

ترجمة:
 أحمد عبد الفتاح

النص الدرامى 
 كشكل متعدد الوسائط

الـشــخـصــيـة الــدرامـيــة وحـركــاتـهــا ومـجـال
فــعــلــهــا يـجـب أن تـكــون الحــقــة بــالــضـرورة
هارات اإليحـائية لكل بـاحلضور البـدنى وا
ـــــثل عـــــلـى حـــــدة ولـــــكل إعـــــداد فـــــردى

سرح. خلشبة ا
يـشــيـر حتــلـيــلـنــا لــلـمــحـتــويـات الــتى تــشـكل
الـنص الدرامى كعالمـة متفـوقة إلى صفة
نـوعيـة أخرى للـنصـوص الدرامـية بـالطبع
تــــلك الــــصــــفـــة الــــتى تــــنــــشـــأ مـن الـــتــــعـــدد
الوسائطى: "الطبـيعة اجلمعية للعرض وال
يـجب أن نفهم تـقسيم الـعمل الذى بدأ فى
الـعـصــر احلـديث (الـذى مـيــز بـوضـوح بـ
ـنـتج الـتـوظـيــفـات اخملـتـلـفـة لــلـعـرض مـثل ا
البس ــمـثل وا ــسـرح وا ــؤلف ومــديـر ا وا
ومــصــمـــمى األقــنـــعــة ومــهـــنــدس اإلضــاءة)
بـــاعــــتـــبـــاره مـــعــــيـــارا تـــاريـــخــــيـــا. ومع ذلك
ــســرح لــلـنص يــفـتــرض جتــســيــد خـشــبــة ا
الدرامى مـشاركـة فى العـرض الذى يـجمع
الـنوع الذى ال يتـوفر فى النـصوص األدبية
اخلـالـصـة. فــفى اجملـال الـعـادى لألحـداث
تـتطابق هذه الطـبيعة اجلمـعية للعرض مع
شــــــــكل جـــــــمـــــــعـى فـى الـــــــقـــــــلـق مـــــــا دامت
وضوع ألن الـنصوص األدبـية داخلـة فى ا
كال الـعـنـصـرين يــؤثـران بـشـكل مـبـاشـر فى

بنية النص الدرامى.
رتبطة المح ا وعندما نتحـدث بنيوًيا عن ا
بــــالـــنــــصـــوص الــــدرامــــيـــة (تــــداخل أنــــســـاق
االتـصال الـداخلـيـة واخلارجـية واالسـتقالل
النسبى وخاصيـة تعدد الوسائط والطبيعة
اجلمعية للعرض والتلقى) جند أنها صفات
ـكن أن تــنـطــبق عــلى أنـشــطـة األداء غــيـر
األدبـى. وبــــالـــــطــــبع إذا أمـــــكن وصف األداء
بـأنه قيـام فرد أو مـجمـوعة بـنشـاط إلسعاد
مـجـمــوعـة أخــرى فـإن الــدرامـا تـنــتـمى إذن
إلى هـــــذا الــــتـــــقــــســــيـم مــــثـل األلــــعــــاب ذات
ــنــافــسـات الــريــاضــيـة الـقــواعــد الــثــابـتــة وا
وأشــكــال الـــلــعب احلــر والــطـــقس. فــكل مــا
تتسـاوى فيه هذه األشـياء هو الـطبيـعة غير
ــبـــاشــرة فى عالقــتـــهــا بــالــعـــالم الــواقــعى. ا
وهـذا يحـدث من خالل دمج نسـق االتصال
الــــداخـــــلى فـى نــــسـق االتــــصـــــال اخلــــارجى
(الذى يـقـدم فى الـدرامـا حلـقـة الـوصل ب
احلقـيـقة واخلـيال) مـن خالل التـمـييـز ب
ـــتــــفـــرجـــ ومـن خالل تــــأكـــيـــد ـــؤديـن وا ا
الــــفـــــارق بــــ الــــدرامـــــا وأشــــكـــــال اإلنــــتــــاج
االقــتـصــادى لـتــعـطــيل الـعالقــات الـزمــانـيـة
ــكـــانـــيــة فـى احلــيـــاة الـــيــومـــيـــة الــعـــاديــة وا

وتضم قواعد وإصطالحات خاصة.
هـذه األنـشـطة األدائـيـة تـتـرابط جـزئـيا مع
بـعضهـا البـعض كخـطوة تقـدميـة فى سياق
عملية تطوير عامة. لذلك تُستخدم اللعبة
ـنـظـمـة بـاعـتـبـارهـا مـصـدراً جـنـيـنـياً غـيـر ا
(أصـيالً) لـكل األنـشطـة األخـرى فى تـطور
ادة الـفرد وقـد يـفـسر الـطـقس تـاريخـيًـا ا
التاريـخية الـعرقيـة  للدرامـا. ولعل أضعف
صـلـة بـنـيـوية مـوجـودة بـ الـدرامـا والـلعب
ــنـــظم هــو أن األخـــيــرة ال يــجب أن غـــيــر ا
تـكــون شـعـبــيـة بـالــضـرورة  وال حتـتـاج إلى

مشاهدين وليست لها قواعد ثابتة.

لـدرجــة أن األداة تـصـبـح جـزءًا من مالبس
الـشخـصيـة أو العكس  –كمـا فى احملاكاة
الـسـاخـرة  –وقـد تـكـون الشـخـصـيـة بـعـيدة

تمامًا عن مالبسها التى هى أدواتها.
ويـــشــيـــر مـــعـــيـــار تـــصــنـــيـــفـــنـــا األخــيـــر إلى
ـمـيـزات الـتى تـنـطـبق عـلى مـخـتـلف طرق ا
يز ب علومات وفى هذا السياق  نقل ا
ــتـنــحـيـة الـعــنـاصــر الـســائـدة والــعـنــاصـر ا
ـعـلـومــات خالل فـتـرة زمـنـيـة سـواء نــقـلت ا
ـتـدة أم أن هـنـاك مـعـلـومـات جـديـدة قـد
نُـقــلت. والـفـرق بــيـنـهـمــا نـسـبى رغم ذلك
ألن اإلقـــرار بـــتــخـــصـــيص عالمـــة مـــعـــيـــنــة
إلحدى هذه الـتقسـيمات يـعتمـد على طول
ـسرح الحـظـة. ألن إعداد خـشـبة ا فـترة ا
فى ســـيـــاق مـــشــهـــدى مـــغـــلق هـــو الـــســـائــد
ـسرح عمـوما بـينـما يـكون إعـداد خشـبة ا
فى سـيـاق النص كـكل (تـغـيـر التـقـطـيع ب
تنحى. ويقوم تركيب فصل ومشهد) فهو ا
هـذا اجلزء مـن الرسم الـبـيانى عـلى الـقيم
ـيول العامـة وحدها ففى عدد الـنسبية وا
كـبـيـر من الـنصـوص احلـديـثـة أمكن تـغـيـير
ـــــســــرح واإلضــــاءة جتــــهـــــيــــزات خــــشـــــبــــة ا
وتـصــمـيم الـديــكـور وحتـويــلـهـا مـن عـنـاصـر

سائدة إلى عناصر متنحية.
عـايير مـقولـتنا وقـد حددت تسـجيل هـذه ا
ـــتـــعــــدد الـــوســـائط بـــأن الـــنص الــــدرامى ا
يــحـــتــوى عــلى مـــعــلــومــات أكـــثــر من الــنص
ــــكن أن يــــتــــحــــدد احملــــتــــوى األدبـى. فال 
ـتفـوقة "النص األدبى" الشـفاهى للـعالقة ا
من الــنـص الــثـــابت بـــالــكـــتــابـــة وحــده ألنه
ـناظرة تغـيرات الـلغـوية ا يـوجد عـدد من ا
مــجــهــولــة لـــكل من الــعــنــاصــر الــســائــدة -
الـتـرتـيل ودرجــة احلـركـة وفـعـالــيـة احلـبـكـة
سرحيـة واستخدام الوقفات.. إلخ - فى ا
الـتى تـقـدم من خالل الـتجـسـيـد الـشـفاهى
مثل. ومادامت الشفرات للنص بواسطـة ا
الشـفاهـية والـسمـعيـة والبـصريـة جزءاً من
ـعـلـومـات الـتـفـاضـلـية ـوضـوع فـإن هذه ا ا
تـــكـــون أكـــبـــر عـــمـــومـــا ألن أدق تـــفـــاصـــيل

"الــشـفــرة الــرمـزيــة" الــتى تــقـوم عالمــاتــهـا
عــلى مــجـمــوعـة اصــطالحــات اعـتــبـاطــيـة.
وهــــذا يــــعــــنـى أن الــــعالقــــة بـــــ الــــعالمــــة
ـدلــول غـيــر حتـريــضـيـة. ورغم ومــوضـوع ا
ذلك فـإن الـغـالـبـيـة الـعـظـمى من الـعـالمات
ــنــاظــرة اخلــاضـــعــة لــلــشــفــرات الـــلــغــويــة ا
والــشــفــرات غــيـــر الــلــفــظـــيــة ســواء كــانت
دلـول بشكل وضـوع ا مؤشـرات مرتبـطة 
عــضـــوى أو بـــشــكل جتـــاورى أو أيــقـــونــات
ـــدلــول من حـــيث كـــونــهــا تـــمــثل مـــوضــوع ا

تشبهه.
ـــتــفـــوقــة فى ولــذلـك فى إطــار الـــعالمــة ا
النص الدرامى أن الـشفرات ذات درجات

تفاوتة تفعَّل بعضها البعض. الترتيب ا
بــيـنـمـا تـمــثل الـشـفـرات الـلــغـويـة نـسـقًـا من
رتبـة التى تضمن مستوى عالياً القواعد ا
من الـــوضـــوح فـى عـــمـــلــــيـــة اإلرســـال أمـــا
ـؤثرات غيـر الشـفاهـية واأليقـونات فـإنها ا
تـــصـــبح أكـــثــر غـــمـــوضـــا. وهــذا يـــؤدى إلى

اختالفات واضحة فى التفسير.
ورغم ذلك يتحول الـتجاوز األفقى خملتلف
ــــاط الـــــشــــفــــرة خـالل نــــسـق االتــــصــــال أ

اخلارجى إلى تسلسل هرمى رأسى.
ويـظــهــر الـنـص كـعالمــة أيــقـونــيــة مـتــفــوقـة
حتــدث بــداخــلــهـــا عــمــلــيــة نــقل الــعالمــات
اإلشارية والرمـزية التى جتسدت وحتولت
ــــــوذج خــــــيــــــالـى التــــــصــــــال واقــــــعى. إلـى 
ـتـفـوقـة وتـتـحـدد هـذه الـعالمـة األيـقـونـيـة ا
فى ذاتها من خالل شفرات ثانوية شاملة;
ــــعـــــنى تــــعـــــدد اإلصــــطـالحــــات واألنــــواع
األدبيـة والدرامية  –يتم نقلـها عبر قنوات

مفتوحة على النصوص الدرامية.
رسل ومـعيـار التـقسيـم الثالـث ينشـأ من "ا
يز تخـيل للمعـلومات" أو بـبساطة إنـنا  ا
بـــ "الـــشـــخـــصـــيـــة" و "الـال شـــخـــصـــيــة "
البس بـالشخصـية كما ولـذلك ال ترتبط ا

سرح مثال. ترتبط األدوات بخشبة ا
ومع ذلك حتـدث تغـيرات فى هـذه العالقة
نـتــيـجـة ارتــبـاط األداة بـشــخـصــيـة مـعــيـنـة

مـسـتـبـدال بشـفـرات سـمـعـية غـيـر شـفـاهـية
ــــؤثـــرات مــــثل الــــضــــوضــــاء الــــواقــــعــــيــــة وا
ـــتــــعــــارف عـــلــــيــــهـــا (الــــرعـــد الــــضـــوئــــيــــة ا
ـــثل ــــوســـيـــقـى. وبـــا واألجـــراس... إلخ) وا
ــضــمـــون الــبــصــرى نــفـــسه لــلــنص يــقــدم ا
الــدرامى بــاعــتــبــاره عالقــة فــوقــيـة وكــأنه
تــركــيب بــنــيــوى لــشــفــرات فــرديــة مــرئــيــة.
مثل وأهم هذه األشياء  قامة ومالمح ا

وتصـميم الـرقـصات وجتـميع الـشـخصـيات
البس واألدوات وحجم وشكل واألقنـعة وا
ـسـرح نفـسهـا واإلضـاءة والديـكور خشـبة ا
فى الــنـهـايـة. وتــتـكـامل هــذه اجملـمـوعـة من
ـــكـــونــات فـى الــنـص الــدرامـى بــاعـــتـــبــاره ا

نسقًا ذا عناصر بنيوية مستقلة.
لـقـد قـدمــنـا فى شـكل رسم بــيـانى ذخـيـرة
الــشــفــرات والــقــنــوات الــتى تــســتــخــدم فى
الـنــصــوص الــدرامــيـة. ومــعــيــار تــصـنــيــفــنـا
األول مــــأخــــوذ من بــــنـــيــــة حـــواس اإلدراك
الــبــشـــرى. وكــمـــا الحــظـــنــا آنــفـــا أن أغــلب
الـنصـوص الدرامـيـة قدمت خـيارًا واضـحًا
لـلقـنوات الـسمـعيـة والبـصريـة بيـنمـا ظلت
حــواس الــلـمـس والـشم والــتــذوق فى حــالـة
ـــثــــال الـــوحـــيـــد نـــشــــاط مـــتـــقـــطـع. ولـــعل ا
الســتـخــدام حــاسـة الــلــمس هــو مـســرحــيـة
ــســرح احلى "اجلـــنــة اآلن" الــتـى قــدمــهـــا ا
ـشـاركـة ـشـاهـدون  عـام  1968حـيث دُعى ا
مثل فى مشهد ضخم ثم دفعوهم بعد ا
ذلك إلى اخلـــروج إلى الــشــارع. وألن هــذه
القـنـوات نادرا مـا تنـشط فـإنهـا تـوضع ب
أقـــــــواس فـى الــــــرسـم الـــــــبـــــــيـــــــانى. وإن أى
تـصنـيف آخر لـلـمعـلومـات التـى تنـتقل عـبر

هذه احلواس قد حذفناه.
ط الـشـفرة ومـعـيـار الـتـقسـيم الـثـانى هـو 
ـــســـتــخـــدمـــة. ألن مـــا يـــتالءم عـــلى نـــحــو ا
سـيمـيوطـيقى فى هـذا السـياق هو الـفصل
ب الشـفرات الشـفاهية وغـير الشـفاهية
والـتـقــسـيم األصـغـر لـلـشــفـرات الـشـفـاهـيـة
إلى شــــفــــرات لـــغــــويـــة وشــــفــــرات لـــغــــويـــة
مناظرة. فالشفرة اللغوية  –عموما  –هى

ـوقف الـدرامى واحلوار تـدفـعـنا مـعـايـيـر ا
عـنـد حـذف الكالم غـيـر الـتـمـثـيلى  –نـسق
االتصال الوسـيط - إلى تعريف النصوص
الـــدرامــيــة بـــأنــهــا أشــكـــال تــاريــخـــيــة مــثل
ـونولوج الدرامى فـى قصائد "تـينسون" و ا
"بــــروانـــنـج" فى الـــعــــصــــر الـــفــــيـــكــــتـــورى أو

كتوبة كلية فى شكل حوارى. الروايات ا
ـكـنـنا من ورغم ذلك هنـاك مـعـيـار واحد 
خاللـه الـتـمـيـيـز بـ هـذه األشـكـال األدبـية
ـتـعـددة الـوسائط فى والـدرامـا: الطـبـيـعة ا
تـــقــد الــنـص الــدرامى. فــالـــدارمــا كــنص
مــؤدى ال تـســتـخــدم الـشــفـرات الــشـفــاهـيـة
قـارنـة إلى النـصـوص األخرى بل فـقط بـا
تـــســـتـــخــدم أيـــضـــا الــشـــفـــرات الـــســمـــعـــيــة
ـعـيار والـبـصـريـة فى نص مـتـناغم  ,وهـو ا
ــثل نـقــطـة االنـطالق فى أى الــهـام الـذى 

حتليل سيميوطيقى للدراما.
يز "يـانسن" ب "تصميم النص " ثل  وبا
ـيـز "بـانـيـنى" ـشـاهـد" و كـمـا  و"تـصـمـيـم ا
"التركـيب الكـتابى"  وب "الـتركيب الـفعلى

سرح". على خشبة ا
يـنـظـر كـال الـتـعـريـفــان إلى الـنص الـدرامى
بـاعتباره نصـا مجسدًا فى مـشاهد بحيث
نطوق شفاهيًا أحد مكونات يكون النص ا
ـسـرح. هـذا الـنص اجملــسـد عـلى خــشـبـة ا
ـسـتـويـ من خالل ـكـن تـمـيـيـز هـذين ا و
اخـــتـالف درجـــات الــــتـــنــــوع والـــثــــبـــات ألن
ـــنـــطـــوق شـــفــــاهـــيـــا مـــادام ثـــابـــتـــاً الــــنص ا
بـالكتـابة يـظل ثابـتا على نـحو تـاريخى أما
مــضـــمـــون الــتـــجــســـيـــد فى مــشـــاهـــد عــلى
ـتــغـيـر  –وهى ــسـرح يــكـون هــو ا خـشــبـة ا
حـــقـــيـــقـــة ظـــهــــرت بـــوضـــوح فى الـــعـــروض
احلـديثة للـكالسيكيـات والعروض التى لم

كتوب. تعدل بشكل جوهرى فى النص ا
ــكن إن مــســـتــوى الــتــقــد فـى مــشــاهــد 
تـقسـيـمه إلى عـنصـرين من خالل إضـمار
مــعـيــار الـثــبـات فى مــقـابل مــعـيــار الـتــغـيـر.
األول عــنـــاصـــر الــتـــجــســـيـــد عــلـى خــشـــبــة
ـــــســــرح وهى إمــــا أن تـــــكــــون مــــطــــلــــوبــــة ا
صــــــراحـــــــة فى الـــــــنص األدبـى أو تــــــكــــــون
مـتضـمـنه فيه بـوضـوح على األقل. والـثانى
أن تـــكــــون تـــلك الــــعـــنـــاصـــر هـى مـــكـــونـــات
ـسرحى وهى مضـافـة بـواسطـة الـعـرض ا
مــكـونــات مـوجــودة دائــمـا فى كل الــعـروض
ألن الــتــمــثــيل الــبــدنى (احلــضــور الــبــدنى)
احلـقـيقى لـلـنص مـتـعدد الـوسـائط يـضيف
عـلومـات للنص األدبى. دائمًـا فائضـا من ا
ـــــزدوجـــــة وقـــــد نـــــتــــــجت هـــــذه الـــــصـــــورة ا
لـلـنـصـوص الدرامـيـة من نـوعـ منـفـصـل

من التفسير:
الــتــفـــســيــرات األدبـــيــة اخلــالـــصــة لألسس
الـشـفـاهــيـة لـلـنص الـثـابت ومـخـتـلف أنـواع
الـتقد والـتجـسيد لـلنصـوص على خـشبة

سرح. ا
ــا ال شك فـيه أن الــنـصـوص الــدرامـيـة و
تــــمـــتـــلـك الـــكـــفــــاءة لـــتـــنــــشـــيط كـل قـــنـــوات
احلــواس الــبــشـريــة. فــعـبــر الــقــرون كـانت
الــــــعـــــروض الـــــدرامـــــيـــــة مـــــقـــــصـــــورة عـــــلى
الــــنـــصــــوص الـــتى تــــســـتــــخـــدم الــــشـــفـــرات
الـسـمـعـيـة والـبـصـريـة وحـدهـا. واالسـتـثـناء
الـوحـيـد من ذلـك هـو الـتـطـور احلـديث فى
سـرح الـطقـسى الـذى يـجرب فى مـسـألة ا
شاهـدين للمـمثلـ فى العرض مشاركـة ا

وما يتعلق بحاستى الشم والتذوق.
ـهـيـمـنـة هى الـلـغة إن الـعالمـة الـسـمـعـيـة ا
ـــــا يــــكـــــون هــــذا مـــــصــــحـــــوبًــــا أو ولـــــكن ر

 النصوص
الدرامية

تمتلك الكفاءة
لتنشيط
 كل قنوات
احلواس
البشرية
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> ســلــيــمــان احلـلــبى لــيس طــالب عــدل فــحــسب.. بل هــو أيـضًــا طــالب مــعــرفــة مـثل
بـرومـيـثـوس الـذى أراد مـعـرفـة سـر الـنـار لـيـعـطـيه لـلـنـاس فـكـان أن حـكـمت عـلـيه آلـهة
األولـيـمب بـالـعـذاب األبـدى.. وهـو مـثل الـدكـتـور فـاوسـتس بـطل مـسـرحـيـة كـريـسـتـوفر

مارلو.
سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75

سرحى  فى دورته العشرين مهرجان زفتى ا

راوحة ب التناول االجتماعى والفلسفى  ا

مجدى احلمزاوى

هى الــتى تــديــر الـــعــالم وتــتــدخل فـى شــئــونــنــا وإن كــان
هــنــاك حتــذيـر مـن هـذه الــقــوى فال مــانع ومع أن الــفن
ليـس مطلوبا منه أن يـطرح حلوال للمـشاكل التى يتعرض
ـشكالت فـيكون لـها اجملتـمع وبأنه لـو أشار فـقط لهذه ا
ا قد أدى ما عـليه ولـو كان هنـاك بعض من االستـقراء 
هـو آت إن اسـتـمـرت األوضـاع عـلى مـا هى عـلـيه فـيـكون
ـشـكلـة; ولكن قـد حـقق الكـثـير من جـذب االنـتبـاه لـهذه ا
ـثيـر أن شـبـابـنـا منـذ أكـثـر من عـقـدين من الـزمان وهم ا
ـــســـرحــيـــات احملـــذرة والـــصــارخـــة ولم يـــقـــدمــون هـــذه ا
ــا يـحـذرون مـنه يـتــطـرق أحـد إلى دورهم فـى الـتـصـدى 
ألوف اشتركت ولو على سبيل اخلـطأ أو اخلروج عن ا
ـلكة الـكتع" و "ثـامن أيام فى هـذا االجتاه مـسرحـيات "
األسبـوع" وأيضـا إلى حد مـا "بـاب الفـتوح" الـذى يتـجاوز
هـذا األمر إلى ما هو أبـعد منه فى الـبحث عن األسباب
الـتى أدت لسيـطرة هـذه القـوى عليـنا ثم كـان القاسم أو
قـدمة فى االجتـاه األقوى والـغالب عـلى أكثـر العـروض ا
شـاكل الـتى يـعانى ـهرجـان أال وهـو االجتـاه الصـارخ بـا ا
منـهـا اجملـتمع عـلى األصـعـدة الداخـلـية الـعـربيـة وخـاصة
الشاب من تـفش للـبطالـة واخلروج عن نطـاق العدل فى
ـال الـكـثــيـر من األحـيــان بـحـيث تـمــيل الـكـفــة لـصـاحب ا
شـروعـة وتمـثل هذا والنـفوذ وأيـضـا إجهـاض األحالم ا
فى عـــــروض الــــكــــون كــــان والـــــثالث ورقـــــات والــــعــــمــــة
والـــعــــصـــايـــا" وأيـــضـــا يـــدخل مـــعــــهم عـــرض "ثـــامن أيـــام
األسـبـوع" فـى مـسـتـوى من مـسـتــويـاته وكالكـيت كـام مـرة
ـأخـوذ عن نـص جـنوب أفـريـقـى لـيؤكـد أن مـشـاكل دول ا
العالم الـثالث متـشابهـة إلى أبعـد احلدود وعرض "بدون
مالبس" فى أغلبه مع أن اخملرج قد حاول فى أكثر من
عـــــرض لـــــعـــــمـــــلـه هــــذا أن يـــــذهـب إلى أبـــــعـــــد مـن هــــذا
بــاســتـدعــاء مــشــكالت يــتــعــرض لــهــا الـعــالم الــعــربى من
خـالل الــــقــــاسـم األول وهــــو كـــــشف الـــــوجه عـن الــــقــــوى
ـسـيـطـرة عـلى هــذا الـعـالم; ثم كـانت الـعـروض الـقـلـيـلـة ا
ـــشــاكـل الــتى الــتى حـــاولت أن تـــنــظـــر بــشـــكل أعم إلى ا
يـتعـرض لهـا اجملتـمع عـلى الصـعيـد الـداخلى كـكل وليس
شـكالت الكليـة أو األساسية الشبـاب فقط باعتـبار أن ا
مثل احلرية والعدالة والشوائب التى دخلت على الهوية;
وأيــضـــا تــضــارب الــنــظــريــات االقــتـــصــاديــة هى الــســبب
ـبـاشــر لـكل مــا نـعـانــيه ومـنــهـا مـشــاكل الـشــبـاب وهـذا ا
االجتــــاه تــــمــــثل فـى "بــــاب احلــــارة" و "ســــجل يــــا تــــاريخ"
و"قـصــاقـيـص بـورســعـيــديـة" الــذى اتــخـذ من بــور سـعــيـد
ـــثل الـــوطـن ثم كـــان الـــعـــرض ذو الـــصـــبـــغـــة ـــوذجـــا 
الفلـسفـية الـذى يحـاول أن يبـحث فى قضـية العـالم ككل
وهو "فى انـتظـار جودو" ولـكن الـقائـم عـليه حـاولوا أن
يــلـووا عـنــقه نـاحــيـة الـقـاسـم األول فـلم يـصــلح لـهـذا وال
ذاك  ثم أخيـر العـروض التى لـيس لهـا هوية وال مالمح
ولــــكــــنــــهــــا عــــروض وكــــفـى وإن كــــانت تــــشــــتــــرك فى أن
مــقـدمـيــهـا الزالـوا فـى اخلـطـوة مـا قــبل األولى ويـكــفـيـهم
شــرف احملـاولــة وهى عـروض"  1+1=  صـفــر" و"الـلـحـاد
والرسـام" الـذى من الواضح أن اإلعـداد الـذى دخل على

ا يكون السبب فيما كان عليه. النص األصلى ر
ــتـد ــهـرجــان وقـد   ولــكن الالفت لالنــتـبــاه فى هـذا ا
لــيــشـمـل مـهــرجــانــات أخـرى أن الــعــروض الــتى تــنــتـمى
ــشـــكالت لـــلــقـــاسم األول  والـــثـــانى أال وهـى عـــروض ا
اآلنــيــة الــتى يــتــعــرض لــهــا الــشــبــاب والــتــحــذيــر وأخـذ
ـوقف من الــقـوى الـتـى تـتـدخل فـى مـقـدراتــنـا  كـانت ا
هى الـعروض التى اجتهت نـحو اجلودة وما فـوقها مثل
عــــــــروض "ثـــــــامـن أيـــــــام األســـــــبــــــــوع" و"بـــــــدون مـالبس"
و"كالكـيت كام مـرة" و"العمـة والعـصايـا" و"باب الـفتوح"
وفى هـذا ما يـؤكد أن الـصـدق الفـنى هو الـباعث األول
لـلــجـودة  وأيــضـا يــؤكـد أن شـبــابـنــا يـعــيش فـعـال حـالـة
االنـدماج مع قضـايا الـوطن العـربى وليس منـكفـئا على
ـرارة من ــعــايــشــة وا داخــله كــمــا يـشــاع عــنه; فــحــالـة ا
ــتـردى عـربــيـا وإقـلــيـمـيــا انـعــكـست عـلى األداء الـواقع ا
ـــســـرحى فـى مـــعـــظـم أدواته تـــقــــريـــبـــا فـى مـــثل هـــذه ا
الـــــــــعــــــــروض  وهـى الـــــــــتـى أدت إلـى اجلـــــــــودة ومـن ثم
ــراكــز األولى بــجــمــيع عــنــاصـر الـتــنــافس عــلى كــافــة ا

سرحى . العرض ا

ـــهــرجــان زفــتى  أقــيــمت فـــعــالــيــات الـــدورة الــعــشــرين 
دة عشرة سرحى فى الفترة من 2008/11/1واستمر  ا
أيـام ثم كــان احلـفل اخلـتـامى لـلــمـهـرجـان والـذى أقـيم
يـوم 11 / 14  وقد كـان هـذا الـفـارق ب خـتـام الـعروض
ـكرم فى واحلفل اخلـتامى يعـود إلى أن الضـيوف وا
هـذه الدورة منعـتهم ظروفهم من الـتواجد فى زفتى إال
فى هذا الـيوم واجلديـر بالذكـر وقبل أن نـسترسل فى
ــهــرجــان كــرم هـذا ــهــرجــان نــقــول إن ا احلــديث عـن ا
ـمـثـلـة سـمـيرة الـعـام الـكـاتب مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن وا
ــســرحى فى عــبــد الــعــزيــز وبــعــضــا من رمــوز الــعــمل ا
هرجان زفتى ومحافظة الغربية وقد لوحظ أن دورة ا
ـعروف والـثـابت هـذا الـعـام قـد تـأخـرت عن مـوعـدهـا ا
من مـــدة بـــعـــيــدة والـــذى كـــان مـــتـــواكـــبــا مـع اإلجــازات
ـا أثر عـلى حـضـور اجلـمـهـور للـفـعـالـيات الصـيـفـيـة 
وأيـضـا فـإن الـعـروض الــتى جـاءت لم تـكن عـروضًـا قـد
اســـتــهــلـــكت تــقـــريــبــا من حـــيث عــرضـــهــا فى أمـــاكــنــهــا
ـهـرجــانـات اخملـتــلـفـة وأيــضـا لـوحظ األصــلـيـة أو فـى ا
ـسـرحـية غـيـاب الـندوات الـتى كـانت تـعـقب الـعروض ا
ـهــرجـان وال وهــذا شىء غـيــر جـيــد وفى غــيـر صــالح ا
شـارك به; فنـأمل فى الدورة الـقادمة بإذن الفنـان ا
ـــوعــده وأن تـــعـــود الـــنــدوات ــهـــرجـــان  الـــله أن يـــعـــود ا

جلمهورها.
هـرجان خـمسة عـشر عـرضا مسـرحيا  وقـد قدم فى ا
ـثــلـة فى نـادى ـســرح  تــراوحت بـيت عــروض نـوادى ا
مــسـرح طـنــطـا الـذى قـدم عــرضـ هـمـا "بــاب الـفـتـوح"
حملـمـود ديـاب ومـحــمـود عـبـد الــعـال وعـرض "سـجل يـا
تاريخ" لرجب سليم وحـسن خليل ونادى مسرح الفيوم
الــذى قـــدم عــرضــا بــاسـم "ثــامن أيــام األســـبــوع" لــعــلى
الزيدى وياسر عطية ونادى مسرح اإلسماعيلية الذى
قــدم عـــرضــ هــمــا "بـــدون مالبس" حلــســـام الــغــمــرى
ومـحـمـد حسـن و "فى انتـظـار جـودو" لصـامـويل بـيـكيت
ــثـلـة وإبـراهــيم الـصــادق. ثم عـروض مــراكـز الــشـاب 
فى مـــركـــز شـــبــاب بـــور فـــؤاد الـــذى قـــدم "قـــصــاقـــيص
الكى والنادى بـورسعيدية" حملمـود عبد الله ومحـمد ا
يت غـمر والذى قدم عـرض "الكون كان" االجـتماعى 
إلبــراهــيم احلــســيــنى ووائـل احلــلــوانى ومــركــز شــبـاب
ســـمـــنـــود الـــذى قـــدم عـــرض "الـــثالث ورقـــات" تـــألـــيف
وإخـراج مــعـتـصم الـصـايح  ومــركـز شـبـاب زفـتى الـذى
قــــدم عــــرضــــا " =1+1صــــفــــر" تـــــألــــيف وإخــــراج حــــازم
الـــغـــزاوى. ثـم نـــأتى بــــعـــد ذلك لــــعـــروض الـــفــــرق الـــتى
اتــخـــذت لــنـــفــســهـــا أســمـــاء وال نــعـــرف هل كــلـــهــا فــرق
مـســرحـيــة مـسـتــقـلــة مـثال أم هــنـاك تـغــيـيــر فى أسـمـاء
اجلــهــات الــراعــيــة لــلــعـروض قــد يــدخـل عـلـى الــعـرض
الــواحـد لــظـروف مــا ولـنــتـرك لــلـمـدقـق اكـتــشـاف هـذا
األمر فـلـيس هـذا أوانه وال مـكانه _وهـذه الـفـرق كانت
ــســـرحــيـــة وشـــاركت بــعـــرض "الــلـــحــاد فـــرقــة حـــاالت ا
والرسـام" لـعبـد الفـتاح الـقلـيعى وشـنودة فـتحى وفـرقة
ـــســرحــيـــة الــتى قــدمـت أيــضــا عـــرضــا بــاسم احلــارة ا
"احلــارة "عـن جنــيب مـــحـــفــوظ إعـــداد وإخــراج عـــمــرو
ــــصــــراويــــة الــــتى قــــدمـت "الــــعــــمـــة حــــســــان وفــــرقـــة ا
والــعــصــايــا" لــرجب ســلـــيم وخــالــد الــعــيــســوى وفــرقــة
كاريزمـا التى قـدمت مسرحـية "كالكـيت كام مرة" وهى
تـــألــــيف جـــمــــاعى جــــنـــوب أفــــريـــقـى وإخـــراج مــــحـــمـــد
ـنوفـية أفالطون ثم كـانت هـناك فـرقة الحتـاد عـمال ا
الــــتـى قــــدمت عــــرضــــا بــــاسـم "أنــــا اآلخــــر" عن قــــصــــة
ــعــلــقــة" ألمــيـــراحلــفــنــاوى وإعــداد وإخــراج "اجلــنــائـن ا
ـكن احلـديث الـنـقـدى عن أحـمـد سـعـيــد وبـالـطـبع ال 
ـسـتـوى ــقـدمـة فـبــعـضـهـا ال يــرقى  كـل هـذه الـعـروض ا
ـــا يـــكـــون قـــد شـــبع نـــقـــدا الـــنـــقـــد والـــبـــعض اآلخـــر ر
ــهـرجـانـات ـشـاركــات الـسـابــقـة بـا وحتــلـيال من خـالل ا
اخملــتـــلــفــة الـــســابــقـــة عن زفــتـى وأيــضــا هـــنــاك بــعض
ـسرح ـهـرجان الـقـمى لـنـوادى ا الـعروض سـتـشـارك بـا
ـــقـــدم فى زفـــتى وقـــد يـــحـــدث تـــغـــيـــيـــر بــ الـــعـــرض ا
ــمـكن أن ـقــدم فى الـزقــازيق ولــكـنــنـا من ا والــعــرض ا
ــشــتـركــة بـ الــعـروض; ألنــهـا نــتـحــدث عن الــقـواسم ا
تعـطيـنا فـكرة جـيدة عـما يـشغل بـال شبـابنـا هذه األيام

ويريدون أن يعبروا عنه. 
ـشتـركـة هـو اإلخـبار بـأن هـنـاك يدا أول هـذه الـقـواسم ا
أو قـوى خـفيـة تـتمـثل فى الـصـهيـونـية أو الـقـطب األوحد

 بعض
العروض
 ال يرقى
ستوى
النقد
وبعضها
شبع نقداً
وحتليالً

 معظم
عروضه
تطرح
الهموم
اآلنية
للشباب
صرى ا

ملحن:
ما معنى ذلك?

روجر:
سيعيدونى مجدداً إلى أعلى!

امرأة:
ال! ال تقبل فاجلحيم باألعلى! اجلحيم!

قاتل:
نحن نصعد بسرعة مذهلة...

سريالى:
حيوانات القبو أكثر توحشا من الثالجات!

روجر:
منظر البحر يختفى تدريجيا!

كلييانر:
عظيم! هذا مثل السينما... مثل سينما كلىّ!

روجر:
أستطيع البقاء لوقت أطول... فلدى ما يكفينى من الطعام..

قاتل:
نحن فوق بالفعل!

روجر:
روجر! ابق هنا...

امرأة:
ماذا أفعل أيها القاتل? ماذا أفعل?

قاتل:
هل تتحدث معى?

روجر:
نعم.

امرأة:
ابق روجر!

قاتل:
ال أستطيع أن أقول شيئاً!

امرأة:
انصحه!

قاتل:
أنا?

روجر:
نعم. أنت!

قاتل:
اجلحيم فوق...

روجر:
وبالنسبة لك اجلحيم هنا!

قاتل:
السعادة تنتظرنى! إنها موجودة!

روجر:
ا توجد السعادة... فى مكانا ما... ر

امرأة:
ال! لـــقـــد تـــوقـــفـــنـــا!... نـــحـن عـــلى احلـــدود مـــرة أخـــرى! (تــفــتح األبــواب

الزجاجية يحدق اجلميع فى ذهول فى اجتاه الباب)

امرأة:
البد وأن يحدث ذلك!

سريالى:
هذا مستحيل...

رجل:
لقد نسيناك تماماً!

ملحن:
آه. نعم! ما رأيك فى ذلك?

سريالى: 
يا له من همجى!

روجر:
بلى! فاتنى شىء ما!

). ألــو. ألــو? هــنـا (يــجـرى نـحـو مــنـتـصف الــغـواصـة ويـتــصل تـلـيــفـونـيـاً
باتيسكافى  ...17-26 هنا روجر! ألو! أجب أرجوك!

فيل:
ألو. روجر ماذا حدث?

روجر:
شىء مؤلم... األمر كالتالى... أنا أحبها... وهى حتبنى... ونريد الزواج!

فيل:
ماذا?... الز... الزواج?!!

روجر:
نعم ألم تسمع! الزواج!

فيل:
روجر!!
روجر:

ـنـعـنـا من حتـقيق رغـبـتـنـا... ماذا وتى  وقف كـالـتـالى... قـانـون ا ولكـن ا
أفــعل? أال يـوجــد فــوق أى نص قـانــونى يــحــقق لـنــا هــذه األمـنــيــة? أعـتــقـد

أن...
فيل:

ال... ال أكاد... أهذا مزاح?!
روجر:

كما تريد... مزاح أو واقع أيوجد مثل هذا النص القانونى?!
فيل:

أنت ال تقصد ذلك...! ال?
روجر:

ها? ماذا إذن? هناك أمل... أعرف ذلك!
فيل:

الزواج عن بعد يقتضى ظروفاً معينة... ولكن فى مثل حالتك... روجر.
روجر:

نـعم! البــد أن تـعـقــد قـرانــنـا! هـذا هــو كل شىء! هـا! (ضـاحـكـا لـها) فـكل
شىء على ما يرام.

ملحن:
كن التحايل على كل القوان من خالل النصوص القانونية نفسها!

فيل:
ألو! روجر! مكثت وقتاً كافـيا باألسفل! وسنقرر صعودك إلينا مجدداً!...

(تسمع أصوات متداخلة وعالية فى مكبر الصوت فيل يضع السماعة)
روجر:

(يـتصل) فـيل! فيـل! ألو! هـنا بـاتـيسـكافى 17-26! هنـا بـاتيـسـكافى -26
 17... فيل! أجب!... التليفون مغلق! اللعنة!

امرأة:
وماذا اآلن?

روجر:
سيعيدونى إلى أعلى...

امرأة:
ـكان اجلحـيم فى األعلى! أنـاس كـثيـرون... كل منـهم أبـشع من اآلخر... ا

هنا أجمل بكثير.
قاتل:

تزوجوا! اعقدا زواجكما!
رجل:

مستحيل يا عزيزى... فهو حى... وهى ميتة..
قاتل:

أنت متعاطف معهما إذن...
رجل:

نـعـم... بـلـى أنـا مــيت... ال أمــلك غــيـر ذلك... (بـسـريـة) من ســيـعــرف لـو
دير...? عقدت زواجهما... ما عساه يقول... ذلك ا

قاتل:
ــديـر... مــديـر مـؤســسـة الـغــوص... الـعــظـيم... جـحــيم األعـلى... دائـمـاً ا
واألسـفل... يا لـهذه الـسعـادة القـليلـة التى تـنعـمون بـها وسـيحـددها هو...

إنه يحركنا كالدمى فى هذه الغواصة!
كلييانر:

هناك! انظروا!... السمكتان الكبيرتان...!
ملحن:

رء هنا بالسعادة... ماذا نريد أكثر من ذلك? البد وأن ينعم ا
رجل:

نعم... أنا سعيد هنا..
روجر:

كان هنا أجمل من فوق... أكيد... فا
قاتل:

هناك! ما هذا?
روجر:

نحن نصعد نصعد!
كلييانر:

كنا هناك للتو...

فيل:
(أصـوات مـتداخـلة) ألو انـتـبه! انـتبـه! روجر اخـرج اآلن! ولـكن من الـباب
دير أن الـكوة الـعلـيا مغـلقـة! البـاب الصغـير مـفتوح! الـسفـلى... أخبـرنى ا

(يظل اجلميع فى صمت طويل)
روجر:

ا غواصتك! ا تلحق بغواصة أخرى... ر هيا! اذهب! ر
قاتل:

(ينظر لروجر لبرهة) أشكرك! (يخرج من الباب الصغير).
فيل:

ـتـداخـلة (أصـوات عـاليـة مـتـداخـلة) اذهب مـن هـنـا! اذهب! (األصـوات ا
تــنـخـفض) روجــر? ألـــو روجــر! اصــعــد اآلن ألعــلى... بـــســرعــة! لن تــظل
األبــواب مـفــتــوحـة لــفـتــرة أطـول! (أصـوات مـتـداخـلـة مـجـدداً فـيل يـضع

السماعة) 
روجر:

(فى التليفون) انتظر! انتظر... (يضع السماعة ببطء)
امرأة:

يجب أن تقرر يا روجر... فاجلحيم باألعلى!
فيل:

(أصوات متداخلة) اذهبوا إذن! دعونى وشأنى! إنكم كالقراد! اذهبوا من
هــنــا! هــمـجــيــون!... روجــر? أمــازلت بــاألســفـل? روجــر? روجـر!... (يـقف
ــكـان? (صـمت ... تـغلـق األبواب) روجــر? هل غـادرت ا اجلـمـيع صـامـتـ
لـبـرهـة) الــشــكــر لــله!... لــقـد عــاد إلــيــنــا مــرة أخـرى. (يـتــنـهـد) آه. هـذا
ســيــجـلب الــكـثــيــر من الـبــشـر هــنـا (أصـوات مـخـتـلـطـة) اذهــبـوا من هــنـا!
الـــلـــعـــنـــة!... (يــضع الــســمــاعــة تــنـــزل الــغــواصــة ألســفل... مــوســيــقى

إلكترونية). 
امرأة:

ستبقى إذن? 
روجر:

نعم. سأبقى... ليس أمامى حل آخر غير البحث عن مأوى لديه..
امرأة:

ؤسسة... هذا هو احلل الوحيد... شىء رائع أن توجد مثل هذه ا
روجر:

نعم عظيم.
رأة) سك بـيد ا (روجر يـأخذ سكـينـاً من جيـبه وينهى حـياته... يـقف و
ــلـحـن يـعــزف مــارش الـزواج يــتــحـرك ــكن أن نـــتــزوج اآلن إذن. (ا  ...
اآلخـرون بـاستـثـناء الـسـريـالى فى طريـقـة احتـفـالـية خالل الـغـواصة...

ويجلسون بعد ذلك فى أماكنهم مرة أخرى).
كلييانر:

هناك! الطائر يحلق! إنه هناك... لقد أخبرنا كلىّ بكل شىء.
امرأة:

روجر! روجر! انظر هناك! انظروا جميعاً هناك! هناك! هل ترون ذلك?
روجر:

ـرأة ويـحـملـقـون عـبر غـواصـة أخـرى! (يـدور اجلـمـيع والـسريـالى حـول ا
الزجاج).

روجر:
القاتل! القاتل! قاتلنا العزيز!

ملحن:
قاتلنا يجلس فى الغواصة األخرى!

امرأة:
يجلس ويضحك! إنه يلوح لنا! هناك! (اجلميع يلوحون له).

روجر:
هاى! قاتل! برافو! برافو! برافو!

امرأة:
انظروا كم هو سعيد! انظروا إليه كم هو مشرق!

ملحن:
نعم... إنه سعيد هذا أمر واضح.

رجل:
لقد وجد غواصته.

سريالى:
رء كيف يساعد نفسه.. يجب أن يعرف ا

(موسيقى إلكترونية تنزل الغواصة أسرع)
فيل:

(أصوات عـالية متداخلة فى مكبر الصوت) ألو! روجر! أمازلت باألسفل?
اصـــعـــد! ســاعـــدنى!... هـــنـــاك الــكـــثـــيـــر من الـــنــاس... اذهـــبـــوا من هـــنــا!
ـتـداخـلـة فى مكـبـر الـصت تـصـبح أعلى) (مـتـشـكـكا) روجـر! (األصوات ا

روجر! روجر! (صوت فيل يصبح أخفض... مكبر الصوت يتوقف).
سريالى:

رء ـ فقط ـ كيف يساعد نفسه... يا له من همجى! البد أن يعرف ا

ستار
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ـســرحـيـة تــبـدو غـيــر مـبـررة > إن احلــوارات الـفــلـسـفــيـة فى ا
ـسـرحـيـة فـنـتـائـجـهـا ومــقـدمـة وتـمـثل عـبـئًـا عـلى احلــركـة ا

معروفة مسبقا. وهى تختلف عن حوارات هاملت مثال.
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> يـستـغل ألـفريـد فرج احلـبكات الـفرعـية (الـقصـص الثـانويـة) قصة
سـرقة الذهب وقـصة حداية لـتأكيد صـفة اللصـوصية فى احملتل وكل

ذلك بهدف خدمة ثيمته األساسية.
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فى تظاهرة فنية راقية بقصر العمال

جنوم جديدة تلمع فى ليالى شبرا اخليمة
السياق الفنى الطبيعى للعرض وليس
ـبـاشـر أو اجملـازى عن طـريق الـطــرح ا
أو البث فـى ثنـايـا النـسـيج ألن كل هذا
يضر بعملية التلقى وال يفيدها خاصة
أنه يـــــفـــــقـــــد الـــــعـــــمـل الـــــفـــــنى اجلـــــده
ــعـــرفــة الـــفــريــدة ــتـــعــة وا الــدهــشـــة ا
ــســرح?!.. وكــذلك كــان ــمــيـــزة لــفن ا ا
عرض فـرقة "كاريزما " 9 وهو "سبوت
اليت" تـألـيف وإخـراج رائـد أبـو الـشـيخ
ـــنــيـــا احلـــبـــيــبـــة.. والـــذى حــاول من  ا
بــــأدوات فـــــنــــيـــــة مــــحـــــدودة وتــــنـــــفــــيــــذ
سـيـنـمائـى غيـر جـيـد أن يـطـرح قـضـايا
تــــتـــمــــيـــز بــــالــــراهـــنــــيـــة والــــســــيـــاســــيـــة
واخلـالفــيــة والــتـى يــعــرفــهـــا اجلــمــهــور
ومل من تـــكـــرارهــــا بـــحـــذافـــيـــرهـــا فى
وســائل اإلعالم.. وعــبــر عــرض مــركـز
شــبـــاب حـــدائق الـــقــبـــة "الــنـــهـــر يــغـــيــر
مــجــراه" من إخــراج إســـمــاعــيل هــاشم
عن نـقص شـديـد فى خـبـرة صـانـعيه..
ـنع اجـتــهـاد فـرقـة "م اآلخـر" فى ولم 
عــرضـــهــا "الـــزنـــزانــة" تـــألــيـف الــســـيــد
الـشــوربـجى وإخــراج مـحـمــد مـديح من
الــــوقــــوع فى أخــــطــــاء الـــعــــمل األول أو
ــبــتــدئــ بــشــكل عــام وإن تــمــيــز بـ ا
ــمـثـل والـشــاعــر كـر فـريـق الـعــرض ا
يــونـس.. وأيــضـــا عـــرض نــادى مـــســرح
ـســمى "مــا تــبـقى مـن الـوقت" احملــلــة ا
تــألــيف زيــدان حــمــود وإخــراج عــصـام
عـبــد احلـمــيـد وقع فى نــفس األخـطـاء
من  ســـذاجــــة ومــــبـــاشــــرة فى الــــطـــرح
حيث وضع فى اخللفية بيت العنكبوت
بــخــيــوطه الــتـى امـتــدت حــتـى الــصــالـة
وأوقع أبـطاله فى هذه الـشبـكة القـاتلة
عن قصد مـسبق ال معنى له وال يكفيه
ـانه برسـالة لـكى يـنجـو حـسن نيـته وإ
أخالقـيـة فـاضـلـة?!.. أمـا عـرض فـرقة
"الـشـكـمجـيـة" الـزنـزانـة تـألـيف هـارولد
كـمبل وإخـراج وإعـداد: نادر قـطب فلم
بتدئ رغم االجتهاد يتجاوز أخـطاء ا
ـشـهـد الـذى قـامت الـواضـح فى رسم ا
ـــوهـــوبـــة أمـــيــرة شـــوقى بـه اخملـــرجــة ا
ـــســرحــيـــة عــلى الــتـى شــكــلـت مــغــزى ا
ـــمـــثـــلــ بــانـــورامـــا ســـوداء وألـــبـــست ا
الـسواد والـبـيـاض فى ثـنائـيـة مـطروحه
فى نص الـــعــرض وكــذلك وقع صــنــاع
الــــعـــرض فـى الـــتــــنـــفــــيــــذ بـــالغ الــــســـوء
ـوهوب أحـمد لـلمـوسيـقى الـتى ألفـها ا
احلـنــاوى والــتى لم يــســمـعــهــا أحـد?!..
وال يـــفـــوتـــنى أن أشـــيـــر إلـى الـــكـــوكـــبــة
اإلداريـة بــقــيـادة مــحــمــد فـهــمى مــديـر
قــصـر شــبـرا اخلــيـمـة والــفـنــيـة بــقـيـادة
أحــمــد شـحــاتــة.. إلى اجلــهـد الــعــظـيم
الـذى بـذل - ألول مـرة - بالـنـسـبـة لهم
فى إدارة وتـنــظـيم هــذا احلـدث والـذى
ـــبـــدعـــ خالل  تــــكـــر بـــاقـــة مـن ا
فـــعــــالـــيـــاتـه الـــتـى أضـــاءت لـــيـل شـــبـــرا
اخلـيمة الـذى عادة مـا يعز فـيه الضوء

فشكرا لهم ولفريق عملهم.
 

ـــــتــــكـــــامل الـــــقــــادر عـــــلى االتـــــصــــال وا
تـلقى.. وقـد تراوحت األعـطاب ب بـا
سذاجـة الطرح واالجنراف وراء "إبالغ
ـذهب رسـالـة" أى الــدعـايــة لـفــكـرة أو 
أو لــتــوجه سـيــاسى..?!.. فــعــلى ســبـيل
ـثـال إجنـرف عـرض فـرقـة "ومـضات" ا
ــواطن دو" تـــألــيف: مـــلــحــة "اغــتـــيــال ا
ن حــافظ.. إلى عــبــد الــلـه وإخــراج أ
الــدعــايـــة لــتــوجه ســـيــاسى وهــو أنه ال
ـــكن حــدوث سالم مـع إســرائــيل وأن
ــتـنــفــذة سـرقت الــطــبـقــة الــعـســكــريـة ا
بــطــولـة وتــضــحـيــة احملــاربـ الــصــغـار
"األبــطـال احلــقــيــقــيــون" فى مــعــركـة 6
أكــــتــــوبــــر..?!.. وهـــــذه دعــــوة أو تــــوجه
ســيــاسى لـه مــؤيــد ومــعـــارض ومــجــاله
ـــقـــال ولــيس األمــثـل لــلـــطـــرح هــو فن ا
ــا يــأتى فى ــســرحــيــة" وإن أتـى فــإ "ا

الــفــواصل الــغــنــائـــيــة واالســتــعــراضــيــة
بشـكل درامى غـيـر مقـحم وقـد كتب له
األشـــعــار أحـــمـــد مــصـــطـــفى واألحلــان
ـثلـيه إلـهام محـمـود سعـد وتـميـز من 
إبراهيم وأحمـد حمدى وأحمد حسنى
"وقــد حـــاول الـــنص والـــعــرض مـــعــا أن
يـعـيـدا إنتـاج الـهمـوم الـراهـنة لـلـمواطن
ـــصـــرى واســـتـــخـــراج مـــفـــهـــوم دعـــوى ا
كـرسـالـة لـلـعرض وهـذا جـهـد يـسـتحق

االلتفات.
ــهــرجــان يــبــقى أن أشــيــر أن حــصــاد ا
بـهـذا الــشـكل يـتــمـيـز بــاجلـودة وارتـفـاع
ــســـتـــوى بـــشـــكل عـــام ولـــكن تـــنــبـــغى ا
اإلشـارة أيضـا إلى مـا أصاب الـعروض
األخــرى الــبــاقــيــة من عــدم اكــتــمـال أو
ضــــرر أدى إلى ضـــيـــاع فــــرصـــتـــهـــا فى
ـــتــحــقق الــنــمـــو الــطــبـــيــعى والـــعــرض ا

"اإلعـــصـــار" ووضـــعت ســـيـــنـــوجـــرافـــيـــا
الـعـرض حـيث حـركت شـابـ فى حـيـز
تـــمــثـــيل داخل مـــجـــمــوعـــة من احلـــبــال
الـــســـاقـــطــة مـن الـــســوفـــيـــتـــا فـــيـــظـــهــر
مـثالن فى حـالة حـصـار وقد عـلقت ا
عـلى احلـبـال مـوتـيـفـات ديـكـوريـة تـمـثل
األحـــوال الــتى جتـــلى فـــيــهـــا اإلعــصــار
الـــذى يــــعـــصف ويــــعـــانـى من كـــارثــــيـــته
شبـاب اجلـيل الراهن.. ولـلـحق الفـكرة
ا ـتـنـعـة  بـسـيطـة واضـحـة سـهـلة 
ــخــرجــة قــادمــة. كــذلك لــفت يــبــشــر 
نـــــــــظـــــــــرى عـــــــــرض "إعــــــــــدام مـع وقف
الـــتــنــفـــيــذ" لـــفــرقـــة "والد حــارتـــنــا" من
إعـداد وإخــراج مـحــمــد إبـراهــيم وقـد
قـــام بــعــمـل "كــوالج" من عـــدة نــصــوص
ـا جــعــلــهــا تــشـكـل نـســيــجــا وســيــاقـا
مـــتــــســـقــــا جـــديــــدا واعـــتــــمـــد أســــلـــوب

فى مـهـرجــان شـبـرا اخلــيـمـة لــلـمـسـرح
احلر فى الـفـترة من  5إلى  15نوفـمـبر
فـازت بــجـوائـز جلــنـة الـتـحــكـيم - الـتى
كـنت واحـدا من أعــضـائـهـا - وعـروض
أخـــرى لم تـــفـــز بـــالـــرغـم من جـــودتـــهـــا
ـسـابقـة التى ووجود وفـرة فى جـوائز ا
بـــــلـــــغت أكـــــثـــــر من  28جـــــائـــــزة.. وقــــد
ــســـابــقــة الـــرســمــيــة 16 اشـــتــرك فى ا
فريقـا وثالث فرق أخرى على الهامش
كان أغلبهـا جيدا أيضا..!.. وللتوضيح
مـنـحـت جلـنـة الــتـحــكـيم قـصـب الـسـبق
لـلـعـروض الـتالـيـة: "بـاب الفـتـوح" لـنادى
مسـرح طـنطـا ومـخرجـها مـحـمود عـبد
ــثــلـــيــهــا وائل مــصــطــفى الــعــال ومن 
وشـيـمـاء إبـراهـيم كمـا حـصـلت الـفـرقة
عـلى جائزة الـتميـز فى األداء التمـثيلى
اجلـمــاعى وذلك نــظـرا لــتـمــيـز جــمـيع
ـــان ـــثــــلـــيــــهـــا فى األداء خــــاصـــة: إ
الـــســـويـــدى ومـــحـــمـــد صـــبـــحى وحـــازم
مــصـــطــفى ومــحــمـــد زكــريــا ومى شــبل
وســـــارة عـــــادل وبـــــاقـى الـــــفـــــرقـــــة.. ثم
عـــرض "الـــعـــمـــة والــــعـــصـــايـــا" لـــفـــرقـــة
ـصراويـة وهو من تـأليف رجب سـليم ا
ـــوهـــوب خــــالـــد الـــعــــيـــســـوى وإخــــراج ا
وديـكور محـمد جابـر وتأليف مـوسيقى
ن ـــمـــثـــلـــ أ لـــيـــونـــاردو عـــادل ومن ا
صــابــر ومـى عــبــد الــرازق وفى الــغــنــاء
ســيـــد جـــابـــر وإن تـــمـــيـــز من أعـــضــاء
الــــفـــريـق: نـــبــــيل جـالل وهـــيــــثم حــــسن
وســـعـــد الــســـقـــا وأحــمـــد عـــلى وجـــهــاد
محمـد وباقى أعضاء الفريق.. وكذلك
عـرض "الـعـمـة والـعصـايـا" لـفـرقـة ميت
غــمـــر ومــخـــرجه مــحـــمــود أبــو الـــغــيط
ـثـلـيه ولـيـد قـدور وديـنـا أبـو عـتـاب و
وكـــذلك عـــرض قـــصـــر ثـــقـــافـــة شـــبـــرا
اخلـــيـــمـــة "حـــاول مـــرة أخـــرى" تـــألـــيف
صــــالح كــــرامــــة وإخـــراج خــــلــــيل تــــمـــام
ـثليه عـبد النـاصر ربيع ووفـاء عبد و
الــسـمــيع وأمــيـرة الــنـشــار.. وتـمــيـز من
عـرض طـاقــة شـوف لــفـرقــة اجلـنـوبى
ــصـرى وإخــراج أشـرف تــألــيف عالء ا
الـنـوبى كل من مـصـمم الـديـكـور شـرين
مثلون: لحن أحمد خلف وا شحات وا
صـــبـــاح فـــاروق ونـــاصـــر ســـنــبـل وغــادة
إســمـاعـيل ومـنـى عـوض "أخـبـار أهـرام
جـمـهـوريـة" تـألـيـف إبـراهـيم احلـسـيـنى
ــمــثــلـة وإخــراج عــلى خــلــيف تــمـيــزت ا
مـــنـــال عـــامـــر ومن عـــرض "كل حـــاجـــة
للبيع" تـأليف نبيل عـامر وإخراج خالد
أيـوب تميـزت الطـفلة دنـيا أيوب..?!..
ـهرجان هـذا كان عطـاء جلنـة حتكيم ا
أمـا عــطــائى كــنـاقــد حــر شـاهــد فــرقًـا
لـــلــمـــســـرح احلـــر فـــهـــو: قـــد أعــجـــبـــنى
عـرضــا الـهـامش فى الــبـدايـة والــنـهـايـة
وأعـنـى عـرض فـرقــة أصـدقــاء حـسـنى
أبـــو جـــويــلـــة "األوالد الـــطـــيــبـــون" لـــتــوم
ســـتــوبـــارد من إخـــراج تــنـــفــيـــذى لــوائل
شاه وكذلك العرض اجلميل "رأس
ــــمـــلـــوك جــــابـــر" لـــلـــمــــوهـــوب أحـــمـــد ا

شحاتة.
ولفـت نظـرى عـرض اخملرجـة الـواعدة
"ســـعـــاد الـــقــاضـى" الــتـى قــامـت بــعـــمل
ـســرحـيــة "الـشـرخ" تــألـيف درامـاتــورج 
مــحـمــد الــشــرقــاوى وأســمت عــرضــهـا

 تميز
مهرجان هذا
العام بجودة
وارتفاع
مستوى
عروضه

روجر:
اذا تقبلينى إذن?

امرأة:
(تقبله) ألنى أحبك...

روجر:
هذا احلب يشعرك بشىء إذن..

امرأة:
أحتبنى?

روجر:
نعم... بلى...

امرأة:
أنت حتبنى مادمت بشىء...

روجر:
تشعر?
 امرأة:

نعم.
روجر:

بالتأكيد. هذا هو الواقع... وال أستطيع تغييره... أنا أحيا! أنا أحيا!
كلييانر:

(يشير إلى الزجاج) هناك! هناك!
قاتل:

(يسـتند إلى اجلـدار الزجـاجى ينـقر بـأصابعه عـلى الزجـاج بصـوت غير
مسموع) ال...

امرأة:
ال يهمنى كونك حياً وعلى قيد احلياة.

روجر:
ولكن هذا يهمنى.. يزعجنى كونك ميتة!

امرأة:
أتشعر بشىء ما عندما أقابلك...

روجر:
بلى..
رجل:

كنه إيالم أحد. رء باجلمال... حيث ال  هنا باألسفل... يشعر ا
قاتل:

تـسبب فى هذه وماذا عن آالم أسـنانى? آالم أسنـانى? أهذا ال يـهم? من ا
اآلالم?
روجر:

هو?
قاتل:

لحن) هو? (مشيراً إلى ا
روجر:

ال.. هو...
قاتل:

هو من? أنا ال أعرفه?!
روجر:

ؤسسة. صاحب هذه ا
رجل:

ؤسسة. ومن يكون صاحب هذه ا
روجر:

ال أحد يعرفه..
رجل:

(يشير لروجر) كيف أتيت لهذه الغواصة?
روجر:

عالقات..
قاتل:

كان اخلطأ بالتأكيد. عالقات! البد وأن يكون للمرء عالقات! أنا فى ا
امرأة:

لحن ويغنى) روجر? (يتجه إليها روجر يعزف ا
رجل:

ـؤسسـة... فاإلرادة شىء رائع سيـان بالـنسـبة لى من يـكون صـاحب هذه ا
على كل حال (لكلييانر) ما رأيك?

كلييانر:
ال تــزعـــجـــنى اآلن أرجــوك... هـــنــاك! هـــنــاك! (يــشــيـر فـى عـصــبــيـة إلى

اخلارج)
سريالى:

حبى الشرب... حيث توجد بات تنس الـطاولة اخلاصة  كولوبرس هى 
سجائر للتدخ هناك.

كلييانر:
هناك!
رجل:

(يقفز) آه.. آه!
قاتل:

عالقات! (يهز رأسه ويتحرك ذهاباً وإيابا فى عصبية).
امرأة:

روجر... أحتبنى?
روجر:

نعم يا صغيرتى من كل قلبى...
امرأة:

وبالرغم من كونى اآلن...
روجر:

نعم... بالرغم من كونك اآلن ميتة... أنا أحبك! (يقبلها).
قاتل:

ـكـنـنى أنــتم هـنـاك! أنـتـم سـعـداء!... ومـاذا عــنى? مـاذا سـيـحــدث لى? ال 

اجلـلـوس فى أى مـكــان يـجب أن أنـصـرف... أقف أقف وال أذهب... أنـا
متـعب... ال لـست متـعـباً... فـأنـا ال أستـطيع الـنـوم... أنا مـسـتيـقظ طوال

الوقت...
امرأة:

يؤسفنى ما يحدث للقاتل.
روجر:

وأنا أيضاً.
امرأة:

هل أتت به مؤسسة الغوص إلى هنا?
روجر:

كن أن يؤخذ عليه ذلك. ا... كان  ر
امرأة:

على من?
روجر:

ؤسسة.. عليه... على رئيس ا
امرأة:

وهل هو شخص سادى?
روجر:

ا (يشير إلى القاتل) لقد قتل شخصا ما. ر
امرأة:

هناك باألعلى فى اجلحيم...
روجر:

نعم اجلحيم هناك باألعلى..
امرأة:

ا كان من اخلطأ أن يأتى لهذه الغواصة. ر
روجر:

ا... نتمنى ذلك... نتمنى ذلك... ر
امرأة:

كان هنا يعـجبنى... لدى هنا الهدوء األمر بـالنسبة لى سيان أيـضا... فا
ولدى أنت أيضاً.

روجر:
كان هنا باألسفل... أحب... ا

امرأة:
أستبقى معى?

روجر:
أبقى معك? أتعنى أنه ينبغى علىّ... أحتاج للطعام... وللـ...

امرأة:
آه.. نعم.. نسيت ذلك.

روجر:
آه... هذه هى احلياة.

امرأة:
يجب أن نتزوج.

روجر:
وهل هذا ضرورى?

امرأة:
لـكنى أرغب فى الـزواج... هـذا ما لم أفـعـله من قـبل... كانت الـرومـانسـية

فقط...
روجر:

موافق... إن كنت ترغب فى ذلك..
امرأة:

نعم أرغب فى ذلك.
روجر:

 > دار الشروق اصدرت مؤخرا ديوان الشاعر الصوفى عفيف الدين التلمساتى بتحقيق للدكتور يوسف زيدان.
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ـثل قمـة الـظلم فـهو > لـقـد فات ألـفريـد فـرج أن االحتالل 
ظـلم فى حد ذاته حتى وإن لم يصحـبه نهب للثروات أو هتك

لألعراض فهو فى النهاية سلب للحريات.

سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75

حسناً.
امرأة:

سنطلب من اآلخرين أن يكونوا شهوداً.
روجر:

لن أبقى طويالً هنا باألسفل.. ال أستطيع أن...
امرأة:

ولكنك حتبنى?
روجر:

هذا صحيح!
امرأة:

سنتزوج لبضع ساعات فقط.
روجر:

حــســـنــاً... (لــلـرجل) يـــا هــذا! أنت هـــنــاك! أتـــود أن تــكـــون شــاهـــدا عــلى
زواجنا?

رجل:
ـكـنك الـزواج من مـيـتة... هـذا يـتـعـارض وقـوانيـنـنـا... أتـعرف شاهـد? ال 
ـكن لــلـمـرء أن يــسـبل عــيـنـيه... ــا  ذلك يــا لـهـا من مــغـازلــة عـابـرة... ر
ولكن أن يتزوج? (لـلملحن) حلظة... ملحن! هـنا اثنان يريدان الزواج!...

كن ذلك? هو حى وهى ميتة أ
ملحن:

مـستـحـيل! البـد وأن يـكـونـا االثـنـان مـوتى... أو أحـيـاء عـلى األقل. لـنـسأله
هناك! (يشير إلى كلييانر) ما رأيك فى ذلك?

كلييانر:
األمـر ال يـعنـيـنى! هـناك! انـظـر هنـا! يـا للـروعـة! كـلىّ! باول كـلىّ! لـقد رأى

كل شىء فوق... هناك!
ملحن:

باول كلىّ! أريد االستفسار عن شىء بسيط!
رجل:

ستغرق فى بحر عميق.. آه لنترك هذا ا
امرأة:

أهذا مستحيل إذن?
رجل:

كما تريد... ولكن ليس هناك أمل أنتما االثنان...
قاتل:

وأنا ألن يسألنى أحد?!
رجل:
أنت?!

ملحن:
أنت?!
روجر:

نعم هو أيضا له حق التصويت!
ملحن:

ليس من حقه التصويت... وال فوق أيضاً..
قاتل:

فوق! فوق! فوق!
روجر:

كنت سأترك له مقعدى بكل سرور.
قاتل:

فعالً...
رجل:

قعد... وإن كنت تستطيع... ال تستطيع اجللوس على هذا ا
روجر:

هذا هراء... هذا مستحيل...
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> تبدأ غداً فعاليات مؤتمر القناة وسيناء األدبى حتى 18 ديسمبر اجلارى وعنوانه الرئيسى «القناة فى األدب».
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> مسرحية سليمان احللبى تبدو أحادية الشخصية فكل األضواء تسلط على شخصية
الـبـطـل أمـا الشـخـصـيـات األخـرى فـهى بـاهـتـة تـتـوارى فى الـظالم وهـذه مـيـزة حتـسب
لـلـكـاتب. فهـنـاك عدد من الـشـخـصيـات كـانت تغـرى أى كـاتب بـاالستـفـاضة فى وصـفـها

ها للجماهير. وتقد
سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75

البوفيه...
القهر ال يصنع إبداعًا

 جتربة
جيدة لكنها
يجب أن
تتجاوز
سلبيات
البداية

ـهـرجـان الـرابع لـلــمـسـرح الـذى يـقـام عـلى مـسـرح جـامـعـة عـ فى إطـار ا
شـمس قـدم فـريق تـمـثـيل كـليـة طب األسـنـان مـسـرحـيـة "الـبـوفـيـة" لـلكـاتب
ــســـرحى الــكـــبــيـــر "عــلى ســـالم" وقـــام بــاإلخــراج الـــطــالـب "أحــمـــد عــبــد ا

الرسول".
"الـبـوفــيـة" واحـد من ضـمن الـنـصـوص الـقـصــيـرة الـتى كـتـبـهـا "عـلى سـالم"
ـنـاقـشـة مـشـكـلـة أو وضع مـع لـذلك فـهى تـتـمـيـز بـالـتـركـيـز الـشديـد فى

عرض احلدث.
بدع بدع والسلطة وما يتعرض له ا سرحية حول صراع ا تدور أحداث ا
ارسة القهر حول إبداعه فيفقد كل فى أى  مجال من تدخل للسلـطة و
ــبــدع إلى ســلـطــة قــاهـرة مــعــانى اإلبــداع ومـاذا يــحــدث عـنــدمــا يــتـحــول ا

بدع اآلخرين? ومستبدة مع ا
ـنـاقـشـة مـسرحـيـتـهـا اجلـديدة ـؤلفـات  ـسـرح يـلـتـقى مع إحـدى ا فـمـدير ا
الحــظــات الــبــسـيــطــة الــتى تــتــحـول تــدريــجــيًــا إلى أوامـر ويـبــدى بــعض ا
ـؤلـفة ـسرحـيـة كل مـضـمـونهـا الـذى أرادته ا مـتسـلـطـة اسـتـبداديـة تـفـقـد ا
ومن مقـاومـة شديـدة عن البـداية إلـى موافـقات نـهائـيـة وتنـازالت للـمؤلـفة
ا كـان هـناك ة فـطـا ـؤ حتى تـنـجو من مـصـيـر قاس مع طـلـبات الـبـوفيـة ا
ن يجلس أمامه أن يـشرب من البوفية مهما كان ما يقدم مسئول فال بد 

إليه.
كــعـادة الــعــمل األول دائــمًــا أراد اخملــرج أن يــقـدم كـل شىء داخل الــعـرض
ـســرحى وتــنــاسى أن الـنص ال يــتــحـمـل كل ذلك اإلفـراط فـى اسـتــخـدام ا
ـسـرح اخملــتـلـفـة وقــد كـانت أمـام اخملــرج فـرصـة رائـعــة لـتـقـد عـنــاصـر ا
الـنـص بـشــكل رائـع خـصــوصًــا أنه كــان مــعه عــدد ال بــأس به من الــطــلــبـة
الـفــنـانـ ولـكـنه لم يـشـأ إشــراكـهم بـشـكل إيـجـابـى فى الـعـمل فـكـانـوا فى
اخللفيـة ال تعلم ما هى وظيـفتهم بالضـبط فلم يكونوا تـعبيرًا عن ما يدور
ـسـرحـية ـرحـلـة اجلوقـة ا بـذهن الـكـاتبـة بـشـكل صـحـيح وال حتـى وصلـوا 

التى توظف بشكل درامى مع يفيد العمل ويقوية.
كـذلك قــام اخملـرج بـاســتـخـدام الــسـيـنــوغـرافـيــا بـشـكـل أضـر بـالــعـمل كـكل
سـرح أن نضع كل شىء وأى شىء أل فـراغ ا فـليس مـعنى إنـنا يـجب أن 
ـضـمون عـلى اخلـشـبـة فـكانت سـيـنـوغـرافـيا الـعـمل كـاسـرة إلى حـد كبـيـر 
ـسـرحى وفى أحـيـان كــثـيـرة بـعـيـدة تـمــامًـا عن مـضـمـون الـنص أو الـعــمل ا

عاجلة. ا
كـمـا لم يـقــدم اخملـرج مـعــاجلـة حـركـيــة عـلى اخلـشــبـة تـوازى مـا يــتـضـمـنه
ـطلـوبـة له فـكانت احلـركـة دائمًـا فى جـانب واحد من ـعاجلـة ا الـنص أو ا
ـسـرح وإن كــانت فى بـعض األحــيـان مـعـبــرة عن حـالـة االرتـبــاك والـتـوتـر ا

واقف. صاحب لبعض ا ا
نياوى" بالنسبة للتمثيل تمـيزت وبشكل ملفت بطلة العرض الطالبة "رنا ا
فـقـد كـانت وبـحق عـلـى مـسـتـوى الـنص من حـيث فـهم أبـعـاد دورهـا بـشـكل
رائع وأعـتـقـد أنـها قـد دخـلت الـسـبـاق بـشدة لـلـتـنـافس عـلى جـائـزة أفضل

ثلة.
"أحــمــدعــبــد الــرســـول" تــشــتت بــشــدة بــ إخــراجـه لــلــنص وقــيــامه بــدور
البـطـولـة فـهـرب مـنه الـدور فى مـواضع كثـيـرة من الـعـرض وأعـتـقـد أنه لو

قـام بــإسـنـاد الـدور لــطـالب آخـر وتـفــرغ هـو لإلخـراج فـقط لــكـان لـلـعـرض
شأن آخر.

باقى العـناصر قـدم كل منـهم ما هو مـطلوب مـنه وإن كنـا نشعـر أن هناك
الـكـثيـر بـداخلـهم لـيقـومـوا به عمـومًـا كان حـظـهم عاثـرًا فى االشـتراك فى
تـقـد نص يـعـتـمــد عـلى شـخـصـيـتــ فـقط ولـكـنـهم كـانــوا جـيـدين فـيـمـا
ـنــفـذ لألوامـر فـقط قـدمـوه وهم "مــحـمـد عـيــد" فى دور عـامل الـبــوفـيه ا

دون أى كلمة.
ــان مــصــطــفى" "شــيـمــاء عــزت" "مــحــمــود جــمـال"  "مــهــا صالح" "نــار

دوح" "دينا مصطفى" "مصطفى دردير". "محمد 
ــســتــخــدمــة وهى عــبــارة عن مــجــمــوعــة مــخــتــلــفــة من ــوســيــقـى ا كــانت ا
ـراد التـعـبـيـر عنه ـسرحـيـة ا يـة بـعـيـدة تمـامًـا عن جـو ا ـقطـوعـات الـعـا ا
ــســرحـيــات الـتى تــقـدم وتــعــتـمــد كـلــيًـا عــلى الــطـلــبـة فى وإذا كــانت هـذه ا
تـنـفـيـذهـا ال تـسـمح مـيـزانـيـتـهـا بـإعداد مـوسـيـقـى خـاصة فـيـجـب أن تـكون
ـقــدمـة ومـا يــتـنـاسب مــعـهـا من هـنــاك مـراعـاة لــلـجـو الــعـام لـلــمـسـرحــيـة ا

موسيقى مقدمة.
سرحى ما بالنسـبة للديكـور استخدم اخملرج أنـواعًا عديدة من الديـكور ا
ب احلـديث والـتجـريـبى فـقد اسـتطـاعت "مـهـا صالح" تقـد مـستـويات
عدة من الـديكـور خصـوصًا بـاستـخدام بـانوهـات من البالسـتيك الـشفاف
ـمثـلـ فى اخلـلفـيـة تـساعـدهم عـلى تـقـد األداءات اخملتـلـفة جملمـوعـة ا

طلوبة منهم داخل العرض. ا
صري ي وا كما كان وجود عدد من البراويـز جملموعة من الكتاب العا
استخدامًا ذكيًا من الديـكور للتعبير عن رؤية اخملرج. وإن كان يؤخذ على
الـديكـور االستـسهـال فى تنـفـيذ ديـكور الـبوفـيه والذى جـاء تقـليـديًا لـلغـاية
سـرحـية أو اخملـرج بأى شىء وكـان يجب أن يـكون ت لوجـهه نظـر ا وال 
هــنـاك اهـتــمـام أكـثــر بـالــبـوفـيه ألنه رمــز لـدالالت كــثـيـرة يــطـرحـهــا الـعـمل

كن االستغناء عنه. وليس بشىء تقليدى 
سـرحية هى الـعجب العـجاب فقـد استخـدم اخملرج كل ما كانـت إضاءة ا
ـــســرح كــان يــجب أن ــبـــة أو كــشــاف فى ا ـت لإلضــاءة بــصـــلــة فــأى  ال 
يــسـتــخــدم دون الــنـظــر جلــدوى االســتـخــدام نــفــسه والـغــريب أن كـل تـلك

اإلضاءة كانت مزيجًا ب األزرق واألحمر فقط.
ـاثل وجــو مــشـابه ــشـاهــدين فى حتــقــيق  كـذلـك أراد اخملـرج أن يــضع ا
لـلـعـرض فقـام بـوضع كـشـافـات فى مـواجـهة اجلـمـهـور ولـكن أتت الـتـجـربة

ا أراده اخملرج تمامًا. بنتيجة عكسية 
عمومًا كانت جتربة جيدة إلى حـد ما خصوصًا أنها جاءت من طلبة كلية
قام األول فـهم يشكرون على أية حال أن وجدوا وقتًا يسمح عملية فى ا

لهم بتقد عمل فنى.
وكل مـا نرجـوه أن يـأخـذوا االعتـبـارات السـابق ذكـرهـا فى احلـسبـان عـند
تـقـد عـمل فنى جـديـد ألنه بـقـليل مـن التـركـيـز واإلخالص سيـكـون لـهذا

الفريق شأن آخر داخل جامعة ع شمس.

 استخدام
البراويز كان
استخداماً
ذكياً ومضيفاً
للرؤية

 اخملرج أفرط
فى استخدام

عناصر
سرح ا

إلثبات الذات

 األداء
التمثيلى حقق
تميزاً وكان
على اخملرج
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روجر:
نعم. ما رأيك? أليست جميلة?

فيل:
جـميـلة جـداً جميـلة جـداً! روجر! لـقد نـفذت كالب باسـكيـرفيـللى لـلتو من

دير  500 شلنج. مكتبة موسينير... وقد ترك لك ا
روجر:

 500شلنج فقط?
فيل:

تعة! (يضع السماعة) مقابل وجودك باألسفل! ها يا طائر ا
سريالى:

شـمــهــورش أمـهــورش... لـيس هــنـاك (ف) بـدون (ى) (يـضـحك) اإلنــسـان
البالستيكى اخلرسانى يأكل الكرز... الكرز البالستيكى...

قاتل:
لم أعد احتمل! (يضرب برأسه على البيانو) سأقتل نفسى!

ملحن:
وت مرت ها. رء ال  هذا مستحيل بالتأكيد! فا

قاتل:
) البـد وأن يـكـون (يـضـرب برأسه عـلى الـبيـانـو الذى يـصـدر صوتـاً مـرتفـعاً

كنا! كناً! أن يكون 
روجر:

(للمرأة) ما اسمك?
امرأة:

هيلدا فراو... وأنت روجر.
روجر:

وكيف عرفت? (تشير إلى مكبر الصوت) آه!... من فيل.
امرأة:

نعم.. فيل.
سريالى:

ـصابـيح الورقـية خـالل السور! ضربـات الطـبول تـنبح مـراراً وتكـراراً مثل ا
ــنى! األلـم! أال يــوجــد طــبــيـب أســنــان هــنــا? لــيـــخــلع أســنــانى! أســـنــانى تــؤ
ـكـننى (يحـاول أن يـخلـعـها بـنفـسه ولـكن دون جدوى) هـذا لن يـفـيـد. ال 
! مـطلـقاً! (صـرخة عـالية) أنا تغـيـير أى جـزء فى جـسـدى! مطـلـقاً! مـطـلقـاً

لست ميتاً! لست ميتا على اإلطالق!
رجل:

! أنت غير مـهيأ للبقاء فى هـذه الغواصة! كان يجدر بك حتى لـو كنت ميتاً
الــبــقــاء فى األعــلى! هــنــاك...! حــيث طــبــيب األســنــان... و... ...! حــكــيم

أسنان...
قاتل:

طبيب أسنان! حكيم أسنان! هناك فى األعلى! يجدر الذهاب لألعلى!
رجل:

كيف مت?
قاتل:

بالكهرباء!
رجل:

بالكهرباء? كيف?
قاتل:

! ألنى قـتـلت شـخـصـاً مـا! وهـو فى غـواصة آه! بـالـكـرسى الـكـهربـائى طـبـعـاً
مــثل هـذه... ال نــسـتــطـيـع الـلــحـاق بــهـا... هــذا مـا ال يــفـيــد أيـضــا فـأنـا ال

أستطيع قتله مرة أخرى... آه أسنانى...
سريالى:

بي القصير كان ملك فرنسا!

ال... أعرف البرسيم فقط...
كلييانر:

(يصفر وينظر فى مكان آخر).
روجر:

اسمح لى حلظة واحدة. سأعود على الفور. (يتصل تليفونياً).
امرأة:

تستطيع أن تخاطبنى بأنت.... ها ها ها...
روجر:

(يضحك) ألو فـيل! ألو فيـل! هنا بـاتيـسكافى 17-26 هـنا بـاتيـسكافى
.26-17
سريالى:

يا له من همجى!
فيل:

ألو. روجر!
روجر:

نعم أنا هنا...
فيل:

ألهذا انسحبت منذ قليل...
روجر:
ماذا?
فيل:

غازلـة العابـرة... أنت تعرف... (تـسمع صرخات وشـجاراً فى مكبر هـذه ا
ــكـان الـصـوت) اذهــبـوا من هــنـا! اذهــبـواّ (يـتـنـهـد) يــا لــهـؤالء الــنـاس... ا

مكتظ بهم. روجر? أمازلت هناك?
روجر:

نعم.
فيل:

ماذا لديك إذن?... هل أفقت?!
روجر:

أفقت? هكذا? أنا لم أكن مخموراً مطلقاً..
فيل:

ال... وماذا عن زجاجة الويسكى?
روجر:

حطمها القاتل...
فيل:

يسهل عليك قول ذلك... فأنا ال أرى شيئاً... ما اجلديد لديك?
روجر:

آه... نتحدث بدون ألقاب.
فيل:

ما األمر يا روجر? نحن نتحدث بدون ألقاب!
روجر:

يتة الصغيرة! ال. لم أقصدنا! أنا وا
فيل:

يتة الصغيرة? هل تقدمت خلطبتها? ا
روجر:

ــزحـة رائــعـة! ... أخــبـرتــنى  لــيس بـعــد... ولــكن نـســتــمـتـع بـحــديـثــنــا مـعــاً
اسمع.. أتعرف الفرق ب دماء اجلسد والدجاجة?

فيل:
دمــاء اجلــســد احلــمـــراء هى شــريــحــة بــيــضــة أمـــا الــدجــاجــة فــهى أنــثى
ـة... أليس كـذلك? أهذا ما البـيضـة اللـعيـنة! (مـصطـنعا) هـا ها!... قد

قالته لك?

قاتل:
(بصوت مرتفع وفى حركة دائرية) أسنانى! أسنانى!

كلييانر:
(يـحـرك يـديه بـشـكل دائرى) مـديـنـة... إنـهـا لــيـست مـديـنـة فى الـواقع...
بـلـى هـذه اخلـضرة "بـربـريـة ـ كـالسـيـكـيـة ـ احتـفـالـيـة"... مـرة أخـرى كـلىّ!
يـبــدو وكــأنه تــمــثـال فــرعــونى... ســرداب... ساللم مــتــحـركــة... كل شىء
يـسبح... األسـمـاك تـمر عـبـر السـرداب... عـيـون... عيـون صـامـتة فى كل

مكان... ولوحات...
قاتل:

لم أعد أحتمل...
رجل:

يبدو أن الكهرباء لم جتد نفعاً معك.
قاتل:

صعد! إلى أعلى... إلى أعلى... أغلق فمك!... آه (ببكاء) عامل ا
ملحن:

ديدو.. ديدى.. ديدى...
سريالى:

شاى السعال مفيد للسعال!
قاتل:

صعد! أريد الصعود ألعلى! عامل ا
امرأة:

ال تهتم به روجر.
قاتل:

رأة عن روجر ما معنى ال تهـتم به?! هذا ما سنعرفه حاالً (يـحاول إبعاد ا
ولكن دون جدوى).

روجر:
توقف... هذا لن يفيدك هنا... تستطيع الوقوف أو الذهاب.

قاتل:
الوقـوف أو الذهـاب... سـأذهب فوراً إلى هـناك. (يـذهب يضع يديه فى

شى فى حركة دائرية فى الغواصة) شعره 
سريالى:

يا له من همجى...
روجر:
هيلدا?
امرأة:

روجر? (تلتصق به).
سريالى:

يا له من همجى!
ملحن:

ـكـان هـنـا رائع! هـذه الـبـاتـيـسـكـافى! من أروع االكـتـشـافـات الـتى عـظــيم! ا
رأيـــتـــهـــا فى حـــيـــاتى عـــلى اإلطالق... هـــا! أنـــا فى أحـــسـن حــاالتـى هـــنــا!

(يعزف).
كلييانر:

ـلحن... أنا أيـضا بأحـسن حال هنا. (فى سـرية شديدة) وأنا أيضـا أيها ا
جميل أن تكون ميتاً. 

رجل:
نعم.. جميل أن تكون ميتاً.

امرأة:
روجر...

روجر:
نعم أنا أحبك يا صغيرتى هيلدا... ولكن... أنت بالفعل ميتة...

امرأة:
وت فى حد ذاته. أيزعجك ذلك? أعنى ا

روجر:
وكيف يكون احلال إذا أردت تقبيلك?

امرأة:
وكيف يجب أن يكون...?

روجر:
أعنى  تشعرين عندما أالمسك?

امرأة:
ال شىء... وهذا رائع...

روجر:
رائع?
امرأة:

كننى أن أحبك... أحبك أكثر وأكثر... نعم. رائع... 
روجر:

بالرغم من أنك ال تشعرين بشىء?!
امرأة:

. وهــذا هـــو الــشىء اجلـــمــيل فـى األمــر... أســـتــطـــيع أن أحــبك دون فــعـالً
غاية... إنها إرادة احلب ببساطة...

روجر:
هذا ما ال أفهمه!

امرأة:
أنـت تــعب وال تــســتــطـيـع فــهم ذلك... أنت حتب وتــشــعــر... أنت حتب...

أنت تشعر... إذن عليك أن تظل تشعر فقط...
روجر:

(يقبلها) أال تشعرين بشىء حقاً?
امرأة:

ال.
روجر:

ال شىء على اإلطالق?
امرأة:

ال شىء على اإلطالق..

عدة عن  رواية بنفس االسم للروائى يوسف أبو رية. > د. هناء عبد الفتاح يستعد حالياً إلخراج مسرحية «ليلة عرس» ا
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شـاهد األولى عنـدما صنع مـواجهة > جنـح ألفريـد فرج فى ا
ـكان ه كـلـيـبر رغم بـعـد ا بـ الـبـطل سـليـمـان احلـلبى وغـر

الذى يوجد كل منهما فيه.

سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75
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> ال يـضيع ألفريد فرج حلظـة واحدة دون أن يتجه بجواره نحـو قضيته األساسية التى
تـؤرق ضـميـره وتشـغل بـاله.. قضـية الـعدل.. والـقـضيـة رغم نبـلهـا تـبدو مـقحـمة ويـبدو

طرحها هنا غير منطقى.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75

محمود احللوانى
أثورات الشعبية.  > د. شمس الدين احلجاجى و د. محمد حافظ دياب يناقشان هذا االسبوع دراسة «السيرة الهاللية روايات من أسيوط» للباحث محمد حسن عبد احلافظ بأطلس ا
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ـضـحـكـة وأن يـفـكك أكـاذيـبه تـنـاقـضـاته ا
ـفـارقـة مـســتـخـدمًــا الـعـديــد من األدوات ا
جلدية اخلطاب وما يطرحه فى الظاهر.
ـا ـمـثــلـ  فـقــد وظف الـعـرض مـالبس ا
ـــوضــــوع وجــــديــــته وذلك يـــفــــارق جـالل ا
حــ ألـــبـــســهم جـــمــيـــعًــا مـالبس داخــلـــيــة

وموحدة أيضًا.
فـبإالضافة للداللـة التهكميـة التي حتملها
البـس الــداخــلــيــة هـــنــاك داللــة تــوحــيــد ا
الــزي أيــضًــا والــتي تـــفــارق زعم الــتــغــيــيــر

واستقالل كل شخصية عن األخرى.
كـذلك أدار اخملـرج حـواره اجلـاد بـ كـبار
رجال الـدولة داخـل شبـكة صـرف صحي
وكان يُسمع من ح آلخر وفى تزامن مع

جمل حوارية جليلة صوت السيفون!
ـــؤثـــر الــذي أعـــتـــبــره األداة األكـــثــر هــذا ا
هــزءًا فى الــعــرض.. وكـانـت هـنــاك أيــضًـا
ــقـوسـة ـمـصــوصـة واألرجل ا األجـســاد ا
ــمـــثـــلــ والـــتي ولـــثـــغــات ألـــســـنـــة بــعـض ا
تـــتــــنــــاقض تــــمــــامًــــا مع تــــعــــالى وعــــظــــمـــة
الــشـــخــصــيـــات الــتي يـــلــعـــبــونــهـــا: احلــاكم
والوزير والقـائد والقاضى.. وهو ما شكل

جرحًا لهيبة رجال احلكم.
ـسـمـوعة ـرئـيـة وا إن كل هـذه الـعالمـات ا
ــثـابـة "غـمـزات" أســلـوبـيـة تـطـعن كـانت 
وضوع" الذي يقدمه وتفكك وتهـزأ من "ا
احلــوار بــجـــديــة تــنـــاسب جالل الــســـلــطــة

وخطابها.
ـرر بـعض مـشكالت ولـعـلنـا نـسـتطـيع أن 
الــتـــمــثــيل فـى هــذا الــعــرض بـــاعــتــبــار أن
الـبطـولة لـم تكن لـلمـمـثلـ بـقدر مـا كانت
لــلـــتــكــنــيك الـــذي قــدم به الــعــرض والــذي
أبــــرز نـــــفــــسـه عــــلى حـــــســــاب الــــعـــــنــــصــــر
مثل أشبه باألداء التمثيـلي فجاء أداء ا
اجلـمـاعي لـفـريق كـرة يـنـفـذ خـطـة مـدربـة
فـيقدم عـروضًا قوية عـلى الرغم من عدم
وجود جنوم فى الفريق وعلى بالرغم من
.. وهـو ما تواضع مـستـوى بعض الالعـب
يــنـســحب أيــضًــا عـلـى عـنــاصــر أخـرى فى
ــنـضــبـطـة الـعــرض كـاإلضــاءة مـثالً غــيـر ا
ــــشـــاهــــد ولـــكن الــــعـــرض فى فى بــــعض ا

النهاية. 
قــدم وعــيًــا تــألــيــفــيًــا وإخــراجــيًــا مــتــمــيــزًا

يستحق اإلشادة والتقدير.
الــــعـــــرض قــــدمــــتـه فــــرقــــة نـــــادي مــــســــرح
هرجان الثامن البدرش ضـمن عروض ا

سرح. عشر لنوادي ا

ولـــهـــذا لم يـــحــدث أي تـــغـــيــيـــر حـــقــيـــقي فى
مـواقف الــشـخـصــيـات رغم تــداول الـقــبـعـات
ــــنــــظــــومـــة بــــيـــنــــهـم وتـــغــــيــــر أمــــاكــــنـــهـم فى ا
الـسلـطـويـة.. وهذا  –عـينه  –مـا قـاله خـتام
سـتبـد ليـنزع كل الـعرض حـ جاء احلـاكم ا
ــثل كل الــســلــطـات ويــرتــدى كل الـقــبــعـات و
ـسـرحيـة ويعـلن صـراحة األدوار فى اللـعـبة ا
أن "هـــــذا مـــــا كـــــنت أريـــــده  –أن أصـــــبـح كل
شىء" وبـــهـــذا يـــكــشـف زيف لـــعـــبـــة الـــتــداول

وتغيير الوجوه وتبادل القبعات.
بـــذلك أراد الـــعـــرض أن يـــنـــزع ورقـــة الـــتــوت
ـســتـبــدة.. وقـد اســتـفـاد لـيــفـضح األنــظـمــة ا
الــــــنص وإن لـم يـــــشــــــر إلـى ذلك مـن قــــــصـــــة
الفالح الـفـصيـح وقدمـها  –بـتـصـرف - فهى
ـــواطن / الـــراعـى الــذي نـــفـــســـهـــا حـــكـــايـــة ا
اسـتـولى قائـد الـشـرطة عـلى أغـنـامه بـعد أن
دبـــر له حـــيــلـــة لـــيـــبــرر ســـرقـــته وفى الـــنص
عــبــارات وردت بــنــصــهـا فـى شــكـاوى الــفالح
ـديـر الـكـبيـر وقـد كـان تـضمـ الـقـصة إلى ا
مـوظفًـا بشـكل جـيد فى الـعرض.. وقـد أجاد
اخملــــرج عـالء الــــقــــمــــبــــشــــاوى قــــراءة الــــنص
ـكـنـاته فـاخـتـار االشـتـغال عـلـيه مـن سـكة و
تـــنــاســـبـه تــمـــامًـــا وهى "احملـــاكـــاة الـــســـاخــرة
"ومـــنـــهــــا اســـتــــطـــاع أن يــــهـــزأ مـن اخلـــطـــاب
ـزعوم  –الـبـاحث عن حتـقيق الـسـلـطوى  –ا
اإلصالح عن طـــريق إقــامـــة الــعـــدل وإعــادة
ـواطن الــقــتــيل كـمــا اســتـطــاع أن يــبـرز حـق ا

العـدالة.. وال تخـدعنـا فى العـرض دفاعات
احلــــاكم الــــقـــويــــة عـن الـــعــــدل ورغــــبــــته فى
حتــقــيــقه.. فــمــا هى إالّ أقــنــعــة يــرتــديــهـا..
وهـذا مـا كـان يـعـلمـه رجاله جـيـدًا بـاعـتـباره
(مــتــفـقــاً عــلــيه) فـي طــبــيـعــة هــذا احلــكم..
فــــيـــكـــيــــفـــون احلــــكم حـــسـب مـــا يـــرتــــضـــيـــة
احلــاكـم.. وإن لم يــعــلن ذلك صــراحــة.. وال
ـــظـــالم من الـــتـــلــفع مـــانع طـــبــعًـــا لـــتـــبــريـــر ا
بـالـشعـارات اخملـتـلفـة الـتي تـصب دائـمًا فى
خــــانـــة أمن الــــنـــظــــام وأمن اجملـــتــــمع وأمن
الدولة وحتقيق العدالة الكلية ال اجلزئية..
إلخ.. فـاحلكـيم يـحل محل الـقـاضى ليـكيف
األمـــر فى الـــنـــهـــايـــة تـــكـــيـــيـــفًـــا فـــلـــســـفـــيًــا..
والـقـاضى واضـح الـتـواطـؤ مـادامـت الـتـهـمـة
تـــتـــعـــلق بـــأحــــد أفـــراد الـــنـــظـــام..  - قـــائـــد
الــــشـــــرطــــة - يــــذهب حــــاكـم ويــــحل آخــــر..
والـــكـل يــعـــلن تـــمـــســـكه بـــتـــحـــقـــيق الـــعـــدالــة
والقصاص للـمواطن القتيل.. غير أنهم فى
الـــنـــهـــايـــة يـــرون أن رجـــالـــهم قـــد أحـــســـنـــوا
الـــتـــدبـــيـــر حـــ حـــكـــمـــوا بـــأن يـــدفع قـــائـــد
واطن القتيل وقبلوا الشرطة الدية ألهل ا
تـوبته حيث إن "اللـه يقبل التـوبة" فكيف ال

نقتدى بخالقنا!.
الــعــرض يــقــول إن فى هــذه الــنــظم الــفــرديـة
تـــــصــــــبح أحـالم وأمـــــانى ورغــــــبـــــات احلـــــاكم
ــــســـــتــــبــــد أوامـــــر.. وإن لم يــــصـــــرح بــــهــــا.. ا
فـاخلـدام دائـمًـا يـتـبـعون سـيـدهـم ويؤلـهـونه..

تـلـعب احملــاكـاة الـسـاخـرة أو الـتـهـكـمـيـة فى
ــثل لـكل األدوار" دورًا يــفـوق كل عـرض "
مثل فى ختام األدوار األخرى التى لعبها ا
الــعـرض كـنـهـايـة طـبـيـعــيـة لـتـطـور حـبـكـته..
وهــــــــــــذا مـــــــــــــا أســــــــــــهـم بــه اخملــــــــــــرج عـالء
الـقمـبشـاوى وأضـافه بوعى شـديد يـحسب
ـؤلف وكالهمـا أجاد اخـتيار له إلى نص ا

"السكة" التي اشتغل بها نصه..
فـقد اخـتـار "مـحمـود كـحيـلـة" مـؤلف النص
أن يـتصـدى لـفـلسـفـة احلـكم الفـردي عـبر
اللعب. ولـكنه بطّن لعـبته وغلّـفها بالـتحليل
شكلة هذا احلكم.. وذلك الهاد والبـارد 
مـن خالل اشـتــغـاله عــلى تــقـنــيـة "الــتـمــثـيل
داخـل الـتــمــثـيل" ومــا تــتـيــحه من إمــكــانـات
ــــا تـــــرفـــــعه عـن احلـــــبــــكـــــة من لـــــلّــــعـب و
نـطقيـة والقابـلية مـسئولـيات التـماسك وا
ــا تــمـنــحه كـذلك لــلـتــصـديق واإليــهـام.. و
من فـــرص لـــتـــحــريـــر اخلـــيـــال من قـــبـــضــة
ـحاكاته الـواقع.. فال واقع هنـاك يطالب 
إال واقع الـتــمـثــيل نــفـسه.. والــذي يـتــحـايل
لـيـقـدم مـوضـوعه مـسـتـخـدمـا مـا شـاء من

تقنيات.
وال يــعـنى ذلك أن الــنص يـخـلــو من الـبــنـيـة
ـتـمـاسـكة الـتي تـوازي الـبـنيـات الـدرامـية ا
ولــكن مــا نـعــنــيه هــو أن الــنص صــنع بــنــيـة
فـارقـة التي تـصـنعـها مـخـتلـفـة تقـوم عـلى ا
احملـاكـاة الـسـاخـرة كنـوع من الـلـعب فـبـنـية
النص تتـطور عـبر لـعبـة القبـعات (مـختـلفة
األلـوان والتـصمـيـمات واألشـكال) الـتي يتم
تداولـها وتـبادلـهـا ب شـخصـيات الـعرض
فـتـتـغـيـر مواقـعـهم داخل مـنـظـومـة احلكم..
كــمــا تــتــغــيــر خـطــابــاتــهـم ومــواقـفــهـم تــبــعًـا
لـذلـك.. ويـنـمـو احلـدث عـبـر هـذا الـتـداول

للقبعات واخلطابات.
موضوع جاد ومعاجلة ساخرة

نطق الـعرض إذن يقـدم موضوعًـا جادًا 
الـلـعب لـيـعـرى عـبــر تـنـامـيه أقـنـعـة احلـكم
الــفـــردي بــأشــكـــاله اخملــتــلـــفــة وأيــا كــان
االسم الذى يـطـلقه عـلى نـفسه.. من أول
اخـــــتــــــبـــــائـه خـــــلـف قـــــنــــــاع الـــــفـــــصـل بـــــ
الــــــســـــــلــــــطـــــــات.. حــــــتـى ظـــــــهــــــور الـــــــوجه
تـأمل لـلـعرض االستـبـدادي الـصريـح.. وا
يـجد أنه عـلى الـرغم من التـغـييـرات التي
كـــــانـت تـــــتم مـع تــــبـــــادل الـــــقـــــبـــــعـــــات فى
الــــــــــــــــــــــوظـــــــــــــــــــــائــف واألدوار داخــل دوالب
الــسـلـطـة.. فــإنـهـا لم تــكن سـوى تـمـثــيـلـيـة
يـــــؤديــــهــــا اجلــــمــــيـع (الــــوزيــــر الــــقــــاضى
احلكيم قائد الشرطة احلارس) خلدمة
احلـاكم.. فـالـقـضـايـا تـكـيف دائـمًـا حـسب
هــــوى احلــــاكم.. ال حــــسب مــــقـــتــــضــــيـــات

ثل لكل األدوار يفكك اخلطابات اجلليلة بـ «الهُزءْ»
 شخصيات
ال تتغير
مواقفها
رغم تداول
القبعات
وتغير
األماكن

فـهـذه الــغـواصـة جـحـيم بـالـنـسـبـة له... أخـبـرتك أنه لـيس جـنـونـاً أن حتب
امرأة ميتة... أتعرف كيف تبدو امرأة ميتة? ها! هذا كل ما فى األمر!

فيل:
(بصوت مرتفع جداً) ماذا?

روجر:
هذا كل ما فى األمر! (ينظر للمرأة) نعم نعم ها ها...

فيل:
سأعاود االتصال الحقاً عندما تعود لطبيعتك! (ينهى االتصال).

روجر:
ألو! فيل... وضع السماعة. (يريد االتصال ولكنه يتراجع)... ماذا...

قاتل:
ــصــعـد? ــصــعـد! أين ا أريــد اخلــروج من هـنــا! اخلــروج! اخلـروج! عــامل ا

(ينظر حوله فيلمح الباب).
روجر:

ال. ابق هنا! سوف تغرق!
قاتل:

ـكن أن أغـرق! (يـحـاول فتح الـبـاب بـعنف) مـغـلق. الـلـعـنـة! أنـا مـيت ال 
صعد! افتح الباب إذن! عامل ا

روجر:
فاتيح ليست معى. ا

قاتل:
سنرى ذلك اآلن... (يبدأ فى تفتيش روجر).

سريالى:
رء يضع الرتوش فى مدينة بايرن. يا للهمجى! لو أن ا

ملحن:
تشايكوفسكى! ها! (يعزف).

قاتل:
اخلع سترتك يا صغيرى!

رجل:
اتركه وشأنه! فهو مازال حياً!

قاتل:
سيان! عليه أن يخلع سترته!

روجر:
هل هذا يرضيك?! (يخلع سترته).

قاتل:
له بنيان قوى عامل مصعدنا هذا!

روجر:
أليس كذلك?! (يحرك عضالته).

قاتل:
اخلع سروالك!

روجر:
ـا فيه الكـفاية! كـفانا لـعباً! (يـرتدى سترته ال. أيها اخلـنزير! لـقد لعـبنا 

مجدداً).
قاتل:

مـاذا تـقصـد بـاللـعب... سـأجـبرك اآلن عـلى الـلعـب هيـا يـا صغـيـرى اخلع
سروالك.

روجر:
تـفعل ذلك ألنك تظن أن مـعى مفتـاح الباب! ولكن... (يـنظر للباب) ليس

هناك مكان للمفتاح وال مقود للباب.
قاتل:

ماذا تقول?
روجر:

ليس هناك مكان للمفتاح! مجرد زجاج سميك فقط!
قاتل:

... ســجـ فى غــواصـة! (يـجـرب األبــواب الـزجــاجـيـة) فـعـال! أنـا ســجـ
كان رائع هناك. فظيع! فظيع! أريد الصعود ألعلى! فا

امرأة:
(تـضحك) هـا هـا هـا! رائع فـوق! أيـنبـغى أن يـكـون رائـعـاً فـوق? إطالقاً...
ـكـان هـنــا رائع إنه أهـدأ... حـيث الـقـلـيـل من الـبـشـر... إنـهم مـوتى... فـا
صعد! تعال! (روجر يذهب ويجلس على ركبتيه بجوار الكرسى). عامل ا

قاتل:
ال. ال. ال...

(يحدق عبر الزجاج ويدق بيده اليمنى على الزجاج)... ال...
ملحن:

... أخيـراً لـدى الـوقت الـكافى تـشـايكـوفـسـكى! تـشايـكـوفـسكـى! كان صـبـيـاً
ـكـان ـوجـودين فى األعـلى... ا ـعـزل عن هـؤالء ا ـفــردى...  لـلـعـزف... 
هـنـا رائع... فى الـعـالم اآلخــر... فى الـواقع هـو الـعـالم احلـالى... لـكن...
(يـعزف) لألسف لـيـست لـدى نـصـوص مـوسـيـقـيـة هـنـا... ال يـهم سـأحلن

بنفسى...
سريالى:

ـصنـوعـة من اخلـرسانـة اخـتـفت تـمامـاً وال يـوجد اجملمـوعـات الـشجـريـة ا
فقط سوى مجموعات صغيرة... صغيرة جداً...

كلييانر:
أنت!.. مـا هـذا? قف مـكـانـك!... مـا هـذا? رائع! عـالم احلـيـوانـات هـذا...
خـيول صـغـيرة... مـثل أفـراس الـنـهر... أفـواج كـاملـة... من احلـيـوانات...
ـيــاه الـزرقـاء الـعـمــيـقـة... هـنـا إنـهم أفـيـال... يـنــطـلـقـون كــالـرصـاص فى ا
باألسفل! منـظر طبـيعى للمـياه األفريـقية... بريـة مليـئة بالغـزالن وقطعان
اء... هنـاك! يبدو وكأنه اجلليد... ملحن! أترى اشية... كل شىء فى ا ا

هذا! أنه باألسفل!.
ملحن:

(يلحن) دا.. دو.. دى.. دى...
رأة يضحكان). (روجر وا

رأة: ا

إنها جيدة! ها! هذا ما لم أكن أعرفه أبداً.
روجر:

أعرف واحدة أخرى! حلظة...
رجل:

(يـذهب إلى كـلـيـيـانـر... يـحـاول الـقاتـل اجللـوس عـلى كـرسى الـرجل ثم
يقفز بسرعة إلى أعلى).

قاتل:
ـقـعـدك الـشـديـد احلـرارة? ال آه! اجلـو شـديـد احلـرارة! أنت مـاذا تـفـعل 

كنك اجللوس عليه مطلقاً...
سريالى:

ا يتكون زيت السردين14. الصينيون ذوو اللون األزرق أكثر غباء 
رجل:

مقعدى ليس شديد احلرارة. إنه يروق لى. (لكلييانر) ما رأيك?
قاتل:

يروق لك!... ولكن لى? لى?... أين أجلس إذن?!
رجل:

سيان بالنسبة لى... كل له مقعده ودرجة حرارة...
قاتل:

كل له درجـة حـرارة! هــا! سـأسـتـلــقى هـنـاك عـلى األرض! (يـسـتـلقـى على
كن األرض ثم يقف فى احلال). الـلعنة! هـذا شديد احلـرارة أيضا! أال 
اجلـــلـــوس فـى أى مـــكـــان فى هـــذه الـــغـــواصـــة?... (يــنـــظــر فــيــمن حــوله)

البيانو... وجدته! البيانو!
ملحن: 

(يــنـهض ويــقف أمـام الـبــيـانـو) خــطــأ! لن تــلــمس الــبــيــانـو اخلــاص بى...
وإال...
قاتل:

البيانو اخلـاص بك? البيانو اخلـاص بك! هذا البيانـو يخصنا جـميعاً! فهو
موجود هنا قبل مجيئك!

ملحن:
(بتكبر) هذا البيانو يخصنى وأمنعك أن تلمسه!

قاتل:
آه! الـــبـــيـــانـــو اخلــاص بـك... جـــلــبـــتـه مــعـك من األعـــلى... حتت إبـــطك...
(بــتـهـكم) الــبــيــانــو أيـــضــا مــات وأحــضــرته مــعـك... أرنى تــصــريح دخــول

البيانو.
ملحن:

البيانوهات ال حتتاج لتصريح دخول!
قاتل:

ـلحن جـانبـاً ويستـلقى سـيان! سـأسـتلـقى علـيه! اذهب من هـنا! (ينـحى ا
لحن فى العزف على األصوات العالية) على البيانو) آه! (يتمدد) (يبدأ ا

رأة يضحكان). (روجر وا
روجر:

 هـذه جيـدة! عظـيم! هـا! رائع! عظـيم... سـأحكـيـها لـفيل (يقف) اسـمحى
لى...
امرأة:

انتظر! (توقفه)... أعرف واحدة أخرى!
روجر: 

نعم? (يجلس على ركبتيه مجدداً).
لحن على األصوات العالية) (يعزف ا

سرحى. اجستير  فى النقد ا اضى رسالة ا سرحية ناقشت السبت ا عهد العالى للفنون ا عيدة بقسم الدراما با  > الباحثة رضا على ا
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ـسرح الـقـومى مسـرحـية سـلـيمـان احلـلبى فى ديـسـمبـر عام  1965من > قـدم ا
إخـراج عبد الرحيـم الزرقانى وقام ببـطولتها محـمود احلدينى وسهـير البابلى

وتوفيق الدقن ومحمود عزمى وحسن البارودى وعلى رشدى وآخرون.

سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75

قاتل:
توقف! توقف! أنا متعب أريد أن أستريح!

لـحن عـلى صوت أعـلى) (يـقفـز القـاتل من فـوق البـيـانو ويـلقى (يـعـزف ا
لحن). بنفسه على ا

سريالى:
ــرات حـول ــلك أوبــو عــشــرات ا يــا له من هــمــجى! كــان ســيــشــتت شــمـل ا

حفرة الكاكاو... لو لم يلق باحلبر!
ـلحن مقطـوعة لتشـايكوفسـكى يحاول القـاتل خنقه ولكن دون (يعزف ا

جدوى فيستسلم).
قاتل:

مستحيل.
كلييانر:

إنــهـا تــشــبه لــوحـة لــكـلـىّ... ثـلج... مــنــاضـد ومــقــاعـد... أثــاث مــتـجــمـد...
األعماق...

رجل:
ــكن لــلــمــرء هــنــا أن يــسـتــريـح كــمـا ــكــان هــنــا جــمــيالً  أنــا أيــضــا أجــد ا

ينبغى...
كلييانر:

هناك!
رجل:
ماذا?

كلييانر:
انظر لـهذه الـطيور! يـجلس طـائر فى منـتصف اجلـدار الصخـرى... هناك
احلائط األصـفـر والطـائـر األحـمر! والـنـباتـات الـكثـيـرة... وكأنـهـا منـقـوشة
علـى احلائط... ونـفس الشىء بـالنـسبـة للـطائـر... وكأنهـا منـاجاة... شىء

مضحك جداً.
رجل:

نعم. نعم. مقطوعة مناجاة... شىء مضحك جداً.
كلييانر:

نـظــرات الـطـائـر مـوجـهـة إلـيـهـا... هـنـاك أصـبح احلـائط أحـمـر... شـمس
المح صـغيـرة هـنـاك بـاألسـفل يـصـعب الـتـعـرف عـلى الـطيـور... مـازالت ا

كما هى...
رجل:

المح فقط... فعالً! ا
كلييانر:

حيوان عظيم! وكأنه يقول بيب طوال الوقت.
سريالى:

بيب بيب بيب بيب بيب...
لحن يعزف). (ا

كلييانر:
طن الطيور! طن الطيور! باول كلىّ! أخبرنا بكل شىء!

ـرأة يـضـحكـان بـصـوت مـرتفع... يـدور الـقـاتل حـول الـسلك فى (روجـر وا
توتر يضرب اجلدار الزجاجى من وقت آلخر برفق).

رجل:
كلىّ? من هو كلىّ?

كلييانر:
أال تعرف كلىّ?

رجل:
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مسرحية من فصل واحد

تأليف الكاتب النمساوى
فولفجاجن باور

ترجمة
د. دعاء عامر

الشخصيات

فيل:
(بصوت مرتفع) ماذا?

روجر:
نعم! ألم تسمع نحن نصعد!

كلييانر:
لقد كنا هنا من قبل...

فيل:
وماذا سيحدث?

روجر:
ال أعرف.

فيل:
ا نسيتم شخصا ما! ر

روجر:
نسينا? من?

فيل:
قاعد فى الغواصة! ا! راجع عدد ا شخص ميت.. ر

روجر:
قعدى...  ...

فيل:
مقـعـدك ال يـحسب... خـمـسة مـقـاعـد إذن... أيوجـد خـمسـة أشـخاص فى

الغواصة?
روجر:

نعم. خمسة.
سريالى:

الدقيق اجلاف يتلعثم فى جينات العيون اخلضراء!
روجر:

ماذا تقول?
فيل:

مع من تتحدث روجر?
روجر:

مع الـسريـالى! ولكـنى لم أفهـمه... أنا رهـينه اآلن... األمـر سيـان بالـنسـبة
لى سواء صعدنا أم هبطنا.

رجل:
ولكن بـالنسبـة لى األمر مختـلف! فكلمـا صعدنا أكـثر ألعلى كلـما أصبحت

فى حال أسوأ!
امرأة:

صعد! توقف! عامل ا
روجر:

ــصــعــد... كم مــرة يــجب أن أقــول لك ذلك. (ضــاحـكـاً) أنــا لــسـت عــامل ا
(تتوقف الغواصة لبرهة).

رجل:
ـصعـد... لن تستـطيع خـداعى... فأنا نـحن نتوقف! أنت بـلى أنت عامل ا

ر. أعرف بابينها
كليينانر:

ـكـان هـنـا جـمـيل جـداً... بـلى إلـى األسـفل أكـثـر... كـلـما ركـبـنـا من هـنـا.. ا
ـلحن يـاه أجمل... وكـانت األسمـاك أكثـر تنـوعاً... (ا هبـطـنا أكـثر كـانت ا

... يفتح الباب بشدة). يعزف بصوت مرتفع جداً

روجر:
حسناً يا رجل. أظن أن وجودك هنا يزعجك.

كلييانر:
ال يهم لـو توقـفنـا هنا. فـهنـا حيـوانات رائعـة... أسمـاك... أسمـاك حمراء
وخضراء لم أر فى حياتى حتـى اآلن مثل هذه احليوانات.. إنها رائعة...
بـلى... فى مــكـان مـا رأيت شـيــئـاً مـا مـشــابـهـا... أين كــانت هـذه اجلـنـة...
نـــعم... عـــنـــد كــلـىّ... عــنـــد بـــاول كــلىّ! (يــشــيــر دائــمــاً خالل الــنــافـذة).

(الغواصة تصعد ألعلى مرة أخرى).
روجر:

نحن نرتفع ألعلى مرة أخرى!
رجل:

صعد! قف! اهبط ا يكون العالم اآلخر فى األعلى! مستحيل! عامل ا ر
بالغواصة ألسفل... ال أريد الصعود أكثر من ذلك هنا أجمل بكثير!

امرأة:
صعد! غير االجتاه! عامل ا

روجر:
ـصـعـد! أنـا مـراسل صـحـفى! بـاإلضـافـة لذلـك... فأنـا حىّ! لـست عـامل ا

أنا حىّ! (رجل وامرأة يهزان رأسيهما).
رجل:

رء أن يحيا! كيف يستطيع ا
امرأة:

رء أن يحيا! كيف يستطيع ا
سريالى:

ماذا سنفعل لو أن البيانو يجب أن...
روجر:

يجب أن ماذا?
سريالى:

يجب!
رجل:

ياه. يقصد ماذا سنفعل لو أراد البيانو الذهاب إلى دورة ا
روجر:

ياه. فالبيانو ميت. البيانو ال يذهب إلى دورة ا
رجل:

! أنت أنت أنت ستلوث غواصتنا! (بعد برهة) ولكنك حىّ
روجر:

أنا حىّ فعالً... بلى... ولكـنى لن أبقى معكما طويالً. (يـتصل تليفونيا).

ألـو فيل! أجب أرجوك! هـنا باتـيسكافى  17-26 ... هنا بـاتيسكافى ...
17-26 أجب أرجوك!

فيل:
ألو? روجر أهذا أنت?

روجر:
ال بل القديس بيتروس!

فيل:
ما اجلديد لديك روجر?

روجر:
الـكـثيـر يـا عـزيزى! سـوف تـضـحك... ولكـن الغـواصـة قـررت الصـعـود مرة

أخرى إلى أعلى!

روجر:
فتح الباب على مصراعيه! من فتح الباب?

سريالى:
قاسات الكبيرة ألنواع الويسكى! كسيكيات هى ا رقصات ا

روجر:
ويسكى! هذا ما أحتاجه اآلن.

(يخـرج من جيبه زجاجة ويـشرب... فى هذه اللحـظة يلقى شخص أسود
بـنـفـسه عـبـر الـنـافـذة يـحـمـلق فـيـمن حـوله ويـقـتـرب من روجـر... يـقف

اآلخرون دون حراك).
قاتل:

ها! يا صغيرى! أأنت أيضا ميت هاها! أعطنى الويسكى! ال... هيا...
روجر:

أنت ميت ال شأن لك بالويسكى...
قاتل:

(يـنـتزع الـزجـاجة من يـد روجـر يشـرب ويـلقى بـالـزجاجـة بـعيـداً بـغضب
فـتتحطم) نـفايـا! قذارة! أهـذا ويسكى! أتـسمى هـذا الشىء ويـسكى? من
ــصــعــد!... اقــلع! وبــســرعــة! أريــد إدراك ضــحـيــتى أنت! هل أنت عــامل ا

بصفعة واحدة!
روجر:

أى ضحية?
قاتل:

آه... التى التى أفكر فيها.
روجر:

أتظن أننا مازلنا قادرين على اللحاق بها?
قاتل:

صعد من سرعته... فسنستطيع ذلك! ولو! إذا ضاعف صغيرى عامل ا
روجر:

ا يسمى مراهنة غوص! تريد القيام 
قاتل:

بالضبط!
سريالى:

مراهنة غوص! مراهنة غوص! مراهنة غوص!
قاتل:

ها. هـيا! فـلنـقلع اآلن! هيـا! هيـا! هيـا! فليس أمـامنـا وقت لنـضيعه! (تبدأ
الغواصة فى الهبوط ألسفل... موسيقى إلكترونية)

امرأة:
صعد? عامل ا

روجر:
!... ألو! ألو فيل! (ضاحكاً يتصل تليفونياً) حاالً

فيل:
نعم ما األمر?... اجلهاز يدق وكأنكم أوشكتم على الغوص مجدداً.

روجر:
! ولكن هناك شىء مخيف! فعالً

سريالى:
فئران القبو وأوتار البيانو يتشاجران فى مشد!

روجر:
هناك قاتل على ظهر الغواصة!

فيل:
حى?

روجر:
ال... ولكنه يقدم نفسه بنشاط واضح! أنا خائف بعض الشىء.

فيل:
كنه أن يقتل ميت. كنه إيذاءك... ال  قاتل ميت ال 

روجر:
ميت?
فيل:

كنه قتل أحد! ال 
روجر:

اآلن عــاد إلىّ هـدوئى... أتــعـرف (ضـاحـكـا) لـقــد وقـعت فى احلب (يـلـوح
للمرأة وتلوح هى له).

فيل:
فى حب من?

روجر:
حب تلك! التى جتلس هناك!

فيل:
ال... ليس فى حب ميتة?!

روجر:
نعم! فى حب ميتة.

فيل:
ـكن تصوره! ـكنك... ال هـذا ما ال  روجر لقـد نفـذ صبـرك تمـاماً! ال 
ميـتـة! النـجدة! هـناك بـاألسفل شـخص مجـنون يـريد أن يـدخل فى عالقة

مع امرأة ميتة!
روجر:

هذا ليس جنوناً كما تعتقد!
(يقف القاتل ويجلس فى عصبية ويضرب الزجاج)

قاتل:
أخرجونى من هنا اجلو حار... حار... خانق. (للملحن) أال تشعر باحلر
ــلـحن فى ? هــا! هــا! أقــصــدك أنت... (يـســتـمـر ا عــنــدمــا تــعــزف طــويالً

العزف).
فيل:

ماذا تقول? اجلو حار?
روجر:

بالـنسـبة لى ال. ولـكنه كـذلك لهـذا القاتل الـذى ال يشـعر هـنا بـاالرتياح... 

ركز األول فى مهرجان اجلامعة.  > مسرحية أخبار أهرام جمهورية للكاتب إبراهيم احلسينى واخملرج أحمد عبد العزيز لكلية جتارة طنطا فازت با
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> يقول ألفريد فرج: «بعد أن أتممت كتابة مسرحية سليمان احللبى وجدت أن
الـكتب التى اسـتخدمتـها فى البـحث أطول من قامتى.. أنـا أحب البحث وكان
البـد أن أقرأ كـتبًـا مثل سيـرة القـاهرة ألن سـليمـان احللـبى سيـجرى فى شوارع

القاهرة.
سرحي جريدة كل ا
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اخلشبة: 
غـواصـة (نــصف مـغــلـقـة) مـن الـزجـاج أو الــبالسـتــيك أو أى مـادة أخـرى
ـنــتـصف تـلـيــفـون له سـلك (يـحـتـمـل وجـود كـوات عـلـى اجلـوانب). فى ا
يـتـجه إلى األعـلى. الدور الـعـلوى بـه كوة ومـكـبر صـوت. بـاب صغـيـر على
يـنها وفى ـقدمـة و الـيسـار فى اخللـفيـة الثـانيـة يوجـد هلب فى يـسار ا

نتصف. ا
فى منـتصف مـقدمة اخلـشبـة بيـانو وكـرسى بيـانو. اإلضـاءة متـدرجة ما

ب األزرق واألخضر. موسيقى إلكترونية.
يـنـزل روجـر من أعـلى الـغـواصـة. يـوصـل سـلك الـتـلـيـفـون يـفـتح الـبـاب
الـصـغيـر فى اليـسـار يعـود إلى مـنتـصف الغـواصـة يضع الـسـماعـة على

أذنه ويحاول االتصال.
روجر:

(يقرص نفسه فى مكان ما) أى! يا للشيطان!..
ــاذا ال يــرد أحـــد? حــقــراء! الــلـــعــنــة! (يــحـاول االتــصـال) ألـــو ألــو ألـــو? 
(يـوصل سـلكـ آخرين) ألـو!... يـا لـهـذه الـغـواصــة الـلـعـيـنـة!... ألـو? أنـتم

فوق! أجيبوا!
(صوت فيل من مكبر الصوت)

فيل:
روجر? أهذا أنت?

روجر:
ال. أنـا هـو. مرة أخـرى. انـتـبه! فيل. احـذر. جتـربة صـوتـية! واحـد اثـنان

ثالثة أربعة..
فيل:
كفى.

روجر:
هنا بـاتيسكافى  17 - 26  هنا بـاتيسكافى   17 -26  هنا بـاتيسكافى

.26 - 17
فيل:

مفهوم... مفهوم.
روجر:

حسنا.. عليكم إذن إخراجى من هذه الغواصة اللعينة!
فيل:

لـقـد اتـفـقـنــا مـعه عـلى ذلك... ولـكـن عـلـيك أوالً الـقـيـام بــعـمـلك جـيـداً يـا
عزيزى روجر!

روجر:
خنزير!

فيل:
(بسرور) شكراً..

روجر:
عفوًا...

فيل:
هل كل شىء واضح?

روجر:
نعم أعتقد ذلك... بلى ماذا عن طاقم البحارة?

فيل:
سيدفنون جميعاً أوالً...

روجر:
جميعاً?

فيل:
قدمة. سيحرق واحد .. وسيأتى فى ا

روجر:
أين أنت? فيل? أين أنت اآلن?

فيل:
. أنا فى مقابر القديس يوسف فى احلى الست

روجر:
أين?
فيل:

ـقـابـر اجلـديـدة فى مـقـابـر الـقــديس يـوسف... أنت تـعـرفـهـا جــيـداً تـلك ا
هناك..
روجر:

آه هناك. دقيقة!
(يضع اخلمسة كراسى فى أماكنها ويذهب إلى اجلهاز مجدداً)

روجر:
ألو?!
فيل:

نعم? روجر?
روجر:

إنه يعمل اآلن.
فيل:

حتدث اآلن! هيا! حتدث!
روجر:

سـيـداتى وسـادتى... أنـا ال أطـيق وجـودى هـنـا هـنـا فى األسـفل. حـيث ال
أرى شـيـئـا. (صـمت لبـرهة) وكـمـا تـعلـمـون فـأنـا أرافق فى احلـيـاة األخرى
ستطاع... هذا هو كل شىء خمسة موتى... وسوف أقدم تقريرى بقدر ا

مؤقتا. انتهى.
فيل:

قل شيئاً روجر... شيئاً محدداً يهم الناس فى األعلى... شيئاً ما.
روجر:

ماذا إذن? أنا ال أرى شيئاً هنا...
فيل:

اختلق شيئًا!
روجر:

وتوا اآلن?
فيل:

يحتاجون أوالً إلى تصريح دخول!
روجر:

أى تصريح دخول?
فيل:

تــصــريح دخــول لــلــغــواصـــة... يــحــصــلــون عــلــيه عــنـــد االنــتــهــاء من جــمــيع
اإلجراءات.

روجر:
! روت
فيل:

ـرأة اآلن... لــيس هــنــاك خــيــار آخــر... اســمح لى اآلن روجــر... تُــدفـن ا
البد أن ينتهى تقريرى اآلن!

روجر:
. سـأبـقى عـلى اتـصــال بك!... فى حـالـة حـدوث شىء هـنـا... يـجب حـسـنـاً
... (يـضع الــسـمـاعـة) كل شـىء جـاهـر ــســنـة ســريــعـاً ـرأة ا عــلـيــهم دفـن ا
ــنـتــصف ويـحـدق فى إذن... (يـدخل الــسـريـالى مــضـطـربــا.. يـقف فى ا
روجر... يـتراجع روجر للـخلف... يرتعش جـسد السريـالى وكأنه يريد أن
يـنـفض شيـئـاً عـنه يـذهب لـلـبـيـانو يـهـز رأسه يـتـحـسس الـكـرسـي فى
اخلـلـفـية والـكـرسـى جـهة الـيـسـار... يـتـرنح جـهـة الـيـمـ ويـجـلس عـلى
. يـنـظـر خالل اجلـدار الـزجاجى. يـقـتـرب مـنه روجر الـكـرسى فى الـيـم

سك بالتليفون). تدريجياً... 
روجر:

(يتصل) ألو? ألو?! فيل!
فيل:

قبرة... إنها تهتز... لحن الشهير فى ا ... فى هذه اللحظة يدفن ا
روجر:
فيل!
فيل:

ــلــحن أرضــنــا.. ومــازال غــيـر ... أرى الــكـثــيــر من الــبــشــر... لــقــد فـارق ا
مـــكــتـــرث بـــنــا.. ســـيـــرسل لـــســيـــادتـــكم تـــقـــريــره اخلـــاطف عـن رحــلـــته فى

اجلحيم... روجر! روجر! أجب أرجوك!
روجر:

نعم. أنا هنا. وصل للتو السريالى احملترق.
فيل:

آه إنه هو... ماذا يفعل? وكيف يتصرف?
روجر:

يجلس ويحملق خالل اجلدار الزجاجى.
فيل:

وال شىء آخر?

اسـمـعـوا اسمـعـوا! سـيـداتى سـادتى أنـا فى اجلحـيم فى هـذه الـلـحـظة...
حلـسن احلظ فى غواصة لم تـنجح فى الوصـول إلى هناك. أراه اآلن! إنه
الــعـالم اآلخـر سـيـداتى ســادتى... إنه الـشـيـطـان اخملــيف كـمـا تـعـودنـا أن
نـراه! الـشـيـطـان بــجـسـده الـبـدين... إنه يـشــبه احملـافظ تـمـامـا! اجلـو حـار
تـوحـشة جـداً فى غـواصـتى... إنهـا حلـظـات اخلطـر الـشـديد... الـطـيـور ا
حتــيط بــبـاتــســكــافى الــصـغــيــرة... إنـهـم يـنــقــرون عـلـى زجـاج الــغــواصـة...
كـنسـة وتمـر عبـر النـيران الـهائـجة أمـا الكالب والـساحـرات تركب عـلى ا
توحشـة مثل كالب باسكـيرفيلـلى فهى تنبح عـلى زجاج غواصتى... على ا
كل حال مـن لم يقرأ حتى اآلن كـلب باسكـيرفيـللى عليه أن يـنتهـز الفرصة
الـعـظـيـمــة ألن جـمـيع الـنــسخ ال تـزال مـوجـودة فى مــكـتـبـة مـوســيـر نـاصـيـة
شـارع هـيــرن ـ بـشـارع هـانـزسـاكس! (يـتجـه ضاحـكـا فى اجتـاه اجلـمـهور)
ـسـاوى. (فى مـكـبر الـصوت) هـذا يـكـفى مـؤقـتـاً وهـذا مـقـابل... اشـلـنج 
قـاطعة مـحاضرة كـلب باسـكير فـيللى. إلى سيداتى سـادتى اسمحـوا لى 
الـلــقـاء! (بـصـوت مـخـتـلف) اســتـمــعـتـم إلى بـرنــامـجــنـا: تــقــريـر من الــعـالم

اآلخر.
فيل:

! مـاذا ترى فى بـرافـو! روجر! بـرافـو! مؤثـر! ألهـبت مـشاعـرهم. كـنت رائـعاً
الواقع?
روجر:

ياه!... أين طاقم البحارة? ال شىء! مياه! مياه! ال شىء غير ا
فيل:

اثنان دفنا للتو.
روجر:

من هما?
فيل:

ملحن وامرأة.
روجر:

لهذا يوجد بيانو..
فيل:

ألم يصل احملترق بعد?
روجر:

أى محترق?
فيل:

السريالى احملترق... سيأتى اآلن.
روجر:

لم يأت أحد بعد.
فيل:

رأة اآلن. تُشيع ا
روجر:

بكر أن ألهـذا يهبـطون جمـيعاً أوالً إلى أسفل عـندما يـدفنون? ألـيس من ا

ليجى.  > ساقية الصاوى تشهد مساء األربعاء القادم حفال خاصا للفنان مأمون ا
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> إن الـبعـد الثـالث للـشخـصيـة.. أى البـعد الـنفـسى هو الذى
يــعـطى لـلـشـخــصـيـة قـوتـهـا ورســوخـهـا وهـذا يـأتى من خالل

حواراته مع غيره ومع نفسه.

سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75
> كـانت مـسرحـية سـليـمان احلـلـبى التـقلـيديـة التى تـمـثل فى ذلك الوقت عـلى خشـبة
ـسرح تتكون من ثالثة فـصول وتضم خمس شخصيـات. وأراد ألفريد فرج أن يتمرد ال ا

ضمون فقط بل على الشكل أيضًا. على ا

ناقشة كتاب «مصر إلى اين?» لداليا زياد وآخرين.  > مكتبة البلد تشهد ٨ مساء السبت القادم ندوة خاصة 

سرحي جريدة كل ا
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روجر:
ال. يجلس دون حراك.

فيل:
واآلخرون?

روجر:
اآلخرون?... لم يصل منهم أحد بعد.

فيل:
لحن البد وأن يصال اآلن! رأة وا ولكن ا

روجر:
ـلحن من ـرأة وا لـيس بـعـد... ال! آه! عــذراً لـلـمـقـاطــعـة! انـتـظـر! (تـدخل ا
: ينظـر االثنـان حولـهما رأة تـدخل أوالً لـحن ا باب صـغير بـأدب يتـرك ا
ـلحن بنفسه فوق البيانو أما فى الغـواصة ويحملقان فى روجر.. يلقى ا

لحن فى العزف). رأة فتجلس فى اخللفية جهة اليسار... يبدأ ا ا
روجر:

(يتصل) ألو فيل! 
فيل:
نعم?

روجر:
ـلحن لـلتـو لم يـتحـدثا بـعـد... ولكن الـسريـالى قـال شيـئاً ـرأة وا وصلت ا

ما.
فيل:

ماذا قال?
روجر:

لم أفهم ما قاله.
فيل:

احترس إذن! انتبه لكل كلمة! اكتب كل شىء يا روجر!
روجر:

هذا ما سأفعله فيل... انتظر! هناك شخص آخر قادم!
فيل:

روجر!
روجر:

(يقف) يـنظر خالل الباب... يـدخل الرجل من الباب ينـظر حوله يحدق
رأة) فى روجر (يجلس على مقعد بالقرب من ا

السريالى:
ـطلوب! (يـضحك لروجر... يـبتسم روجر بأدب آتى اجلـرسون بـأكثر من ا
لـحن بـطـريـقة ويـكـتب بطـريـقـة االخـتزال) يـا له من هــمـجى! (يـعـزف ا

بدائية).
الرجل:

ـصعد! متى سـنغوص? أنا ميت اآلن وأرغب فى (لروجر) مـرحبا بعامل ا
رحلة غوص!

روجر:
(مـرتبكا) آه... أتعـرف... احلدود... تـصريح الـدخـول... دائمـاً ما نـنتـظر
لــفـتـرات أطـول عـلى احلــدود... بـاإلضـافـة لـذلك فـإن اجلــمـيع لم يـصـلـوا

بعد.
السريالى:

يا له من همجى!
الرجل:

أليس اجلميع هنا?
روجر:

ال أعتقد ذلك. حلظة واحد! (يتصل) ألو فيل!
فيل:

نعم. ماذا حدث?
روجر:

إلى متى ينبغى علينا االنتظار? متى سنحصل على إشارة البدء?
فيل:

جرد وصول اجلميع ستقلعون إلى أسفل. اهدأ... 
روجر:

نــقـلـع إلى أسـفل! نــقـلع إلـى أسـفل! ومــاذا عـنى! أعــيـدونى مــرة أخـرى إلى
أعلى.
فيل:

بـالـتـأكــيـد! ال تـخف يـا آلــهـتى... لـقـد اتــفـقـنـا مـعه عــلى ذلك... كم مـكـان
شاغر لديكم حتى اآلن?

روجر:
مكان واحد باإلضافة إلى مكانى... وهو ما لم أضحى به.

فيل:
ال. هناك شخص قادم اآلن.

روجر:
من هو?

فيل:
ال أعرف اسمه... األمـر سيان... أعـتقد أنه تـاجر الئـحف أو شىء كهذا.
(من خالل االتـصـال تـسـمع أصـوات كـثـيرة) اتـركــنى اسـتـرح إذن لم أعـد

قادراً على التقاط أنفاسى! مكان! تنحوا جانبا!... معذرة يا روجر.
روجر:

يبدو أن الصورة أمامك مخيفة.
فيل:

فعـالً. فالـزمـام شـديـد هنـا... واجلـمـيع يـسـألون عـنك.... يـريـدون مـعـرفة
كل شىء مـنى بالـرغم من أن اإلذاعة الـتزمت بـبث ذلك... كيـف تشـعر يا

روجر?
سريالى:

كمتوحش! كخنزير وحشى بتاج بنفسج!
روجر:

ـكـان هنـا أكـثـر هـدوءاً.. أشـعر حلـظة (يـدون)... كـيف أشـعر? حـسـنـاً... ا

أننى غـير مراقـب بالرغـم من أن هنـاك من يرمـقنى بـنظرات وكـأننى من
ــصــعــد وهـــكــذا... أمــا هــذا عــالم آخــر... هـــنــاك من يــدعـــونى بــعــامـل ا

السريالى... الساخر والذى يقول دائماً...
سريالى:

يا له من أليف!
روجر:

يقول دائماً أشياء همجية..
فيل:

أشياء همجية? أى نوع من األشياء الهمجية?
روجر:

ثال... يا له من همجى? أو يا له من أليف إلى آخره. على سبيل ا
فيل:

واألخير?... ألم يصل بعد?
روجر:

ال.
فيل:

هل لديك طعام كاف.
روجر:

( يتفقد علبة طعامه) نعم. كل شىء هنا. لن أشعر باجلوع اآلن.
فيل:

(تسـمع أصوات متـداخلة من مكـبر الصوت) واآلن هـيا اذهـبوا. أفـسحوا
ـزيد من األمـاكن! هـيـا! لم أعد أطـيق ذلك!... عـذراً يـا روجر مـضـطر ا

للمقاطعة. (يضع السماعة).
روجر:

... كل هـذا من أجل تـقـريـر بـسـيط من الـعالم ـسـكـ (مـعلـقا) يـا لـفيل ا
اآلخـــر... حلــظـــة هــنـــاك شــخـــصــاً قــادم... (يــدخل الــكــلـيــيــانــر ويـداه
مـلـتـفـتـان حـولـه يـحـدق فـيـمن حـوله يـحــمـلق فى روجـر ويـجـلس فى

أقصى اليسار).
سريالى:

بارد وكأنه ثور! كان سيؤدى غسيل األطباق النطفاء ضوء الشمس..
روجر:

. أعتقد أن العدد اكتمل اآلن. حسناً
رجل:

ما األمر نحن لم نقلع بعد.
روجر:

حاالً سنقلع فوراً. فاجلميع هنا..
(تغلق األبـواب تبدأ الغواصة فى الهبوط تدريجياً موسيقى إلكترونية

لحن على البيانو تسمع إشارة إضاءة خـضراء تغمر الغواصة... يعزف ا
كبر). السلكية بعد فترة قصيرة... يصبح الصوت أضعف ا

روجر:
ألو?! فيل!

فيل:
نعم! أمازلت تسمعنى?

روجر:
نعم. ولكن الصوت منخفض بعض الشىء...

فيل:
ماذا ترى?

روجر:
ـكـان يـروق ـوتى صـامـتـون... ولـكن ا ـكـان هـنـا مـظـلم بــعض الـشىء... ا ا

لهم... ويبدو عليهم الرضا.
فيل:

هذا هو الشىء األساسى!
روجر:

ولكنهم ال يفعلون معى شيئاً...
فيل:

وتى معك? ا
روجر:

نــعم... بـالــرغم من أنــنــا مـتــفـاهــمــون جـداً حــتى اآلن... الــغـواصــة تــهـبط
بسرعة بعض الشىء.

فيل:
سأعاود االتصال بك فى وقت الحق! شكراً!ّ

ـرأة مسـتغرقـان فى حوار لـحن موسـيقى إلـكتـرونيـة الرجل وا (يعـزف ا
غير مـسموع يحملـق الكلييانـر خالل النافذة فى ارتباك ويـشير أحياناً

إلى أشياء عائمة).
سريالى:

ـنوع فـرجـينـيـا متـعـوجة. كـنت أصلـح سجـائـر فرجـيـنيـا... كل الـسـجائـر 
(يخرج سـيجارة فرجينيا من جيب معطفه ويضعها أمام مصدر الضوء)
قمـت بثنى كل سجائر فـرجينيا... بشـكل دائرى مثل الفضاء. (لـلملحن)

لحن عزفه فجأة). يا للهمجية! (ينهى ا
روجر:

ما األمر?
رجل:

نـحن ال نـتــحـرك! اعـتـقــدت أنه يـنـبــغى أن نـكـون فى الــعـالم اآلخـر! عـامل
صعد! هنا... انظر... هنا... تصريح دخولى. (يظهر التصريح). ا
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اخلشبة: 
غـواصـة (نــصف مـغــلـقـة) مـن الـزجـاج أو الــبالسـتــيك أو أى مـادة أخـرى
ـنــتـصف تـلـيــفـون له سـلك (يـحـتـمـل وجـود كـوات عـلـى اجلـوانب). فى ا
يـتـجه إلى األعـلى. الدور الـعـلوى بـه كوة ومـكـبر صـوت. بـاب صغـيـر على
يـنها وفى ـقدمـة و الـيسـار فى اخللـفيـة الثـانيـة يوجـد هلب فى يـسار ا

نتصف. ا
فى منـتصف مـقدمة اخلـشبـة بيـانو وكـرسى بيـانو. اإلضـاءة متـدرجة ما

ب األزرق واألخضر. موسيقى إلكترونية.
يـنـزل روجـر من أعـلى الـغـواصـة. يـوصـل سـلك الـتـلـيـفـون يـفـتح الـبـاب
الـصـغيـر فى اليـسـار يعـود إلى مـنتـصف الغـواصـة يضع الـسـماعـة على

أذنه ويحاول االتصال.
روجر:

(يقرص نفسه فى مكان ما) أى! يا للشيطان!..
ــاذا ال يــرد أحـــد? حــقــراء! الــلـــعــنــة! (يــحـاول االتــصـال) ألـــو ألــو ألـــو? 
(يـوصل سـلكـ آخرين) ألـو!... يـا لـهـذه الـغـواصــة الـلـعـيـنـة!... ألـو? أنـتم

فوق! أجيبوا!
(صوت فيل من مكبر الصوت)

فيل:
روجر? أهذا أنت?

روجر:
ال. أنـا هـو. مرة أخـرى. انـتـبه! فيل. احـذر. جتـربة صـوتـية! واحـد اثـنان

ثالثة أربعة..
فيل:
كفى.

روجر:
هنا بـاتيسكافى  17 - 26  هنا بـاتيسكافى   17 -26  هنا بـاتيسكافى
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فيل:

مفهوم... مفهوم.
روجر:

حسنا.. عليكم إذن إخراجى من هذه الغواصة اللعينة!
فيل:

لـقـد اتـفـقـنــا مـعه عـلى ذلك... ولـكـن عـلـيك أوالً الـقـيـام بــعـمـلك جـيـداً يـا
عزيزى روجر!

روجر:
خنزير!

فيل:
(بسرور) شكراً..

روجر:
عفوًا...

فيل:
هل كل شىء واضح?

روجر:
نعم أعتقد ذلك... بلى ماذا عن طاقم البحارة?

فيل:
سيدفنون جميعاً أوالً...

روجر:
جميعاً?

فيل:
قدمة. سيحرق واحد .. وسيأتى فى ا

روجر:
أين أنت? فيل? أين أنت اآلن?

فيل:
. أنا فى مقابر القديس يوسف فى احلى الست

روجر:
أين?
فيل:

ـقـابـر اجلـديـدة فى مـقـابـر الـقــديس يـوسف... أنت تـعـرفـهـا جــيـداً تـلك ا
هناك..
روجر:

آه هناك. دقيقة!
(يضع اخلمسة كراسى فى أماكنها ويذهب إلى اجلهاز مجدداً)

روجر:
ألو?!
فيل:

نعم? روجر?
روجر:

إنه يعمل اآلن.
فيل:

حتدث اآلن! هيا! حتدث!
روجر:

سـيـداتى وسـادتى... أنـا ال أطـيق وجـودى هـنـا هـنـا فى األسـفل. حـيث ال
أرى شـيـئـا. (صـمت لبـرهة) وكـمـا تـعلـمـون فـأنـا أرافق فى احلـيـاة األخرى
ستطاع... هذا هو كل شىء خمسة موتى... وسوف أقدم تقريرى بقدر ا

مؤقتا. انتهى.
فيل:

قل شيئاً روجر... شيئاً محدداً يهم الناس فى األعلى... شيئاً ما.
روجر:

ماذا إذن? أنا ال أرى شيئاً هنا...
فيل:

اختلق شيئًا!
روجر:

وتوا اآلن?
فيل:

يحتاجون أوالً إلى تصريح دخول!
روجر:

أى تصريح دخول?
فيل:

تــصــريح دخــول لــلــغــواصـــة... يــحــصــلــون عــلــيه عــنـــد االنــتــهــاء من جــمــيع
اإلجراءات.

روجر:
! روت
فيل:

ـرأة اآلن... لــيس هــنــاك خــيــار آخــر... اســمح لى اآلن روجــر... تُــدفـن ا
البد أن ينتهى تقريرى اآلن!

روجر:
. سـأبـقى عـلى اتـصــال بك!... فى حـالـة حـدوث شىء هـنـا... يـجب حـسـنـاً
... (يـضع الــسـمـاعـة) كل شـىء جـاهـر ــســنـة ســريــعـاً ـرأة ا عــلـيــهم دفـن ا
ــنـتــصف ويـحـدق فى إذن... (يـدخل الــسـريـالى مــضـطـربــا.. يـقف فى ا
روجر... يـتراجع روجر للـخلف... يرتعش جـسد السريـالى وكأنه يريد أن
يـنـفض شيـئـاً عـنه يـذهب لـلـبـيـانو يـهـز رأسه يـتـحـسس الـكـرسـي فى
اخلـلـفـية والـكـرسـى جـهة الـيـسـار... يـتـرنح جـهـة الـيـمـ ويـجـلس عـلى
. يـنـظـر خالل اجلـدار الـزجاجى. يـقـتـرب مـنه روجر الـكـرسى فى الـيـم

سك بالتليفون). تدريجياً... 
روجر:

(يتصل) ألو? ألو?! فيل!
فيل:

قبرة... إنها تهتز... لحن الشهير فى ا ... فى هذه اللحظة يدفن ا
روجر:
فيل!
فيل:

ــلــحن أرضــنــا.. ومــازال غــيـر ... أرى الــكـثــيــر من الــبــشــر... لــقــد فـارق ا
مـــكــتـــرث بـــنــا.. ســـيـــرسل لـــســيـــادتـــكم تـــقـــريــره اخلـــاطف عـن رحــلـــته فى

اجلحيم... روجر! روجر! أجب أرجوك!
روجر:

نعم. أنا هنا. وصل للتو السريالى احملترق.
فيل:

آه إنه هو... ماذا يفعل? وكيف يتصرف?
روجر:

يجلس ويحملق خالل اجلدار الزجاجى.
فيل:

وال شىء آخر?

اسـمـعـوا اسمـعـوا! سـيـداتى سـادتى أنـا فى اجلحـيم فى هـذه الـلـحـظة...
حلـسن احلظ فى غواصة لم تـنجح فى الوصـول إلى هناك. أراه اآلن! إنه
الــعـالم اآلخـر سـيـداتى ســادتى... إنه الـشـيـطـان اخملــيف كـمـا تـعـودنـا أن
نـراه! الـشـيـطـان بــجـسـده الـبـدين... إنه يـشــبه احملـافظ تـمـامـا! اجلـو حـار
تـوحـشة جـداً فى غـواصـتى... إنهـا حلـظـات اخلطـر الـشـديد... الـطـيـور ا
حتــيط بــبـاتــســكــافى الــصـغــيــرة... إنـهـم يـنــقــرون عـلـى زجـاج الــغــواصـة...
كـنسـة وتمـر عبـر النـيران الـهائـجة أمـا الكالب والـساحـرات تركب عـلى ا
توحشـة مثل كالب باسكـيرفيلـلى فهى تنبح عـلى زجاج غواصتى... على ا
كل حال مـن لم يقرأ حتى اآلن كـلب باسكـيرفيـللى عليه أن يـنتهـز الفرصة
الـعـظـيـمــة ألن جـمـيع الـنــسخ ال تـزال مـوجـودة فى مــكـتـبـة مـوســيـر نـاصـيـة
شـارع هـيــرن ـ بـشـارع هـانـزسـاكس! (يـتجـه ضاحـكـا فى اجتـاه اجلـمـهور)
ـسـاوى. (فى مـكـبر الـصوت) هـذا يـكـفى مـؤقـتـاً وهـذا مـقـابل... اشـلـنج 
قـاطعة مـحاضرة كـلب باسـكير فـيللى. إلى سيداتى سـادتى اسمحـوا لى 
الـلــقـاء! (بـصـوت مـخـتـلف) اســتـمــعـتـم إلى بـرنــامـجــنـا: تــقــريـر من الــعـالم

اآلخر.
فيل:

! مـاذا ترى فى بـرافـو! روجر! بـرافـو! مؤثـر! ألهـبت مـشاعـرهم. كـنت رائـعاً
الواقع?
روجر:

ياه!... أين طاقم البحارة? ال شىء! مياه! مياه! ال شىء غير ا
فيل:

اثنان دفنا للتو.
روجر:

من هما?
فيل:

ملحن وامرأة.
روجر:

لهذا يوجد بيانو..
فيل:

ألم يصل احملترق بعد?
روجر:

أى محترق?
فيل:

السريالى احملترق... سيأتى اآلن.
روجر:

لم يأت أحد بعد.
فيل:

رأة اآلن. تُشيع ا
روجر:

بكر أن ألهـذا يهبـطون جمـيعاً أوالً إلى أسفل عـندما يـدفنون? ألـيس من ا

ليجى.  > ساقية الصاوى تشهد مساء األربعاء القادم حفال خاصا للفنان مأمون ا
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> إن الـبعـد الثـالث للـشخـصيـة.. أى البـعد الـنفـسى هو الذى
يــعـطى لـلـشـخــصـيـة قـوتـهـا ورســوخـهـا وهـذا يـأتى من خالل

حواراته مع غيره ومع نفسه.

سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75
> كـانت مـسرحـية سـليـمان احلـلـبى التـقلـيديـة التى تـمـثل فى ذلك الوقت عـلى خشـبة
ـسرح تتكون من ثالثة فـصول وتضم خمس شخصيـات. وأراد ألفريد فرج أن يتمرد ال ا

ضمون فقط بل على الشكل أيضًا. على ا

ناقشة كتاب «مصر إلى اين?» لداليا زياد وآخرين.  > مكتبة البلد تشهد ٨ مساء السبت القادم ندوة خاصة 

سرحي جريدة كل ا
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روجر:
ال. يجلس دون حراك.

فيل:
واآلخرون?

روجر:
اآلخرون?... لم يصل منهم أحد بعد.

فيل:
لحن البد وأن يصال اآلن! رأة وا ولكن ا

روجر:
ـلحن من ـرأة وا لـيس بـعـد... ال! آه! عــذراً لـلـمـقـاطــعـة! انـتـظـر! (تـدخل ا
: ينظـر االثنـان حولـهما رأة تـدخل أوالً لـحن ا باب صـغير بـأدب يتـرك ا
ـلحن بنفسه فوق البيانو أما فى الغـواصة ويحملقان فى روجر.. يلقى ا

لحن فى العزف). رأة فتجلس فى اخللفية جهة اليسار... يبدأ ا ا
روجر:

(يتصل) ألو فيل! 
فيل:
نعم?

روجر:
ـلحن لـلتـو لم يـتحـدثا بـعـد... ولكن الـسريـالى قـال شيـئاً ـرأة وا وصلت ا

ما.
فيل:

ماذا قال?
روجر:

لم أفهم ما قاله.
فيل:

احترس إذن! انتبه لكل كلمة! اكتب كل شىء يا روجر!
روجر:

هذا ما سأفعله فيل... انتظر! هناك شخص آخر قادم!
فيل:

روجر!
روجر:

(يقف) يـنظر خالل الباب... يـدخل الرجل من الباب ينـظر حوله يحدق
رأة) فى روجر (يجلس على مقعد بالقرب من ا

السريالى:
ـطلوب! (يـضحك لروجر... يـبتسم روجر بأدب آتى اجلـرسون بـأكثر من ا
لـحن بـطـريـقة ويـكـتب بطـريـقـة االخـتزال) يـا له من هــمـجى! (يـعـزف ا

بدائية).
الرجل:

ـصعد! متى سـنغوص? أنا ميت اآلن وأرغب فى (لروجر) مـرحبا بعامل ا
رحلة غوص!

روجر:
(مـرتبكا) آه... أتعـرف... احلدود... تـصريح الـدخـول... دائمـاً ما نـنتـظر
لــفـتـرات أطـول عـلى احلــدود... بـاإلضـافـة لـذلك فـإن اجلــمـيع لم يـصـلـوا

بعد.
السريالى:

يا له من همجى!
الرجل:

أليس اجلميع هنا?
روجر:

ال أعتقد ذلك. حلظة واحد! (يتصل) ألو فيل!
فيل:

نعم. ماذا حدث?
روجر:

إلى متى ينبغى علينا االنتظار? متى سنحصل على إشارة البدء?
فيل:

جرد وصول اجلميع ستقلعون إلى أسفل. اهدأ... 
روجر:

نــقـلـع إلى أسـفل! نــقـلع إلـى أسـفل! ومــاذا عـنى! أعــيـدونى مــرة أخـرى إلى
أعلى.
فيل:

بـالـتـأكــيـد! ال تـخف يـا آلــهـتى... لـقـد اتــفـقـنـا مـعه عــلى ذلك... كم مـكـان
شاغر لديكم حتى اآلن?

روجر:
مكان واحد باإلضافة إلى مكانى... وهو ما لم أضحى به.

فيل:
ال. هناك شخص قادم اآلن.

روجر:
من هو?

فيل:
ال أعرف اسمه... األمـر سيان... أعـتقد أنه تـاجر الئـحف أو شىء كهذا.
(من خالل االتـصـال تـسـمع أصـوات كـثـيرة) اتـركــنى اسـتـرح إذن لم أعـد

قادراً على التقاط أنفاسى! مكان! تنحوا جانبا!... معذرة يا روجر.
روجر:

يبدو أن الصورة أمامك مخيفة.
فيل:

فعـالً. فالـزمـام شـديـد هنـا... واجلـمـيع يـسـألون عـنك.... يـريـدون مـعـرفة
كل شىء مـنى بالـرغم من أن اإلذاعة الـتزمت بـبث ذلك... كيـف تشـعر يا

روجر?
سريالى:

كمتوحش! كخنزير وحشى بتاج بنفسج!
روجر:

ـكـان هنـا أكـثـر هـدوءاً.. أشـعر حلـظة (يـدون)... كـيف أشـعر? حـسـنـاً... ا

أننى غـير مراقـب بالرغـم من أن هنـاك من يرمـقنى بـنظرات وكـأننى من
ــصــعــد وهـــكــذا... أمــا هــذا عــالم آخــر... هـــنــاك من يــدعـــونى بــعــامـل ا

السريالى... الساخر والذى يقول دائماً...
سريالى:

يا له من أليف!
روجر:

يقول دائماً أشياء همجية..
فيل:

أشياء همجية? أى نوع من األشياء الهمجية?
روجر:

ثال... يا له من همجى? أو يا له من أليف إلى آخره. على سبيل ا
فيل:

واألخير?... ألم يصل بعد?
روجر:

ال.
فيل:

هل لديك طعام كاف.
روجر:

( يتفقد علبة طعامه) نعم. كل شىء هنا. لن أشعر باجلوع اآلن.
فيل:

(تسـمع أصوات متـداخلة من مكـبر الصوت) واآلن هـيا اذهـبوا. أفـسحوا
ـزيد من األمـاكن! هـيـا! لم أعد أطـيق ذلك!... عـذراً يـا روجر مـضـطر ا

للمقاطعة. (يضع السماعة).
روجر:

... كل هـذا من أجل تـقـريـر بـسـيط من الـعالم ـسـكـ (مـعلـقا) يـا لـفيل ا
اآلخـــر... حلــظـــة هــنـــاك شــخـــصــاً قــادم... (يــدخل الــكــلـيــيــانــر ويـداه
مـلـتـفـتـان حـولـه يـحـدق فـيـمن حـوله يـحــمـلق فى روجـر ويـجـلس فى

أقصى اليسار).
سريالى:

بارد وكأنه ثور! كان سيؤدى غسيل األطباق النطفاء ضوء الشمس..
روجر:

. أعتقد أن العدد اكتمل اآلن. حسناً
رجل:

ما األمر نحن لم نقلع بعد.
روجر:

حاالً سنقلع فوراً. فاجلميع هنا..
(تغلق األبـواب تبدأ الغواصة فى الهبوط تدريجياً موسيقى إلكترونية

لحن على البيانو تسمع إشارة إضاءة خـضراء تغمر الغواصة... يعزف ا
كبر). السلكية بعد فترة قصيرة... يصبح الصوت أضعف ا

روجر:
ألو?! فيل!

فيل:
نعم! أمازلت تسمعنى?

روجر:
نعم. ولكن الصوت منخفض بعض الشىء...

فيل:
ماذا ترى?

روجر:
ـكـان يـروق ـوتى صـامـتـون... ولـكن ا ـكـان هـنـا مـظـلم بــعض الـشىء... ا ا

لهم... ويبدو عليهم الرضا.
فيل:

هذا هو الشىء األساسى!
روجر:

ولكنهم ال يفعلون معى شيئاً...
فيل:

وتى معك? ا
روجر:

نــعم... بـالــرغم من أنــنــا مـتــفـاهــمــون جـداً حــتى اآلن... الــغـواصــة تــهـبط
بسرعة بعض الشىء.

فيل:
سأعاود االتصال بك فى وقت الحق! شكراً!ّ

ـرأة مسـتغرقـان فى حوار لـحن موسـيقى إلـكتـرونيـة الرجل وا (يعـزف ا
غير مـسموع يحملـق الكلييانـر خالل النافذة فى ارتباك ويـشير أحياناً

إلى أشياء عائمة).
سريالى:

ـنوع فـرجـينـيـا متـعـوجة. كـنت أصلـح سجـائـر فرجـيـنيـا... كل الـسـجائـر 
(يخرج سـيجارة فرجينيا من جيب معطفه ويضعها أمام مصدر الضوء)
قمـت بثنى كل سجائر فـرجينيا... بشـكل دائرى مثل الفضاء. (لـلملحن)

لحن عزفه فجأة). يا للهمجية! (ينهى ا
روجر:

ما األمر?
رجل:

نـحن ال نـتــحـرك! اعـتـقــدت أنه يـنـبــغى أن نـكـون فى الــعـالم اآلخـر! عـامل
صعد! هنا... انظر... هنا... تصريح دخولى. (يظهر التصريح). ا
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ركز الرابع فى مهرجان اجلامعة.  > مسرحية الليلة نضحك للمخرج محمود على قناوى لفرقة كلية تربية نوعية بجامعة طنطا فازت با
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األحياء:  فيل- روجر
رأة- الرجل- القاتل -  الكلييانر- وتى: ا ا

لحن - السريالى ا

26 -17 ≈aÉµ°ù«JÉH 
≈∏YC’G ≈a º«ë÷G hCG 

مسرحية من فصل واحد

تأليف الكاتب النمساوى
فولفجاجن باور

ترجمة
د. دعاء عامر

الشخصيات

فيل:
(بصوت مرتفع) ماذا?

روجر:
نعم! ألم تسمع نحن نصعد!

كلييانر:
لقد كنا هنا من قبل...

فيل:
وماذا سيحدث?

روجر:
ال أعرف.

فيل:
ا نسيتم شخصا ما! ر

روجر:
نسينا? من?

فيل:
قاعد فى الغواصة! ا! راجع عدد ا شخص ميت.. ر

روجر:
قعدى...  ...

فيل:
مقـعـدك ال يـحسب... خـمـسة مـقـاعـد إذن... أيوجـد خـمسـة أشـخاص فى

الغواصة?
روجر:

نعم. خمسة.
سريالى:

الدقيق اجلاف يتلعثم فى جينات العيون اخلضراء!
روجر:

ماذا تقول?
فيل:

مع من تتحدث روجر?
روجر:

مع الـسريـالى! ولكـنى لم أفهـمه... أنا رهـينه اآلن... األمـر سيـان بالـنسـبة
لى سواء صعدنا أم هبطنا.

رجل:
ولكن بـالنسبـة لى األمر مختـلف! فكلمـا صعدنا أكـثر ألعلى كلـما أصبحت

فى حال أسوأ!
امرأة:

صعد! توقف! عامل ا
روجر:

ــصــعــد... كم مــرة يــجب أن أقــول لك ذلك. (ضــاحـكـاً) أنــا لــسـت عــامل ا
(تتوقف الغواصة لبرهة).

رجل:
ـصعـد... لن تستـطيع خـداعى... فأنا نـحن نتوقف! أنت بـلى أنت عامل ا

ر. أعرف بابينها
كليينانر:

ـكـان هـنـا جـمـيل جـداً... بـلى إلـى األسـفل أكـثـر... كـلـما ركـبـنـا من هـنـا.. ا
ـلحن يـاه أجمل... وكـانت األسمـاك أكثـر تنـوعاً... (ا هبـطـنا أكـثر كـانت ا

... يفتح الباب بشدة). يعزف بصوت مرتفع جداً

روجر:
حسناً يا رجل. أظن أن وجودك هنا يزعجك.

كلييانر:
ال يهم لـو توقـفنـا هنا. فـهنـا حيـوانات رائعـة... أسمـاك... أسمـاك حمراء
وخضراء لم أر فى حياتى حتـى اآلن مثل هذه احليوانات.. إنها رائعة...
بـلى... فى مــكـان مـا رأيت شـيــئـاً مـا مـشــابـهـا... أين كــانت هـذه اجلـنـة...
نـــعم... عـــنـــد كــلـىّ... عــنـــد بـــاول كــلىّ! (يــشــيــر دائــمــاً خالل الــنــافـذة).

(الغواصة تصعد ألعلى مرة أخرى).
روجر:

نحن نرتفع ألعلى مرة أخرى!
رجل:

صعد! قف! اهبط ا يكون العالم اآلخر فى األعلى! مستحيل! عامل ا ر
بالغواصة ألسفل... ال أريد الصعود أكثر من ذلك هنا أجمل بكثير!

امرأة:
صعد! غير االجتاه! عامل ا

روجر:
ـصـعـد! أنـا مـراسل صـحـفى! بـاإلضـافـة لذلـك... فأنـا حىّ! لـست عـامل ا

أنا حىّ! (رجل وامرأة يهزان رأسيهما).
رجل:

رء أن يحيا! كيف يستطيع ا
امرأة:

رء أن يحيا! كيف يستطيع ا
سريالى:

ماذا سنفعل لو أن البيانو يجب أن...
روجر:

يجب أن ماذا?
سريالى:

يجب!
رجل:

ياه. يقصد ماذا سنفعل لو أراد البيانو الذهاب إلى دورة ا
روجر:

ياه. فالبيانو ميت. البيانو ال يذهب إلى دورة ا
رجل:

! أنت أنت أنت ستلوث غواصتنا! (بعد برهة) ولكنك حىّ
روجر:

أنا حىّ فعالً... بلى... ولكـنى لن أبقى معكما طويالً. (يـتصل تليفونيا).

ألـو فيل! أجب أرجوك! هـنا باتـيسكافى  17-26 ... هنا بـاتيسكافى ...
17-26 أجب أرجوك!

فيل:
ألو? روجر أهذا أنت?

روجر:
ال بل القديس بيتروس!

فيل:
ما اجلديد لديك روجر?

روجر:
الـكـثيـر يـا عـزيزى! سـوف تـضـحك... ولكـن الغـواصـة قـررت الصـعـود مرة

أخرى إلى أعلى!

روجر:
فتح الباب على مصراعيه! من فتح الباب?

سريالى:
قاسات الكبيرة ألنواع الويسكى! كسيكيات هى ا رقصات ا

روجر:
ويسكى! هذا ما أحتاجه اآلن.

(يخـرج من جيبه زجاجة ويـشرب... فى هذه اللحـظة يلقى شخص أسود
بـنـفـسه عـبـر الـنـافـذة يـحـمـلق فـيـمن حـوله ويـقـتـرب من روجـر... يـقف

اآلخرون دون حراك).
قاتل:

ها! يا صغيرى! أأنت أيضا ميت هاها! أعطنى الويسكى! ال... هيا...
روجر:

أنت ميت ال شأن لك بالويسكى...
قاتل:

(يـنـتزع الـزجـاجة من يـد روجـر يشـرب ويـلقى بـالـزجاجـة بـعيـداً بـغضب
فـتتحطم) نـفايـا! قذارة! أهـذا ويسكى! أتـسمى هـذا الشىء ويـسكى? من
ــصــعــد!... اقــلع! وبــســرعــة! أريــد إدراك ضــحـيــتى أنت! هل أنت عــامل ا

بصفعة واحدة!
روجر:

أى ضحية?
قاتل:

آه... التى التى أفكر فيها.
روجر:

أتظن أننا مازلنا قادرين على اللحاق بها?
قاتل:

صعد من سرعته... فسنستطيع ذلك! ولو! إذا ضاعف صغيرى عامل ا
روجر:

ا يسمى مراهنة غوص! تريد القيام 
قاتل:

بالضبط!
سريالى:

مراهنة غوص! مراهنة غوص! مراهنة غوص!
قاتل:

ها. هـيا! فـلنـقلع اآلن! هيـا! هيـا! هيـا! فليس أمـامنـا وقت لنـضيعه! (تبدأ
الغواصة فى الهبوط ألسفل... موسيقى إلكترونية)

امرأة:
صعد? عامل ا

روجر:
!... ألو! ألو فيل! (ضاحكاً يتصل تليفونياً) حاالً

فيل:
نعم ما األمر?... اجلهاز يدق وكأنكم أوشكتم على الغوص مجدداً.

روجر:
! ولكن هناك شىء مخيف! فعالً

سريالى:
فئران القبو وأوتار البيانو يتشاجران فى مشد!

روجر:
هناك قاتل على ظهر الغواصة!

فيل:
حى?

روجر:
ال... ولكنه يقدم نفسه بنشاط واضح! أنا خائف بعض الشىء.

فيل:
كنه أن يقتل ميت. كنه إيذاءك... ال  قاتل ميت ال 

روجر:
ميت?
فيل:

كنه قتل أحد! ال 
روجر:

اآلن عــاد إلىّ هـدوئى... أتــعـرف (ضـاحـكـا) لـقــد وقـعت فى احلب (يـلـوح
للمرأة وتلوح هى له).

فيل:
فى حب من?

روجر:
حب تلك! التى جتلس هناك!

فيل:
ال... ليس فى حب ميتة?!

روجر:
نعم! فى حب ميتة.

فيل:
ـكن تصوره! ـكنك... ال هـذا ما ال  روجر لقـد نفـذ صبـرك تمـاماً! ال 
ميـتـة! النـجدة! هـناك بـاألسفل شـخص مجـنون يـريد أن يـدخل فى عالقة

مع امرأة ميتة!
روجر:

هذا ليس جنوناً كما تعتقد!
(يقف القاتل ويجلس فى عصبية ويضرب الزجاج)

قاتل:
أخرجونى من هنا اجلو حار... حار... خانق. (للملحن) أال تشعر باحلر
ــلـحن فى ? هــا! هــا! أقــصــدك أنت... (يـســتـمـر ا عــنــدمــا تــعــزف طــويالً

العزف).
فيل:

ماذا تقول? اجلو حار?
روجر:

بالـنسـبة لى ال. ولـكنه كـذلك لهـذا القاتل الـذى ال يشـعر هـنا بـاالرتياح... 

ركز األول فى مهرجان اجلامعة.  > مسرحية أخبار أهرام جمهورية للكاتب إبراهيم احلسينى واخملرج أحمد عبد العزيز لكلية جتارة طنطا فازت با
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> يقول ألفريد فرج: «بعد أن أتممت كتابة مسرحية سليمان احللبى وجدت أن
الـكتب التى اسـتخدمتـها فى البـحث أطول من قامتى.. أنـا أحب البحث وكان
البـد أن أقرأ كـتبًـا مثل سيـرة القـاهرة ألن سـليمـان احللـبى سيـجرى فى شوارع

القاهرة.
سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75
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> ال يـضيع ألفريد فرج حلظـة واحدة دون أن يتجه بجواره نحـو قضيته األساسية التى
تـؤرق ضـميـره وتشـغل بـاله.. قضـية الـعدل.. والـقـضيـة رغم نبـلهـا تـبدو مـقحـمة ويـبدو

طرحها هنا غير منطقى.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75

محمود احللوانى
أثورات الشعبية.  > د. شمس الدين احلجاجى و د. محمد حافظ دياب يناقشان هذا االسبوع دراسة «السيرة الهاللية روايات من أسيوط» للباحث محمد حسن عبد احلافظ بأطلس ا

14

ـضـحـكـة وأن يـفـكك أكـاذيـبه تـنـاقـضـاته ا
ـفـارقـة مـســتـخـدمًــا الـعـديــد من األدوات ا
جلدية اخلطاب وما يطرحه فى الظاهر.
ـا ـمـثــلـ  فـقــد وظف الـعـرض مـالبس ا
ـــوضــــوع وجــــديــــته وذلك يـــفــــارق جـالل ا
حــ ألـــبـــســهم جـــمــيـــعًــا مـالبس داخــلـــيــة

وموحدة أيضًا.
فـبإالضافة للداللـة التهكميـة التي حتملها
البـس الــداخــلــيــة هـــنــاك داللــة تــوحــيــد ا
الــزي أيــضًــا والــتي تـــفــارق زعم الــتــغــيــيــر

واستقالل كل شخصية عن األخرى.
كـذلك أدار اخملـرج حـواره اجلـاد بـ كـبار
رجال الـدولة داخـل شبـكة صـرف صحي
وكان يُسمع من ح آلخر وفى تزامن مع

جمل حوارية جليلة صوت السيفون!
ـــؤثـــر الــذي أعـــتـــبــره األداة األكـــثــر هــذا ا
هــزءًا فى الــعــرض.. وكـانـت هـنــاك أيــضًـا
ــقـوسـة ـمـصــوصـة واألرجل ا األجـســاد ا
ــمـــثـــلــ والـــتي ولـــثـــغــات ألـــســـنـــة بــعـض ا
تـــتــــنــــاقض تــــمــــامًــــا مع تــــعــــالى وعــــظــــمـــة
الــشـــخــصــيـــات الــتي يـــلــعـــبــونــهـــا: احلــاكم
والوزير والقـائد والقاضى.. وهو ما شكل

جرحًا لهيبة رجال احلكم.
ـسـمـوعة ـرئـيـة وا إن كل هـذه الـعالمـات ا
ــثـابـة "غـمـزات" أســلـوبـيـة تـطـعن كـانت 
وضوع" الذي يقدمه وتفكك وتهـزأ من "ا
احلــوار بــجـــديــة تــنـــاسب جالل الــســـلــطــة

وخطابها.
ـرر بـعض مـشكالت ولـعـلنـا نـسـتطـيع أن 
الــتـــمــثــيل فـى هــذا الــعــرض بـــاعــتــبــار أن
الـبطـولة لـم تكن لـلمـمـثلـ بـقدر مـا كانت
لــلـــتــكــنــيك الـــذي قــدم به الــعــرض والــذي
أبــــرز نـــــفــــسـه عــــلى حـــــســــاب الــــعـــــنــــصــــر
مثل أشبه باألداء التمثيـلي فجاء أداء ا
اجلـمـاعي لـفـريق كـرة يـنـفـذ خـطـة مـدربـة
فـيقدم عـروضًا قوية عـلى الرغم من عدم
وجود جنوم فى الفريق وعلى بالرغم من
.. وهـو ما تواضع مـستـوى بعض الالعـب
يــنـســحب أيــضًــا عـلـى عـنــاصــر أخـرى فى
ــنـضــبـطـة الـعــرض كـاإلضــاءة مـثالً غــيـر ا
ــــشـــاهــــد ولـــكن الــــعـــرض فى فى بــــعض ا

النهاية. 
قــدم وعــيًــا تــألــيــفــيًــا وإخــراجــيًــا مــتــمــيــزًا

يستحق اإلشادة والتقدير.
الــــعـــــرض قــــدمــــتـه فــــرقــــة نـــــادي مــــســــرح
هرجان الثامن البدرش ضـمن عروض ا

سرح. عشر لنوادي ا

ولـــهـــذا لم يـــحــدث أي تـــغـــيــيـــر حـــقــيـــقي فى
مـواقف الــشـخـصــيـات رغم تــداول الـقــبـعـات
ــــنــــظــــومـــة بــــيـــنــــهـم وتـــغــــيــــر أمــــاكــــنـــهـم فى ا
الـسلـطـويـة.. وهذا  –عـينه  –مـا قـاله خـتام
سـتبـد ليـنزع كل الـعرض حـ جاء احلـاكم ا
ــثل كل الــســلــطـات ويــرتــدى كل الـقــبــعـات و
ـسـرحيـة ويعـلن صـراحة األدوار فى اللـعـبة ا
أن "هـــــذا مـــــا كـــــنت أريـــــده  –أن أصـــــبـح كل
شىء" وبـــهـــذا يـــكــشـف زيف لـــعـــبـــة الـــتــداول

وتغيير الوجوه وتبادل القبعات.
بـــذلك أراد الـــعـــرض أن يـــنـــزع ورقـــة الـــتــوت
ـســتـبــدة.. وقـد اســتـفـاد لـيــفـضح األنــظـمــة ا
الــــــنص وإن لـم يـــــشــــــر إلـى ذلك مـن قــــــصـــــة
الفالح الـفـصيـح وقدمـها  –بـتـصـرف - فهى
ـــواطن / الـــراعـى الــذي نـــفـــســـهـــا حـــكـــايـــة ا
اسـتـولى قائـد الـشـرطة عـلى أغـنـامه بـعد أن
دبـــر له حـــيــلـــة لـــيـــبــرر ســـرقـــته وفى الـــنص
عــبــارات وردت بــنــصــهـا فـى شــكـاوى الــفالح
ـديـر الـكـبيـر وقـد كـان تـضمـ الـقـصة إلى ا
مـوظفًـا بشـكل جـيد فى الـعرض.. وقـد أجاد
اخملــــرج عـالء الــــقــــمــــبــــشــــاوى قــــراءة الــــنص
ـكـنـاته فـاخـتـار االشـتـغال عـلـيه مـن سـكة و
تـــنــاســـبـه تــمـــامًـــا وهى "احملـــاكـــاة الـــســـاخــرة
"ومـــنـــهــــا اســـتــــطـــاع أن يــــهـــزأ مـن اخلـــطـــاب
ـزعوم  –الـبـاحث عن حتـقيق الـسـلـطوى  –ا
اإلصالح عن طـــريق إقــامـــة الــعـــدل وإعــادة
ـواطن الــقــتــيل كـمــا اســتـطــاع أن يــبـرز حـق ا

العـدالة.. وال تخـدعنـا فى العـرض دفاعات
احلــــاكم الــــقـــويــــة عـن الـــعــــدل ورغــــبــــته فى
حتــقــيــقه.. فــمــا هى إالّ أقــنــعــة يــرتــديــهـا..
وهـذا مـا كـان يـعـلمـه رجاله جـيـدًا بـاعـتـباره
(مــتــفـقــاً عــلــيه) فـي طــبــيـعــة هــذا احلــكم..
فــــيـــكـــيــــفـــون احلــــكم حـــسـب مـــا يـــرتــــضـــيـــة
احلــاكـم.. وإن لم يــعــلن ذلك صــراحــة.. وال
ـــظـــالم من الـــتـــلــفع مـــانع طـــبــعًـــا لـــتـــبــريـــر ا
بـالـشعـارات اخملـتـلفـة الـتي تـصب دائـمًا فى
خــــانـــة أمن الــــنـــظــــام وأمن اجملـــتــــمع وأمن
الدولة وحتقيق العدالة الكلية ال اجلزئية..
إلخ.. فـاحلكـيم يـحل محل الـقـاضى ليـكيف
األمـــر فى الـــنـــهـــايـــة تـــكـــيـــيـــفًـــا فـــلـــســـفـــيًــا..
والـقـاضى واضـح الـتـواطـؤ مـادامـت الـتـهـمـة
تـــتـــعـــلق بـــأحــــد أفـــراد الـــنـــظـــام..  - قـــائـــد
الــــشـــــرطــــة - يــــذهب حــــاكـم ويــــحل آخــــر..
والـــكـل يــعـــلن تـــمـــســـكه بـــتـــحـــقـــيق الـــعـــدالــة
والقصاص للـمواطن القتيل.. غير أنهم فى
الـــنـــهـــايـــة يـــرون أن رجـــالـــهم قـــد أحـــســـنـــوا
الـــتـــدبـــيـــر حـــ حـــكـــمـــوا بـــأن يـــدفع قـــائـــد
واطن القتيل وقبلوا الشرطة الدية ألهل ا
تـوبته حيث إن "اللـه يقبل التـوبة" فكيف ال

نقتدى بخالقنا!.
الــعــرض يــقــول إن فى هــذه الــنــظم الــفــرديـة
تـــــصــــــبح أحـالم وأمـــــانى ورغــــــبـــــات احلـــــاكم
ــــســـــتــــبــــد أوامـــــر.. وإن لم يــــصـــــرح بــــهــــا.. ا
فـاخلـدام دائـمًـا يـتـبـعون سـيـدهـم ويؤلـهـونه..

تـلـعب احملــاكـاة الـسـاخـرة أو الـتـهـكـمـيـة فى
ــثل لـكل األدوار" دورًا يــفـوق كل عـرض "
مثل فى ختام األدوار األخرى التى لعبها ا
الــعـرض كـنـهـايـة طـبـيـعــيـة لـتـطـور حـبـكـته..
وهــــــــــــذا مـــــــــــــا أســــــــــــهـم بــه اخملــــــــــــرج عـالء
الـقمـبشـاوى وأضـافه بوعى شـديد يـحسب
ـؤلف وكالهمـا أجاد اخـتيار له إلى نص ا

"السكة" التي اشتغل بها نصه..
فـقد اخـتـار "مـحمـود كـحيـلـة" مـؤلف النص
أن يـتصـدى لـفـلسـفـة احلـكم الفـردي عـبر
اللعب. ولـكنه بطّن لعـبته وغلّـفها بالـتحليل
شكلة هذا احلكم.. وذلك الهاد والبـارد 
مـن خالل اشـتــغـاله عــلى تــقـنــيـة "الــتـمــثـيل
داخـل الـتــمــثـيل" ومــا تــتـيــحه من إمــكــانـات
ــــا تـــــرفـــــعه عـن احلـــــبــــكـــــة من لـــــلّــــعـب و
نـطقيـة والقابـلية مـسئولـيات التـماسك وا
ــا تــمـنــحه كـذلك لــلـتــصـديق واإليــهـام.. و
من فـــرص لـــتـــحــريـــر اخلـــيـــال من قـــبـــضــة
ـحاكاته الـواقع.. فال واقع هنـاك يطالب 
إال واقع الـتــمـثــيل نــفـسه.. والــذي يـتــحـايل
لـيـقـدم مـوضـوعه مـسـتـخـدمـا مـا شـاء من

تقنيات.
وال يــعـنى ذلك أن الــنص يـخـلــو من الـبــنـيـة
ـتـمـاسـكة الـتي تـوازي الـبـنيـات الـدرامـية ا
ولــكن مــا نـعــنــيه هــو أن الــنص صــنع بــنــيـة
فـارقـة التي تـصـنعـها مـخـتلـفـة تقـوم عـلى ا
احملـاكـاة الـسـاخـرة كنـوع من الـلـعب فـبـنـية
النص تتـطور عـبر لـعبـة القبـعات (مـختـلفة
األلـوان والتـصمـيـمات واألشـكال) الـتي يتم
تداولـها وتـبادلـهـا ب شـخصـيات الـعرض
فـتـتـغـيـر مواقـعـهم داخل مـنـظـومـة احلكم..
كــمــا تــتــغــيــر خـطــابــاتــهـم ومــواقـفــهـم تــبــعًـا
لـذلـك.. ويـنـمـو احلـدث عـبـر هـذا الـتـداول

للقبعات واخلطابات.
موضوع جاد ومعاجلة ساخرة

نطق الـعرض إذن يقـدم موضوعًـا جادًا 
الـلـعب لـيـعـرى عـبــر تـنـامـيه أقـنـعـة احلـكم
الــفـــردي بــأشــكـــاله اخملــتــلـــفــة وأيــا كــان
االسم الذى يـطـلقه عـلى نـفسه.. من أول
اخـــــتــــــبـــــائـه خـــــلـف قـــــنــــــاع الـــــفـــــصـل بـــــ
الــــــســـــــلــــــطـــــــات.. حــــــتـى ظـــــــهــــــور الـــــــوجه
تـأمل لـلـعرض االستـبـدادي الـصريـح.. وا
يـجد أنه عـلى الـرغم من التـغـييـرات التي
كـــــانـت تـــــتم مـع تــــبـــــادل الـــــقـــــبـــــعـــــات فى
الــــــــــــــــــــــوظـــــــــــــــــــــائــف واألدوار داخــل دوالب
الــسـلـطـة.. فــإنـهـا لم تــكن سـوى تـمـثــيـلـيـة
يـــــؤديــــهــــا اجلــــمــــيـع (الــــوزيــــر الــــقــــاضى
احلكيم قائد الشرطة احلارس) خلدمة
احلـاكم.. فـالـقـضـايـا تـكـيف دائـمًـا حـسب
هــــوى احلــــاكم.. ال حــــسب مــــقـــتــــضــــيـــات

ثل لكل األدوار يفكك اخلطابات اجلليلة بـ «الهُزءْ»
 شخصيات
ال تتغير
مواقفها
رغم تداول
القبعات
وتغير
األماكن

فـهـذه الــغـواصـة جـحـيم بـالـنـسـبـة له... أخـبـرتك أنه لـيس جـنـونـاً أن حتب
امرأة ميتة... أتعرف كيف تبدو امرأة ميتة? ها! هذا كل ما فى األمر!

فيل:
(بصوت مرتفع جداً) ماذا?

روجر:
هذا كل ما فى األمر! (ينظر للمرأة) نعم نعم ها ها...

فيل:
سأعاود االتصال الحقاً عندما تعود لطبيعتك! (ينهى االتصال).

روجر:
ألو! فيل... وضع السماعة. (يريد االتصال ولكنه يتراجع)... ماذا...

قاتل:
ــصــعـد? ــصــعـد! أين ا أريــد اخلــروج من هـنــا! اخلــروج! اخلـروج! عــامل ا

(ينظر حوله فيلمح الباب).
روجر:

ال. ابق هنا! سوف تغرق!
قاتل:

ـكن أن أغـرق! (يـحـاول فتح الـبـاب بـعنف) مـغـلق. الـلـعـنـة! أنـا مـيت ال 
صعد! افتح الباب إذن! عامل ا

روجر:
فاتيح ليست معى. ا

قاتل:
سنرى ذلك اآلن... (يبدأ فى تفتيش روجر).

سريالى:
رء يضع الرتوش فى مدينة بايرن. يا للهمجى! لو أن ا

ملحن:
تشايكوفسكى! ها! (يعزف).

قاتل:
اخلع سترتك يا صغيرى!

رجل:
اتركه وشأنه! فهو مازال حياً!

قاتل:
سيان! عليه أن يخلع سترته!

روجر:
هل هذا يرضيك?! (يخلع سترته).

قاتل:
له بنيان قوى عامل مصعدنا هذا!

روجر:
أليس كذلك?! (يحرك عضالته).

قاتل:
اخلع سروالك!

روجر:
ـا فيه الكـفاية! كـفانا لـعباً! (يـرتدى سترته ال. أيها اخلـنزير! لـقد لعـبنا 

مجدداً).
قاتل:

مـاذا تـقصـد بـاللـعب... سـأجـبرك اآلن عـلى الـلعـب هيـا يـا صغـيـرى اخلع
سروالك.

روجر:
تـفعل ذلك ألنك تظن أن مـعى مفتـاح الباب! ولكن... (يـنظر للباب) ليس

هناك مكان للمفتاح وال مقود للباب.
قاتل:

ماذا تقول?
روجر:

ليس هناك مكان للمفتاح! مجرد زجاج سميك فقط!
قاتل:

... ســجـ فى غــواصـة! (يـجـرب األبــواب الـزجــاجـيـة) فـعـال! أنـا ســجـ
كان رائع هناك. فظيع! فظيع! أريد الصعود ألعلى! فا

امرأة:
(تـضحك) هـا هـا هـا! رائع فـوق! أيـنبـغى أن يـكـون رائـعـاً فـوق? إطالقاً...
ـكـان هـنــا رائع إنه أهـدأ... حـيث الـقـلـيـل من الـبـشـر... إنـهم مـوتى... فـا
صعد! تعال! (روجر يذهب ويجلس على ركبتيه بجوار الكرسى). عامل ا

قاتل:
ال. ال. ال...

(يحدق عبر الزجاج ويدق بيده اليمنى على الزجاج)... ال...
ملحن:

... أخيـراً لـدى الـوقت الـكافى تـشـايكـوفـسـكى! تـشايـكـوفـسكـى! كان صـبـيـاً
ـكـان ـوجـودين فى األعـلى... ا ـعـزل عن هـؤالء ا ـفــردى...  لـلـعـزف... 
هـنـا رائع... فى الـعـالم اآلخــر... فى الـواقع هـو الـعـالم احلـالى... لـكن...
(يـعزف) لألسف لـيـست لـدى نـصـوص مـوسـيـقـيـة هـنـا... ال يـهم سـأحلن

بنفسى...
سريالى:

ـصنـوعـة من اخلـرسانـة اخـتـفت تـمامـاً وال يـوجد اجملمـوعـات الـشجـريـة ا
فقط سوى مجموعات صغيرة... صغيرة جداً...

كلييانر:
أنت!.. مـا هـذا? قف مـكـانـك!... مـا هـذا? رائع! عـالم احلـيـوانـات هـذا...
خـيول صـغـيرة... مـثل أفـراس الـنـهر... أفـواج كـاملـة... من احلـيـوانات...
ـيــاه الـزرقـاء الـعـمــيـقـة... هـنـا إنـهم أفـيـال... يـنــطـلـقـون كــالـرصـاص فى ا
باألسفل! منـظر طبـيعى للمـياه األفريـقية... بريـة مليـئة بالغـزالن وقطعان
اء... هنـاك! يبدو وكأنه اجلليد... ملحن! أترى اشية... كل شىء فى ا ا

هذا! أنه باألسفل!.
ملحن:

(يلحن) دا.. دو.. دى.. دى...
رأة يضحكان). (روجر وا

رأة: ا

إنها جيدة! ها! هذا ما لم أكن أعرفه أبداً.
روجر:

أعرف واحدة أخرى! حلظة...
رجل:

(يـذهب إلى كـلـيـيـانـر... يـحـاول الـقاتـل اجللـوس عـلى كـرسى الـرجل ثم
يقفز بسرعة إلى أعلى).

قاتل:
ـقـعـدك الـشـديـد احلـرارة? ال آه! اجلـو شـديـد احلـرارة! أنت مـاذا تـفـعل 

كنك اجللوس عليه مطلقاً...
سريالى:

ا يتكون زيت السردين14. الصينيون ذوو اللون األزرق أكثر غباء 
رجل:

مقعدى ليس شديد احلرارة. إنه يروق لى. (لكلييانر) ما رأيك?
قاتل:

يروق لك!... ولكن لى? لى?... أين أجلس إذن?!
رجل:

سيان بالنسبة لى... كل له مقعده ودرجة حرارة...
قاتل:

كل له درجـة حـرارة! هــا! سـأسـتـلــقى هـنـاك عـلى األرض! (يـسـتـلقـى على
كن األرض ثم يقف فى احلال). الـلعنة! هـذا شديد احلـرارة أيضا! أال 
اجلـــلـــوس فـى أى مـــكـــان فى هـــذه الـــغـــواصـــة?... (يــنـــظــر فــيــمن حــوله)

البيانو... وجدته! البيانو!
ملحن: 

(يــنـهض ويــقف أمـام الـبــيـانـو) خــطــأ! لن تــلــمس الــبــيــانـو اخلــاص بى...
وإال...
قاتل:

البيانو اخلـاص بك? البيانو اخلـاص بك! هذا البيانـو يخصنا جـميعاً! فهو
موجود هنا قبل مجيئك!

ملحن:
(بتكبر) هذا البيانو يخصنى وأمنعك أن تلمسه!

قاتل:
آه! الـــبـــيـــانـــو اخلــاص بـك... جـــلــبـــتـه مــعـك من األعـــلى... حتت إبـــطك...
(بــتـهـكم) الــبــيــانــو أيـــضــا مــات وأحــضــرته مــعـك... أرنى تــصــريح دخــول

البيانو.
ملحن:

البيانوهات ال حتتاج لتصريح دخول!
قاتل:

ـلحن جـانبـاً ويستـلقى سـيان! سـأسـتلـقى علـيه! اذهب من هـنا! (ينـحى ا
لحن فى العزف على األصوات العالية) على البيانو) آه! (يتمدد) (يبدأ ا

رأة يضحكان). (روجر وا
روجر:

 هـذه جيـدة! عظـيم! هـا! رائع! عظـيم... سـأحكـيـها لـفيل (يقف) اسـمحى
لى...
امرأة:

انتظر! (توقفه)... أعرف واحدة أخرى!
روجر: 

نعم? (يجلس على ركبتيه مجدداً).
لحن على األصوات العالية) (يعزف ا

سرحى. اجستير  فى النقد ا اضى رسالة ا سرحية ناقشت السبت ا عهد العالى للفنون ا عيدة بقسم الدراما با  > الباحثة رضا على ا
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ـسرح الـقـومى مسـرحـية سـلـيمـان احلـلبى فى ديـسـمبـر عام  1965من > قـدم ا
إخـراج عبد الرحيـم الزرقانى وقام ببـطولتها محـمود احلدينى وسهـير البابلى

وتوفيق الدقن ومحمود عزمى وحسن البارودى وعلى رشدى وآخرون.

سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75

قاتل:
توقف! توقف! أنا متعب أريد أن أستريح!

لـحن عـلى صوت أعـلى) (يـقفـز القـاتل من فـوق البـيـانو ويـلقى (يـعـزف ا
لحن). بنفسه على ا

سريالى:
ــرات حـول ــلك أوبــو عــشــرات ا يــا له من هــمــجى! كــان ســيــشــتت شــمـل ا

حفرة الكاكاو... لو لم يلق باحلبر!
ـلحن مقطـوعة لتشـايكوفسـكى يحاول القـاتل خنقه ولكن دون (يعزف ا

جدوى فيستسلم).
قاتل:

مستحيل.
كلييانر:

إنــهـا تــشــبه لــوحـة لــكـلـىّ... ثـلج... مــنــاضـد ومــقــاعـد... أثــاث مــتـجــمـد...
األعماق...

رجل:
ــكن لــلــمــرء هــنــا أن يــسـتــريـح كــمـا ــكــان هــنــا جــمــيالً  أنــا أيــضــا أجــد ا

ينبغى...
كلييانر:

هناك!
رجل:
ماذا?

كلييانر:
انظر لـهذه الـطيور! يـجلس طـائر فى منـتصف اجلـدار الصخـرى... هناك
احلائط األصـفـر والطـائـر األحـمر! والـنـباتـات الـكثـيـرة... وكأنـهـا منـقـوشة
علـى احلائط... ونـفس الشىء بـالنـسبـة للـطائـر... وكأنهـا منـاجاة... شىء

مضحك جداً.
رجل:

نعم. نعم. مقطوعة مناجاة... شىء مضحك جداً.
كلييانر:

نـظــرات الـطـائـر مـوجـهـة إلـيـهـا... هـنـاك أصـبح احلـائط أحـمـر... شـمس
المح صـغيـرة هـنـاك بـاألسـفل يـصـعب الـتـعـرف عـلى الـطيـور... مـازالت ا

كما هى...
رجل:

المح فقط... فعالً! ا
كلييانر:

حيوان عظيم! وكأنه يقول بيب طوال الوقت.
سريالى:

بيب بيب بيب بيب بيب...
لحن يعزف). (ا

كلييانر:
طن الطيور! طن الطيور! باول كلىّ! أخبرنا بكل شىء!

ـرأة يـضـحكـان بـصـوت مـرتفع... يـدور الـقـاتل حـول الـسلك فى (روجـر وا
توتر يضرب اجلدار الزجاجى من وقت آلخر برفق).

رجل:
كلىّ? من هو كلىّ?

كلييانر:
أال تعرف كلىّ?

رجل:
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> تبدأ غداً فعاليات مؤتمر القناة وسيناء األدبى حتى 18 ديسمبر اجلارى وعنوانه الرئيسى «القناة فى األدب».
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> مسرحية سليمان احللبى تبدو أحادية الشخصية فكل األضواء تسلط على شخصية
الـبـطـل أمـا الشـخـصـيـات األخـرى فـهى بـاهـتـة تـتـوارى فى الـظالم وهـذه مـيـزة حتـسب
لـلـكـاتب. فهـنـاك عدد من الـشـخـصيـات كـانت تغـرى أى كـاتب بـاالستـفـاضة فى وصـفـها

ها للجماهير. وتقد
سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75

البوفيه...
القهر ال يصنع إبداعًا

 جتربة
جيدة لكنها
يجب أن
تتجاوز
سلبيات
البداية

ـهـرجـان الـرابع لـلــمـسـرح الـذى يـقـام عـلى مـسـرح جـامـعـة عـ فى إطـار ا
شـمس قـدم فـريق تـمـثـيل كـليـة طب األسـنـان مـسـرحـيـة "الـبـوفـيـة" لـلكـاتب
ــســـرحى الــكـــبــيـــر "عــلى ســـالم" وقـــام بــاإلخــراج الـــطــالـب "أحــمـــد عــبــد ا

الرسول".
"الـبـوفــيـة" واحـد من ضـمن الـنـصـوص الـقـصــيـرة الـتى كـتـبـهـا "عـلى سـالم"
ـنـاقـشـة مـشـكـلـة أو وضع مـع لـذلك فـهى تـتـمـيـز بـالـتـركـيـز الـشديـد فى

عرض احلدث.
بدع بدع والسلطة وما يتعرض له ا سرحية حول صراع ا تدور أحداث ا
ارسة القهر حول إبداعه فيفقد كل فى أى  مجال من تدخل للسلـطة و
ــبــدع إلى ســلـطــة قــاهـرة مــعــانى اإلبــداع ومـاذا يــحــدث عـنــدمــا يــتـحــول ا

بدع اآلخرين? ومستبدة مع ا
ـنـاقـشـة مـسرحـيـتـهـا اجلـديدة ـؤلفـات  ـسـرح يـلـتـقى مع إحـدى ا فـمـدير ا
الحــظــات الــبــسـيــطــة الــتى تــتــحـول تــدريــجــيًــا إلى أوامـر ويـبــدى بــعض ا
ـؤلـفة ـسرحـيـة كل مـضـمـونهـا الـذى أرادته ا مـتسـلـطـة اسـتـبداديـة تـفـقـد ا
ومن مقـاومـة شديـدة عن البـداية إلـى موافـقات نـهائـيـة وتنـازالت للـمؤلـفة
ا كـان هـناك ة فـطـا ـؤ حتى تـنـجو من مـصـيـر قاس مع طـلـبات الـبـوفيـة ا
ن يجلس أمامه أن يـشرب من البوفية مهما كان ما يقدم مسئول فال بد 

إليه.
كــعـادة الــعــمل األول دائــمًــا أراد اخملــرج أن يــقـدم كـل شىء داخل الــعـرض
ـســرحى وتــنــاسى أن الـنص ال يــتــحـمـل كل ذلك اإلفـراط فـى اسـتــخـدام ا
ـسـرح اخملــتـلـفـة وقــد كـانت أمـام اخملــرج فـرصـة رائـعــة لـتـقـد عـنــاصـر ا
الـنـص بـشــكل رائـع خـصــوصًــا أنه كــان مــعه عــدد ال بــأس به من الــطــلــبـة
الـفــنـانـ ولـكـنه لم يـشـأ إشــراكـهم بـشـكل إيـجـابـى فى الـعـمل فـكـانـوا فى
اخللفيـة ال تعلم ما هى وظيـفتهم بالضـبط فلم يكونوا تـعبيرًا عن ما يدور
ـسـرحـية ـرحـلـة اجلوقـة ا بـذهن الـكـاتبـة بـشـكل صـحـيح وال حتـى وصلـوا 

التى توظف بشكل درامى مع يفيد العمل ويقوية.
كـذلك قــام اخملـرج بـاســتـخـدام الــسـيـنــوغـرافـيــا بـشـكـل أضـر بـالــعـمل كـكل
سـرح أن نضع كل شىء وأى شىء أل فـراغ ا فـليس مـعنى إنـنا يـجب أن 
ـضـمون عـلى اخلـشـبـة فـكانت سـيـنـوغـرافـيا الـعـمل كـاسـرة إلى حـد كبـيـر 
ـسـرحى وفى أحـيـان كــثـيـرة بـعـيـدة تـمــامًـا عن مـضـمـون الـنص أو الـعــمل ا

عاجلة. ا
كـمـا لم يـقــدم اخملـرج مـعــاجلـة حـركـيــة عـلى اخلـشــبـة تـوازى مـا يــتـضـمـنه
ـطلـوبـة له فـكانت احلـركـة دائمًـا فى جـانب واحد من ـعاجلـة ا الـنص أو ا
ـسـرح وإن كــانت فى بـعض األحــيـان مـعـبــرة عن حـالـة االرتـبــاك والـتـوتـر ا

واقف. صاحب لبعض ا ا
نياوى" بالنسبة للتمثيل تمـيزت وبشكل ملفت بطلة العرض الطالبة "رنا ا
فـقـد كـانت وبـحق عـلـى مـسـتـوى الـنص من حـيث فـهم أبـعـاد دورهـا بـشـكل
رائع وأعـتـقـد أنـها قـد دخـلت الـسـبـاق بـشدة لـلـتـنـافس عـلى جـائـزة أفضل

ثلة.
"أحــمــدعــبــد الــرســـول" تــشــتت بــشــدة بــ إخــراجـه لــلــنص وقــيــامه بــدور
البـطـولـة فـهـرب مـنه الـدور فى مـواضع كثـيـرة من الـعـرض وأعـتـقـد أنه لو

قـام بــإسـنـاد الـدور لــطـالب آخـر وتـفــرغ هـو لإلخـراج فـقط لــكـان لـلـعـرض
شأن آخر.

باقى العـناصر قـدم كل منـهم ما هو مـطلوب مـنه وإن كنـا نشعـر أن هناك
الـكـثيـر بـداخلـهم لـيقـومـوا به عمـومًـا كان حـظـهم عاثـرًا فى االشـتراك فى
تـقـد نص يـعـتـمــد عـلى شـخـصـيـتــ فـقط ولـكـنـهم كـانــوا جـيـدين فـيـمـا
ـنــفـذ لألوامـر فـقط قـدمـوه وهم "مــحـمـد عـيــد" فى دور عـامل الـبــوفـيه ا

دون أى كلمة.
ــان مــصــطــفى" "شــيـمــاء عــزت" "مــحــمــود جــمـال"  "مــهــا صالح" "نــار

دوح" "دينا مصطفى" "مصطفى دردير". "محمد 
ــســتــخــدمــة وهى عــبــارة عن مــجــمــوعــة مــخــتــلــفــة من ــوســيــقـى ا كــانت ا
ـراد التـعـبـيـر عنه ـسرحـيـة ا يـة بـعـيـدة تمـامًـا عن جـو ا ـقطـوعـات الـعـا ا
ــســرحـيــات الـتى تــقـدم وتــعــتـمــد كـلــيًـا عــلى الــطـلــبـة فى وإذا كــانت هـذه ا
تـنـفـيـذهـا ال تـسـمح مـيـزانـيـتـهـا بـإعداد مـوسـيـقـى خـاصة فـيـجـب أن تـكون
ـقــدمـة ومـا يــتـنـاسب مــعـهـا من هـنــاك مـراعـاة لــلـجـو الــعـام لـلــمـسـرحــيـة ا

موسيقى مقدمة.
سرحى ما بالنسـبة للديكـور استخدم اخملرج أنـواعًا عديدة من الديـكور ا
ب احلـديث والـتجـريـبى فـقد اسـتطـاعت "مـهـا صالح" تقـد مـستـويات
عدة من الـديكـور خصـوصًا بـاستـخدام بـانوهـات من البالسـتيك الـشفاف
ـمثـلـ فى اخلـلفـيـة تـساعـدهم عـلى تـقـد األداءات اخملتـلـفة جملمـوعـة ا

طلوبة منهم داخل العرض. ا
صري ي وا كما كان وجود عدد من البراويـز جملموعة من الكتاب العا
استخدامًا ذكيًا من الديـكور للتعبير عن رؤية اخملرج. وإن كان يؤخذ على
الـديكـور االستـسهـال فى تنـفـيذ ديـكور الـبوفـيه والذى جـاء تقـليـديًا لـلغـاية
سـرحـية أو اخملـرج بأى شىء وكـان يجب أن يـكون ت لوجـهه نظـر ا وال 
هــنـاك اهـتــمـام أكـثــر بـالــبـوفـيه ألنه رمــز لـدالالت كــثـيـرة يــطـرحـهــا الـعـمل

كن االستغناء عنه. وليس بشىء تقليدى 
سـرحية هى الـعجب العـجاب فقـد استخـدم اخملرج كل ما كانـت إضاءة ا
ـــســرح كــان يــجب أن ــبـــة أو كــشــاف فى ا ـت لإلضــاءة بــصـــلــة فــأى  ال 
يــسـتــخــدم دون الــنـظــر جلــدوى االســتـخــدام نــفــسه والـغــريب أن كـل تـلك

اإلضاءة كانت مزيجًا ب األزرق واألحمر فقط.
ـاثل وجــو مــشـابه ــشـاهــدين فى حتــقــيق  كـذلـك أراد اخملـرج أن يــضع ا
لـلـعـرض فقـام بـوضع كـشـافـات فى مـواجـهة اجلـمـهـور ولـكن أتت الـتـجـربة

ا أراده اخملرج تمامًا. بنتيجة عكسية 
عمومًا كانت جتربة جيدة إلى حـد ما خصوصًا أنها جاءت من طلبة كلية
قام األول فـهم يشكرون على أية حال أن وجدوا وقتًا يسمح عملية فى ا

لهم بتقد عمل فنى.
وكل مـا نرجـوه أن يـأخـذوا االعتـبـارات السـابق ذكـرهـا فى احلـسبـان عـند
تـقـد عـمل فنى جـديـد ألنه بـقـليل مـن التـركـيـز واإلخالص سيـكـون لـهذا

الفريق شأن آخر داخل جامعة ع شمس.

 استخدام
البراويز كان
استخداماً
ذكياً ومضيفاً
للرؤية

 اخملرج أفرط
فى استخدام

عناصر
سرح ا

إلثبات الذات

 األداء
التمثيلى حقق
تميزاً وكان
على اخملرج

 أال يقوم بدور
«البطولة»
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روجر:
نعم. ما رأيك? أليست جميلة?

فيل:
جـميـلة جـداً جميـلة جـداً! روجر! لـقد نـفذت كالب باسـكيـرفيـللى لـلتو من

دير  500 شلنج. مكتبة موسينير... وقد ترك لك ا
روجر:

 500شلنج فقط?
فيل:

تعة! (يضع السماعة) مقابل وجودك باألسفل! ها يا طائر ا
سريالى:

شـمــهــورش أمـهــورش... لـيس هــنـاك (ف) بـدون (ى) (يـضـحك) اإلنــسـان
البالستيكى اخلرسانى يأكل الكرز... الكرز البالستيكى...

قاتل:
لم أعد احتمل! (يضرب برأسه على البيانو) سأقتل نفسى!

ملحن:
وت مرت ها. رء ال  هذا مستحيل بالتأكيد! فا

قاتل:
) البـد وأن يـكـون (يـضـرب برأسه عـلى الـبيـانـو الذى يـصـدر صوتـاً مـرتفـعاً

كنا! كناً! أن يكون 
روجر:

(للمرأة) ما اسمك?
امرأة:

هيلدا فراو... وأنت روجر.
روجر:

وكيف عرفت? (تشير إلى مكبر الصوت) آه!... من فيل.
امرأة:

نعم.. فيل.
سريالى:

ـصابـيح الورقـية خـالل السور! ضربـات الطـبول تـنبح مـراراً وتكـراراً مثل ا
ــنى! األلـم! أال يــوجــد طــبــيـب أســنــان هــنــا? لــيـــخــلع أســنــانى! أســـنــانى تــؤ
ـكـننى (يحـاول أن يـخلـعـها بـنفـسه ولـكن دون جدوى) هـذا لن يـفـيـد. ال 
! مـطلـقاً! (صـرخة عـالية) أنا تغـيـير أى جـزء فى جـسـدى! مطـلـقاً! مـطـلقـاً

لست ميتاً! لست ميتا على اإلطالق!
رجل:

! أنت غير مـهيأ للبقاء فى هـذه الغواصة! كان يجدر بك حتى لـو كنت ميتاً
الــبــقــاء فى األعــلى! هــنــاك...! حــيث طــبــيب األســنــان... و... ...! حــكــيم

أسنان...
قاتل:

طبيب أسنان! حكيم أسنان! هناك فى األعلى! يجدر الذهاب لألعلى!
رجل:

كيف مت?
قاتل:

بالكهرباء!
رجل:

بالكهرباء? كيف?
قاتل:

! ألنى قـتـلت شـخـصـاً مـا! وهـو فى غـواصة آه! بـالـكـرسى الـكـهربـائى طـبـعـاً
مــثل هـذه... ال نــسـتــطـيـع الـلــحـاق بــهـا... هــذا مـا ال يــفـيــد أيـضــا فـأنـا ال

أستطيع قتله مرة أخرى... آه أسنانى...
سريالى:

بي القصير كان ملك فرنسا!

ال... أعرف البرسيم فقط...
كلييانر:

(يصفر وينظر فى مكان آخر).
روجر:

اسمح لى حلظة واحدة. سأعود على الفور. (يتصل تليفونياً).
امرأة:

تستطيع أن تخاطبنى بأنت.... ها ها ها...
روجر:

(يضحك) ألو فـيل! ألو فيـل! هنا بـاتيـسكافى 17-26 هـنا بـاتيـسكافى
.26-17
سريالى:

يا له من همجى!
فيل:

ألو. روجر!
روجر:

نعم أنا هنا...
فيل:

ألهذا انسحبت منذ قليل...
روجر:
ماذا?
فيل:

غازلـة العابـرة... أنت تعرف... (تـسمع صرخات وشـجاراً فى مكبر هـذه ا
ــكـان الـصـوت) اذهــبـوا من هــنـا! اذهــبـواّ (يـتـنـهـد) يــا لــهـؤالء الــنـاس... ا

مكتظ بهم. روجر? أمازلت هناك?
روجر:

نعم.
فيل:

ماذا لديك إذن?... هل أفقت?!
روجر:

أفقت? هكذا? أنا لم أكن مخموراً مطلقاً..
فيل:

ال... وماذا عن زجاجة الويسكى?
روجر:

حطمها القاتل...
فيل:

يسهل عليك قول ذلك... فأنا ال أرى شيئاً... ما اجلديد لديك?
روجر:

آه... نتحدث بدون ألقاب.
فيل:

ما األمر يا روجر? نحن نتحدث بدون ألقاب!
روجر:

يتة الصغيرة! ال. لم أقصدنا! أنا وا
فيل:

يتة الصغيرة? هل تقدمت خلطبتها? ا
روجر:

ــزحـة رائــعـة! ... أخــبـرتــنى  لــيس بـعــد... ولــكن نـســتــمـتـع بـحــديـثــنــا مـعــاً
اسمع.. أتعرف الفرق ب دماء اجلسد والدجاجة?

فيل:
دمــاء اجلــســد احلــمـــراء هى شــريــحــة بــيــضــة أمـــا الــدجــاجــة فــهى أنــثى
ـة... أليس كـذلك? أهذا ما البـيضـة اللـعيـنة! (مـصطـنعا) هـا ها!... قد

قالته لك?

قاتل:
(بصوت مرتفع وفى حركة دائرية) أسنانى! أسنانى!

كلييانر:
(يـحـرك يـديه بـشـكل دائرى) مـديـنـة... إنـهـا لــيـست مـديـنـة فى الـواقع...
بـلـى هـذه اخلـضرة "بـربـريـة ـ كـالسـيـكـيـة ـ احتـفـالـيـة"... مـرة أخـرى كـلىّ!
يـبــدو وكــأنه تــمــثـال فــرعــونى... ســرداب... ساللم مــتــحـركــة... كل شىء
يـسبح... األسـمـاك تـمر عـبـر السـرداب... عـيـون... عيـون صـامـتة فى كل

مكان... ولوحات...
قاتل:

لم أعد أحتمل...
رجل:

يبدو أن الكهرباء لم جتد نفعاً معك.
قاتل:

صعد! إلى أعلى... إلى أعلى... أغلق فمك!... آه (ببكاء) عامل ا
ملحن:

ديدو.. ديدى.. ديدى...
سريالى:

شاى السعال مفيد للسعال!
قاتل:

صعد! أريد الصعود ألعلى! عامل ا
امرأة:

ال تهتم به روجر.
قاتل:

رأة عن روجر ما معنى ال تهـتم به?! هذا ما سنعرفه حاالً (يـحاول إبعاد ا
ولكن دون جدوى).

روجر:
توقف... هذا لن يفيدك هنا... تستطيع الوقوف أو الذهاب.

قاتل:
الوقـوف أو الذهـاب... سـأذهب فوراً إلى هـناك. (يـذهب يضع يديه فى

شى فى حركة دائرية فى الغواصة) شعره 
سريالى:

يا له من همجى...
روجر:
هيلدا?
امرأة:

روجر? (تلتصق به).
سريالى:

يا له من همجى!
ملحن:

ـكـان هـنـا رائع! هـذه الـبـاتـيـسـكـافى! من أروع االكـتـشـافـات الـتى عـظــيم! ا
رأيـــتـــهـــا فى حـــيـــاتى عـــلى اإلطالق... هـــا! أنـــا فى أحـــسـن حــاالتـى هـــنــا!

(يعزف).
كلييانر:

ـلحن... أنا أيـضا بأحـسن حال هنا. (فى سـرية شديدة) وأنا أيضـا أيها ا
جميل أن تكون ميتاً. 

رجل:
نعم.. جميل أن تكون ميتاً.

امرأة:
روجر...

روجر:
نعم أنا أحبك يا صغيرتى هيلدا... ولكن... أنت بالفعل ميتة...

امرأة:
وت فى حد ذاته. أيزعجك ذلك? أعنى ا

روجر:
وكيف يكون احلال إذا أردت تقبيلك?

امرأة:
وكيف يجب أن يكون...?

روجر:
أعنى  تشعرين عندما أالمسك?

امرأة:
ال شىء... وهذا رائع...

روجر:
رائع?
امرأة:

كننى أن أحبك... أحبك أكثر وأكثر... نعم. رائع... 
روجر:

بالرغم من أنك ال تشعرين بشىء?!
امرأة:

. وهــذا هـــو الــشىء اجلـــمــيل فـى األمــر... أســـتــطـــيع أن أحــبك دون فــعـالً
غاية... إنها إرادة احلب ببساطة...

روجر:
هذا ما ال أفهمه!

امرأة:
أنـت تــعب وال تــســتــطـيـع فــهم ذلك... أنت حتب وتــشــعــر... أنت حتب...

أنت تشعر... إذن عليك أن تظل تشعر فقط...
روجر:

(يقبلها) أال تشعرين بشىء حقاً?
امرأة:

ال.
روجر:

ال شىء على اإلطالق?
امرأة:

ال شىء على اإلطالق..

عدة عن  رواية بنفس االسم للروائى يوسف أبو رية. > د. هناء عبد الفتاح يستعد حالياً إلخراج مسرحية «ليلة عرس» ا
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شـاهد األولى عنـدما صنع مـواجهة > جنـح ألفريـد فرج فى ا
ـكان ه كـلـيـبر رغم بـعـد ا بـ الـبـطل سـليـمـان احلـلبى وغـر

الذى يوجد كل منهما فيه.

سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75
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> يـستـغل ألـفريـد فرج احلـبكات الـفرعـية (الـقصـص الثـانويـة) قصة
سـرقة الذهب وقـصة حداية لـتأكيد صـفة اللصـوصية فى احملتل وكل

ذلك بهدف خدمة ثيمته األساسية.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75

iógR óªëe 
.  > سلسلة كتاب اخبار اليوم أصدرت موخرا كتاب د. مصطفى محمود سؤال الوجود ب الدين والعلم والفلسفة للدكتورة لوتس عبد الكر
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فى تظاهرة فنية راقية بقصر العمال

جنوم جديدة تلمع فى ليالى شبرا اخليمة
السياق الفنى الطبيعى للعرض وليس
ـبـاشـر أو اجملـازى عن طـريق الـطــرح ا
أو البث فـى ثنـايـا النـسـيج ألن كل هذا
يضر بعملية التلقى وال يفيدها خاصة
أنه يـــــفـــــقـــــد الـــــعـــــمـل الـــــفـــــنى اجلـــــده
ــعـــرفــة الـــفــريــدة ــتـــعــة وا الــدهــشـــة ا
ــســرح?!.. وكــذلك كــان ــمــيـــزة لــفن ا ا
عرض فـرقة "كاريزما " 9 وهو "سبوت
اليت" تـألـيف وإخـراج رائـد أبـو الـشـيخ
ـــنــيـــا احلـــبـــيــبـــة.. والـــذى حــاول من  ا
بــــأدوات فـــــنــــيـــــة مــــحـــــدودة وتــــنـــــفــــيــــذ
سـيـنـمائـى غيـر جـيـد أن يـطـرح قـضـايا
تــــتـــمــــيـــز بــــالــــراهـــنــــيـــة والــــســــيـــاســــيـــة
واخلـالفــيــة والــتـى يــعــرفــهـــا اجلــمــهــور
ومل من تـــكـــرارهــــا بـــحـــذافـــيـــرهـــا فى
وســائل اإلعالم.. وعــبــر عــرض مــركـز
شــبـــاب حـــدائق الـــقــبـــة "الــنـــهـــر يــغـــيــر
مــجــراه" من إخــراج إســـمــاعــيل هــاشم
عن نـقص شـديـد فى خـبـرة صـانـعيه..
ـنع اجـتــهـاد فـرقـة "م اآلخـر" فى ولم 
عــرضـــهــا "الـــزنـــزانــة" تـــألــيـف الــســـيــد
الـشــوربـجى وإخــراج مـحـمــد مـديح من
الــــوقــــوع فى أخــــطــــاء الـــعــــمل األول أو
ــبــتــدئــ بــشــكل عــام وإن تــمــيــز بـ ا
ــمـثـل والـشــاعــر كـر فـريـق الـعــرض ا
يــونـس.. وأيــضـــا عـــرض نــادى مـــســرح
ـســمى "مــا تــبـقى مـن الـوقت" احملــلــة ا
تــألــيف زيــدان حــمــود وإخــراج عــصـام
عـبــد احلـمــيـد وقع فى نــفس األخـطـاء
من  ســـذاجــــة ومــــبـــاشــــرة فى الــــطـــرح
حيث وضع فى اخللفية بيت العنكبوت
بــخــيــوطه الــتـى امـتــدت حــتـى الــصــالـة
وأوقع أبـطاله فى هذه الـشبـكة القـاتلة
عن قصد مـسبق ال معنى له وال يكفيه
ـانه برسـالة لـكى يـنجـو حـسن نيـته وإ
أخالقـيـة فـاضـلـة?!.. أمـا عـرض فـرقة
"الـشـكـمجـيـة" الـزنـزانـة تـألـيف هـارولد
كـمبل وإخـراج وإعـداد: نادر قـطب فلم
بتدئ رغم االجتهاد يتجاوز أخـطاء ا
ـشـهـد الـذى قـامت الـواضـح فى رسم ا
ـــوهـــوبـــة أمـــيــرة شـــوقى بـه اخملـــرجــة ا
ـــســرحــيـــة عــلى الــتـى شــكــلـت مــغــزى ا
ـــمـــثـــلــ بــانـــورامـــا ســـوداء وألـــبـــست ا
الـسواد والـبـيـاض فى ثـنائـيـة مـطروحه
فى نص الـــعــرض وكــذلك وقع صــنــاع
الــــعـــرض فـى الـــتــــنـــفــــيــــذ بـــالغ الــــســـوء
ـوهوب أحـمد لـلمـوسيـقى الـتى ألفـها ا
احلـنــاوى والــتى لم يــســمـعــهــا أحـد?!..
وال يـــفـــوتـــنى أن أشـــيـــر إلـى الـــكـــوكـــبــة
اإلداريـة بــقــيـادة مــحــمــد فـهــمى مــديـر
قــصـر شــبـرا اخلــيـمـة والــفـنــيـة بــقـيـادة
أحــمــد شـحــاتــة.. إلى اجلــهـد الــعــظـيم
الـذى بـذل - ألول مـرة - بالـنـسـبـة لهم
فى إدارة وتـنــظـيم هــذا احلـدث والـذى
ـــبـــدعـــ خالل  تــــكـــر بـــاقـــة مـن ا
فـــعــــالـــيـــاتـه الـــتـى أضـــاءت لـــيـل شـــبـــرا
اخلـيمة الـذى عادة مـا يعز فـيه الضوء

فشكرا لهم ولفريق عملهم.
 

ـــــتــــكـــــامل الـــــقــــادر عـــــلى االتـــــصــــال وا
تـلقى.. وقـد تراوحت األعـطاب ب بـا
سذاجـة الطرح واالجنراف وراء "إبالغ
ـذهب رسـالـة" أى الــدعـايــة لـفــكـرة أو 
أو لــتــوجه سـيــاسى..?!.. فــعــلى ســبـيل
ـثـال إجنـرف عـرض فـرقـة "ومـضات" ا
ــواطن دو" تـــألــيف: مـــلــحــة "اغــتـــيــال ا
ن حــافظ.. إلى عــبــد الــلـه وإخــراج أ
الــدعــايـــة لــتــوجه ســـيــاسى وهــو أنه ال
ـــكن حــدوث سالم مـع إســرائــيل وأن
ــتـنــفــذة سـرقت الــطــبـقــة الــعـســكــريـة ا
بــطــولـة وتــضــحـيــة احملــاربـ الــصــغـار
"األبــطـال احلــقــيــقــيــون" فى مــعــركـة 6
أكــــتــــوبــــر..?!.. وهـــــذه دعــــوة أو تــــوجه
ســيــاسى لـه مــؤيــد ومــعـــارض ومــجــاله
ـــقـــال ولــيس األمــثـل لــلـــطـــرح هــو فن ا
ــا يــأتى فى ــســرحــيــة" وإن أتـى فــإ "ا

الــفــواصل الــغــنــائـــيــة واالســتــعــراضــيــة
بشـكل درامى غـيـر مقـحم وقـد كتب له
األشـــعــار أحـــمـــد مــصـــطـــفى واألحلــان
ـثلـيه إلـهام محـمـود سعـد وتـميـز من 
إبراهيم وأحمـد حمدى وأحمد حسنى
"وقــد حـــاول الـــنص والـــعــرض مـــعــا أن
يـعـيـدا إنتـاج الـهمـوم الـراهـنة لـلـمواطن
ـــصـــرى واســـتـــخـــراج مـــفـــهـــوم دعـــوى ا
كـرسـالـة لـلـعرض وهـذا جـهـد يـسـتحق

االلتفات.
ــهــرجــان يــبــقى أن أشــيــر أن حــصــاد ا
بـهـذا الــشـكل يـتــمـيـز بــاجلـودة وارتـفـاع
ــســـتـــوى بـــشـــكل عـــام ولـــكن تـــنــبـــغى ا
اإلشـارة أيضـا إلى مـا أصاب الـعروض
األخــرى الــبــاقــيــة من عــدم اكــتــمـال أو
ضــــرر أدى إلى ضـــيـــاع فــــرصـــتـــهـــا فى
ـــتــحــقق الــنــمـــو الــطــبـــيــعى والـــعــرض ا

"اإلعـــصـــار" ووضـــعت ســـيـــنـــوجـــرافـــيـــا
الـعـرض حـيث حـركت شـابـ فى حـيـز
تـــمــثـــيل داخل مـــجـــمــوعـــة من احلـــبــال
الـــســـاقـــطــة مـن الـــســوفـــيـــتـــا فـــيـــظـــهــر
مـثالن فى حـالة حـصـار وقد عـلقت ا
عـلى احلـبـال مـوتـيـفـات ديـكـوريـة تـمـثل
األحـــوال الــتى جتـــلى فـــيــهـــا اإلعــصــار
الـــذى يــــعـــصف ويــــعـــانـى من كـــارثــــيـــته
شبـاب اجلـيل الراهن.. ولـلـحق الفـكرة
ا ـتـنـعـة  بـسـيطـة واضـحـة سـهـلة 
ــخــرجــة قــادمــة. كــذلك لــفت يــبــشــر 
نـــــــــظـــــــــرى عـــــــــرض "إعــــــــــدام مـع وقف
الـــتــنــفـــيــذ" لـــفــرقـــة "والد حــارتـــنــا" من
إعـداد وإخــراج مـحــمــد إبـراهــيم وقـد
قـــام بــعــمـل "كــوالج" من عـــدة نــصــوص
ـا جــعــلــهــا تــشـكـل نـســيــجــا وســيــاقـا
مـــتــــســـقــــا جـــديــــدا واعـــتــــمـــد أســــلـــوب

فى مـهـرجــان شـبـرا اخلــيـمـة لــلـمـسـرح
احلر فى الـفـترة من  5إلى  15نوفـمـبر
فـازت بــجـوائـز جلــنـة الـتـحــكـيم - الـتى
كـنت واحـدا من أعــضـائـهـا - وعـروض
أخـــرى لم تـــفـــز بـــالـــرغـم من جـــودتـــهـــا
ـسـابقـة التى ووجود وفـرة فى جـوائز ا
بـــــلـــــغت أكـــــثـــــر من  28جـــــائـــــزة.. وقــــد
ــســـابــقــة الـــرســمــيــة 16 اشـــتــرك فى ا
فريقـا وثالث فرق أخرى على الهامش
كان أغلبهـا جيدا أيضا..!.. وللتوضيح
مـنـحـت جلـنـة الــتـحــكـيم قـصـب الـسـبق
لـلـعـروض الـتالـيـة: "بـاب الفـتـوح" لـنادى
مسـرح طـنطـا ومـخرجـها مـحـمود عـبد
ــثــلـــيــهــا وائل مــصــطــفى الــعــال ومن 
وشـيـمـاء إبـراهـيم كمـا حـصـلت الـفـرقة
عـلى جائزة الـتميـز فى األداء التمـثيلى
اجلـمــاعى وذلك نــظـرا لــتـمــيـز جــمـيع
ـــان ـــثــــلـــيــــهـــا فى األداء خــــاصـــة: إ
الـــســـويـــدى ومـــحـــمـــد صـــبـــحى وحـــازم
مــصـــطــفى ومــحــمـــد زكــريــا ومى شــبل
وســـــارة عـــــادل وبـــــاقـى الـــــفـــــرقـــــة.. ثم
عـــرض "الـــعـــمـــة والــــعـــصـــايـــا" لـــفـــرقـــة
ـصراويـة وهو من تـأليف رجب سـليم ا
ـــوهـــوب خــــالـــد الـــعــــيـــســـوى وإخــــراج ا
وديـكور محـمد جابـر وتأليف مـوسيقى
ن ـــمـــثـــلـــ أ لـــيـــونـــاردو عـــادل ومن ا
صــابــر ومـى عــبــد الــرازق وفى الــغــنــاء
ســيـــد جـــابـــر وإن تـــمـــيـــز من أعـــضــاء
الــــفـــريـق: نـــبــــيل جـالل وهـــيــــثم حــــسن
وســـعـــد الــســـقـــا وأحــمـــد عـــلى وجـــهــاد
محمـد وباقى أعضاء الفريق.. وكذلك
عـرض "الـعـمـة والـعصـايـا" لـفـرقـة ميت
غــمـــر ومــخـــرجه مــحـــمــود أبــو الـــغــيط
ـثـلـيه ولـيـد قـدور وديـنـا أبـو عـتـاب و
وكـــذلك عـــرض قـــصـــر ثـــقـــافـــة شـــبـــرا
اخلـــيـــمـــة "حـــاول مـــرة أخـــرى" تـــألـــيف
صــــالح كــــرامــــة وإخـــراج خــــلــــيل تــــمـــام
ـثليه عـبد النـاصر ربيع ووفـاء عبد و
الــسـمــيع وأمــيـرة الــنـشــار.. وتـمــيـز من
عـرض طـاقــة شـوف لــفـرقــة اجلـنـوبى
ــصـرى وإخــراج أشـرف تــألــيف عالء ا
الـنـوبى كل من مـصـمم الـديـكـور شـرين
مثلون: لحن أحمد خلف وا شحات وا
صـــبـــاح فـــاروق ونـــاصـــر ســـنــبـل وغــادة
إســمـاعـيل ومـنـى عـوض "أخـبـار أهـرام
جـمـهـوريـة" تـألـيـف إبـراهـيم احلـسـيـنى
ــمــثــلـة وإخــراج عــلى خــلــيف تــمـيــزت ا
مـــنـــال عـــامـــر ومن عـــرض "كل حـــاجـــة
للبيع" تـأليف نبيل عـامر وإخراج خالد
أيـوب تميـزت الطـفلة دنـيا أيوب..?!..
ـهرجان هـذا كان عطـاء جلنـة حتكيم ا
أمـا عــطــائى كــنـاقــد حــر شـاهــد فــرقًـا
لـــلــمـــســـرح احلـــر فـــهـــو: قـــد أعــجـــبـــنى
عـرضــا الـهـامش فى الــبـدايـة والــنـهـايـة
وأعـنـى عـرض فـرقــة أصـدقــاء حـسـنى
أبـــو جـــويــلـــة "األوالد الـــطـــيــبـــون" لـــتــوم
ســـتــوبـــارد من إخـــراج تــنـــفــيـــذى لــوائل
شاه وكذلك العرض اجلميل "رأس
ــــمـــلـــوك جــــابـــر" لـــلـــمــــوهـــوب أحـــمـــد ا

شحاتة.
ولفـت نظـرى عـرض اخملرجـة الـواعدة
"ســـعـــاد الـــقــاضـى" الــتـى قــامـت بــعـــمل
ـســرحـيــة "الـشـرخ" تــألـيف درامـاتــورج 
مــحـمــد الــشــرقــاوى وأســمت عــرضــهـا

 تميز
مهرجان هذا
العام بجودة
وارتفاع
مستوى
عروضه

روجر:
اذا تقبلينى إذن?

امرأة:
(تقبله) ألنى أحبك...

روجر:
هذا احلب يشعرك بشىء إذن..

امرأة:
أحتبنى?

روجر:
نعم... بلى...

امرأة:
أنت حتبنى مادمت بشىء...

روجر:
تشعر?
 امرأة:

نعم.
روجر:

بالتأكيد. هذا هو الواقع... وال أستطيع تغييره... أنا أحيا! أنا أحيا!
كلييانر:

(يشير إلى الزجاج) هناك! هناك!
قاتل:

(يسـتند إلى اجلـدار الزجـاجى ينـقر بـأصابعه عـلى الزجـاج بصـوت غير
مسموع) ال...

امرأة:
ال يهمنى كونك حياً وعلى قيد احلياة.

روجر:
ولكن هذا يهمنى.. يزعجنى كونك ميتة!

امرأة:
أتشعر بشىء ما عندما أقابلك...

روجر:
بلى..
رجل:

كنه إيالم أحد. رء باجلمال... حيث ال  هنا باألسفل... يشعر ا
قاتل:

تـسبب فى هذه وماذا عن آالم أسـنانى? آالم أسنـانى? أهذا ال يـهم? من ا
اآلالم?
روجر:

هو?
قاتل:

لحن) هو? (مشيراً إلى ا
روجر:

ال.. هو...
قاتل:

هو من? أنا ال أعرفه?!
روجر:

ؤسسة. صاحب هذه ا
رجل:

ؤسسة. ومن يكون صاحب هذه ا
روجر:

ال أحد يعرفه..
رجل:

(يشير لروجر) كيف أتيت لهذه الغواصة?
روجر:

عالقات..
قاتل:

كان اخلطأ بالتأكيد. عالقات! البد وأن يكون للمرء عالقات! أنا فى ا
امرأة:

لحن ويغنى) روجر? (يتجه إليها روجر يعزف ا
رجل:

ـؤسسـة... فاإلرادة شىء رائع سيـان بالـنسـبة لى من يـكون صـاحب هذه ا
على كل حال (لكلييانر) ما رأيك?

كلييانر:
ال تــزعـــجـــنى اآلن أرجــوك... هـــنــاك! هـــنــاك! (يــشــيـر فـى عـصــبــيـة إلى

اخلارج)
سريالى:

حبى الشرب... حيث توجد بات تنس الـطاولة اخلاصة  كولوبرس هى 
سجائر للتدخ هناك.

كلييانر:
هناك!
رجل:

(يقفز) آه.. آه!
قاتل:

عالقات! (يهز رأسه ويتحرك ذهاباً وإيابا فى عصبية).
امرأة:

روجر... أحتبنى?
روجر:

نعم يا صغيرتى من كل قلبى...
امرأة:

وبالرغم من كونى اآلن...
روجر:

نعم... بالرغم من كونك اآلن ميتة... أنا أحبك! (يقبلها).
قاتل:

ـكـنـنى أنــتم هـنـاك! أنـتـم سـعـداء!... ومـاذا عــنى? مـاذا سـيـحــدث لى? ال 

اجلـلـوس فى أى مـكــان يـجب أن أنـصـرف... أقف أقف وال أذهب... أنـا
متـعب... ال لـست متـعـباً... فـأنـا ال أستـطيع الـنـوم... أنا مـسـتيـقظ طوال

الوقت...
امرأة:

يؤسفنى ما يحدث للقاتل.
روجر:

وأنا أيضاً.
امرأة:

هل أتت به مؤسسة الغوص إلى هنا?
روجر:

كن أن يؤخذ عليه ذلك. ا... كان  ر
امرأة:

على من?
روجر:

ؤسسة.. عليه... على رئيس ا
امرأة:

وهل هو شخص سادى?
روجر:

ا (يشير إلى القاتل) لقد قتل شخصا ما. ر
امرأة:

هناك باألعلى فى اجلحيم...
روجر:

نعم اجلحيم هناك باألعلى..
امرأة:

ا كان من اخلطأ أن يأتى لهذه الغواصة. ر
روجر:

ا... نتمنى ذلك... نتمنى ذلك... ر
امرأة:

كان هنا يعـجبنى... لدى هنا الهدوء األمر بـالنسبة لى سيان أيـضا... فا
ولدى أنت أيضاً.

روجر:
كان هنا باألسفل... أحب... ا

امرأة:
أستبقى معى?

روجر:
أبقى معك? أتعنى أنه ينبغى علىّ... أحتاج للطعام... وللـ...

امرأة:
آه.. نعم.. نسيت ذلك.

روجر:
آه... هذه هى احلياة.

امرأة:
يجب أن نتزوج.

روجر:
وهل هذا ضرورى?

امرأة:
لـكنى أرغب فى الـزواج... هـذا ما لم أفـعـله من قـبل... كانت الـرومـانسـية

فقط...
روجر:

موافق... إن كنت ترغب فى ذلك..
امرأة:

نعم أرغب فى ذلك.
روجر:

 > دار الشروق اصدرت مؤخرا ديوان الشاعر الصوفى عفيف الدين التلمساتى بتحقيق للدكتور يوسف زيدان.
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ـثل قمـة الـظلم فـهو > لـقـد فات ألـفريـد فـرج أن االحتالل 
ظـلم فى حد ذاته حتى وإن لم يصحـبه نهب للثروات أو هتك

لألعراض فهو فى النهاية سلب للحريات.

سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75

حسناً.
امرأة:

سنطلب من اآلخرين أن يكونوا شهوداً.
روجر:

لن أبقى طويالً هنا باألسفل.. ال أستطيع أن...
امرأة:

ولكنك حتبنى?
روجر:

هذا صحيح!
امرأة:

سنتزوج لبضع ساعات فقط.
روجر:

حــســـنــاً... (لــلـرجل) يـــا هــذا! أنت هـــنــاك! أتـــود أن تــكـــون شــاهـــدا عــلى
زواجنا?

رجل:
ـكـنك الـزواج من مـيـتة... هـذا يـتـعـارض وقـوانيـنـنـا... أتـعرف شاهـد? ال 
ـكن لــلـمـرء أن يــسـبل عــيـنـيه... ــا  ذلك يــا لـهـا من مــغـازلــة عـابـرة... ر
ولكن أن يتزوج? (لـلملحن) حلظة... ملحن! هـنا اثنان يريدان الزواج!...

كن ذلك? هو حى وهى ميتة أ
ملحن:

مـستـحـيل! البـد وأن يـكـونـا االثـنـان مـوتى... أو أحـيـاء عـلى األقل. لـنـسأله
هناك! (يشير إلى كلييانر) ما رأيك فى ذلك?

كلييانر:
األمـر ال يـعنـيـنى! هـناك! انـظـر هنـا! يـا للـروعـة! كـلىّ! باول كـلىّ! لـقد رأى

كل شىء فوق... هناك!
ملحن:

باول كلىّ! أريد االستفسار عن شىء بسيط!
رجل:

ستغرق فى بحر عميق.. آه لنترك هذا ا
امرأة:

أهذا مستحيل إذن?
رجل:

كما تريد... ولكن ليس هناك أمل أنتما االثنان...
قاتل:

وأنا ألن يسألنى أحد?!
رجل:
أنت?!

ملحن:
أنت?!
روجر:

نعم هو أيضا له حق التصويت!
ملحن:

ليس من حقه التصويت... وال فوق أيضاً..
قاتل:

فوق! فوق! فوق!
روجر:

كنت سأترك له مقعدى بكل سرور.
قاتل:

فعالً...
رجل:

قعد... وإن كنت تستطيع... ال تستطيع اجللوس على هذا ا
روجر:

هذا هراء... هذا مستحيل...
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  > مسرحية روميو وجوليت للمخرج سناء شافع يتم حالياً اعادة عرضها على خشبة مسرح ميامى.
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> ســلــيــمــان احلـلــبى لــيس طــالب عــدل فــحــسب.. بل هــو أيـضًــا طــالب مــعــرفــة مـثل
بـرومـيـثـوس الـذى أراد مـعـرفـة سـر الـنـار لـيـعـطـيه لـلـنـاس فـكـان أن حـكـمت عـلـيه آلـهة
األولـيـمب بـالـعـذاب األبـدى.. وهـو مـثل الـدكـتـور فـاوسـتس بـطل مـسـرحـيـة كـريـسـتـوفر

مارلو.
سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75

سرحى  فى دورته العشرين مهرجان زفتى ا

راوحة ب التناول االجتماعى والفلسفى  ا

مجدى احلمزاوى

هى الــتى تــديــر الـــعــالم وتــتــدخل فـى شــئــونــنــا وإن كــان
هــنــاك حتــذيـر مـن هـذه الــقــوى فال مــانع ومع أن الــفن
ليـس مطلوبا منه أن يـطرح حلوال للمـشاكل التى يتعرض
ـشكالت فـيكون لـها اجملتـمع وبأنه لـو أشار فـقط لهذه ا
ا قد أدى ما عـليه ولـو كان هنـاك بعض من االستـقراء 
هـو آت إن اسـتـمـرت األوضـاع عـلى مـا هى عـلـيه فـيـكون
ـشـكلـة; ولكن قـد حـقق الكـثـير من جـذب االنـتبـاه لـهذه ا
ـثيـر أن شـبـابـنـا منـذ أكـثـر من عـقـدين من الـزمان وهم ا
ـــســـرحــيـــات احملـــذرة والـــصــارخـــة ولم يـــقـــدمــون هـــذه ا
ــا يـحـذرون مـنه يـتــطـرق أحـد إلى دورهم فـى الـتـصـدى 
ألوف اشتركت ولو على سبيل اخلـطأ أو اخلروج عن ا
ـلكة الـكتع" و "ثـامن أيام فى هـذا االجتاه مـسرحـيات "
األسبـوع" وأيضـا إلى حد مـا "بـاب الفـتوح" الـذى يتـجاوز
هـذا األمر إلى ما هو أبـعد منه فى الـبحث عن األسباب
الـتى أدت لسيـطرة هـذه القـوى عليـنا ثم كـان القاسم أو
قـدمة فى االجتـاه األقوى والـغالب عـلى أكثـر العـروض ا
شـاكل الـتى يـعانى ـهرجـان أال وهـو االجتـاه الصـارخ بـا ا
منـهـا اجملـتمع عـلى األصـعـدة الداخـلـية الـعـربيـة وخـاصة
الشاب من تـفش للـبطالـة واخلروج عن نطـاق العدل فى
ـال الـكـثــيـر من األحـيــان بـحـيث تـمــيل الـكـفــة لـصـاحب ا
شـروعـة وتمـثل هذا والنـفوذ وأيـضـا إجهـاض األحالم ا
فى عـــــروض الــــكــــون كــــان والـــــثالث ورقـــــات والــــعــــمــــة
والـــعــــصـــايـــا" وأيـــضـــا يـــدخل مـــعــــهم عـــرض "ثـــامن أيـــام
األسـبـوع" فـى مـسـتـوى من مـسـتــويـاته وكالكـيت كـام مـرة
ـأخـوذ عن نـص جـنوب أفـريـقـى لـيؤكـد أن مـشـاكل دول ا
العالم الـثالث متـشابهـة إلى أبعـد احلدود وعرض "بدون
مالبس" فى أغلبه مع أن اخملرج قد حاول فى أكثر من
عـــــرض لـــــعـــــمـــــلـه هــــذا أن يـــــذهـب إلى أبـــــعـــــد مـن هــــذا
بــاســتـدعــاء مــشــكالت يــتــعــرض لــهــا الـعــالم الــعــربى من
خـالل الــــقــــاسـم األول وهــــو كـــــشف الـــــوجه عـن الــــقــــوى
ـسـيـطـرة عـلى هــذا الـعـالم; ثم كـانت الـعـروض الـقـلـيـلـة ا
ـــشــاكـل الــتى الــتى حـــاولت أن تـــنــظـــر بــشـــكل أعم إلى ا
يـتعـرض لهـا اجملتـمع عـلى الصـعيـد الـداخلى كـكل وليس
شـكالت الكليـة أو األساسية الشبـاب فقط باعتـبار أن ا
مثل احلرية والعدالة والشوائب التى دخلت على الهوية;
وأيــضـــا تــضــارب الــنــظــريــات االقــتـــصــاديــة هى الــســبب
ـبـاشــر لـكل مــا نـعـانــيه ومـنــهـا مـشــاكل الـشــبـاب وهـذا ا
االجتــــاه تــــمــــثل فـى "بــــاب احلــــارة" و "ســــجل يــــا تــــاريخ"
و"قـصــاقـيـص بـورســعـيــديـة" الــذى اتــخـذ من بــور سـعــيـد
ـــثل الـــوطـن ثم كـــان الـــعـــرض ذو الـــصـــبـــغـــة ـــوذجـــا 
الفلـسفـية الـذى يحـاول أن يبـحث فى قضـية العـالم ككل
وهو "فى انـتظـار جودو" ولـكن الـقائـم عـليه حـاولوا أن
يــلـووا عـنــقه نـاحــيـة الـقـاسـم األول فـلم يـصــلح لـهـذا وال
ذاك  ثم أخيـر العـروض التى لـيس لهـا هوية وال مالمح
ولــــكــــنــــهــــا عــــروض وكــــفـى وإن كــــانت تــــشــــتــــرك فى أن
مــقـدمـيــهـا الزالـوا فـى اخلـطـوة مـا قــبل األولى ويـكــفـيـهم
شــرف احملـاولــة وهى عـروض"  1+1=  صـفــر" و"الـلـحـاد
والرسـام" الـذى من الواضح أن اإلعـداد الـذى دخل على

ا يكون السبب فيما كان عليه. النص األصلى ر
ــتـد ــهـرجــان وقـد   ولــكن الالفت لالنــتـبــاه فى هـذا ا
لــيــشـمـل مـهــرجــانــات أخـرى أن الــعــروض الــتى تــنــتـمى
ــشـــكالت لـــلــقـــاسم األول  والـــثـــانى أال وهـى عـــروض ا
اآلنــيــة الــتى يــتــعــرض لــهــا الــشــبــاب والــتــحــذيــر وأخـذ
ـوقف من الــقـوى الـتـى تـتـدخل فـى مـقـدراتــنـا  كـانت ا
هى الـعروض التى اجتهت نـحو اجلودة وما فـوقها مثل
عــــــــروض "ثـــــــامـن أيـــــــام األســـــــبــــــــوع" و"بـــــــدون مـالبس"
و"كالكـيت كام مـرة" و"العمـة والعـصايـا" و"باب الـفتوح"
وفى هـذا ما يـؤكد أن الـصـدق الفـنى هو الـباعث األول
لـلــجـودة  وأيــضـا يــؤكـد أن شـبــابـنــا يـعــيش فـعـال حـالـة
االنـدماج مع قضـايا الـوطن العـربى وليس منـكفـئا على
ـرارة من ــعــايــشــة وا داخــله كــمــا يـشــاع عــنه; فــحــالـة ا
ــتـردى عـربــيـا وإقـلــيـمـيــا انـعــكـست عـلى األداء الـواقع ا
ـــســـرحى فـى مـــعـــظـم أدواته تـــقــــريـــبـــا فـى مـــثل هـــذه ا
الـــــــــعــــــــروض  وهـى الـــــــــتـى أدت إلـى اجلـــــــــودة ومـن ثم
ــراكــز األولى بــجــمــيع عــنــاصـر الـتــنــافس عــلى كــافــة ا

سرحى . العرض ا

ـــهــرجــان زفــتى  أقــيــمت فـــعــالــيــات الـــدورة الــعــشــرين 
دة عشرة سرحى فى الفترة من 2008/11/1واستمر  ا
أيـام ثم كــان احلـفل اخلـتـامى لـلــمـهـرجـان والـذى أقـيم
يـوم 11 / 14  وقد كـان هـذا الـفـارق ب خـتـام الـعروض
ـكرم فى واحلفل اخلـتامى يعـود إلى أن الضـيوف وا
هـذه الدورة منعـتهم ظروفهم من الـتواجد فى زفتى إال
فى هذا الـيوم واجلديـر بالذكـر وقبل أن نـسترسل فى
ــهــرجــان كــرم هـذا ــهــرجــان نــقــول إن ا احلــديث عـن ا
ـمـثـلـة سـمـيرة الـعـام الـكـاتب مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن وا
ــســرحى فى عــبــد الــعــزيــز وبــعــضــا من رمــوز الــعــمل ا
هرجان زفتى ومحافظة الغربية وقد لوحظ أن دورة ا
ـعروف والـثـابت هـذا الـعـام قـد تـأخـرت عن مـوعـدهـا ا
من مـــدة بـــعـــيــدة والـــذى كـــان مـــتـــواكـــبــا مـع اإلجــازات
ـا أثر عـلى حـضـور اجلـمـهـور للـفـعـالـيات الصـيـفـيـة 
وأيـضـا فـإن الـعـروض الــتى جـاءت لم تـكن عـروضًـا قـد
اســـتــهــلـــكت تــقـــريــبــا من حـــيث عــرضـــهــا فى أمـــاكــنــهــا
ـهـرجــانـات اخملـتــلـفـة وأيــضـا لـوحظ األصــلـيـة أو فـى ا
ـسـرحـية غـيـاب الـندوات الـتى كـانت تـعـقب الـعروض ا
ـهــرجـان وال وهــذا شىء غـيــر جـيــد وفى غــيـر صــالح ا
شـارك به; فنـأمل فى الدورة الـقادمة بإذن الفنـان ا
ـــوعــده وأن تـــعـــود الـــنــدوات ــهـــرجـــان  الـــله أن يـــعـــود ا

جلمهورها.
هـرجان خـمسة عـشر عـرضا مسـرحيا  وقـد قدم فى ا
ـثــلـة فى نـادى ـســرح  تــراوحت بـيت عــروض نـوادى ا
مــسـرح طـنــطـا الـذى قـدم عــرضـ هـمـا "بــاب الـفـتـوح"
حملـمـود ديـاب ومـحــمـود عـبـد الــعـال وعـرض "سـجل يـا
تاريخ" لرجب سليم وحـسن خليل ونادى مسرح الفيوم
الــذى قـــدم عــرضــا بــاسـم "ثــامن أيــام األســـبــوع" لــعــلى
الزيدى وياسر عطية ونادى مسرح اإلسماعيلية الذى
قــدم عـــرضــ هــمــا "بـــدون مالبس" حلــســـام الــغــمــرى
ومـحـمـد حسـن و "فى انتـظـار جـودو" لصـامـويل بـيـكيت
ــثـلـة وإبـراهــيم الـصــادق. ثم عـروض مــراكـز الــشـاب 
فى مـــركـــز شـــبــاب بـــور فـــؤاد الـــذى قـــدم "قـــصــاقـــيص
الكى والنادى بـورسعيدية" حملمـود عبد الله ومحـمد ا
يت غـمر والذى قدم عـرض "الكون كان" االجـتماعى 
إلبــراهــيم احلــســيــنى ووائـل احلــلــوانى ومــركــز شــبـاب
ســـمـــنـــود الـــذى قـــدم عـــرض "الـــثالث ورقـــات" تـــألـــيف
وإخـراج مــعـتـصم الـصـايح  ومــركـز شـبـاب زفـتى الـذى
قــــدم عــــرضــــا " =1+1صــــفــــر" تـــــألــــيف وإخــــراج حــــازم
الـــغـــزاوى. ثـم نـــأتى بــــعـــد ذلك لــــعـــروض الـــفــــرق الـــتى
اتــخـــذت لــنـــفــســهـــا أســمـــاء وال نــعـــرف هل كــلـــهــا فــرق
مـســرحـيــة مـسـتــقـلــة مـثال أم هــنـاك تـغــيـيــر فى أسـمـاء
اجلــهــات الــراعــيــة لــلــعـروض قــد يــدخـل عـلـى الــعـرض
الــواحـد لــظـروف مــا ولـنــتـرك لــلـمـدقـق اكـتــشـاف هـذا
األمر فـلـيس هـذا أوانه وال مـكانه _وهـذه الـفـرق كانت
ــســـرحــيـــة وشـــاركت بــعـــرض "الــلـــحــاد فـــرقــة حـــاالت ا
والرسـام" لـعبـد الفـتاح الـقلـيعى وشـنودة فـتحى وفـرقة
ـــســرحــيـــة الــتى قــدمـت أيــضــا عـــرضــا بــاسم احلــارة ا
"احلــارة "عـن جنــيب مـــحـــفــوظ إعـــداد وإخــراج عـــمــرو
ــــصــــراويــــة الــــتى قــــدمـت "الــــعــــمـــة حــــســــان وفــــرقـــة ا
والــعــصــايــا" لــرجب ســلـــيم وخــالــد الــعــيــســوى وفــرقــة
كاريزمـا التى قـدمت مسرحـية "كالكـيت كام مرة" وهى
تـــألــــيف جـــمــــاعى جــــنـــوب أفــــريـــقـى وإخـــراج مــــحـــمـــد
ـنوفـية أفالطون ثم كـانت هـناك فـرقة الحتـاد عـمال ا
الــــتـى قــــدمت عــــرضــــا بــــاسـم "أنــــا اآلخــــر" عن قــــصــــة
ــعــلــقــة" ألمــيـــراحلــفــنــاوى وإعــداد وإخــراج "اجلــنــائـن ا
ـكن احلـديث الـنـقـدى عن أحـمـد سـعـيــد وبـالـطـبع ال 
ـسـتـوى ــقـدمـة فـبــعـضـهـا ال يــرقى  كـل هـذه الـعـروض ا
ـــا يـــكـــون قـــد شـــبع نـــقـــدا الـــنـــقـــد والـــبـــعض اآلخـــر ر
ــهـرجـانـات ـشـاركــات الـسـابــقـة بـا وحتــلـيال من خـالل ا
اخملــتـــلــفــة الـــســابــقـــة عن زفــتـى وأيــضــا هـــنــاك بــعض
ـسرح ـهـرجان الـقـمى لـنـوادى ا الـعروض سـتـشـارك بـا
ـــقـــدم فى زفـــتى وقـــد يـــحـــدث تـــغـــيـــيـــر بــ الـــعـــرض ا
ــمـكن أن ـقــدم فى الـزقــازيق ولــكـنــنـا من ا والــعــرض ا
ــشــتـركــة بـ الــعـروض; ألنــهـا نــتـحــدث عن الــقـواسم ا
تعـطيـنا فـكرة جـيدة عـما يـشغل بـال شبـابنـا هذه األيام

ويريدون أن يعبروا عنه. 
ـشتـركـة هـو اإلخـبار بـأن هـنـاك يدا أول هـذه الـقـواسم ا
أو قـوى خـفيـة تـتمـثل فى الـصـهيـونـية أو الـقـطب األوحد

 بعض
العروض
 ال يرقى
ستوى
النقد
وبعضها
شبع نقداً
وحتليالً

 معظم
عروضه
تطرح
الهموم
اآلنية
للشباب
صرى ا

ملحن:
ما معنى ذلك?

روجر:
سيعيدونى مجدداً إلى أعلى!

امرأة:
ال! ال تقبل فاجلحيم باألعلى! اجلحيم!

قاتل:
نحن نصعد بسرعة مذهلة...

سريالى:
حيوانات القبو أكثر توحشا من الثالجات!

روجر:
منظر البحر يختفى تدريجيا!

كلييانر:
عظيم! هذا مثل السينما... مثل سينما كلىّ!

روجر:
أستطيع البقاء لوقت أطول... فلدى ما يكفينى من الطعام..

قاتل:
نحن فوق بالفعل!

روجر:
روجر! ابق هنا...

امرأة:
ماذا أفعل أيها القاتل? ماذا أفعل?

قاتل:
هل تتحدث معى?

روجر:
نعم.

امرأة:
ابق روجر!

قاتل:
ال أستطيع أن أقول شيئاً!

امرأة:
انصحه!

قاتل:
أنا?

روجر:
نعم. أنت!

قاتل:
اجلحيم فوق...

روجر:
وبالنسبة لك اجلحيم هنا!

قاتل:
السعادة تنتظرنى! إنها موجودة!

روجر:
ا توجد السعادة... فى مكانا ما... ر

امرأة:
ال! لـــقـــد تـــوقـــفـــنـــا!... نـــحـن عـــلى احلـــدود مـــرة أخـــرى! (تــفــتح األبــواب

الزجاجية يحدق اجلميع فى ذهول فى اجتاه الباب)

امرأة:
البد وأن يحدث ذلك!

سريالى:
هذا مستحيل...

رجل:
لقد نسيناك تماماً!

ملحن:
آه. نعم! ما رأيك فى ذلك?

سريالى: 
يا له من همجى!

روجر:
بلى! فاتنى شىء ما!

). ألــو. ألــو? هــنـا (يــجـرى نـحـو مــنـتـصف الــغـواصـة ويـتــصل تـلـيــفـونـيـاً
باتيسكافى  ...17-26 هنا روجر! ألو! أجب أرجوك!

فيل:
ألو. روجر ماذا حدث?

روجر:
شىء مؤلم... األمر كالتالى... أنا أحبها... وهى حتبنى... ونريد الزواج!

فيل:
ماذا?... الز... الزواج?!!

روجر:
نعم ألم تسمع! الزواج!

فيل:
روجر!!
روجر:

ـنـعـنـا من حتـقيق رغـبـتـنـا... ماذا وتى  وقف كـالـتـالى... قـانـون ا ولكـن ا
أفــعل? أال يـوجــد فــوق أى نص قـانــونى يــحــقق لـنــا هــذه األمـنــيــة? أعـتــقـد

أن...
فيل:

ال... ال أكاد... أهذا مزاح?!
روجر:

كما تريد... مزاح أو واقع أيوجد مثل هذا النص القانونى?!
فيل:

أنت ال تقصد ذلك...! ال?
روجر:

ها? ماذا إذن? هناك أمل... أعرف ذلك!
فيل:

الزواج عن بعد يقتضى ظروفاً معينة... ولكن فى مثل حالتك... روجر.
روجر:

نـعم! البــد أن تـعـقــد قـرانــنـا! هـذا هــو كل شىء! هـا! (ضـاحـكـا لـها) فـكل
شىء على ما يرام.

ملحن:
كن التحايل على كل القوان من خالل النصوص القانونية نفسها!

فيل:
ألو! روجر! مكثت وقتاً كافـيا باألسفل! وسنقرر صعودك إلينا مجدداً!...

(تسمع أصوات متداخلة وعالية فى مكبر الصوت فيل يضع السماعة)
روجر:

(يـتصل) فـيل! فيـل! ألو! هـنا بـاتـيسـكافى 17-26! هنـا بـاتيـسـكافى -26
 17... فيل! أجب!... التليفون مغلق! اللعنة!

امرأة:
وماذا اآلن?

روجر:
سيعيدونى إلى أعلى...

امرأة:
ـكان اجلحـيم فى األعلى! أنـاس كـثيـرون... كل منـهم أبـشع من اآلخر... ا

هنا أجمل بكثير.
قاتل:

تزوجوا! اعقدا زواجكما!
رجل:

مستحيل يا عزيزى... فهو حى... وهى ميتة..
قاتل:

أنت متعاطف معهما إذن...
رجل:

نـعـم... بـلـى أنـا مــيت... ال أمــلك غــيـر ذلك... (بـسـريـة) من ســيـعــرف لـو
دير...? عقدت زواجهما... ما عساه يقول... ذلك ا

قاتل:
ــديـر... مــديـر مـؤســسـة الـغــوص... الـعــظـيم... جـحــيم األعـلى... دائـمـاً ا
واألسـفل... يا لـهذه الـسعـادة القـليلـة التى تـنعـمون بـها وسـيحـددها هو...

إنه يحركنا كالدمى فى هذه الغواصة!
كلييانر:

هناك! انظروا!... السمكتان الكبيرتان...!
ملحن:

رء هنا بالسعادة... ماذا نريد أكثر من ذلك? البد وأن ينعم ا
رجل:

نعم... أنا سعيد هنا..
روجر:

كان هنا أجمل من فوق... أكيد... فا
قاتل:

هناك! ما هذا?
روجر:

نحن نصعد نصعد!
كلييانر:

كنا هناك للتو...

فيل:
(أصـوات مـتداخـلة) ألو انـتـبه! انـتبـه! روجر اخـرج اآلن! ولـكن من الـباب
دير أن الـكوة الـعلـيا مغـلقـة! البـاب الصغـير مـفتوح! الـسفـلى... أخبـرنى ا

(يظل اجلميع فى صمت طويل)
روجر:

ا غواصتك! ا تلحق بغواصة أخرى... ر هيا! اذهب! ر
قاتل:

(ينظر لروجر لبرهة) أشكرك! (يخرج من الباب الصغير).
فيل:

ـتـداخـلة (أصـوات عـاليـة مـتـداخـلة) اذهب مـن هـنـا! اذهب! (األصـوات ا
تــنـخـفض) روجــر? ألـــو روجــر! اصــعــد اآلن ألعــلى... بـــســرعــة! لن تــظل
األبــواب مـفــتــوحـة لــفـتــرة أطـول! (أصـوات مـتـداخـلـة مـجـدداً فـيل يـضع

السماعة) 
روجر:

(فى التليفون) انتظر! انتظر... (يضع السماعة ببطء)
امرأة:

يجب أن تقرر يا روجر... فاجلحيم باألعلى!
فيل:

(أصوات متداخلة) اذهبوا إذن! دعونى وشأنى! إنكم كالقراد! اذهبوا من
هــنــا! هــمـجــيــون!... روجــر? أمــازلت بــاألســفـل? روجــر? روجـر!... (يـقف
ــكـان? (صـمت ... تـغلـق األبواب) روجــر? هل غـادرت ا اجلـمـيع صـامـتـ
لـبـرهـة) الــشــكــر لــله!... لــقـد عــاد إلــيــنــا مــرة أخـرى. (يـتــنـهـد) آه. هـذا
ســيــجـلب الــكـثــيــر من الـبــشـر هــنـا (أصـوات مـخـتـلـطـة) اذهــبـوا من هــنـا!
الـــلـــعـــنـــة!... (يــضع الــســمــاعــة تــنـــزل الــغــواصــة ألســفل... مــوســيــقى

إلكترونية). 
امرأة:

ستبقى إذن? 
روجر:

نعم. سأبقى... ليس أمامى حل آخر غير البحث عن مأوى لديه..
امرأة:

ؤسسة... هذا هو احلل الوحيد... شىء رائع أن توجد مثل هذه ا
روجر:

نعم عظيم.
رأة) سك بـيد ا (روجر يـأخذ سكـينـاً من جيـبه وينهى حـياته... يـقف و
ــلـحـن يـعــزف مــارش الـزواج يــتــحـرك ــكن أن نـــتــزوج اآلن إذن. (ا  ...
اآلخـرون بـاستـثـناء الـسـريـالى فى طريـقـة احتـفـالـية خالل الـغـواصة...

ويجلسون بعد ذلك فى أماكنهم مرة أخرى).
كلييانر:

هناك! الطائر يحلق! إنه هناك... لقد أخبرنا كلىّ بكل شىء.
امرأة:

روجر! روجر! انظر هناك! انظروا جميعاً هناك! هناك! هل ترون ذلك?
روجر:

ـرأة ويـحـملـقـون عـبر غـواصـة أخـرى! (يـدور اجلـمـيع والـسريـالى حـول ا
الزجاج).

روجر:
القاتل! القاتل! قاتلنا العزيز!

ملحن:
قاتلنا يجلس فى الغواصة األخرى!

امرأة:
يجلس ويضحك! إنه يلوح لنا! هناك! (اجلميع يلوحون له).

روجر:
هاى! قاتل! برافو! برافو! برافو!

امرأة:
انظروا كم هو سعيد! انظروا إليه كم هو مشرق!

ملحن:
نعم... إنه سعيد هذا أمر واضح.

رجل:
لقد وجد غواصته.

سريالى:
رء كيف يساعد نفسه.. يجب أن يعرف ا

(موسيقى إلكترونية تنزل الغواصة أسرع)
فيل:

(أصوات عـالية متداخلة فى مكبر الصوت) ألو! روجر! أمازلت باألسفل?
اصـــعـــد! ســاعـــدنى!... هـــنـــاك الــكـــثـــيـــر من الـــنــاس... اذهـــبـــوا من هـــنــا!
ـتـداخـلـة فى مكـبـر الـصت تـصـبح أعلى) (مـتـشـكـكا) روجـر! (األصوات ا

روجر! روجر! (صوت فيل يصبح أخفض... مكبر الصوت يتوقف).
سريالى:

رء ـ فقط ـ كيف يساعد نفسه... يا له من همجى! البد أن يعرف ا

ستار
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ـســرحـيـة تــبـدو غـيــر مـبـررة > إن احلــوارات الـفــلـسـفــيـة فى ا
ـسـرحـيـة فـنـتـائـجـهـا ومــقـدمـة وتـمـثل عـبـئًـا عـلى احلــركـة ا

معروفة مسبقا. وهى تختلف عن حوارات هاملت مثال.
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> إن سـليمان احللبى ليس سفاحًا يقـتل جملرد القتل مثل حداية األعرج وليس موتورًا
يـقـتل لالنـتقـام مـثل هـاملت ولـيس سـياسـيًـا كالـشـرقـاوى يتـدبـر العـواقب قـبل اإلقدام

فيثقل العقل خطواته.
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سرحي جريدة كل ا
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د. محمد السيد إسماعيل
ليجى. اضى مسرحية أعقل يا دكتور للكاتب لين الرملى واخملرج مصطفى ا > كلية التجارة بجامعة اإلسكندرية عرضت األسبوع ا
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 فضاء النص وتقسيماته أتاح 
له تعميق البنية الزمنية

حــريــريـة تــشــلـهــا وتــشل عـقــلــهـا ألنه ـ
كـمــا تـقـول زوجــته فـتــحـيــة ـ يـقــول لـهـا
"الــلى عــاوزه تــســمـــعه ونــفــســهــا فــيه"
ـمكن تـأويل ذلك ـ عـلى مسـتوى ومن ا
آخـر ـ بالـتنـاقضـات الكـامنـة غالـبا ب
الشعار والـواقع أو ما يقال وما يحدث
بالفعل أو ب الوهم واحلقيقة بحيث
ا تـصبح هذه الـعالقة صـورة مصـغرة 

هو عام.
إن مــا سـبـق يـعــنـى تـأرجـح "لــيـلـى" بـ
طـرفى ثـنـائــيـة غـيـر مـحــلـولـة: الـصـدق
العـاجز (عـبد احلـليم) والـكذب الـقادر
عـلى الهيـمنة (يـاسر) وهو واقع دفـعها
ـ طــــيــــلــــة الــــوقـت ـ إلى االجنــــذاب إلى
ـــوذج "إيــــحـــاء" (الــــتـــصـــور الــــشـــرقى
لـلـغرب) الـتى اخـتـارت حريـة "اجلـسد"
ـا: هيه الـلى جـاتـلى بـرجلـيـهـا هوه "إ
? لـقـيت حـريتى أنـا كـنت أعـرفـهـا مـنـ
فى جـــســـمى لـــيه هـى تــبـــقـى أنــا? دى
مــشـــكـــلــتـــهــا مـــوش مـــشــكـــلـــتى زى مــا
حـبـيـتهـا زى مـا حـفـرتـلـهـا? أنت جـراند
سوفاج (تـخاطب احملـقق) باقولك هى

اللى سعت للغواية".
إن أزمـة "لـيـلـى" هى أزمـة االخـتـيـارات
ـــطـــروحـــة دائـــمــاً دون حـل نــهـــائى أو ا
حــــسم االخــــتــــيـــارات الــــتى تــــتـــعــــايش
وتـتـجاور جـمـيعـها ألنـهـا تعـبـر عن بنـية
مـجــتـمـعــيـة "هـجــيـنـة" ال يــتـجـاوز فــيـهـا
. وال يــــلـــغـى الالحق اجلــــديــــد الـــقــــد

السابق.
وفى الــــنـــهـــايــــة تـــدرك "لـــيــــلى" ســـراب
ـــة حـــيث تــــعـــلـــقـــهــــا بـــاألحالم الـــقــــد
تـكــتـشف أن الــعــروسـة (عــبـد احلــلـيم)
الـــتى ظـــلت تــــراقـــصـــهـــا فى مـــحـــاولـــة
الهـثة إلحـيـائهـا كانـت "مفـرغة الـهواء"
فتـتـركـهـا وتـتجـه لتـحـمل الـشـمـعـدانات
فى صـورة جــنـائـزيـة تـخـتــتم بـهـا رحـلـة
أوهـامـهـا وعـجــزهـا عن الـتـحـقق هـذه
الـرحـلـة الـتى لم يـنـتج عـنـهـا سـوى تلك
"الــكـــذبــة" ـ ابــنــتـــهــا من حـــافظ ـ الــتى
ظـلت تــتـراقص أمــامـهــا فى نـزوع حـاد
لتدميـر ذاتها وتدمير من حولها وهى
الـنـبوءة الـتى يـحـذر النص من وقـوعـها
على لسان الطـبيب فيما يـشبه حتمية
الـــقــانــون الــعــلـــمى "دى مــقــدمــات الزم
هـتــوصل لــنــتـايج الــعــلم بــيـقــول كـده".
واحلل الــعـبــثى الــذى يـقــدمه الـطــبـيب
هو أن تطولـها هى األخرى آفة العجز
ـا تعـرضت فى صـورة أكـثـر تـدمـيـرا 
له لــيــلى مـــنــذ الــبــدايــة لــكن الــصــوت
األكـثـر عـمـقـا طــبـقـا آلالت بـنـاء الـنص
يــــحــــيـــلــــنــــا إلى أنـه ال خـــروج مـن هـــذه
الـدائرة الـتى تـعيـد إنـتاج نـفـسهـا سوى
ـقدمـات ذاتهـا وإعـادة رؤيتـها بتـغـييـر ا

من جديد دون "تابوهات" مسبقة. 

مروراً بـتأمـيم قـناة الـسويس والـعدوان
الثالثى ومـا صاحب كل ذلك من أغان
وطـــنـــيـــة. كـــمـــا أتـــاح اصـــطـــنـــاع وجـــود
ــــرئى تــــعــــمــــيق بــــنــــيـــة احملـــقـق غـــيــــر ا
الشخصـية الدرامية حيث أصبح هذا
احملـــقق أشـــبه بــصـــوت الــشـــخــصـــيــات
الــــــداخـــــلـى الــــــصــــــوت الــــــذى يــــــعـــــرى
الـــشـــخـــصـــيـــة ويــــكـــشف ازدواجـــيـــتـــهـــا
وانــقــســامـهــا عــلى نــفــسـهــا فى صــيــغـة
أقـرب إلى مـا كـان يـسـمـيه صالح عـبد
الـــصـــبــور بـــالــذات "الـــنــاظـــرة" والــذات
بـوصفـهـا "موضـوعـا" لـلتـأمل وامـتداداً
لـهـذه احلـيـلـة الـفـنـيـة وتـطـويـرا لهـا يـتم
ــا بــوفــارى" بــوصــفــهــا اســـتــحــضــار "إ
مــرآة لـــشـــخــصـــيــة "لـــيـــلى" تـــرى فــيـــهــا
ـتـمـثـلـة فى نـفـسـهـا وتـتـأمل مـأسـاتـهـا ا
افــتــقـاد "احلب" الــذى يــشــبع رغـبــاتــهـا
احلسية والـروحية حيث ظـلت حياتها
محصـورة ب حـافظ ـ الزوج ـ الذى ال
ال واستغاللها كأداة يهمه غيـر جمع ا
لتحقـيق هذه الرغبـة إلى الدرجة التى
يـــخــــتـــلط عــــلـــيه األمــــر وال يـــســـتــــطـــيع
الـــتــفـــريق بــيـــنــهـــا وبــ الـــشــركـــة الــتى
يـبــشـره بــهـا عــلى بن عــيـوشــة: ( عـلى:
قـــوم أقف لف وتــعـــالى قــدامى (يـــنــفــذ
حـافظ) حضن كـبـير أوى أوى مـبروك
إنـت رئــــيس مــــجــــلس إدارة واحــــدة من
كـبريات الـشركات عـلى مسـتوى الوطن
الــعــربى وأفـــريــقــيـــا وأوعى تــطـــلــقــهــا/
حـافـظ: الـشـركـة!! عـلى: أل.. مـراتك)
وب "عبـد احلليم حافظ" الذى داعب
ـكن تفـسيـره على أحالمهـا وهو أمـر 
ــســتــوى اجلــمــعى لــكــنه ظل عــاجــزاً ا
عن إشــبـــاع رغــبـــاتــهـــا كــأنـــثى "لـــيــلى..
ــائــدة فى وضع إغــراء" تــتــمــدد عــلـى ا
ايوه على ا باكون با أنت مابتحـسش 
شط الـبـحـر الــرجـالـة بـتـبـقـى عـيـنـيـهم
هــاتـطـلع وأنت وال كـأنـك هـنـا مـفـيش
جـواك حــاجــة بــتـتــحــرك إيه حــجـر?!"
وبــــ "يــــاســـر" الــــذى يــــتــــاجـــر بــــاحلب
ويــجــعل مـن "جــوابــاته الـــغــرامــيــة" أداة
ـرأة ـ مــوضــوع الـغــزو ـ بـخــيـوط تــلف ا

ذلك عـلى بـن عـيــوشـة اخلــيـاطــة الـذى
يــهــتـف "ال ألعــداء الــشـــعب"! فى وجه
ــقــراطـيــة ومــردداً قـول ــنــادين بـالــد ا
ـــــســـــيح عـــــلــــيـه الــــسـالم "إلىّ إلـىّ يــــا ا
" وقـــول أبى ذر جـــوعـى يـــا مــــحـــرومــــ
الـغفـارى "عجبـت جلائع لم يـخرج على

الناس شاهراً سيفه".
يــنـقــسم فــضــاء الــنص إلى مــســتــويـ

ـــســــتـــوى األعـــلـى الـــذى يـــجــــلس فـــيه ا
ـــثالً ـ فـــيـــمــا ـــرئى  "احملـــقق" غـــيـــر ا
أتـصـور ـ الضـمـيـر اجلمـعى الـذى تقف
أمـامه الـشـخـصـيـات كـاشـفـة عن ذاتـهـا
ونـــوازعــهـــا وهــواجـــســهـــا فــيـــمــا يـــشــبه
ـــســـتـــوى األســفـل الــذى االعـــتـــراف وا
تــتــوسـطه شــاشــة "سـيــنــمـا" تــتــيح رؤيـة
ــوجه أو الــثــقــافــة الــرســمــيـة اإلعالم ا
الـــســائــدة فـى الــفـــتــرة الــتـى يــعـــاجلــهــا

النص.
وقــد أتــاح هــذا الــفــضــاء بــتــقــســيــمــاته
السابقة إمكـانية تعميق البـنية الزمنية
واختـصار مـداها الـتاريـخى الذى يـبدأ
ــلك" ويــنــتــهى بــنــكــسـة 67 من رحــيل "ا

"بياع جملة".
ــــــاضـى" ويــــــدين الــــــنـص إذن يــــــديـن "ا
ـــرحــلـــة الالحــقــة وال امـــتــداداته فى ا
يـــرى فــارقـــاً بـــيــنـــهـــمــا بـــعـــد عــمـــلـــيــات
ــعــقــدة الــتى أســفــرت عن االلــتــفــاف ا
وجـهــهـا تـمـامــاً فى الـسـبـعــيـنـيـات سـوى

فارق فى "الدرجة" وليس "النوع".
وتــــمــــثـل شــــخـــصــــيــــة الــــصــــاغ "حــــافظ
ـــــــــكـن أن نــــــــســـــــــمـــــــــيه صـــــــــادق" مــــــــا 
بـالشـخـصـيـة "الـواصـلـة" بـ الـعـهـدين
حـيث كـان مـديــر مـكـتب "الـبـاشـا" وزيـر
يعاد  23يولـيو لكنه لم احلربيـة وعلم 
ـــوقف" ســر يـــبــلغ وزيـــره وكــان هــذا "ا
اســـــــتـــــــمـــــــراره وقـــــــوتـه واقـــــــتـــــــرابـه من
"السـلطـة" فى الـعهـد اجلديـد التى ظل
عــلـى خــيـــانــته لـــهــا ـ هـى األخــرى ـ من
ــــكن تـــأويـــله خـالل ارتـــبـــاطه ـ الـــذى 
رمــزيـاً بـ "لـيــلى" سـلــيـلــة عـبــد الـرحـمن
بـــاشــا وهـــو ارتــبـــاط يــدفـع "مــهــره" أو
"ثــــمـــنـه" بـــإنــــقــــاذ الـــبــــاشــــا من قــــانـــون
اإلصـالح الــزراعى فال يـــؤخــذ مــنه إال
"النذر اليـسير" ويكون "مستشاره" فى

األدب ـ فـى عـــــــــمــــــــومـه ـ طـــــــــرح فـــــــــنى
لألسـئـلـة اخلالفـيـة وارتــيـاد لـلـمـنـاطق
ـســكــوت عــنــهــا وإعـادة الــشــائــكــة أو ا
تــأمل فــيــمــا اســتــقــر فى الــوعـى الــعـام
حــتى أصـــبح شــبــيــهـــاً بـ "الــبــديــهــيــات"
عنى آخر ـ علومة بالضرورة; وهو ـ  ا
ـا يـنبـغى أن "يـقـال" عـلى عكس طـرح 
الــــتـــاريـخ الـــذى يــــنــــحـــصــــر اهــــتـــمــــامه
الــــــرئــــــيــــــسى فـى طــــــرح مــــــا "قــــــيل" أو

"حدث".
من هـذه اخلـصوصـية الالفـتـة لطـبيـعة
األدب تتخـذ مسرحـية "بازل وان" التى
سرح العـائم من تأليف تعرض عـلى ا
ـــــبــــــدع د. ســـــامح وإخــــــراج الـــــكـــــاتـب ا
مــهــران حـيـث اجتـهـت إلى إعــادة تـأمل
ــــرحـــلــــة الــــدقـــيــــقـــة الــــفــــاصـــلــــة بـــ ا
لكى واجلـمهورى فى تاريخ العهـدين: ا
مـــصــــر احلـــديث لــــيس عــــلى طــــريـــقـــة
ـاضى والـتــحـسـر عــلـيه عـلى تـمـجـيــد ا
نـــــحــــــو مـــــا شـــــاع فـى أجـــــواء بـــــدايـــــات
الـــســـبـــعـــيــــنـــيـــات من كــــتـــابـــات روائـــيـــة
ومـسرحـية بل عـلى العـكس فإن "بازل
وان" تـســتـكــشف ـ وهــذا هـو اجلــديـد ـ
اآلليـات العـميـقة الـتى ظلت تـربط ب
"الـــــعــــــهــــــدين" مـن خـالل الـــــعــــــنــــــاصـــــر
االنـــــتــــهـــــازيـــــة الـــــتى أفـــــرغـت أهــــداف
ــــرحـــلـــة اجلـــديــــدة وتـــوجـــهــــاتـــهـــا من ا
مـضاميـنها احلـقيقـية وهى بذلك ـ أى
هذه العنـاصر ـ "تساير" العهد اجلديد
ــــعـــلــــنـــة وتـــســــعى ـ فى فى مـــقــــوالته ا
الـــوقت نـــفــسه ـ إلـى اســتـــعـــادة "بــنـــيــة"
اجملـتـمع القـد بـحـيث ال يعـود هـناك
فــــــارق "جــــــوهــــــرى" بـــــــ اإلقــــــطــــــاعى
والــرأسـمــالى الــوطــنى! ولــهــذا لم يــكن
عـجبا أن يـعود عبـد الرحـمن باشا إلى
سـرحـيـة بـعـد موته احلـيـاة فى نـهـايـة ا
كمداً فى بدايـتها صارخـاً بأنه الوحيد
الـذى انتـصر ألنه الـوحيـد الذى عاش
داخل اجلــمــيع ومــشى فى أعــصــابــهم
ـرض" الفرق وسرح فى دمـائهم "زى ا
بيـنه وبيـنهم ـ كمـا يقـول ـ إنهم "بـياع
سـريــحـة بـنـكــلـة وصـاغ" بـيــنـمـا كـان هـو

بازل
 ون

قراءة فى رؤية «النص»

ارس نـفوذًا تعـسفيًـا يسمه بـالدكتـاتورية وهـذا طبعًـا يقلل > إن الـكاتب هـنا 
ـسرحـيـة وقـدرتـها عـلى اإلقـنـاع.. لـكن هـذا االنفـصـال بـ ما مـن مصـداقـيـة ا
سرحية بأحداثها وما يفرضه عـليها الكاتب ليس كبيرًا بالدرجة التى تـقوله ا

كن أن تعتبر عيبًا خطيرًا.
سرحي جريدة كل ا
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> دحل  احلمام هو عنوان الرواية التى صدرت مؤخراً للروائى أشرف العوضى عن منشورات الدار للطباعة.

تأليف: 
مانفريد فيستر

ترجمة:
 أحمد عبد الفتاح

النص الدرامى 
 كشكل متعدد الوسائط

الـشــخـصــيـة الــدرامـيــة وحـركــاتـهــا ومـجـال
فــعــلــهــا يـجـب أن تـكــون الحــقــة بــالــضـرورة
هارات اإليحـائية لكل بـاحلضور البـدنى وا
ـــــثل عـــــلـى حـــــدة ولـــــكل إعـــــداد فـــــردى

سرح. خلشبة ا
يـشــيـر حتــلـيــلـنــا لــلـمــحـتــويـات الــتى تــشـكل
الـنص الدرامى كعالمـة متفـوقة إلى صفة
نـوعيـة أخرى للـنصـوص الدرامـية بـالطبع
تــــلك الــــصــــفـــة الــــتى تــــنــــشـــأ مـن الـــتــــعـــدد
الوسائطى: "الطبـيعة اجلمعية للعرض وال
يـجب أن نفهم تـقسيم الـعمل الذى بدأ فى
الـعـصــر احلـديث (الـذى مـيــز بـوضـوح بـ
ـنـتج الـتـوظـيــفـات اخملـتـلـفـة لــلـعـرض مـثل ا
البس ــمـثل وا ــسـرح وا ــؤلف ومــديـر ا وا
ومــصــمـــمى األقــنـــعــة ومــهـــنــدس اإلضــاءة)
بـــاعــــتـــبـــاره مـــعــــيـــارا تـــاريـــخــــيـــا. ومع ذلك
ــســرح لــلـنص يــفـتــرض جتــســيــد خـشــبــة ا
الدرامى مـشاركـة فى العـرض الذى يـجمع
الـنوع الذى ال يتـوفر فى النـصوص األدبية
اخلـالـصـة. فــفى اجملـال الـعـادى لألحـداث
تـتطابق هذه الطـبيعة اجلمـعية للعرض مع
شــــــــكل جـــــــمـــــــعـى فـى الـــــــقـــــــلـق مـــــــا دامت
وضوع ألن الـنصوص األدبـية داخلـة فى ا
كال الـعـنـصـرين يــؤثـران بـشـكل مـبـاشـر فى

بنية النص الدرامى.
رتبطة المح ا وعندما نتحـدث بنيوًيا عن ا
بــــالـــنــــصـــوص الــــدرامــــيـــة (تــــداخل أنــــســـاق
االتـصال الـداخلـيـة واخلارجـية واالسـتقالل
النسبى وخاصيـة تعدد الوسائط والطبيعة
اجلمعية للعرض والتلقى) جند أنها صفات
ـكن أن تــنـطــبق عــلى أنـشــطـة األداء غــيـر
األدبـى. وبــــالـــــطــــبع إذا أمـــــكن وصف األداء
بـأنه قيـام فرد أو مـجمـوعة بـنشـاط إلسعاد
مـجـمــوعـة أخــرى فـإن الــدرامـا تـنــتـمى إذن
إلى هـــــذا الــــتـــــقــــســــيـم مــــثـل األلــــعــــاب ذات
ــنــافــسـات الــريــاضــيـة الـقــواعــد الــثــابـتــة وا
وأشــكــال الـــلــعب احلــر والــطـــقس. فــكل مــا
تتسـاوى فيه هذه األشـياء هو الـطبيـعة غير
ــبـــاشــرة فى عالقــتـــهــا بــالــعـــالم الــواقــعى. ا
وهـذا يحـدث من خالل دمج نسـق االتصال
الــــداخـــــلى فـى نــــسـق االتــــصـــــال اخلــــارجى
(الذى يـقـدم فى الـدرامـا حلـقـة الـوصل ب
احلقـيـقة واخلـيال) مـن خالل التـمـييـز ب
ـــتــــفـــرجـــ ومـن خالل تــــأكـــيـــد ـــؤديـن وا ا
الــــفـــــارق بــــ الــــدرامـــــا وأشــــكـــــال اإلنــــتــــاج
االقــتـصــادى لـتــعـطــيل الـعالقــات الـزمــانـيـة
ــكـــانـــيــة فـى احلــيـــاة الـــيــومـــيـــة الــعـــاديــة وا

وتضم قواعد وإصطالحات خاصة.
هـذه األنـشـطة األدائـيـة تـتـرابط جـزئـيا مع
بـعضهـا البـعض كخـطوة تقـدميـة فى سياق
عملية تطوير عامة. لذلك تُستخدم اللعبة
ـنـظـمـة بـاعـتـبـارهـا مـصـدراً جـنـيـنـياً غـيـر ا
(أصـيالً) لـكل األنـشطـة األخـرى فى تـطور
ادة الـفرد وقـد يـفـسر الـطـقس تـاريخـيًـا ا
التاريـخية الـعرقيـة  للدرامـا. ولعل أضعف
صـلـة بـنـيـوية مـوجـودة بـ الـدرامـا والـلعب
ــنـــظم هــو أن األخـــيــرة ال يــجب أن غـــيــر ا
تـكــون شـعـبــيـة بـالــضـرورة  وال حتـتـاج إلى

مشاهدين وليست لها قواعد ثابتة.

لـدرجــة أن األداة تـصـبـح جـزءًا من مالبس
الـشخـصيـة أو العكس  –كمـا فى احملاكاة
الـسـاخـرة  –وقـد تـكـون الشـخـصـيـة بـعـيدة

تمامًا عن مالبسها التى هى أدواتها.
ويـــشــيـــر مـــعـــيـــار تـــصــنـــيـــفـــنـــا األخــيـــر إلى
ـمـيـزات الـتى تـنـطـبق عـلى مـخـتـلف طرق ا
يز ب علومات وفى هذا السياق  نقل ا
ــتـنــحـيـة الـعــنـاصــر الـســائـدة والــعـنــاصـر ا
ـعـلـومــات خالل فـتـرة زمـنـيـة سـواء نــقـلت ا
ـتـدة أم أن هـنـاك مـعـلـومـات جـديـدة قـد
نُـقــلت. والـفـرق بــيـنـهـمــا نـسـبى رغم ذلك
ألن اإلقـــرار بـــتــخـــصـــيص عالمـــة مـــعـــيـــنــة
إلحدى هذه الـتقسـيمات يـعتمـد على طول
ـسرح الحـظـة. ألن إعداد خـشـبة ا فـترة ا
فى ســـيـــاق مـــشــهـــدى مـــغـــلق هـــو الـــســـائــد
ـسرح عمـوما بـينـما يـكون إعـداد خشـبة ا
فى سـيـاق النص كـكل (تـغـيـر التـقـطـيع ب
تنحى. ويقوم تركيب فصل ومشهد) فهو ا
هـذا اجلزء مـن الرسم الـبـيانى عـلى الـقيم
ـيول العامـة وحدها ففى عدد الـنسبية وا
كـبـيـر من الـنصـوص احلـديـثـة أمكن تـغـيـير
ـــــســــرح واإلضــــاءة جتــــهـــــيــــزات خــــشـــــبــــة ا
وتـصــمـيم الـديــكـور وحتـويــلـهـا مـن عـنـاصـر

سائدة إلى عناصر متنحية.
عـايير مـقولـتنا وقـد حددت تسـجيل هـذه ا
ـــتـــعــــدد الـــوســـائط بـــأن الـــنص الــــدرامى ا
يــحـــتــوى عــلى مـــعــلــومــات أكـــثــر من الــنص
ــــكن أن يــــتــــحــــدد احملــــتــــوى األدبـى. فال 
ـتفـوقة "النص األدبى" الشـفاهى للـعالقة ا
من الــنـص الــثـــابت بـــالــكـــتــابـــة وحــده ألنه
ـناظرة تغـيرات الـلغـوية ا يـوجد عـدد من ا
مــجــهــولــة لـــكل من الــعــنــاصــر الــســائــدة -
الـتـرتـيل ودرجــة احلـركـة وفـعـالــيـة احلـبـكـة
سرحيـة واستخدام الوقفات.. إلخ - فى ا
الـتى تـقـدم من خالل الـتجـسـيـد الـشـفاهى
مثل. ومادامت الشفرات للنص بواسطـة ا
الشـفاهـية والـسمـعيـة والبـصريـة جزءاً من
ـعـلـومـات الـتـفـاضـلـية ـوضـوع فـإن هذه ا ا
تـــكـــون أكـــبـــر عـــمـــومـــا ألن أدق تـــفـــاصـــيل

"الــشـفــرة الــرمـزيــة" الــتى تــقـوم عالمــاتــهـا
عــلى مــجـمــوعـة اصــطالحــات اعـتــبـاطــيـة.
وهــــذا يــــعــــنـى أن الــــعالقــــة بـــــ الــــعالمــــة
ـدلــول غـيــر حتـريــضـيـة. ورغم ومــوضـوع ا
ذلك فـإن الـغـالـبـيـة الـعـظـمى من الـعـالمات
ــنــاظــرة اخلــاضـــعــة لــلــشــفــرات الـــلــغــويــة ا
والــشــفــرات غــيـــر الــلــفــظـــيــة ســواء كــانت
دلـول بشكل وضـوع ا مؤشـرات مرتبـطة 
عــضـــوى أو بـــشــكل جتـــاورى أو أيــقـــونــات
ـــدلــول من حـــيث كـــونــهــا تـــمــثل مـــوضــوع ا

تشبهه.
ـــتــفـــوقــة فى ولــذلـك فى إطــار الـــعالمــة ا
النص الدرامى أن الـشفرات ذات درجات

تفاوتة تفعَّل بعضها البعض. الترتيب ا
بــيـنـمـا تـمــثل الـشـفـرات الـلــغـويـة نـسـقًـا من
رتبـة التى تضمن مستوى عالياً القواعد ا
من الـــوضـــوح فـى عـــمـــلــــيـــة اإلرســـال أمـــا
ـؤثرات غيـر الشـفاهـية واأليقـونات فـإنها ا
تـــصـــبح أكـــثــر غـــمـــوضـــا. وهــذا يـــؤدى إلى

اختالفات واضحة فى التفسير.
ورغم ذلك يتحول الـتجاوز األفقى خملتلف
ــــاط الـــــشــــفــــرة خـالل نــــسـق االتــــصــــال أ

اخلارجى إلى تسلسل هرمى رأسى.
ويـظــهــر الـنـص كـعالمــة أيــقـونــيــة مـتــفــوقـة
حتــدث بــداخــلــهـــا عــمــلــيــة نــقل الــعالمــات
اإلشارية والرمـزية التى جتسدت وحتولت
ــــــوذج خــــــيــــــالـى التــــــصــــــال واقــــــعى. إلـى 
ـتـفـوقـة وتـتـحـدد هـذه الـعالمـة األيـقـونـيـة ا
فى ذاتها من خالل شفرات ثانوية شاملة;
ــــعـــــنى تــــعـــــدد اإلصــــطـالحــــات واألنــــواع
األدبيـة والدرامية  –يتم نقلـها عبر قنوات

مفتوحة على النصوص الدرامية.
رسل ومـعيـار التـقسيـم الثالـث ينشـأ من "ا
يز تخـيل للمعـلومات" أو بـبساطة إنـنا  ا
بـــ "الـــشـــخـــصـــيـــة" و "الـال شـــخـــصـــيــة "
البس بـالشخصـية كما ولـذلك ال ترتبط ا

سرح مثال. ترتبط األدوات بخشبة ا
ومع ذلك حتـدث تغـيرات فى هـذه العالقة
نـتــيـجـة ارتــبـاط األداة بـشــخـصــيـة مـعــيـنـة

مـسـتـبـدال بشـفـرات سـمـعـية غـيـر شـفـاهـية
ــــؤثـــرات مــــثل الــــضــــوضــــاء الــــواقــــعــــيــــة وا
ـــتــــعــــارف عـــلــــيــــهـــا (الــــرعـــد الــــضـــوئــــيــــة ا
ـــثل ــــوســـيـــقـى. وبـــا واألجـــراس... إلخ) وا
ــضــمـــون الــبــصــرى نــفـــسه لــلــنص يــقــدم ا
الــدرامى بــاعــتــبــاره عالقــة فــوقــيـة وكــأنه
تــركــيب بــنــيــوى لــشــفــرات فــرديــة مــرئــيــة.
مثل وأهم هذه األشياء  قامة ومالمح ا

وتصـميم الـرقـصات وجتـميع الـشـخصـيات
البس واألدوات وحجم وشكل واألقنـعة وا
ـسـرح نفـسهـا واإلضـاءة والديـكور خشـبة ا
فى الــنـهـايـة. وتــتـكـامل هــذه اجملـمـوعـة من
ـــكـــونــات فـى الــنـص الــدرامـى بــاعـــتـــبــاره ا

نسقًا ذا عناصر بنيوية مستقلة.
لـقـد قـدمــنـا فى شـكل رسم بــيـانى ذخـيـرة
الــشــفــرات والــقــنــوات الــتى تــســتــخــدم فى
الـنــصــوص الــدرامــيـة. ومــعــيــار تــصـنــيــفــنـا
األول مــــأخــــوذ من بــــنـــيــــة حـــواس اإلدراك
الــبــشـــرى. وكــمـــا الحــظـــنــا آنــفـــا أن أغــلب
الـنصـوص الدرامـيـة قدمت خـيارًا واضـحًا
لـلقـنوات الـسمـعيـة والبـصريـة بيـنمـا ظلت
حــواس الــلـمـس والـشم والــتــذوق فى حــالـة
ـــثــــال الـــوحـــيـــد نـــشــــاط مـــتـــقـــطـع. ولـــعل ا
الســتـخــدام حــاسـة الــلــمس هــو مـســرحــيـة
ــســرح احلى "اجلـــنــة اآلن" الــتـى قــدمــهـــا ا
ـشـاركـة ـشـاهـدون  عـام  1968حـيث دُعى ا
مثل فى مشهد ضخم ثم دفعوهم بعد ا
ذلك إلى اخلـــروج إلى الــشــارع. وألن هــذه
القـنـوات نادرا مـا تنـشط فـإنهـا تـوضع ب
أقـــــــواس فـى الــــــرسـم الـــــــبـــــــيـــــــانى. وإن أى
تـصنـيف آخر لـلـمعـلومـات التـى تنـتقل عـبر

هذه احلواس قد حذفناه.
ط الـشـفرة ومـعـيـار الـتـقسـيم الـثـانى هـو 
ـــســـتــخـــدمـــة. ألن مـــا يـــتالءم عـــلى نـــحــو ا
سـيمـيوطـيقى فى هـذا السـياق هو الـفصل
ب الشـفرات الشـفاهية وغـير الشـفاهية
والـتـقــسـيم األصـغـر لـلـشــفـرات الـشـفـاهـيـة
إلى شــــفــــرات لـــغــــويـــة وشــــفــــرات لـــغــــويـــة
مناظرة. فالشفرة اللغوية  –عموما  –هى

ـوقف الـدرامى واحلوار تـدفـعـنا مـعـايـيـر ا
عـنـد حـذف الكالم غـيـر الـتـمـثـيلى  –نـسق
االتصال الوسـيط - إلى تعريف النصوص
الـــدرامــيــة بـــأنــهــا أشــكـــال تــاريــخـــيــة مــثل
ـونولوج الدرامى فـى قصائد "تـينسون" و ا
"بــــروانـــنـج" فى الـــعــــصــــر الـــفــــيـــكــــتـــورى أو

كتوبة كلية فى شكل حوارى. الروايات ا
ـكـنـنا من ورغم ذلك هنـاك مـعـيـار واحد 
خاللـه الـتـمـيـيـز بـ هـذه األشـكـال األدبـية
ـتـعـددة الـوسائط فى والـدرامـا: الطـبـيـعة ا
تـــقــد الــنـص الــدرامى. فــالـــدارمــا كــنص
مــؤدى ال تـســتـخــدم الـشــفـرات الــشـفــاهـيـة
قـارنـة إلى النـصـوص األخرى بل فـقط بـا
تـــســـتـــخــدم أيـــضـــا الــشـــفـــرات الـــســمـــعـــيــة
ـعـيار والـبـصـريـة فى نص مـتـناغم  ,وهـو ا
ــثل نـقــطـة االنـطالق فى أى الــهـام الـذى 

حتليل سيميوطيقى للدراما.
يز "يـانسن" ب "تصميم النص " ثل  وبا
ـيـز "بـانـيـنى" ـشـاهـد" و كـمـا  و"تـصـمـيـم ا
"التركـيب الكـتابى"  وب "الـتركيب الـفعلى

سرح". على خشبة ا
يـنـظـر كـال الـتـعـريـفــان إلى الـنص الـدرامى
بـاعتباره نصـا مجسدًا فى مـشاهد بحيث
نطوق شفاهيًا أحد مكونات يكون النص ا
ـسـرح. هـذا الـنص اجملــسـد عـلى خــشـبـة ا
ـسـتـويـ من خالل ـكـن تـمـيـيـز هـذين ا و
اخـــتـالف درجـــات الــــتـــنــــوع والـــثــــبـــات ألن
ـــنـــطـــوق شـــفــــاهـــيـــا مـــادام ثـــابـــتـــاً الــــنص ا
بـالكتـابة يـظل ثابـتا على نـحو تـاريخى أما
مــضـــمـــون الــتـــجــســـيـــد فى مــشـــاهـــد عــلى
ـتــغـيـر  –وهى ــسـرح يــكـون هــو ا خـشــبـة ا
حـــقـــيـــقـــة ظـــهــــرت بـــوضـــوح فى الـــعـــروض
احلـديثة للـكالسيكيـات والعروض التى لم

كتوب. تعدل بشكل جوهرى فى النص ا
ــكن إن مــســـتــوى الــتــقــد فـى مــشــاهــد 
تـقسـيـمه إلى عـنصـرين من خالل إضـمار
مــعـيــار الـثــبـات فى مــقـابل مــعـيــار الـتــغـيـر.
األول عــنـــاصـــر الــتـــجــســـيـــد عــلـى خــشـــبــة
ـــــســــرح وهى إمــــا أن تـــــكــــون مــــطــــلــــوبــــة ا
صــــــراحـــــــة فى الـــــــنص األدبـى أو تــــــكــــــون
مـتضـمـنه فيه بـوضـوح على األقل. والـثانى
أن تـــكــــون تـــلك الــــعـــنـــاصـــر هـى مـــكـــونـــات
ـسرحى وهى مضـافـة بـواسطـة الـعـرض ا
مــكـونــات مـوجــودة دائــمـا فى كل الــعـروض
ألن الــتــمــثــيل الــبــدنى (احلــضــور الــبــدنى)
احلـقـيقى لـلـنص مـتـعدد الـوسـائط يـضيف
عـلومـات للنص األدبى. دائمًـا فائضـا من ا
ـــــزدوجـــــة وقـــــد نـــــتــــــجت هـــــذه الـــــصـــــورة ا
لـلـنـصـوص الدرامـيـة من نـوعـ منـفـصـل

من التفسير:
الــتــفـــســيــرات األدبـــيــة اخلــالـــصــة لألسس
الـشـفـاهــيـة لـلـنص الـثـابت ومـخـتـلف أنـواع
الـتقد والـتجـسيد لـلنصـوص على خـشبة

سرح. ا
ــا ال شك فـيه أن الــنـصـوص الــدرامـيـة و
تــــمـــتـــلـك الـــكـــفــــاءة لـــتـــنــــشـــيط كـل قـــنـــوات
احلــواس الــبــشـريــة. فــعـبــر الــقــرون كـانت
الــــــعـــــروض الـــــدرامـــــيـــــة مـــــقـــــصـــــورة عـــــلى
الــــنـــصــــوص الـــتى تــــســـتــــخـــدم الــــشـــفـــرات
الـسـمـعـيـة والـبـصـريـة وحـدهـا. واالسـتـثـناء
الـوحـيـد من ذلـك هـو الـتـطـور احلـديث فى
سـرح الـطقـسى الـذى يـجرب فى مـسـألة ا
شاهـدين للمـمثلـ فى العرض مشاركـة ا

وما يتعلق بحاستى الشم والتذوق.
ـهـيـمـنـة هى الـلـغة إن الـعالمـة الـسـمـعـيـة ا
ـــــا يــــكـــــون هــــذا مـــــصــــحـــــوبًــــا أو ولـــــكن ر

 النصوص
الدرامية

تمتلك الكفاءة
لتنشيط
 كل قنوات
احلواس
البشرية
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ثل لكل األدوار يفكك
اخلطابات اجلليلة بـ «الهُزء»

حافظة مرسى مطروح.  > د. أحمد مجاهد يفتتح فى 22 ديسمبر اجلارى فعاليات مؤتمر أدباء مصر والذى ينعقد هذا العام 

فى مهرجان شبرا 

مـســئـولـة عن تـلك الـفـعــله الـتي فـعـلـهـا زوجــهـا مـعـهـا وأنـهـا كـانت
ضحـية مـثلهـا تمامًـا عندمـا لم تفق إال وهى فى الفـراش - وعند
هدأ الصراع بينهما تخبرها بأنها أتت إليها بورق الكوتشينة تلك
اللـعـبة الـتى حتـبـها الـزوجـة وهـنا تـبـدأ الـصديـقـة فى قراءة ورق
ـة) وتـخـبر الـزوجـة أنـها الـكـوتـشيـنـة (عـلى طريـقـة األفالم الـقد
ـائة عام وعندما تقرأ لنفـسها الورقة تفاجأ أنها ستعيش قرابة ا
ؤلـف صالح كـرامه واخملـرج خـليل سـتـموت قـريـبًـا هذا مـا أكـده ا
تــمـام عــنـدمـا خــرجت الـصــديـقـة وبــعـد بــرهـة من الـوقـت نـسـمع
صراخـها نـفهم من هـذه الصرخـة أنهـا ماتت فى حـادثة مـا وعند
سـماع الـزوجة هـذه الصـرخة تـضحك ضـحكـة هسـتيـرية مـتذكرة
مـشــهـد اخلـيـانـة مـتـرنـحـة ثم تـسـقط عـلى األرض إعالنًـا بـنـهـايـة
العرض (اهتم اخملـرج خليل تمام بالعمـق النفسى للشخوص ومن
ـا هـنـا كـانت خـطـوطه اإلخـراجـيـة مـعـبـرة وذات عـمق ودالالت 
ــتـــلــقى يـــتــعــايـش مع احلــدث دون مـــلل فى اإليـــقــاع بــرع جــعـل ا
ـمــثـلـون فـى أداء أدوارهم ولـعل الـتــوظـيف اجلــيـد إلمـكـانــيـاتـهم ا
ـسرح الفـنـيـة هو الـذى خـلق هذا الـتـناغـم الواضح عـلى خـشبـة ا
بـدايــة من وفـاء عـبـد الـسـمــيع وعـبـد الـنـاصــر ربـيع وحـتى أمـيـرة
النشار وعالء عبد احلى السينوغرافيا جملدى ونس جاءت بطلة
ــوسـيــقى إعــداد مـحــمــد عـزت الــذى قـرأ من أبـطــال الــعـرض ا
الـنص قــراءة جـيـدة فـتـعــامل بـحـسـاســيـة يـحـسـد عــلـيـهـا فـجـاءت
وسـيـقى مـتـمـاشـيـة مع احلـدث خـاصـة في أوقـات الـصـراع ب ا
أبـطال الـعرض (الـتصـاعـد النـفسى) فى الـنـهايـة قدم خـليل تـمام

شاهدة. عرضًا جيدًا يستحق ا

تعميق
الشخصيات
كان أحد
اهتمامات
اخملرج
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حاول مرة أخرى
عـــرض "حــــاول مـــرة أخــــرى" تـــألــــيف اإلمـــاراتـى صـــالـح كـــرامـــة
واإلخـراج خلـليـل تـمام قـدمـته فـرقـة قـصـر ثـقـافـة شـبـرا اخلـيـمة
يـبدأ الـعـرض فى إحـدى الـغـرف - سـيدة مـحـتـجـزة حلـ احلكم
تـهمـة فيهـا بقـتل الزوج فـور مشـاهدته فى فراش فى قضـيتهـا وا
الزوجـية يـخونهـا مع صديقـتها هـذا الزوج الذي كـانت حتبه وتثق
فــيه ثــقــة عــمــيــاء - تــبــدأ ذروة الــعــرض واحلــدث عــنــدمــا يــأتى
ـع من قـبل احملكـمة للـدفاع عـنهـا محـاوالً إيجـاد لغة احملامى ا
ـظلم الذي للحـوار بيـنهمـا وإيجـاد حيلـة للـخروج من هذا الـنفق ا
لـيه عليها احملامى وضعت نفسهـا فيه ولكنها تـأبى أن تقول ما 
معترفة تمام االعتراف بأنها بالفعل هى قاتلة زوجها انتقاما منه
رات وعـنـد زيارة احملـامى لـها عـلى  فـعلـته الـدنيـئـة وفى إحـدى ا
تجر) الذى مارس معها احلب يحكى لها تلك احلكاية (صاحبة ا
ـتـجــر حـتى فـوجئ بــزوجـته وابـنـته فى أحـد اخملـازن اخلــاصـة بـا
تجر الـذى سهوًا ترك مـفتوحًا ولم يـفطنا يـظالن عليه من بـاب ا

لذلك فى هذه األثناء.
وبـعـد أن يـنــتـهى من حـكـايـته تـوهـمـه الـزوجـة بـأنـهـا تـواقـة لـرجل
فقود وبالفعل يجاريها احملامى متماشيًا مع هذا يعطيهـا احلب ا
ـغـاير تـمامًـا عـندمـا نـهرته اإلحسـاس إلى أن يـفاجـأ بـرد فعـلـها ا
بـشـدة ورمـت به عـلى األرض فى مــشـهـد رائع مـن الـزوجـة (وفـاء
عبـد الـسـمـيع) واحملامى (عـبـد الـنـاصر ربـيع) مـوجـهـة إلـيه أقبح
األلـفاظ نـاهره إيـاه مؤكدة لـه أنه مثل كل الـرجال وأنـها إذا مرت
بـنــفس الـظــروف مـرة أخــرى سـتـقــتل زوجـهــا مـرات ومــرات هـنـا
يـتـدخل احلـارس (عالء عـبـد احلى) فـاحتـا بـاب الـغـرفـة لـدخـول
برر الدرامى نـفس الصديـقة اخلائـنة (أميرة الـنشار) وال نـدرى ا
لذلك - حـوار طويـل يدور بـينـهـما لـيس له عالقـة باحلـدث ولكن
حتاول الـصديقـة فى نهـاية هـذا احلوار إقـناع الـزوجة بـأنهـا غير

 السينوغرافيا
كان
 لها دور
البطولة
فى العرض

> إن مـسرحيـة سليمـان احللبى حتـاول أن تناقش قـضية االحـتالل الغربى لـبلد عربى
وهى ال حتاول أن تناقشها من وجهة نظر عصرية أو عربية بل هى حتاول بحياد تام أن

تعرض وجهتى النظر.
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سرحي جريدة كل ا

15 من   ديسمبر 2008 العدد 75

رأة فى األغانى الفولكلورية» للباحث محمود فضل ويناقشها عبد احلميد حواس ود.سميح شعالن. ناقشة دراسة «ا > يتم مساء اليوم عقد ندوة خاصة بقصر ثقافة اجليزة 

24

عايدة  سيدة أمريكا الفرعونية .. فى حلبة النار

 أول 
العروض التى
قدمتها
 دار األوبرا
صرية عام ا

1901

وهنـاك عـرض آخـر لـعايـدة فى بـلـغـاريا ..
اكـتفى مـا كتـبه الكـاتب الشـهيـر بابى الزيو
عنه وعن مسـرح حلبة الـنار الذى يقدم به
الــــعـــــرض حتت عــــنــــوان  " هــــنــــا األوبــــرا

التاريخية عايدة .. فى النار:
" أطلق فرانـكو زيفارلى صيحته لتنطلق من
وسط حلبـة النار .. وتخـرج العرض القد

ـأخــوذ عن الـتــراث الـفــرعـونى " اجلـديــد ا
عــايــدة " .. لــتــتـجــلـى نـســمــات الــتــاريخ مع
تـطـورات احلـاضر والـتـكـنـولـوجـيـا احلـديـثة
ـا غير لـتكون صـفحة مـسرحيـة جديدة ور
ــســرح الــبــلــغـارى .. مــســبــوقــة فى تــاريخ ا
ــر مـرور فــعــايــدة لــيــست عــرضــا عــاديــا 
الـــكــرام دون أن نــتــوقف عــنــده ونــتــأمــله ..
ا تـرويه قـصة عـايدة ونـتسـاءل مـعه .. هل 
ر به هذه األيام ..?.. ا  اخلالـدة عالقة 
وفــنــيـا فــقـد كــان زيـفــارلى مــوفـقــا .. لـيس
فقط فـى اختـيـاره لـعايـدة كـنص ومـوسـيقى
.. ولـكنه أيـضا قـد وفق بـاختـيـاره جملمـوعة
لك العرض منها ايدوك كوموليزا فى دور ا
ـالمح شـــديــدة وفـــيـــولــيـــتـــا أورمـــانــا ذات ا
الــشــرقــيــة فـى دور عــايــدة .. والــوســيم ذو
المـح الـهــادئــة روبــيــرتــو أالجـانــا فى دور ا

راداميس وبقية أبطال العرض.. 
ونـعـود إلى لـيـزا دايـجل صـاحـبـة الـكـلـمات
ــأثــورة .. الــتـى أرادت أن حتــيى مــســرح ا
روكى هـيل أقرب األمـاكن لقـلبـها .. وتـعيد
له ازدهــاره .. بـعـرض جـديــد ومـخـتـلف ..
فــــــراحت تـــــبــــــحث عـن عـــــرض يــــــحـــــظى
باالهتـمام واالحترام .. فاختارت عايدة ..
ـا فيـها من إعـجاز .. واحـتفـظت واحتفت
أيضا بـالنص الذى أعده أوجوستو ميريت
.. وأعـدت عـنه الـعـرض .. ولـكـنـهـا تـخـلت
ـوسيقى عن موسيـقى فيردى واسـتعانت 
ـوسـيـقى الـبارع ألـتـون جـون ذلك الـفـنـان ا
ومـوسيـقاه الـتى يقـدمهـا فى عرض عـايدة
األمـريــكى بـبــرودواى .. ويـجـســد الـعـرض
جـيــسـيــكـا فــيـردى فى دور أمــنـريس أخت
ـلك وتألـقت بشـدة خاصة فى انـفعـاالتها ا
.. وكـــذلك ـــتـــفــرجـــ ـــســـيـــطـــرة عـــلى ا ا
فــــرنــــســــيــــا وورد فـى دور عــــايـــدة .. ذات
الئـكى الــذى ال يـخــلـو من احلـدة الــوجه ا
والـشــدة عـنـد احلــاجـة وشــارك أيـضـا فى
هــــــذا الـــــتــــــألق بــــــراين فــــــورتـــــ فى دور
رادامـيس ..  وقد أثـنى الـكـثيـر من الـنـقاد
على موسـيقى ألتون جون اجلديدة وأكدوا
أنــهــا عــبــرت وبــقــوة عن روح عــايـدة وروح

وعظمة الفراعنة .

لويس ماكـسويل وأسطورة هولـيود صوفيا
لـوريـن والـثــانـيــة بـإنــتـاج اســكـتــلـنــدى عـام
ـهـا لألول ومـسـرحـيـا  فــمـنـذ تـقـد 1987
مرة وال تخـلو مسـارح العالم من عـروضها
.. وتـقـدم حـالـيـا فـأكـثـر من مـكـان وبـأكـثر

من شكل ولون شرقا وغربا ...
وقـد بـرعت كـثـيـرا كـلـوتل بـونـر فى أدائـهـا
لـدور األمـيـرة الــنـوبـيـة عــايـدة .. وظـهـرت
وكأنهـا فى مهمة عـاجلة إلنـقاذ العالم من
كارثة .. مسخرة مشاعرها اجلياشة التى
ـــكــنـــهــا أن حتــتـــوى الــكـــرة األرضــيــة ..
وكيف أخلـصت فى حبها احلقـيقى للقائد
ــصـــرى رادامــيس الــذى لــعـــبه بــاقــتــدار ا
أيـضــا مـاثــيـو فاليـن وكـأنــهـا مـبــاراة تـنس
ذات مسـتـوى رفـيع وشاركـهـمـا محـلـقا من
بــعــيــد الــقــديــر كــيــفن جــورتــزن.. وكــانت
هنـاك رسـالـة أخـرى غـيـر تـلك الـتى أشار
إلــيـــهـــا تــيم .. وهـى أن نــهـــر الــنـــيل ذلك
ــائى الــذى يـشق الــصـحــراء هـو اجملـرى ا
ـــصــــريـــ .. وقـــد تــــألـــقت ســـر حــــيـــاة ا
ـــصــمــمــة ســوزان جــاوسى فى جتــســيــد ا
ذلك الــــنــــهــــر وروحـه من خـالل  قــــطــــعـــة
نــسـيــجــيــة حـريــريــة ضـخــمــة وانـبــعــاثـات
دخـانـيــة دقـيـقـة .. جــعـلت دهـشـتــنـا تـزيـد

وتزيد "...
ولــيــنــدا وولــفـــيــرتــون الــتى كــتــبت عــايــدة
اجلــديــدة  صــاحــبــة اخلــمــســ عــامــا ..
والتى أطلق عـليها اجلمهور األمريكى قبل
ــدهــشـة .. الــنــقــاد لـقـب مـلــكــة الــروائع ا
فـقبل مـشاركتـها فى كتـابة عايـدة .. كتبت
يـزة من روائع برودواى لـينـدا مجـموعـة 
الـتـى تــصـدرت أفــضـل وأجنح إنــتــاج هـذا

سارحه.  الشارع العريق 

ـرة انـتـقل بـاشـا خـديــوى مـصـر .. وهـذه ا
إلى الـــقــاهـــرة مع أســرته .. وكـــأنه إيــذان
مـنه بـبقـائه بـها حـتى وفـاته .. وقد أوصى
ــصـر قــرب مـنــطــقـة األهــرامـات بـدفــنه 
التى شـهدت العديد من إجنازاته .. والتى
ـصرى كـما ـتحف ا كان مـن بيـنهـا إنشـاء ا
ذكـــرنــــا من قـــبل .. والــــكـــشف عن حـــدود
ة حتى عام  2000 قبل مديـنة منف القـد
ـيـالد .. وكـذلـك كـشف مــقــابــر مـنــطــقـة ا
سقارة والـكشف عن مقبرة خفرع ومنطقة
ـتـوســطـة بـ مــنـطـقــة أبـيـدوس ــقـابــر ا ا
ـــعــابــد ومــنـــطــقــة طـــيــبــة .. واكـــتــشــاف ا
الـعظـيـمة فى إدفـو ودنـدرة وله اكتـشـافات
كـبـيرة أيـضـا فى مـنـطـقة الـكـرنك وأهـمـها

معبد الدير البحرى ... 
حتى كان عام  1867عندما طلبه اخلديوى
ــصــرى .. واتـفق مــعه عــلى كــتـابــة أوبـرا ا
تـعـبـر عن مـصـر وحـضــارتـهـا وأقـنـعه بـأنه
الـوحيـد الـذى يـسـتطـيع كـتـابـة قصـة تـعـبر
عن ذلك .. فولـدت أوبرا عايدة على يديه
.. وفى شـتـاء عـام   1878اخـتـار أوجـاست
أحـد األمــاكن .. وقـام بـحـفـره بـيـديه وقـام
ببـناء مـقبـرة أطلق عـليـها مـقبـرة أوجاست
مـاريت وأوصى بـدفنه جـثـمانه بـها .. وفى
ربـيع عام  1881اعتل بـشدة وأصيب بـفقد
بـصـر كـلى تـقـريـبـا .. ورحل بـعـدهـا بـفـترة
ـــصـــر وجـــيـــزة و دفــــنه فى مــــقـــبـــرتـه 
تــنــفـيــذا لــوصـيــته .. ويــقـال أن احلــكــومـة
الـفـرنسـيـة قـد نقـلت اجلـثـمان إلى فـرنـسا

ولكن ال يوجد دليل يؤكد ذلك ...
قدمت عايدة كـثيرا سينمائيا ومسرحيا ..
فــقـدمت ســيـنــمـائــيـا مــرتـ .. األولى فى
إنتـاج أمريـكى عام 1953 وجسـدها الـنجم

والـــتــصــمــيم .. وأدهــشــته رســوم احلــجــر
الـذى اكــتـشــفه شـامــبـلــيـون وتـوقـف عـنـده
كــثــيــرا .. وكى يــعــرف أكــثـر اهــتـم بـتــعــلم
الـلغتـ الهيروغـليفـية والقـبطية .. ووضع
بــعـــد ذلك أول قــامــوس لـــغــوى لــلــحــروف
وأشـكالها والـكلمـات ومعانيـها للغـت سنة
ــتـحف بــولـونـيــا  لـكـنه ووضـعه  1947 .. 
ـتـحـف الـلـوفـر الـشـهـيـر .. نـقل بـعـد ذلك 
وكانت رحـلته األولى إلى مـصر عام 1850
مع بـعـثــة أرسـلت من قـبل مــتـحف الـلـوفـر
من أجـل الـبــحث عـن مـخــطــوطــات كــتـبت
بـالـلـغـات الـقـبـطـيـة والـسـريـانـيـة والـعـربـية
واإلثيـوبـية .. وبـعد الـقلـيل من الـنجـاحات
غيـر اجملزية .. أبى أجـوستـو أن يعود إلى
فـــرنـــســـا خـــالـى الـــوفـــاض .. فـــراح يــزور
ـصرية .. والـتى اكتشف ناطق األثـرية ا ا
فـيهـا القلـيل .. وذهب إلى منـطقة  مـعابد
مــتـهــدمـة تــوقع أن تـكــون بـهــا الـكـثــيـر من
ـنــطـقـة هـى سـقـارة الـكــنـوز وكــانت تـلـك ا
ـقــابـر وقــد اكـتــشف مــجـمــوعـة مـن أهم ا
اخملـــتـــبــئـــة حتت الـــرمــال والـــتى أدت إلى
اكــتــشــافــات أخــرى عــظــيــمــة .. كــمــا أنه
اكـتـشف اآلالف من الـتــمـاثـيل الـفـرعـونـيـة
الـذهــبـيــة والــبـرونــزيـة .. وقــد كــشـفت له
هذه االهـتـمـامـات  أن هـنـاك الـعـديد من
الـقـصص والـروايـات اإلنـسانـيـة الـعـظـيـمة
وراء هـذه احلــضـارة الـعـريــقـة .. وكـشـفت
عن دور الـفـراعــنـة االجـتـمـاعى والـثـقـافى
العمـيق وتأثيره هذا الدور فى البشرية ..
وبــعــد عــدة ســنــوات عــاد إلى بالده .. إال
أنه لم يـسـتــطع أن يـبـتـعــد طـويال .. فـعـاد
إلى مــــــــصـــــــر مـــــــرة أخـــــــرى عـــــــام 1858
السـتكـمال مـا بدأه بـاالتفـاق مع إسمـاعيل

" بـ احلـقــيـقـة واألســطـورة .. وفى لــيـلـة
هــامـة يــلـتــقى فــيــهـا الــتـاريـخ بـالــدرامـا ..
وتـــــتـــــوقف فـــــيـــــهـــــا األنــــفـــــاس .. ونـــــقف
مشدوهـ أمام عايدة .. ونـتساءل .. لقد
سـبق تقـد هذه التـحفـة اإلنسـانيـة مئات
اليـ فى العالم .. رات .. وشـاهدها ا ا
فـلـمـاذا لم نـتـعلم مـنـهـا احلب وحـكـمته "..
كـان هـذا جزءاً صـغـيراً من حـديث مـطول
لـلمخـرجة االسكـتلنـدية " إليـزابيث دايجل
ـدينة ـها لـعرض "عـايدة "  "  أثـناء تـقد

روكى هيل ...
توقفت عن كـلمات إليزابـيث أو ليزا.. كما
حتب أن يـنــادوهــا.. وتـأمــلت ذلك الــفــكـر
والـثقـافـة الغـزيرة الـتى كـانت وراء الروائع
واإلجنـازات والـتى وهـبـتـنـا إيـاهـا األجـيـال
السابقة .. وأدركت كم أن للثقافة والتزود
بدع واألكثر أنها بالعـلم أهميته فى خلق ا
تــكــشف لك مــا هــو مــكــنـون بــداخــلك وال
تـعــرف عــنه شــيـئــا.. إن االطالع والــتـزود
يــدفع مــا بـــداخــلك لــلــخـــروج  فــيــتــبــلــور
ويتـوهج ويصبح إبـداعا .. وهـذا ما حدث
مع أوجـــاست مـــاريت الـــذى أنــبـــتت لـــديه
عـايـدة ولـكـنــنـا أغـفـلـنـاه كــثـيـرا .. واكـتـمل

اإلبداع عند فيردى ...         
وعـايـدة بـصيـغـتـهـا األولى عرضـا أوبـرالـيا
مصرى الـنشأة حيث يحـكى قصة مصرية
يـونانـيـة فـرعـونـيـة عن عايـدة وحـبـيـبـها ..
وعايدة أمـيرة إثيوبـية .. قدمت إلى مصر
صرى راداميس .. وأحبت قـائد اجليش ا
وخـيـرته بـ حـبـهـا وبـ خـدمـته لـفـرعون
مـصــر.. ولـكى تــكـتـمل احلــبـكـة الــدرامـيـة
فــــقــــد أحــــبـت أمــــريس أخت الــــفــــرعــــون
رادامـيس أيـضـا .. وحـاربت عـايـدة بـقـوة
من أجل الـــفـــوز به  .. فــهـل ســيـــنــتـــصــر
احلـب ..? وهل ســيـــؤثــر ذلك االنـــتــصــار

على أمة بأكملها..?... 
وتـعـد أوبرا عـايـدة هى أول العـروض التى
ة صـرية الـقد عرضت فى دار األوبـرا ا
عام  1901بعد إنشائها .. ولذلك فهى من
ـصـريـة ولكـنـها أهم العـروض األوبـرالـية ا
قدمت ألول مـرة فى مصر عام  ..1871ثم
يالنـو عام  1872وتـعددت مرات قـدمت 
ـهــا بـعــد ذلك.. واحلـقــيـقــة الـتى ال تـقــد
نـذكـرهــا وال نـتــذكـرهـا أن عــايـدة  مـبــنـيـة
ــصـــريــات عـــلى ســـيــنـــاريــو كـــتـــبه عــالـم ا
الــفــرنــسى أوجــاست مــاريـت والــذى يــعـد

األب الشرعى لهذا العمل اخلالد ... 
وأوجــــــاست مــــــاريت  (1881 – 1821هــــــو
عــالم أثــرى فــرنــسى مــاهــر .. وهـو عــالم
مصـريات هام فى تاريخ مصر وقد وضع
ـصرى بالقاهرة حجر األسـاس للمتحف ا
 ZGôŸG ∫ÉªL≈.. فـى صــــــــغـــــــره أحـب وعـــــــشـق الــــــــرسم
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ـسـرح تـسـتـحق  18عـامــاً مـرت عـلى جتـربـة نــوادى ا
الـتـوقف أمـامـهــا ورصـد مـا يـعـتــرضـهـا من مـشـكالت
ــسـرحــيـة فى بـاعــتـبــارهـا واحــدة من أهم الــتـجـارب ا

مصر اآلن.
"مسرحنـا" استطلعت بعض اآلراء حول ما تعانيه هذه
ـــكــنــهــا ــقــتـــرحــات الــتى  الـــتــجــربـــة من مــشــاكـل وا

تطويرها ودفعها إلى األمام.
فى رأى الـــكــاتـب يــســـرى اجلـــنــدى أن جتـــربـــة نــوادى
ـسـرح أهم ظـاهـرة مسـرحـيـة فى مـصـر وهى أيـضاً ا
ـــســـرحى فى األقـــالـــيم ســـتـــكـــون حـــامـــيـــة لإلبـــداع ا
ـبــدعــ بـدون بـاعــتــبـارهــا تــعــبـر بــحــريـة عـن ذوات ا

وصاية من أحد.
يـسـرى اجلــنـدى أبـدى تــخـوفه من قــيـام الــدولـة بـرفع
يـدها عـن دعم اخلدمـة الـثـقـافيـة فى مـصـر وتـقـليص
سـرح وأن االهتمـام بالنوادى اهـتمامـها بها خـاصة ا
ـا سـيـحدث يـصـبح مطـلـبـاً مـهـماً وضـروريـاً لـلـتصـدى 

مستقبالً. 
اجلندى طالب شـباب النوادى باالعتماد على أنفسهم
قدمة إليهم الية ا ساعدات ا بشكل كبيـر وتقليص ا
من الدولة حتى ال تكون هناك وصاية على إبداعهم.
ن اخلشـاب تتعلق بغياب شكلـة التى يرصدها د. أ ا
سـئـول سـرح من قـبل ا الـتخـطـيط اجلـيد لـنـوادى ا

ـشروع يفـقد مـعنـاه واألهداف الـتى أنشئ ا جـعل ا
من أجــلـهـا فــالـنــوادى حتـمل االسم فــقط مـجـرداً من
احملــتــوى الــذى أراده لـــهــا صــاحب فــكــرتــهــا د. عــادل

العليمى.
يـــقـــول اخلـــشـــاب إن اإلجنــــاز الـــذى حـــقـــقه نـــادى
مـسـرح األنـفـوشى بـحـصـوله عـلى جـائـزة أفـضل عـمل
جـماعى فى مـهـرجان الـتجـريـبى عن عرض "كالم فى
ســرى" لم تــتم االســتــفــادة مــنه رغم أنه حــدث كــبــيـر

وهذا يسبب إحباطاً لكل العامل بالنوادى.
هـنــاك مـشــروع لـتــطـويــر جتـربـة الــنـوادى تــقـدم به د.
ـسرح يقول عنه: "إنه يتضمن ن اخلشاب إلدارة ا أ
إنـــشــاء نـــادى مـــســرح مـــركـــزى فى كل مـــوقع ثـــقــافى
ويـكون له كـيان ثـابت يقـدم عروضه من خـالل أعضاء
الـنادى أنفسـهم ويزاول أنشـطة أخرى تثـقيفيـة وفنية

تستمر بال انقطاع.
ــشـروع? قــال: "وافق عــلـيه ســألـته مــاذا  فى هــذا ا
رئــيس الــهـيــئــة الـســابق د. أحــمــد نـوار ولــكن لألسف
حـتى اآلن لم أسـمع عـنه شـيـئـاً وقـد تـكـرر نـفس األمر
ـشـروع مع الـنـاقـد عـبـد الـنـاصـر حـنـفى الـذى تـقـدم 
ـشروعان ـسرحيـة للنـهوض بـالنوادى وا اجلمـاعات ا

ؤرخ يقص األحداث > ألفريد فرج ليس مؤرخـا بل هو كاتب مسرح. وا
كــمــا هى بـصــرف الـنــظــر عن الـبــواعث الــتى أدت إلــيـهــا وخـصــوصًـا

البواعث النفسية التى ال يستطيع أن يضع يده عليها بشكل موثق. 8
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بدعون يرصدون السلبيات ا

 18سنة نوادى.. حلظة من فضلك!
 عزت زين 

وظـف ونتمنى من د. أحـمد مجاهد اآلن فى ثالجة ا
النظر فيهما من أجل تطوير النوادى".

إن عدم وجود نسق تنظيمى وخطط واضحة من إدارة
ــســرح إلنــتـــاج الــعــروض هــو أهم مــشـــكــلــة فى نــظــر ا
اخملــــرج عــــزت زين فـــــمــــا يــــحــــدث  –فـى رأيه - هــــو
ـواقع مــبـادرات فــرديـة لــبـعض األفــراد فى عــدد من ا
سرحى طـوال العام ومن الضرورى أن يـكون اإلنتـاج ا
ــصـاحــبــة بــشـكل دورى وأن تـقــام الــورش واألنــشـطــة ا
ـهـرجـان الـتى ال تـعـد مـنـاسـبـة جـيـدة ولـيس فى فـتـرة ا

إلقامة الورش.
وعـلى عـكس مـا يـطـالب به الـكـاتب يـسـرى اجلـندى
من تـقلـيص لـلـمـيـزانـيـات يطـالب الـنـاقـد مـؤمن خـلـيـفة
بــزيــادتــهــا إلى خــمـســة آالف جــنــيه لــكل عــرض حـتى
يـــســـتـــطــــيع شـــبـــاب الـــنــــوادى تـــقـــد جتـــارب جـــيـــدة
ونـســتـطـيـع مـحـاســبـتــهم عـلى مــا قـدمــوه كـمــا يـطـالب
خلـيـفة بـضـرورة االهتـمـام باخـتـيار الـنـصوص ويـقـترح
. جلنة تقوم بهذا العمل وترشيح النصوص للمخرج
ـؤلف عز درويش مع نوادى ثالث مشـكالت يرصدها ا
ـسـرح هى عدم االسـتقـرار عـلى مواعـيـد ثابـتة إلنـتاج ا
ـيــزانـيـات تـفـاقم ــهـرجـان ضـعف ا الـعـروض وعـقـد ا
ـا يعوق واقع الـثقـافية  البـيروقـراطية والـروت فى ا

بدع عن تقد أعمال جيدة. الفنان وا
ـؤلف والـشـاعـر أحـمـد زيـدان أن فـرق الـنـوادى ويـرى ا
تعمل من خالل جمـاعات غير مسـتقرة تواجه مشاكل
فـى عـــدم وجــود أمـــاكـن لـــلــبـــروفـــات وعـــنـــدمـــا تـــقــدم
دة ليلـة أو ليلت وبـالتالى ينعكس أعمالها يـكون ذلك 
ــبـــدعــ الــذيـن ال يــجــدون هـــذا األثــر الــســـيئ عـــلى ا

سوئى قلة من أقاربهم تشاهد عروضهم.
ـمثل الـسـكنـدرى يـقول محـمـد عـبد الـصـبور اخملـرج وا
إن الروت والـتعسف اإلدارى يهـدد جتربة النوادى فى
ـواقع يعـتبـرون شبـاب النوادى ـسئـولون عن ا مقـتل فا
دخالء عــلـيــهم وهـذا يــرجع لــعـدم وجـود أمــاكن ثــابـتـة
لفرق النـوادى ويطالب د. أحمد مجاهـد بتوفير مكان
ارسة نشاطها بشكل جيد. لكل فرقة حتى تستطيع 
نـــفس األمـــر يـــطـــرحه اخملـــرج والـــكـــاتب يـس الـــضــوى
ويطالب بتـوفير مكان لكل نادى مسرح وحترير أماكن
دنى ألن ـعلقة من سيطرة األمن والدفاع ا العروض ا

سرح وأنشطته. ذلك له تأثير غير إيجابى على ا

 محمدعبدالصبور

 أحمد زيدان

 يسرى اجلندى

 عز درويش 

ن اخلشاب  أ
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اجلندى
يعتبرها
حائط صد
ويطالب
بتقليص
ميزانيتها

مشروع
اخلشاب وناصر
فى ثالجة
وظف ا

ومطلوب إنقاذه
على وجه
السرعة

> أراد ألفريد فرج أن يصنع من سليمان احلـلبى بطالً تراجيديًا بالتأكيد على
نـقـطـة ضـعـفه فـهـو كـمـا يـؤكـد - سـعـد  أحـد رفـاقه من األزهـر - مـصـاب بداء

التعاظم.. ال يقتل أقل من كليبر وال يشتم أقل من الشرقاوى.
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سرحى «غير مخصص   للجمهور العريض» للمخرج هشام جابر. دينة فى بيروت شهدت مؤخرا تقد العرض ا  > خشبة مسرح ا

ترجمة:
هشام عبد الرءوف

سرح اليهودى.. مرة أخرى ا
درويش
األسيوطى

آخر األقدار 

من األمور التى ال يـد لك فيها .. اسـمك .. وفصيلة
دمك .. وأشــيــاء كــثــيــرة أخــرى .. لـكـن حــ تــكـون
كـتـوبة عـليك ـسـرح فإن األقـدار ا واحـدا من كـتاب ا
تزيد واحدة .. فيصبح اخملرج الذى يتصدى لعملك
واحـدا من األقـدار الـتى ال راد لـهـا .. وخـاصـة إذا لم

تكن من الكتاب أصحاب النفوذ .
نتج سرح ا فيسـتطيع أحد الكـتبة أن يفرض عـلى ا

ال اخملرج فقط .. بل والنجوم أيضا 
لـكن أمـثـالى من الـسـاكنـ وراء شمس الـصـعيـد قد
يــجــد إعالنــا عن عــمــله دون أن يــؤخــذ رأيه فى من
يقدمه . وال فى التعديالت التى تدخل عليه أيضا .
وألن النـقاد - أو من يـسمون أنـفسـهم هكذا -ال وقت
لـديـهم لـقـراءة الـنـصـوص  فـإنـهم سـوف يـتـنـاولون
سـرح هو ما كتبه العرض بـاعتبار أن ما يـقدم على ا
ــســـكــ  وهم لم يــأخـــذوا فى احلــســبــان ــؤلف ا ا
ـصرية فى اإلخـراج  والتى تـتجلى أولى العـبقـرية ا
ؤلف  ـا كتـبه ا مالمـحهـا  .. فى احلذف واإلضـافة 

وكأن النص مجرد مسودة حلساب البقال . 
ـاذا ال أعــرف أنك سـوف تــقــول لى - فى نــفــسك - 
ـهـام تــلـجــأ لـلــقـضـاء ..? أقــول لك .. إن لـدى مـن ا
احلياتية والفكريـة واإلبداعية ما يجعل وقوفى أمام
وقف الذى احملاكم ترفا ال أحتمله ...!! ناهيك عن ا
وظف جتـاه أعمالى .. والتى سيأخـذه صغار كبـار ا
ستـحـرم من الـدخــول فى  رحـمة الـكـتـبـة . لذلك ال
أمـلك إال الـدعاء بـأن يرزقـنا الـله مخـرجا مـسرحـيا

حقيقيا . 
ـصرية ـسارح ا أذكـر ح طـالب عمـنا ألـفريـد فرج ا
بحـقه .. و أن تـدفع له حـقه .. تـصـدى أحـد الـكـتـبة
ــسـئــولــ حــيـنــهــا عن فــرق األقـالــيم فــأوقف كل ا
األعــمـال اخلـاصـة بـالــكـاتب الـكـبــيـر والـتى أدرجـهـا
اخملـرجــون فى خــطـطــهم ومــشـاريــعــهم بـحــجـة أن
ؤلف الذى ميزانيـة الفرق ال تتحمـل ما يطالب به ا

ال يشبع من أموال . 
الـية فى مصر إلى ومن األقدار التى أضـافها وزراء ا
أقـدار الكـتـاب .. الـتـقديـر اجلــزافى لـلـضـرائب عـلى
ـؤلـف .. وكـأنهـم من أشهـر الـراقصـات .. فرغم أن ا
صالح احلكومـية التابعة لهـا مســارح وزارة الثقافة ا
ـــنــبع .. إال أن فى مـــصــر تـــخــصـم الــضـــرائب من ا
مـــصــلـــحــة الـــضــرائب الـــتى ال تــفـــرق بــ درويش
ا األسـيوطى وروايح .. تـطـالب درويش األسيـوطى 

يثبت سداده ما عليه من ضرائب . 
خــيل إلّى مــرة ..  أن الــتــوقف عن الــكــتــابــة يـكــفى
نغصات ..!! لكننى اكتشفت أن للخروج من جحيم ا
اخلـروج من هـذا اجلـحـيم يـتـطـلب اخلـروج من هذا
ـتـيـسـر  لى على ـا كـان هـذا من غـير ا الـوطن .. !! و
األقل  فيبدو أن اخلروج من احلياة هو احلل .. لكن

وت هو آخر األقدار .. لألسف .. ا

لكنه يـشير إلى نقاط ضعف عديدة
انـطـوى علـيـهـا هذا الـعـمل. من هذه
الـــــنـــــقــــاط عـــــدم وضـــــوح الــــفـــــكــــرة
ـــســـرحى األســــاســـيـــة فـى الـــعـــمـل ا
والـطـريـقة الـروتـينـيـة الـتى تبـدأ بـها
ـشـاهد الـتـسـعـة وهى الـطـرق على ا
ـــقــابــلـــة بــوجه مـــتــجــهم الـــبــاب ثم ا
ســـــرعــــــان مـــــا تــــــنـــــسـط أســـــاريـــــره
وإمــــكــــانــــيـــــة الــــتــــنـــــبــــؤ بــــاألحــــداث
ـــــســـــرحـــــيــــة والـــــتـــــطـــــورات خالل ا
ومــنـــاقــشــة حـق الــفــرد فـى اخــتــيــار
تــــوجه احلـــبـس!!.. وهـــنــــاك أيـــضـــا
ــشـــاهــد اإلفـــراط فى االنــفـــعـــال وا
الــعـاطــفـيــة وسـهــولـة تــغـيــيـر الــبـطل
ألفكاره رغم سـنوات عمره الـثمان
والــتى يـفـتـرض أن تـكـون قـيـدًا عـلى

عتقدات.  سرعة تغيير ا
ـــتــوالــيــة لــكن أمــام هـــذه الــعــيــوب ا
تـوجـد مـزايـا عـديـدة مـنـهـا احلـيـويـة
مـثل العجوز يـتحرك بها التى كان ا
ـسـرح وأسـلوب األداء عـلى خـشـبـة ا
واألهم من ذلـك أن اخملـرج قـدم لـنا
مـسـرحـيـة كـومـيـدية تـرسـم الـبـسـمة
عــلـى شــفــاه احلـاضــريـن لــتـنــســيــهم
قـلـيالً مـا يعـانـون مـنه بـسـبب األزمة
االقــتـــصــاديـــة الـــتى تــأخـــذ بــخـــنــاق
بريطانـيا والعالم عـمومًا.. ال غرابة
ــسـرحـى الـذى فى هــذا األســلــوب ا
ــــجـــــد فى الـــــيــــهــــود ويـــــدعــــو إلى
حتــــســـــ صــــورتـــــهم وأنــــهـم بــــشــــر
عـــــاديـــــون.. مـــــســـــاكـــــ فـــــفى وقت
مــــتــــزامن كــــان يــــعــــرض عـــلـى آخـــر
مـــســـارح لـــنــــدن مـــســـرحـــيـــة تـــاجـــر
الـبـنـدقـيـة لشـاعـر اإلجنـلـيـزية األول
ولـــيـم شـــكــــســـبــــيـــر والــــذى يــــهـــاجم

راب اليهود. ا
ــا أنـه ال تــوجـد فــرصــة لــلــعــبث فــطــا
ـعاجلة بـجوهر الـرواية. وهـنا جلأت ا
ــســرحــيــة والــتى قــامـت بــبــطــولــتــهـا ا
جــورجـيـنـا ريـتش إلى أسـالـيب عـديـدة
منـها الـتركيـز على جـو التـعصب الذى
ساد البنـدقية ضد اليـهود وكما حاول
معاجلة األحـداث بأسلـوب يسخر من
الـــعـــداء لــلـــســـامـــيـــة الــذى حـــفـــلت به
سرحية عـلى حد تعبير نفس الناقد ا

البريطانى.

ـــــــســــــرح وال يـــــــزال احلـــــــديث عـن ا
الـيهـودى مـسـتـمـرًا بـاعـتـبـاره وسـيـلة
لترويج أكـاذيب اليهود أو على األقل
لـــــتـــــحـــــســـــ صـــــورتـــــهم فـى أعــــ

الشعوب غير اليهودية.
ـــســـرحـــيــات وكـــالـــعــادة مـــا تـــكـــون ا
اليهوديـة تنطوى على نواحى ضعف
عـديـدة يـتجـاهـلـهـا النـقـاد أحـيـانًا أو
يــعــتـرفــون بـهــا ثم يـلــتـمــسـون الــعـذر
ا ـمثـلـ - ور ـؤلف وا لـلـمخـرج وا
ـــســرح عـــمــال اإلضـــاءة ومــوظـــفى ا
أيضًا - من هـذه العيوب باعتبار أن

الغاية تبرر الوسيلة.
ــسـرحى يــهـدف ـا أن الــنص ا فـطــا
إلـى الــتــعـــبــيـــر عن مــعـــانــاة الـــيــهــود
اليـ مـنهم ـسـاكـ الـذين مـات ا ا
حــــرقًـــــا فى مــــعـــــســــكــــرات الــــنــــازى
وتــــعــــرضــــوا لــــلــــعــــذاب عــــلى مــــدار
تــــاريـــخـــهـم.. فـــكل شـىء مـــقـــبـــول!!
ـــثـــال الـــذى نـــتـــنـــاولـه الـــيـــوم هــو وا
مسرحية "زيارة إلى مستر جرين". 
فى البداية يـشير الناقـد البريطانى
بــنــدكت نــايــتــجــيـل لــظــاهــرة مــهــمـة
ـرة الـثـانـية الـتى لـلـغـايـة وهى أنـهـا ا
ـسـرحـية ال يـثـبت فـيـهـا أن احلـيـاة ا
تـــعـــرف الـــسن.. وال تــــتـــوقف عـــنـــد
.. أثـــبت ذلـك فى مـــطــلع الـــثـــمـــانــ
سرحى "ردى العام احلـالى النـجم ا
دوتـــــريـــــسـن" ابن الـ  83عـــــامًـــــا فى
مـسرحـيـته الشـهـيرة "حـيـاة قصـيرة"
والــتـى قــام فــيـــهــا بــدور بـــائع الــلــ

العجوز "جون أوبرى".
ــمـثل والــيــوم يـأتى واريـن مـيــشــيل ا
ابـن الــثـــانــيــة والـــثــمـــانــ من خالل
ستر جرين" والتى مسرحيـة "زيارة 
يقـوم فيـهـا بدور مـستـر جرين ورغم
صعوبة هـذا الدور كما يـقول الناقد
الـــبــريـــطـــانى - فـــقــد أداه مـــيـــشــيل
نتهى احلـيوية والرشاقة وبطريقة
مـقـنـعـة لـلـغـايـة حـتى لـيـظن من يـراه
أنه لـم يتـجـاوز اخلـمـسـ من عـمره
.. ومن ولـيس فى الـثـانـيـة والـثـمانـ
يراه يذهل مـن أن يكون هـذا الشيخ
قـــادرًا عــلى تـــمـــثــيل نـــفس الـــعــرض
لـعـدة شهـور دون كـلل أو ملل أو دون
أن يـــصــاب أداؤه بـــالــتـــرهل بـــســبب
تكرار التمـثيل حيث يسعى للتجديد
فى الـدور رغم احلـفـاظ عـلى خـطه
األســاسى. وكل ذلك يــحــتــاج جــهـدًا
ـــــا ال يـــــســــتـــــطـــــيـــــعه من شـــــاقًــــا ر
يـــصـــغــرونـه ســنـــا بـــعــشـــر ســـنــ أو

عشرين سنة.
ويـــبــدو أن مـــيـــشـــيل يـــهـــودى أيـــضــا

وألن الــســـائق حـــكى صـــغــيـــر الــسن
فـــإن الـــقـــاضى أفـــرج عــنـه واكــتـــفى
بــتــوقــيع عــقــوبــة فــريــدة من نــوعــهـا
عــلى الـسـائق الــصـغـيـر روسى الـذى
ـثل يــهـودى  آخــر كـمـا قـام بــدوره 
يـــــبــــدو مـن اســــمـه وهــــو "جـــــدعــــون
تـيرنر" كـان العـقاب عـبارة عن إلزام
روس بــزيــارة جــرين مـرة أســبــوعــيًـا
ـوت. وبـعد لرعـايـة شـئونه إلى أن 
ـــســـرحـــيــة أن روس ذلك تـــكـــشـف ا
يهودى أيـضًا مثل مـستر جرين وأنه
شــاذ جـنــسـيًــا وأنه مــتـزوج من فــتـاة

غير يهودية أجنب منها طفالً.
ـــســرحـــيــة بـــشــكل وتـــدور أحــداث ا
واحــــــد وهى عــــــبـــــارة عـن تـــــســــــعـــــة
مـشاهـد مـقسـمـة على فـصـل تـبدأ
كـلـهـا بـطـرق روس لـلبـاب فى زيـارته
ـسـتـر جـرين.. وفى كل األسـبـوعـيـة 
مـــرة يـــســـتـــقـــبل جـــرين روس بـــوجه
مـقــطب وعــبــارات جــافـة ثـم يـذهب
ــــــرور الــــــوقـت بــــــعــــــد أن كـل ذلـك 
يـتـذكـر جـرين أن روس يـهـودى مـثـله
وأن شــيــئــا مـــا يــعــيــد الــزوجــة الــتى
رحـــــــــــلـت إلــى الــــــــــعـــــــــــالــم اآلخــــــــــر.
ويـسـتــعـرض الـنـاقـد الـعـقـدة عـنـدمـا
يكـتـشف مـستـر جـرين شذوذ روس.
وهــنـــا يـــتــوقف عـن الــســـرد حــتى ال

سرحية. يكشف نهاية ا

بدليل إندفـاع الناقد الـبريطانى فى
ـلل اإلشــادة به بـشــكل يـبــعث عــلى ا
واالسـتـيـاء (لـدى غـيـر الـيـهـود طـبـعًا
فـــقــد أشــار إلـى أنه لم يــجـــد فــرقًــا
بـ مــيـشـيل الــذى يـقـدم مــسـرحـيـة
"زيــارة مــســتــر جــرين" حــالــيًــا وبــ
مــــيـــشـــيـل الـــذى عـــرفـه الـــنـــاس فى
شــخــصـــيــة آلف جــارنــيت فى عــهــد

التليفزيون األبيض واألسود.
وبــــعـــد هـــذا الــــفـــاصـل من اإلشـــادة
ـمثل الـعـجـوز الذى والـتمـجـيـد من ا
يتحدى الـسن يبدأ الناقد فى سرد
ــسـرحـيــة فـيــشـيـر ســريع ألحـداث ا
إلى أنـــــــهــــــا عــــــبـــــــارة عن إعــــــادة أو
ـســرحـيـة بــنـفس االسم "ريـبـرتــوار" 
سرحى (الـيهـودى على ما لـلكاتـب ا
يـــبـــدو) جـــيف بـــارون عــرضـت عــلى
ــــســــارح األمــــريـــكــــيــــة فى مــــطــــلع ا

اضى. ستينيات القرن ا
سرحيـة "فكاهية" - وسنعود إلى وا
هـذه الـكـلمـة بـعـد ذلك - تـدور حول
تــــاجــــر يـــهــــودى بــــخـــيـل يـــعــــيش فى
نـيـويــورك هـو مــسـتــر "جـرين" الـذى
يـــــعــــوم مــــيــــشــــيـل بــــدوره.. وحــــسب
سرحية فقد لقيت زوجته أحداث ا
- بــعـد حــيــاة زوجـيــة اسـتــمـرت 59
عـامًا - مـصرعـها فى حـادث بسبب
سيارة مسرعة وأفلت هو بأعجوبة.

اذا يتجاهل النقاد  
نقاط الضعف

 فى مسرحيات الكتاب
مثل  واخملرج وا

اليهود?
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ـهـمـة الـتى قـدمـها من بـ األعـمـال ا
حــمـدى طـلـبـة عـلى مـسـرح بـنى مـزار
مــــــســــــرحــــــيــــــة "طــــــقــــــوس اإلشـــــارات
والـتحـوالت" للـكـاتب السـورى الراحل
ســعـــد الــله ونـــوس ورغم حتـــفــظــات
الــــبــــعـض عــــلى تـــــقــــد هــــذا الــــنص
ـــديــنـــة فــقـــد حــقق جلــمـــهــور هــذه ا
العرض جناحًـا جماهيريًـا كبيرًا نفى

تمامًا مقولة "اجلمهور عايز كده".
أسس حمدى طـلبة فرقـة مسرح بنى
مـــــــزار عــــــام  1985وفـى عـــــــام 1986
أسـس أول نـــــادى مــــــســـــرح فـى هـــــذه
ـديـنــة وقـدم من خالله الــعـديـد من ا
الـــعــروض الــتى حـــصــدت كـــثــيــرًا من
اجلـــوائــز فـى مــهـــرجـــانــات الـــثــقـــافــة

اجلماهيرية.
ه فى ســــألــــته عـن مــــعــــنى تـــــكــــر

سرح وكيف يراه? مهرجان نوادى ا
سـعـيد جـدًا لـهـذا الـتـكـر الـذى جاء
بــعــد جــهـــد كــبــيــر بــذلـــته فى مــســرح
الـثـقافـة اجلـماهـيـرية وخـاصـة نوادى
ــســـرح كــمـــا أن الــتـــكــر لـــيس لى ا
وحـــــدى بـل لــــــكل الــــــزمـالء والـــــرواد
الـــذيـن بـــدأوا جتــــربـــة الــــنـــوادى عـــام
 1986مـــــتـــــمــــــثـــــلـــــة فـى (الـــــفـــــيـــــوم –
الـــبـــدرشــ  –بــــنـى مــــزار  –زفــــتى).
وصـاحب الــفـكــرة د. عـادل الــعـلــيـمى
واألب الـــروحى لـــلـــنـــوادى ســـامى طه
وغــيــرهــمــا.. والــتــكــر جــعــلــنى أرى
أسـاتذتى وأصـدقائى الـراحلـ منهم
د. مـدحت أبـو بـكـر د. صالـح سـعد
ـــيـــرغـــنى حـــازم شـــحـــاتـــة بـــهـــائـى ا
ــســرحــيـ بـاإلضــافــة إلى الــنــقـاد وا

هرجان. الكبار الذين تواجدوا فى ا
سرح? كيف بدأت عالقتك با

ـــســــرح بـــدأت من خالل عالقـــتـى بـــا
والــــدى الــــذى كـــان يــــعــــمل مــــخــــرجًـــا
بــــوزارة الــــتـــربــــيــــة والـــتــــعـــلــــيم ووزارة
ـشـاهدة الـشـبـاب وكـنت أذهب مـعـه 
الــعــروض الــتى يــقــدمــهــا.. فــجـذبــنى
ــــســـــرح.. واســـــتــــفـــــدت من ســـــحـــــر ا
الـــدورات الـــتـــدريــبـــيـــة والـــورش الــتى
ــنــيــا.. كــانت تـــقــام بــقـــصــر ثــقــافـــة ا
وتـــعـــلــــمت كـــثــــيـــرًا من أســــاتـــذتى فى
سـرحيـة مثل ـعهـد الـعالى لـلفـنـون ا ا
الـراحل ســعـد أردش ود. نـبـيل مـنـيب
وغــيـــرهـــمـــا أثـــنـــاء فـــتـــرة الـــدراســات
ـعـهــد.. وقـد لــعـبـت مـكــتـبـة احلـرة بــا
بيت ثـقـافـة بنى مـزار دورًا كـبـيرًا فى
تـثـقـيفى خـاصـة وأنـهـا مـليـئـة بـالـكتب
ـــهــمـــة. بــاإلضـــافــة إلى ــســـرحــيــة ا ا
ــســرحــيـ اسـتــفــادتى من الــنــقـاد وا
ــســـرح الــثــقــافــة ــهـــتــمــ  الــكــبــار ا
اجلــــــــمــــــــاهـــــــيــــــــريـــــــة أضـف إلـى ذلك
ــــســـرحـــيـــة مــــشـــاهـــدتـى لـــلـــعـــروض ا

صرية يشهد فى الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر اجلارى عرض باليه كسارة البندق. سرح الكبير بدار األوبرا ا  > ا
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> يـرى أمـيـر إسكـنـدر " أن سلـيـمـان احللـبى كـان هامـلـتـيا طـوال الـوقت بل هو
أورسـتى ثم يعقد مقارنة ب سليمان احللبى وأورست بطل مسرحية "الذئاب"

جلان بول سارتر.

سرحي جريدة كل ا

15 من    ديسمبر 2008  العدد 75

سرح جذبنى عندما سحر ا
ذهبت مع والدى إلى العمل

حوار: 

 محمد جمال كساب

كـبـير وأن يـكـون حملافـظـات الصـعـيد
ـهـرجان اخلـتـامى بـها حق فى عقـد ا
خــاصـــة وأنه لم يــعــقــد بــهــا وال دورة
ويـنـبـغى االهـتـمـام بالـورش الـتـدريـبـية
وأن يتخلص مخرجو النوادى من آفة
تــقــد عـــروضــهم بــهـــدف االعــتــمــاد

كمخرج فقط.
مــــا الـــــســـــبب فى عـــــدم مــــشـــــاركــــة
ــهــرجـان مــحــافــظــات الــصـعــيــد بــا

اخلتامى?
أعـــتـــقـــد أن الــســـبـب يــعـــود إلـى عــدم
وجــــود مـــــتــــابـــــعــــات جـــــيــــدة من إدارة
ــــســــرح مـــــثــــلــــمــــا كـــــان يــــحــــدث فى ا
ـــنــشـط الـــثــقـــافى ـــاضى غـــيـــاب ا ا
ـــســتـــمـــر الــذى واإلحـــبـــاط الـــدائم وا
ـواقع الـثـقـافـيـة يـتـسـبب فــيه رؤسـاء ا
بــعـدم تـوفــيـر أمــاكن لـشـبــاب الـنـوادى
لـــتـــقـــد جتـــاربـــهم وغـــيـــاب الـــورش
التدريبـية فى األقاليم كما أن الكثير
من شباب الـنوادى ال يطلـبون اخلبرة
ــســرحــيـ الــكــبــار وهــذا يـرجع من ا
بالغ فيها من قبل النقاد لإلشادات ا
وأثـناء الـندوات الـتى تعـقب عروضهم
ا ينعكس بالسلب على إبداعهم. 
وقــــد حــــدث عـــكـس هــــذا فى إقــــلــــيم
وسط وجــنــوب الـصــعــيـد حــيث واجه
ـبـدعون نـقـدًا قـاسـيًـا من قـبل جلـنة ا
ـــــا انـــــعـــــكس عـــــلـى عــــدم الـــــنـــــقـــــاد 
مــشـــاركــتــهـم إلصــابـــتــهم بـــاإلحــبــاط.
وأطـــالب بــعـــودة الـــتــدريـب عــلى رأس

العمل.
د. ما اجلديد الذى لديك?

ــــشـــروع أشــــارك حــــالــــيًـــا بــــاإلعــــداد 
جــمـاعى لــنـادى مـســرح بـنى مـزار مع
جالل عـابـدين ومـدحت نـظـير عـلى
ســــيف ومــــحــــمــــود الـــشــــوكـى.. كــــمـــا
أسـتعـد لعمل عـرض مسـرحى مأخوذ
ـــــــلـك لـــــــيــــــر) عن مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــتى (ا

لشكسبير و"الندم" لعباس أحمد.
مـاذا عـن الـعـمـلــيـة اجلـراحــيـة الـتى

ستجريها?
أســتـــعــد لـــدخــول مـــســتـــشــفى الـــبــنك
األهـلـى بـالــقــطــامـيــة إلجــراء جــراحـة
تـغـيـيـر مـفـصل الـفـخـذ حـتى أسـتطـيع
الـــســـيــر بـــشـــكل طـــبــيـــعى بـــعـــيــدًا عن
الــعـكــاز الـذى الزمــنى فــتــرة طـويــلـة..
وأحب هـنـا تــوجـيه الـشـكـر لـلـفـنـان د.
ـــمـــثـــلـــ الـــذى أشـــرف زكى نـــقـــيب ا
وقف كــثـــيــرًا بـــجــوارى خـالل فــتــرات
مــرضى وقــرار عالجى عــلى حــسـاب

النقابة.

ونوس. وغيرها.
سرح? كيف ترى جتربة نوادى ا

أرى أنـهـا تـتقـدم بـشـكل مـلـحوظ رغم
الـكــبـوة الــشـديــدة الـتى تــعـرضـت لـهـا
بعـد حريق بنى سويف  2005 نـحتاج
إلى االهتمام الـكبير بها. خاصة بعد
ــــهـــرجـــان ـــشــــاركـــة فى ا اقـــتــــصـــار ا
األخـــيــر عـــلـى ثــمـــانـــيـــة مـــحـــافـــظــات
فــــقـط. وعــــدم تـــــمـــــثــــيـل الـــــصــــعـــــيــــد
ـــا يــضع أيــديـــنــا عــلى ـــهــرجــان  بــا
مــشــاكل كــثــيــرة يــنــبــغى مــراعــاتــهــا..
وحــلـهــا لــلـنــهــوض بــحـركــة الــنـوادى..
وأتـــــمـــــنـى عـــــودة جلـــــان الـــــتـــــحـــــكـــــيم
للـمـتابـعات اجلـيـدة للـمواقع الـثـقافـية
هرجـان اخلتـامى بشكل قـبل موعـد ا

حمدى طلبة:

ـســرح الـذى انـتــهى مـنــذ أيـام  تـكـر ـهـرجــان اخلـتـامى لــنـوادى ا فـى ا
اخملرج حمدى طـلبة بوصفة واحـدًا من الرعيل األول الذى بدأ مع جتربة

النوادى ومازال مستمرًا معها حتى اآلن.
.. قـدم ـهـمـ حـمـدى طـلـبـة واحـد من مـخـرجى الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة ا
ــســرحــيــة عــلى مــســرح بــنى مــزار الــذى كــان بال الـعــديــد مـن األعــمـال ا
إمكانيات تقريبًا.. لكنه استطاع جذب مواطنى مدينته بنى مزار التابعة
سـرح الذى أصـبح ارتيـاده عادة أصـيلـة لدى ناس نـيا إلى هـذا ا حملافظـة ا
دينة رغـم ما يقدمه من أعمـال جادة ورصينة بـعيدًا عن اإلسفاف هذه ا

والكوميديا الفجة.

صرية أكثر ما  يشغلنى  فى مسرحياتى الهوية ا

بــــالـــتـــركـــيــــز عـــلى الـــتــــاريخ والـــتـــراث
الـــــشـــــعــــبـى وتـــــوظـــــيف ذلـك كـــــله فى
عـاصرة. وأحاول منـاقشـة القـضايـا ا
دائــمًـا الــبــحث عن طــرق جــديـدة فى
األداء وتقـنيـات مغـايرة ومـختـلفة إلى
حـد مـا عن الـسـائـر وهـذا يـتـضح فى

األعمال التى أخرجتها منها:
بــحـر الـتــوهـة احلــسـومـات احلــجـلـة
واحلـلـم تـألـيف جالل عــابـدين حـلم
يــــــوسـف شــــــاهــــــد مـــــلـك الــــــعــــــاشق
ــــعـــشــــوق عــــاشـق الـــروح لــــبــــهــــيج وا
إســـمـــاعـــيل الـــذى أعـــشـــقه كـــثـــيـــرًا..
مـــجــــلس الـــعــــدل لـــتــــوفـــيق احلــــكـــيم
الـــهـالفـــيت حملـــمـــود ديـــاب طـــقـــوس
اإلشـــارات والـــتـــحـــوالت لـــســعـــد الـــله

ـــهــرجـــانـــات والـــنــدوات الـــكـــثــيـــرة كـــا
صاحبة  لها. النقدية ا

مـا أكثـر الـقـضايـا الـتى تـشـغلك فى
أعمالك?

أنـا مــهــمــوم كــثـيــرًا بــقــضـيــة "الــهــويـة
ـصرية" ومـشاكل اجملـتمع اخملتـلفة. ا

أستعد لعرض جديد
لك لير" مأخوذ عن "ا

لشكسبير  و"الندم"
لعباس أحمد 

ه فى مهرجان النوادى الثامن عشر  بعد تكر

> كـان يستطيع ألفريد فـرج أن يبرز أن سليمان احللبى مـجاهد جاء إلى مصر "ليغازى
فـى سبـيل الله بـقتل الـفرنـسويـة" كمـا تقـول عـنه وثائق ذلك الـعصـر. فيـجعل سـليـمان
ان جارف العواطف مشحوذ نطق الطبيعى لـرجل مسلم عميق اإل احلـلبى يتكلم با

اإلدارة كحد خنجره.
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وإن ابـــتـــكــر وقـــائع مـن عــنـــده ومـــزج وقــائع
ـعــدل) فـفى مــخـتــلـفــة من األصل والــنص ا
عـدل نلتـقى بشـخصـية الـقواد وهو الـنص ا
يـسـتــأجـر ابـنـة الــزوجـة وتـلــتـقى بـاألب زوج
ـاخــور يـتـعـامـل مـعـهـا أمـهـا وهــو زبـون فى ا
كــزبــون ولــست أدرى من أين جــاء األســتــاذ
زيـــاد عــــدوان بـــأن أمـــهـــا حـــالت دون وقـــوع
ـضاجـعـة علـى الرغم من أنـهـا جزء كارثـة ا
مـــــــــهـم مـن اإلثـم فـى تـــــــــكــــــــــويـن األب ومن
الـــوقـــاحــة فـى تــكـــوين ابـــنـــة الــزوجـــة ومن
تـدمـيــر نـفـسـيـة الـزوجـة األم وقـد أسـتـفـاد
ــعـــدل من تـــقــنـــيــات الـــفــيـــلم فـــهــو الــنـص ا
الـتــعــبــيــر الــفـنى الــذى اســتــطــاع أن يــعـطى
رؤيــة مــجــســدة لــلــفــكــر واحلــلم والــهــلــوسـة
وازدواج الشـخصـية والـهواجس والـشكوك
وهـذه هى الـعــائـلـة الـتى اخــتـفت من غـرفـة
انـتظـار مسـتشفـى قتل الـرحمة فـى الفصل
ـثل األول الـذى ال وجــود له فى األصل و
ـضـاجـعـة (بـكل األب وابـنـة زوجـته مـنـظـر ا
ـنـظـر مع ـثالن إنـتــاج ا فـجــور) ثم يـعـيــد 
تــعــلــيــقـات مــنــتــقــدة من األب وابــنـة زوجــته
تــشـكـو مـن ابـتـعــاد األداء عن احلـقــيـقـة ألن
الـشـخصـيـت تـتـمـتعـان بـواقعـيـة ثـابتـة غـير
قــابـلــة لــلـتــغـيــيـر وبــعــد االنـقــطـاع األول فى
مثـلون مشهدا فى ثل ا أصل بـيرانديللـو 
حــديـقــة وبــهـا نــافــورة تــغـرق بــنت الــزوجـة
الــصـــغــيــرة نـــفــســـهــا فى الـــنــافــورة ويـــطــلق
أخـوها الصغيـر النار على نـفسه ويكتشف
مـثـلون أنه مـيت ولـكن ال أحد فى األصل ا
يــســتــطــيـع الــتــمــيــيــز بــ االدعــاء والــواقع
ــمـــثــلــون ــنـــتج الــبـــروفــة ويــغـــادر ا ويــلـــغى ا
ـعدل يطيل األب وابنة كان وفى النص ا ا
الزوجة احلديث عن العالقـة اآلثمة بينهما
ـاخـور بل الــتى لم تـكن حلــظـة عـابــرة فى ا
اسـتــمـرت زمـنـا بـعـد أن أعـاد األب الـزوجـة
وأبـــنــــائــــهـــا إلى بــــيـــتـه رغم احــــتـــجــــاج ابـــنه
الـــشــرعى الـــكــبـــيــر الـــذى يــتـــعــالـى عــلـــيــهم
ويــزدريــهم (ال أدرى أين قــرأ األســتــاذ زيـاد
عـدوان أو شــاهــد زواج األم الـتى لم تــطـلق
من زوجــهـــا األول واألخــيــر مــرة ثــانــيــة من
الــسـكــرتــيـر) وفى الــفــصل الــثـانى يــغــيـرون
ـــســـتـــشــــفى ويـــصــــورون حـــكـــايـــة مـــنـــظــــر ا
الشـخصـيات الـست مرت مـرة من جانب
ــثالت ــثـــلــون و أصــحـــابــهــا ويـــعــيــدهـــا 
مــحـتــرفــون وتــدور مـنــاقــشـة ســفــسـطــائــيـة
يـثـيــرهـا األب عن الـشـخـصـيــة وحـقـيـقـتـهـا.
ـنــتـجــة إن الـنــاس الــذين يـقــومـون وتــقــول ا
بـــــأدوارهم احلــــقــــيــــقـــــة ال يــــســــتــــطــــيــــعــــون
االســتــرخــاء أمــام الــكـامــيــرا فــبــمــجــرد أنه
يـصـيـروا خـاضـعـ لـلمـالحـظـة يعـانـون من
اخلــــــجـل وشــــــدة اإلحــــــســــــاس بـــــــالــــــنــــــفس
ويــتــحــولــون إلى مــزيــفــ مــتــصــنــعــ فــهم
ـمــثــلـون ــنـتــهى. أمــا ا لــيـســوا فى الــوضع ا
احملـــتــرفـــون فــســـتـــكــون تـــعــبـــيــراتـــهم أكـــثــر
ا خل. أو عـاطفيـة زائدة لكى حقـيقيـة دو
يـفــهم اجلـمـهـور جـوهــر مـا حـدث والـعـظـام
الـعـاريــة لـلـحــكـايـة مـتــحـررة من الـتــشـعـبـات
ــنـــتــجــة نـــحن ال نــقــدم ـــضــلــلـــة وتــقــول ا ا
ــثـلـهــا ولـكن ـا  ـواقع بــتـفــاصـيــلـهــا بل  ا
األب يــحــاول تــمــثــيل مــا يــســمــيه الــلــحــظـة
األبـوية وأن تـكون اللـحظـة العـابرة اخملـجلة
ـشهد ثل ا من حيـاته فهذا هـو عقـابه و
ستحيل معرفة إن اجلنسى بعصبية ومن ا
كـانت ابنة الزوجـة تتلـوى فى كرب مبرح أو
ـثل» ابـتــهـاج وفى الـفــصل الـثــالث الـذى «
حـــديــقـــة بـــيـت األب وبه أدوات الـــتـــصـــويــر
تـــنــتــحـــر الــبــنت الـــصــغـــيــرة غــرقـــا ويــطــعن
أخــوهـــا نــفــسه بـــإبــرة احلــقــنـــة الــتى كــانت

قاتلة فى قلبه.

من الـــثـــقـــة الـــدرامـــا تـــعـــطـــيـــنـــا ســـردًا ولـــكن
صور واقعـيا يقدم النـغمة الفكرة الـشريط ا

اجلو العاطفة.
ونـتيرة هناك سلم طويل الراديو فى فتقول ا
الـــقـــاع ولــكن كـل الــذيـن فى الـــراديــو يـــريــدون
الـــصـــعــــود إلى الـــتـــلــــيـــفـــزيـــون نــــحن فى قـــاع
الــتـلــيــفــزيــون تـســجــيالت ودرامــا تــسـجــيــلــيـة
وفـوقــنـا الـدرامـا ولـكن حـتـى هـنـا يـوجـد سـلم
ـسلسالت الـدراما التـسجـيلـية فى الـقاع ثم ا
والسـالسل ثم صـعـودًا إلى األعـالى الـشـاهـقة
ــــســـبــــبـــة لــــلـــدوار جنــــد الـــدرامــــا الـــواحـــدة ا
الرئيسية وعـندما تصعد هناك تتحقق أن كل
مـا تريده هو أن تـصنع فيلـما وعلى الرغم من
أنك بـدأت تريـد أن تستـعمل الـكامـيرا كـنافذة
تطل عـلى الـعالم الـواقعـى تنـتهى مـثل جـيمس
كــــامــــيــــرون (1911-1985) مـــــؤلف وصـــــحــــفى
بــريـطـانى كــتـبه الـشـهــيـرة (شـاهـد فـى فـيـتـنـام
1966 ونـقــطــة االنــطالق 1967) أى يــنــقــصك
الــدنـو واالقــتـراب والــقـدرة عــلى الــتـفــتح عـلى
الشىء األساسى بل مجرد كتاب. وهنا يدخل
األب مــقــتــحــمــا وتــتــبــعه بــقــيــة الــشــخــصــيـات
الست وكـثافـته فى تنـاقض ظاهـر مع اجلمل
عــبـر الـقــامـة مــنـخـفــضـة الــطـاقـة لــدى صـنـاع
الفـيلم يـقـول جئـنا بـحـثا عن مـؤلف واخلمس
شخـصيـات األخرى األم مـرتديـة احلداد على
عــشـــيــقـــهـــا وبــنت الـــزوجـــة مــنه الـــتى تـــرتــدى
احلــداد عــلى هــذا الـعــشــيق وقــد حـكى األب
ـعدلة كـيف تزوج ـسرحـيتـ األصلـية وا فى ا
األم وأجنب مــنــهــا ابـنــا كــبـر ويــدعى األب أنه
عــنـــدمــا أحـس بــتـــعــاســـة الـــزوجــة مـــعه أرسل
ابــنــهــمـــا لــيــنــشـــأ فى الــريف وجــعـــلــهــا تــذهب
لــتـعـيش مـع سـكـرتــيـره (!!) فـأجنــبت من هـذا
الـســكـرتـيـر ثالثـة أطــفـال آخـرين أبـنـاء حـرام
ابنـة الزوجة الـتى كبـرت اآلن وأصبـحت شابة
عـابـثة وولـدا وبـنتـا صـغيـرين وحـينـما انـتـقلت
عــائــلـة احلــرام بــعـيــدا كــمــا يـحــكى األب فــقـد
االتـصال بـهم جـميـعـًا وحيـنـما عـادت الـزوجة
بـعد مـوت الـسـكـرتـير عـمـلت خـيـاطـة عـند من
تـظن أنــهـا خـيــاطـة فــقط وهى فى احلـقــيـقـة
قــوادة - هــذا فى - األصـل ولــكن فى الــنص
ـعدل صاحب الـدكان رجل يديـر ماخورا فى ا
الــــطـــابـق األعــــلى (فى مــــقــــال األســــتــــاذ زيـــاد
عــــدوان عن الــــعــــرض الـــلــــنــــدنى فـى جــــريـــدة
الـقدس 5 نوفـمبر 2008 بـإبراز جـيد لـتشابك
ـتعـددة للـحقـيقة وتـداخل مسـتويـاتها العوالم ا

ـنــعــشــة لـلــهــواء وعن حلــظــة الــنـهــايــة: إنــهـا ا
حلــظـــة خــاصـــة فى كل وقت وحـــتى احلـــقــنــة
(الـقـاتــلـة) تـعـد بـاهــتـمـام كـبـيــر وبـرقـة بـدرجـة
أكـبـر لـطـفل صــوت نـحن نـحـلم بــحـفل زفـافـنـا
ــثــالى ونــخـطـط لـهــدفــنـا الــرائع هــذا ونـرى ا
ــرضــة تــضـع حــقــنــة عــلى مــنــضــدة بــجــوار
ــدرســيــة ـــريض ا ســريــر وحــقــيـــبــة الــصــبى ا
بـجـوار الـسـريــر ثم لـقـطـة والــده أمـام مـقـبـرة
وحــجـرته الــفـارغـة ولــعـبه عــلى األرض. وتـمـر
الـكــامــيـرا فـى حـداد عــلى الــسـمــاء وفى ركن
الــظـالم يــنــتــصب جـــداران حــديــثــان (ديــكــور)
وجــهــاز سـيــنـمــا صـغــيــر وعـلى اجلــانب اآلخـر
أقـيم مــكـتب مـؤقت لــلـمـونـتـاج وجــهـاز مـراقـبـة
وحــــوض أســــمــــاك غـــيــــر مــــتــــوافق مع بــــقــــيـــة
نـتـجة احملـتويـات وقـد جتـمع أمام الـشـاشـة ا
ثلة وأحد الفني ويظهر ثل و نتيرة و وا
الـفـيـلم كـله عـلى جـهـاز الـعـرض مع مـوسـيـقى
ولـكن الــعـائـلــة ذات الـست شــخـصـيــات غـائـبـة
ـــونـــتــيـــرة الـــشــريـط ويــدور حـــديث وتـــوقف ا
فـكـرى طويـل ب أهل الـتـمـثـيل عن أن الـعـثور
عـلى نــهــايـة هــو أحـد ألــغـاز احلــيــاة الـعــمـيــقـة
فـكـلـنـا نـبحث عـن إغالق أنيـق لروايـة عـظـيـمة
أو ســــيــــمـــفــــونــــيــــة رائـــعــــة كــــمـــا أن اخلــــريف
احملــتــضــر يــتــمــثل فى حلــظــات غــروب ولــكن
احلياة غالبا أكثر عشوائية بل أكثر شوقًا إلى
اإليالم فى ســــرطـــان مـــتـــريـث أو أصـــيل عـــته
الـــشــــيـــخـــوخـــة والــــتالشى الـــبــــطىء لـــقـــدرات
احملتـضـر ال يوجـد حسـم هنـا مجـرد ضـجيج
مـــؤلم أبــيـض ولــيس نـــهــايـــة صــفـــحــة بـــيــضــاء
ـكـتـنـزة بل سـلـسـلـة مـتـعـرجة حلـكايـة احلـيـاة ا
ــتــرددة غــيــر من عالمـــات الــفــصل واجلــمل ا
ـكـتـمـلـة فـالـقــلم الـذى يـصف حـيـاة اإلنـسـان ا
فى غـيـر  محـله ويـنـتقـل احلديث إلى طـبـيـعة
الـــــعــــمـل الـــــذى يــــقـــــومـــــون به هـل هـــــو درامــــا
ونتيـرة بالنفى هـذا تسجيل تسجـيلية? وتـرد ا
ــــتــــحــــذلق درامـى ولــــكن مــــا الــــفــــرق? الــــرد ا
تــــســــجــــيـل لـــلــــواقـع مع بــــعـض إعــــادة الــــبــــنـــاء
الـدرامى أمـا الـدرامـا الـتـسـجـيـلـيـة فـهى فـيـلم
مكـتوب من أحـداث احليـاة الـيومـية الـواقعـية
ـــمـــثــــلـــة مـــثل يــــوم األحـــد الـــدامى? ونـــســــأل ا
ــاذا ال نـصــنع فــيـلــمـا كــدرامـا ــمـثل  ويـســأل ا
تــســجـــيــلــيــة احـــذف مــادة احلــيــاة الـــواقــعــيــة
نـتجة واسـتخدم إعـادة البـناء الفـنية وجتـيب ا
ـيزانية وألننى أعـتقد أن الناس لـيست لدينا ا
الـواقعـي لـديـهم شىء نسـيج أصالـة درجة

عـرضت فى لنـدن فى نوفـمبر 2008 صيـغة
جــــديـــدة مــــعـــدلـــة مـن مـــســــرحـــيـــة لــــويـــجى
بــيــرانـديــلــلــو «ست شــخــصــيــات تــبــحث عن
مـؤلف» الـتى مــثـلت أول مـرة فى رومـا1921
وأثـارت جدًال مـحتـدمًا واحـتفـظت الصـيغة
ـعدلـة شكـالً ومضـمونـاً بـالطـابع الـفلـسفى ا
بـعـد مـا يـقــرب من ثـمـانـ عــامـاً فـهـو تـأمل
فى الطـبيـعة الـفنـية خلـلق الشـخصـيات فى
سرحيـة تمدها الصيغة اجلديدة األعمال ا
ـعدلـة إلى الـتلـيفـزيـون والسـيـنمـا من حيث ا
ـصـور واحلــقـيـقـة الـعالقـات بــ الـظـاهــر ا
بـــــ الــــواقـع (الــــوجه الـــــفــــعـــــلى) والـــــقــــنــــاع
ــســرحى بــ االســتــمـرار والــتــقــلب وفى ا
الــبـدايـة كــانت روايـة فى مــرحـلـة الــصـنع ثم
رأى بـــيــــرانـــديــــلـــلــــو أنـــهــــا ســــتـــكــــون أفـــضل
كـمسرحية وبـعد ذلك اشتغل مـنذ منتصف
 1920 حــتى وفــاتـه فى حتــويــلــهــا إلى فــيــلم
كنه من ارتياد أفضل جلانب ال سينمـائى 
ــســرح أن يــحــقــقه بــإمــكــانــيــاته يــســتــطــيع ا
ـتواضـعة أيـامـها وهـو جانب تـصور مالمح ا
ـؤلف الـشـخـصــيـات ومـصـائــرهـا فى ذهن ا
وبث احلـيـاة فـيـهـا كــأفـراد لـهم اسـتـقاللـهم
ـسـرح اإليـطـالى أيـامـها مـن التـواضع وبـلغ ا
أن الـــلــغــة اإليـــطــالــيـــة لم يــكن فـــيــهــا كـــلــمــة
ـــانـــيـــا لـــلــــمـــخـــرج بـــاخــــتالف مع مـــســــارح أ
وفــرنـســا الــتى كــان اخملـرجــون هم ســادتــهـا
وكـان إنتاجها الـكهربائى (كمـا يقول قاموس
ـسـرحـيـات) مـذهال فى قـدرته عـلى تـنـويع ا
اإلضـــاءة ودرجـــات اإلعـــتــام خلـــلق مـــنـــاظــر

طبيعية وحاالت نفسية ورمزية.
وقد سـاهم اخملـرج روبرت جـولـد فى إعادة
ــــعــــروض عــــلـى مــــســـرح تــــشــــكــــيل الــــنص ا
جـيـلـجـود بـلـنـدن مع بن بـوار ويـبـدأ الـفـصل
األول بــفــيــلم وثــائــقى تــقــوم به مــجـمــوع من
مثـل ومنتـجة ومونـتير وبقـية الطاقم فى ا
ــــارك عن قـــتل مــــؤســـســـة طـــبــــيـــة فى الـــد
ساعدة الرحمة تنفق علـيها منظمة خيرية 
يـئوس من شـفـائهم ويـعانـون آالمـا رهيـبة ا
فـى الـــــتــــخـــــلـص من اآلالم واحلـــــيـــــاة وهــــذه
ـــرضى اجملــــمـــوعــــة الــــفـــنــــيـــة عــــاشت مـع ا
ـا يـقــرب من سـتـة أشـهــر ولـكـنـهـا واألطـبـاء 
قـطعت الفيلم الـوثائقى لتـصور قصة الست
شخـصيـات ألنـها بـهرت أعـضـاءها وخـاصة
ـنـتجـة. أما مـسـرحيـة بـيرانـديلـلـو األصلـية ا
فـــــنــــــجـــــدهــــــا تــــــبـــــدأ (هـى بـــــدون فــــــصـــــول
) فـفيهـا منـتج أيضـًا وفرقة من وبـانقطـاع
ــمـثــلــ يــبــدأون بــروفـة مــســرحــيــة أخـرى ا
لــبــيـــرانــديـــلــلـــو هى «قــواعـــد الــلـــعــبـــة» الــتى
ــلـلـة وفـجــأة يـظـهـر من ـمــثـلـون  يــجـدهـا ا
كـراسـى الـنــظـارة ست شــخـصــيـات. أب وأم
(مـنـفـصالن) وابن لــهـمـا شـاب وابـنـة شـابـة
وولـــد وبــــنت صــــغـــيــــران والــــثالثــــة لألم من
عـشيـقـها الـذى مـات وخلـفـهم مؤلـفـهم الذى
فــشل فى وضــعــهـم فى عــمل فــنى مــتــكــامل
لـــذلـك فـــهم يـــبـــحــــثـــون عن مـــؤلـف لـــيـــكـــمل
ــمـثــلـون فــكــانـوا فى األصل الـعــمــلـيــة أمـا ا
ــعــدل مـتــشــكــكــ فى الــبـدايــة ثم والــنص ا
ــــنــــتـج فى األصل أصــــبـــــحــــوا - وخــــاصــــة ا
ــعــدل - مـــســتــثــارى ــنـــتــجــة فى الـــنص ا وا
االهـتـمـام بـعـد أن حـكى األب حـكـايـته وفى
ـسـرح تـظـهر عـروض عـلى ا ـعـدل ا الـنص ا
ــريض وهــو فى الــشــاشــة عــائــلــة الــصــبى ا
ـــــســــاعـــــدة األطــــبــــاء ــــوت  طــــريـــــقه إلـى ا
وعــائــلــته تــرتــدى الــســواد وهــنــاك الــعــائــلـة
ـــــــســــــرحــــــيــــــة ذات األخــــــرى الـــــــتى تــــــدور ا
الـشــخــصــيــات الــست حـولــهــا وهى تــنــتــظـر
أيـضــا وتـرتـدى الــسـواد وقـطـعـه إلى مـنـاظـر
الـصبى وصوت يـتحدث عن احلس بـاحلياة
ونـضـارة األلــوان فى الـسـمــاء هـنـا والــلـسـعـة

إعادة بناء مسرحية «ست شخصيات تبحث عن مؤلف»  لبيرانديللو

 مجرد ضجيج
مؤلم أبيض
وليس نهاية
صفحة بيضاء
حلكاية احلياة

إبراهيم فتحى 
يكتب من لندن

 إعاد تشكيل
عروض النص ا
لنشاهد فيلماً
وثائقيا فى بداية
الفصل األول

 استفادة
 من تقنيات
الفيلم عبر

جتسيد األحالم
والهالوس

واقع سرح حتتاج إلى االهتمام.. ورؤساء ا نوادى ا
أصابونا باإلحباط
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عتزلة كما > يـرى محمود أم العالم أن سليمان احلـلبى وارث لتراث أهل العدل من ا
غرب وحى بن توحد عند ابن باجة فى الفلسفة اإلسالمية فى بالد ا وذج ا يـرى فيه 

يقظان الذى يبحث عن احلقيقة ويكتشفها ويعيشها منفردًا.

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

يا نقاد النوادى رفقا بنا
من منطلق رهانى الدائم على الشباب  راهنت كمسئول
سرح  وحاولت أن منـذ عشر سنـوات على شباب نـوادى ا
أوسع من رقعـة النوادى على حساب مساحة الفرق التى
كـانت قــد تـكــلـست وقــتـذاك - وهــرمت الـيــوم - وفـقـدت
جوهـر إبداعها وبوصلة توجهـها نحو اجلمهور  واكتفت
بـالـعــرض الـسـنـوى الـذى ال يــعـنى غـيــر إثـبـات الـوجـود
واخلـروج بـبـضــعـة مـئـات من اجلـنـيــهـات  غـيـر أنـنى لم
ـسـتـفـيـدة من أسـتـطع حتـقـيق احلـلم بـسـبب الـعـقـول ا
الــتــكـلـس  والـرافــضــة ألى تـغــيــيـر يــحــركـهــا من حتت
الـشـجـرة الـعجـوز  ويـدفـعـهـا للـعـمل اجلـدى بـعـيدا عن
شـعــارات الـزيف الـتى أنــخـدع بـهــا الـبـعض مـن دهـاقـنـة
راوغـون خلفـها دون فعل الثـورة اجلماهـيريـة  واختبـأ ا
غيـر تسـلم مرتب كل شـهر  أو قيـمة نص مـباع أو عرض

 إخراجه وانتهى األمر .
اضى مع من راهنوا  لهـذا أيضا راهنت  فى العدد قبل ا
على شـباب النوادى  رغم معرفـتى أنهم اليوم يجاهدون
ـعرفـة التى بصـورة أكبـر من سابـقـيهم لـلحـصـول على ا
تـقف خــلف أعـمـالــهم اإلبـداعــيـة  وتـؤصــلـهــا بـأرضـهم
ـعـرفة عن ـجتـمـعـهم  بـعـد أن غـابت هـذه ا وتـربـطـهـا 
ـدرسـة واجلـامعـة ووسـائل اإلعالم  لـهـذا وجد البـيت وا
هؤالء الـشبـاب أنفسـهم اليـوم فى مأزق شديـد الوعروة 
يـتـمـثل فى شـعـور الـصـادقـ مع أنـفـسـهم مـنهـم بأنـهم
يصنـعون مسرحا دون خلفـية ثقافية وسيـاسية عميقة 
وإدراكـهم أنـهم يـغـطـون غـيـاب هـذه اخلـلـفـيـة الـثـقـافـية
والـســيــاسـيــة بـأالعــيب شــكـلــيـة وصــرخــات مـتــشـنــجـة
ومالسنـة حول القهر والتـمرد والسلطـة وما شابهها من
فـقـاعـات كالمـية تـسـتـجـدى التـصـفـيق دون أن تـؤثر فى

صفق. ا
ـأزق ال يــنـتج فــقط عن هــذا الـشــعـور بــغـيـاب غـيــر أن ا
عـرفة وتـغطيـتهـا ببـريق األلوان  ش فى عـثور الـشباب ا
على نـقاد يجـالسونـهم ويوهمـونهم أنهم قـد جنحوا فى
اجـــتــثــاث األرض من جــذورهــا  وطـــهــروهــا من فــســدة
نتهى مع وصول األمس  الذين صـاغوا مسرح الكلـمة ا
ـغـتـال ـسـرح الـراقص  وا تـيـارات الـتـعـبــيـر اجلـسـدى وا
عـلى إيـدى الـشـكـلـيـ اجلـدد  فـانـخـدع الـشـبـاب بـهم 
وتصـوروا أنهم ليـسوا بحـاجة ألية ثـقافة مـسرحية  وال
أية مـعرفة فكـرية  وال أية خـلفية تـاريخيـة  فقد ولدوا
لـيـحـدثـوا قـطــيـعـة (مـعـرفـيــة) كـامـلـة مع اآلبـاء الـذين
تـعـلـقـوا يـومـا بـأحالم الـتـغـيـيـر  لـهـذا تتـجـلـى بـفـضاء
ـاضى وأمجـاده  فالـزعيم مـهان  سـرح صور الـكفـر با ا
ـطـالـبـة باحلق واسـتـرجـاع األرض والـكـرامـة أكذوبـة  وا

فوضى  وانتظار الثائر عمل  غير مجد.
وبـدال من احلديث عن اجملتمع وهـمومه وقضاياه  ودور
ستـنير داخـله  أنشغل الـكل بشقـشقات الـنقاد سـرح ا ا
ــيـتــا مـســرح والـطــقـوس اجلــنـائــزيـة حــول الـتــنـاص وا
وثقـافة اجلسد والعالمة واأليقونة والداللة وغيرها من
كلـمات يـعرف اجلمـيع أنهـا غيـر موجـودة إال فى مخـيلة
قـائـلـهـا  وأن قـولهـا هـو الـذى يـعـطى لـلـقـائل الـقـيـمة 
نـح الكـاتب صك الـنـقد  حـيث إنه من الـسـهل عـليه و
أن يـقـول إن الـعـرض سيء أو حتـى جيـد  لـكـنهـا جـمـلة
طـائــرة ال تـنـفع فـى تـدبـيـج مـقـال يــتـصـور صــاحـبه أنه
مـــقـــال (نــقـــدى)  بـــيـــنــمـــا هـــو لـــيس بـــأكــثـــر من رأى
(انطـبـاعى) كـتب فـور اخلـروج من صـالـة الـعـرض  لكن
الـطـامـة الـكـبـرى كــامـنـة فى تـصـديق الـكـاتب أنه كـتب 
وفى تصـديق صانع العرض أنـها كتابة نـقدية  فيـقبلها
عـنــدمــا تـمــدحه وتــصــبغ عـلــيه هــاالت اجملــد الـزائف 
ويـرفـضــهـا حـيـنـمــا حتـاول أن حتـاوره  مـعــلـنـا أنه فـوق
احلــوار  وفـوق الـنــقـد  ألـيس هــو من نـسف احلـوار من
سرح  وألغى النقد لصالح الغوغائية الفنية ? فضاء ا
إنهـا جنـاية الـنقـاد عـلى اإلبداع  وجـنايـة اجملتـمع على
الـشـبـاب  فـإمـا أن نـدرك مـسـرحـنـا الـيـوم  أو لن نـدركه

وندرك مجتمعنا غدا. 
             

مكتوب أى أنها حوار كلها".
سـؤال  – فخ. الـــفخ هــو الـــذى يـــقع فــيـه من يــدرس
سرح إال تـلك العروض ولـيس فى ذهنه صـورة عن ا
تــلـك الــتى لم تــعــرفــهــا ثـــقــافــات الــعــالم قــبل الــقــرن
يالدى أى ما يربو عن نحو ثالثمائة السابع عشر ا

عام.
وقبل ذلك?

سارح مؤسـسات دينية وشعبية فى قبل ذلك كانت ا
آن واحد.

ـعــابـد ديــنــيـة عــنـدمــا تـكــون قـاصــرة عــلى مـريــدى ا
لـتــعـرض عـلى اجلــدد داخـلـيــا وهم الـذين يــدخـلـون
فى سلك الـكهنـة. وشعبـية عـندما حتـشد اجلمـاهير
ــعــبـد. والــسـاحــة قـد تــكـون مــدرجـات أمـام ســاحـة ا
كـمـدرجـات مالعب كـرة القـدم أو مـجـموعـة مـقـاعد
 –أرائك حجـرية  Gredinsتـصطف عـلى محـيطى
األربــعـة أخــمــاس دائـرة بــحــيث يـكــون اخلــامس هـو

مكان العرض.
ــســارح هــو مــا كــان يــدور فـى أمــامــيـة إال أن أقــدم ا
ــا كــان ــعــبــد ويــحــتـل مــكــان الــصــدارة بــالــنــســبــة  ا

قدسة. يعرف فى العصور الفرعونية بالبحيرة ا
أمــــا الـــــعـــــرض نــــفـــــسه فـــــمـــــكــــونـــــاتـه أوبــــرالـــــيــــة –
كــريـويـجــرافـيـة (رقص)  –حــواريـة وهــنـا يـلـح عـلــيـنـا

سرح? سؤال آخر: من له حق الظهور على ا
ال الـــــفالح وال احلـــــرفى وال حـــــتـى أى مـــــوظف فى
مــؤســســـات الــدولــة له حـق الــكــلـــمــة ألن من له حق
ـة) ــلك (الــفــرعــون فى مــصــر الــقــد الــكــلـمــة هــو ا
لكية فى األزمنة السحيقة عندما هبطت والعائلة ا
اآللـهة عـلى األرض لتعـلم البـشر. أما أفـراد الشعب

فإنهم تكوين صوتى موحد جوقة إنشاد كورال.
ـؤســسـة. وال يــحـدد الــعـروض من هـذا هــو مـســرح ا
سـوى أعلى سـلطة فى مـصر الفـرعونيـة أى فرعون
نفـسه بدليل أننا نـقرأ فى مسلة شـهيرة هى مسلة
الـــكـــاهن إيـــجــرنـــيـــفــر وتـــرجع إلى األســـرة الـــثــانـــيــة
عـشرة وقد أودعـها متـحف برل حتت رقم 1204
يـقـول فيـهـا إيجـرنيـفـر أنه تلـقى األمـر من سنـوسرت
ـعـبـد أبـيـدوس الـثـالث بــأن يـقـيم عـروض األسـرار 
احــتـفـاال بــعـيــد أوزيـر (أوزوريس بـاإلغــريـقــيـة) وهـو
ـقــدسـة احـتــفــال يـبــدأ بــتـمــثــيل مــا حـدث لــلــعـائــلــة ا
وقـــتــــئـــذاك أى أوزيــــر وزوجـــته إيــــزيس (عى- زا –
ايـت) وابـنـها حـور (حـوراس بـاإلغـريـقـيـة) ثم األخت

نفتيس.
ومــخـرج الــعــروض أى عـروض األســرار والــغـوامض
 Mystereهــــو الــــكــــاهن األكــــبــــر ويـــلــــقـب بـــرئــــيس
الــغــوامض: (هــيــرد  –ج  –ســـيــشــتــا). ومــهــمــته هى
تـوزيع األقـنـعة عـلى شـخـصيـات الـعرض وبـاإلضـافة
إلـى األسـرة ال بـد من وجـود دلـيل لـلـرحـلـة أو فـاحت
الطريق: "أنبو" (أنوبيس باإلغريقية) وهو فى صورة

ابن آوى.
ــــعــــبــــد ثـم فى ســــاحــــته الــــعــــرض يــــبــــدأ أوالً فـى ا
ويـتـشـكل مـوكب يـسـيـر خـلـفه أبـنـاء الـشـعب. وفى كل
راحل كـبيـر الكـهنـة يرتل فـقرة واحـدة تتـكرر هـذه ا
أربــعــة مــرات وتـــرد جــوقــة (كــورال) الـــيــمــ أربــعــة
مــرات أيـضـا وكـذلك كـورال الـيــسـار بـيـنـمـا األسـرة
ـعـبـد ثم فى سـاحـته األوزيــريـة فى الـوسط أمـام ا

ة فعل: "تـياترون" مـعناه: فى اللـغة اليـونانيـة القـد
"انظر" أو: "تأمل". ينظر إلى أى شىء يتأمل ماذا?
ـركـز تـتـنـاثر إنه يـنـظـر إلى مـركـز دائـرة حـول هـذا ا
عـدة عــنـاصــر حـسـب آلـيــة جـهــاز الـعــرض: سـتــائـر
مــــداخل نـــوافـــذ مــــكـــمالت (إكـــســــســـوار) إلى آخـــر

مفردات أى عرض مسرحى.
من مــركــز الـــدائــرة تــمــتـــد خــطــوط مــنـــظــور يــحــدده
كان فى كـليـته. فعنـد اإلغريق مثال مـحيط دائـرة ا
ــشـــاهـــدين بــأربـــعـــة أخــمـــاس هــذه يــتـــحـــدد مــكـــان ا
الــدائـرة وتــتــوزع مــقـاعــدهم احلــجــريــة وهى أشــبـة
يـنـا ويسـارا فى صـفوف بـنـتوء صـخـر أقول تـتـوزع 
مـوازية حملـيط الدائرة بـحيث يـصبح مكـان العرض
بــالـنــســبــة ألى مــشــاهــد نـقــطــة الــتــقــاء كل عــنــاصـر

الرؤية.
من هنـا التعبـير اإلغريقى: "درامـاين": انظر. وما أن
ـشــاهـد رأسه حــتى يـجــد كل خـطــوط مـا فى يــرفع ا
ــــركــــز من فــــراغ وامـــــتالء وانــــعــــكــــاســــات جتــــســــد ا
ـا انـتـقل ـرئـيــات بـطاللـهـا كـل هـذا قـد أصـبح كــأ ا
إلــيـه. إنه فى قـــلب الـــعــرض. مـــا الــذى يـــبــرز نـــقــاط
ــرئـيــات: إنــهـا "األقــنــعـة". شــخـوص تالقى وابــتـعــاد ا
تــتــحــرك كل واحــد قــد ارتــدى قــنــاعــا والــقــنــاع هـو
الـشىء الـوحـيـد الذى يـحـدد مـسار الـرؤيـة أنت تـتبع
صاحب الـقـناع وقـد تقـاطع مع صـاحب قنـاع آخر أو
ابـــتــعـــد عــنـه وبــاســتـــمــرار الـــقــنـــاع هــو الـــذى يــرسم

سرحى. مفاصل العرض ا
كل تالقـى يــعـــقــبه تـــبــاعـــد أى انـــفــراج. وفى لـــغــتـــنــا
شـاهـد هو أن الـعامـيـة تقـول: "فـرجـة" وما يـفـعـله ا
يـسرح بـبصره وفى الـعربـية الـكالسيـكيـة يعـبر فعل:
"سـرح" عـن حـركـة الـعـنق والـعـيـنـ يـتـابـعـان الـعرض

ومن اشتقاق كلمة: "مسرح".
وأى دراســة ألى مــرحــلــة من مــراحل تــطــور "الــفــعل
ــســـرحى" ال بــد وأن تـــردنــا إلى هـــنــدســة الـــفــضــاء ا
ـسـرحـيـة الـذى يـسـتـجـمع هـذه: فـإن مـركـز احلـركـة ا
نـظور الـبـصرى فى حلـظات انـتـباه مـتوالـية خـيـوط ا

شاهدين? ا يدور أمام ا
ـة الــواقع أن الــبـحث فى مــسـارح احلــضـارات الــقـد
ـسـافة يـبـدأ أوال بـالـبـحث عن مـكـان الـعـرض وعن ا
بـ ما يـعـرض وب من يـشـاهـد وثانـيـا الـهيـئـة التى
تـتخذهـا الشـخصـيات الـدرامية: مالبـسهـا تسـتخدم
األقـــنــعــة أم ال مــكـــمالت (اكــســســـوار) رمــزيــة مــثل
الـــتـــيـــجـــان ومـــا يـــعـــلـــوهـــا من رمـــوز جنـــوم أم أفـــعى
كـالــكـوبـرا عــلى تـيـجــان مـلـوك الـفــراعـنـة واألهم من
ذلك كـله انـفـتاح أفـقى الـعـرض عـلى مـا هـو مـجـهول
عـلى غوامض مـيتـافـيزيـقيـة وتقـاطع األفق بخـطوط
ثل آخر. ثل جتاه  ر  رأسية أسد رابض أو 
ـســرح الــيــابــانى كــالــكــابــوكى أو فى إلى اآلن فـى ا
عـــروض بـــالى أو بـــالـــيه كـــامـــبـــنـــودج جنـــد الـــقـــنـــاع
البس بــحــيث لــو ثــبــتــنــا حــركـة أى واالكــســســوار وا
ـثـل نـرى الـتـطــابق بـ زيه وقـنــاعه واألسـاور عـلى
مـعـصمه إلـخ.. جند الـتـمـاثل بـيـنه وبـ "سـيـفا". إله

الرقص فى احلضارات البوذية.
ثم هـنـاك سـؤال جــوهـرى: "مـسـارح تـلك احلـضـارات
الـــعــــريـــقـــة هـل كـــانت قــــائـــمـــة عــــلى نص مــــســـرحى

وكب. على مدى ما يتحرك ا
ــوســيـقــيــة اإليـقــاعــيـة وأهــمــهـا بــاألقـنــعــة بـاآلالت ا
الــشــخـالــيل (سـيــسـتــروم) جنــد أنـفــسـنــا أمـام تــكـوين
ــاثل لـتــكـوين أى "زفــة" فى حـيــاتـنــا احلـالــيـة. وفى
ــعــبـــد ضــريح شــيخ حــيــاتــنـــا احلــالــيــة يــحـل مــحل ا
الــشــيخ الــدســوقـى أو الـســيــد الــبــدوى وفى كـل عـام
يـــشـــكل مــوكـب مــهـــيب خـــلــيـــفـــة الــشـــيخ عـــلى جــواد
ــوسـيــقى الــعـســكـريــة مـوســيـقى الــدولـة أصـهب وا
تـصـدح ثم أعـداد من اجلـمال عـلى ظـهـرها الـطـبـلة
ــزودجـــة وأصـــابع ضـــابط اإليــقـــاع حتـــدد فــواصل ا

يزورات اإليقاعية. ا
ولنعد إلى نقطة البداية لنعد إلى األقنعة.

وفى مـحـاولة مـتـواضعـة حـاولت جتمـيع أغـلب ما فى
ــتــاحف من أقــنــعـــة فــرعــونــيــة الــقــنــاع الــفــرعــونى ا
ثل ـتحف هـيلـد شا وهـو  الـكامل يـوجد حـاليـا 
فـــاحت الــطـــريق: "أنــبـــو" (أنــوبـــيس بــاإلغـــريــقـــيــة) وله
حـمـاالتـان تـوصـفان عـلى الـكـتف وفـتـحـتان لـلـعـيـن

وهو يرجع إلى األسرة الثانية عشرة.
وبالـلوفر قـطعة من احلـفر الغـائر تريـنا أربعـة شبان
ارتـدوا أقنـعـة ويقـومون بـحراسـة شـخص هو أيـضا
يـحـمل قـنـاعـا وترجـع الرسـوم إلى األسـرة الـسـادسة

عشرة.
واألمثلة كثيرة.

ولـــيس من قـــبــيل الـــصــدفـــة أن الــقـــنــاع فـى عــصــر
الـــرومــان كــان يــســمى: "الــشــخص"  Personaومن
ــســرح احلـديث كــلـمــة الــشــخص اشــتـقت مــفــردات ا
ــعــاصــر فــنــحن نــقــول: "رسم الــشــخــصــيـات" أى وا

ها. حتديد معا
ـــســـرح فى بالد اإلغـــريق ولـــو رجـــعـــنـــا إلى نــــشـــأة ا
Theb- ثل واحـد ثيـبسيس سنـجد أنـفسـنا أمـام 
 thisنـراه يــخـتـفى خــلف بـرفــان لـيـعــود وقـد  ارتـدى
ــكن مــقـــارنــة تــلك ـــا  قـــنــاع شــخـــصــيــة أخــرى ور

العروض بتحريك العب األراجوز لشخصياته.
هـذه هى الــوظــيـفــة الـدرامــيـة لــلـقــنـاع. ومــرة أخـرى
ــوكب الــذى يــقــوده نــعــود إلى دنـــدرة لــنــســأل: هــذا ا
كـبـيـر الـكـهـنـة مـرتديـا قـنـاعه إلى أيـن يذهـب? والرد
فى نـــفس الـــرســـوم اجلـــدرايــة. فـــدنـــدرة هى مـــعـــبــد
وسيقى واحلب ولها تقام حتحور سيدة الـرقص وا
طـــقــوس قــائــمــة عــلى األنــتــيـــفــونــيــة (كــاهن مــرتل –
كورال يرد عليه) لكنها مرة كل عام تنتقل من دندرة
إلى مــعــبــد إدفــو حــيـث يــنــتــظــرهــا عــريــســهــا حــور
ـقـدس: "عـيـد ويـطـلق الـفــراعـنـة عـلى هـذا الــربـاط ا
الـتـوحـد" وهـو فـى تـقـالـيـدهم قـمـة احلب اإلنـسـانى

وهو أيضا نوع من التصوف.
البـس الـتـنــكـريـة الــتـيـجـان – ــهـرجـون األقــنـعـة ا ا
الـطراطـيـر كل هذا يـقـودنا إلى مـا يـسمـيه اإلغريق:
"مــيـــمــوس" أى قــمـــة احملــاكـــاة الــســـاخــرة وهــو أداء
ـاءة واحلـركــة عـمـاده وهـو فى جـمـلـة صـامت اإل
ـعـاصـرة: "الـكـومـيـديا أول مـعـالم مـا نـسـمـيه بـلـغـتـنـا ا

ديالرتى".

 مسرح األقنعة والفرجة الشعبية
 فى مصر الفرعونية

> إن رجـاء الـنـقـاش يـكـتـشف الـعـديـد من وجـوه الـشـبه بـ سـلـيـمـان احلـلـبى وهـامـلت
اركى.. "من الواضح أن سليمان احللبى قد عاش نفس الصراع الذى عاشه األمـير الد

هاملت.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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  > مركز طلعت حرب الثقافى ينظم خالل ديسمبر اجلارى ورشة حول فنون العروسة الشعبية وخيال الظل يوم اخلميس واجلمعة من كل أسبوع.

6
رفض أن يكون "فرعونا يتجاهل إجنازات من سبقوه

قــــدمـــــوهــــا ودرجــــاتــــهم مــــنــــذ بــــدء
تـــعــامــلـــهم مع فــرق الـــهــيــئـــة لــعــمل
قــاعــدة بـيــانــات بــعــد أن نـفــرغ من

وسم. إعداد خطة هذا ا
واعترف عصام بضعف اإلمكانيات
فـى اإلدارة والــتـى ال تـــمــتـــلـك ســوى
جـهازى كمـبيوتر أحـدهما "بـعافية"
لــكـنه يــنـوى الــعـمل عــلى االســتـفـادة
وجودة فى من الطاقـات البشـرية ا
اإلدارة فى إنــشـاء مــركـز مــعـلــومـات
سرح بدايـة لتطوير الهيكل إدارة ا
اإلدارى ثم تـــطـــويـــر مـــســـتــوى أداء

سرح بشكل عام. وعمل إدارة ا
وانـتـقل عـصــام الـسـيـد إلى عـروض
ـــــســــــرح مـــــشــــــيـــــراً إلى أن نــــــوادى ا
كــــثـــيـــريـن يـــخـــطــــئـــون فى تــــفـــســـيـــر
"الـــتــــجـــريب" لـــيــــتـــحـــول األمـــر إلى
"تـــقــلـــيـــد أعـــمى" دون وعـى لــبـــعض
األعـمــال األجــنــبـيــة والفــتـا إلى أن
ـســرح لـيــست مــتــخـصــصـة نــوادى ا
فـى الـــتـــجـــريـب بـــقـــدر اهــــتـــمـــامـــهـــا
بـتـقــد أعـمـال لــهـا خـصـوصــيـتـهـا
وذات صبـغة إنـتاجيـة خفـيفة بـحثاً
عـن أشــكـــال مـــســـرحــيـــة جـــديــدة ال

تعتمد على اإلنتاج الضخم.
وطــــالب عـــــصــــام الـــــســــيــــد جـــــمــــيع
ـــتــــعـــامــــلـــ مع مــــســـرح األقــــالـــيم ا
ـــســرح فـى حــالــة بــالـــتــوجه إلدارة ا
مـواجهـة أى مـشـكلـة تـتعـلق بـاإلنـتاج
ــــســــرحى مـــشــــدداً عــــلى أن بـــاب ا
اإلدارة وبـــابـه شـــخـــصــــيـــاً مــــفـــتـــوح
مشيراً فى الوقت نفسه إلى رفضه
واسـتــيـائه من "الــتـواطــؤ بـالــصـمت"
ــارسه بـعض وهــو الــسـلــوك الـذى 
ـتـضرريـن حيـنـما يـرفـضـون كشف ا
تعنـت أو من يقفـون فى طريقهم ا

من موظفى الهيئة.
عــصـام الــسـيــد قـال إن دعــوته تـلك
ال تــعـــنـى أن اإلدارة "عـــزبــة" تـــعـــمل
بــشـــكل مـــســتـــقل عن بـــقــيــة إدارات
ــــواقـع الــــثــــقـــــافــــيــــة الـــــهــــيــــئـــــة أو ا
اخملــتــلــفــة مــؤكــداً عــلى أن ســيــاقــا
عـــامـــا يــحـــكم صـــيـــرورة الــعـــمل فى
إدارات الـهيـئة اخملـتـلفـة ويصب فى
ـسـتفـيد من الـنهـايـة فى مصـلـحة "ا
أنـشـطـة الـهيـئـة" أو مـتـلـقى نـتـاجـها

الثقافى.
عــــــصـــــام الــــــســـــيــــــد طـــــالـب أيـــــضـــــا
ــســرح بـأن ــتـعــامــلــ مـع نــوادى ا ا
يــكــون إنــتــاجــهم خــاصــاً بــالــنــوادى
مــســـتــهـــجــنـــاً إعــادة تـــقــد أعـــمــال
الــنــوادى حتت الفـــتــات أخــرى مــثل
ــــســـــتــــقل ــــســـــرح اجلــــامــــعـى أو ا ا
رافضـاً فى الـوقت نـفسـه استـنـساخ
ــــــســـــرحــــــ اجلــــــامــــــعى أعــــــمــــــال ا
ستـقل فى النوادى الـتى يفترض وا
أن يـــكـــون ألعـــمـــالـــهـــا خـــصـــوصـــيـــة

وفرادة.

من اخـــــــتــــــيــــــار اخملــــــرج وتـــــــاريــــــخه
ومـشـروعه الـفــنى من خالل جتـاربه

السابقة والورش التى اجتازها.
واســتــطــراداً أضــاف الــســيــد: نــقـوم
حــالــيــاً بـــإعــداد مــلــفـــات كــامــلــة عن
الــفــرق واخملـرجــ واألعــمــال الـتى

وكـرر عـصـام الــسـيـد الـتــأكـيـد عـلى
أنه لم يـــنـــفــرد بـــأى قـــرار صــدر أو
ســيــصـدر بــخــصــوص آلــيــة تــطــويـر
عــــــمل الـــــــنــــــوادى إال أنه ومـع ذلك
ــسـئــولـيـة كــامـلـة مــشـيـراً يــتـحـمل ا
ن يــــــأنــــــفــــــون من إلـى أنه لــــــيـس 
الــــتـــــراجع عن قـــــرارهــــا فى حــــالــــة

فشله.
وأضـــاف: هـــدفى الـــوحـــيـــد تـــقــد
إنـــتـــاج مـــســـرحى مـــتـــمـــيـــز وإضـــاءة
مــســـارح األقـــالـــيم بـــأعــمـــال هـــامــة
حتسب لـلهـيئـة بالكـامل وال تقـتصر

سرح. فائدتها على إدارة ا
وحول تخـفيض عدد العروض التى
شاركت فى دورة هـذا العام وغياب
ـــــهــــرجــــان قــــال "الــــصـــــعــــيــــد" عن ا
عــــصــــام الـــســــيــــد: الــــعـــروض الــــتى

شـاركت فى مـهرجـان هذا الـعام 
تـرشيـحـهـا قـبل أن أتولـى مسـئـولـية
سرح رغم أنـها أعلنت بعد إدارة ا

اســــــــــــــــــــــتــالمـــى اإلدارة وقـــــــــــــــــــــد 
اخــتــيــارهــا وتــصــعــيــدهــا بــاآللــيــات
ــعـمــول بـهــا عـادة فى مــهـرجــانـات ا
النـوادى السـابقة وبـالنـسبة لـغياب
الـصــعـيــد فــوراءه بـالــتـأكــيــد ضـعف
مـسـتـوى العـروض الـتى  إنـتـاجـها
هـذا الــعــام وهـو مــا ســيـتـم تالفـيه
مـن خـالل الـــــــــورش الـــــــــتـى يـــــــــبــــــــدأ

شـدد اخملـرج عـصـام الـسـيـد  مـدير
ـسـرح بــالـهـيـئــة الـعـامـة عـام إدارة ا
لــــقــــصـــور الــــثــــقــــافـــة عــــلى أن دورة
مـــهــــرجـــان الـــنـــوادى والـــتـى انـــتـــهت
فــعـالــيـاتــهـا قــبل أيـام هـى "اخلـطـوة
األولى" فـى تـــــصــــور مـــــســـــتـــــقـــــبـــــلى
يـــتــــضـــمن عــــدداً من االقــــتـــراحـــات
والــتـــوجـــهـــات الـــتى رســـمت اإلدارة
مالمــحـهــا وحتــمس لـهــا د. أحــمـد

مجاهد رئيس الهيئة.
وقال عصـام السيد لـ"مسرحنا" إن
ـقـتـرح لم يـتم ـشـروع ا اخلـطـة أو ا
إقــــراره بـــــعــــد وذلـك فى انـــــتــــظــــار
االستمـاع لتصورات شباب النوادى
ـــــهــــتــــمــــ أنــــفــــســـــهم وكــــذلـك كل ا

بـــــــالـــــــتــــــــجـــــــربــــــــة ومـن ســـــــاهـم فى
تأسيسها وترسيخها ودعمها.

وكـشف عـصام الـسيـد عن جزء من
خــــطــــة الـــــتــــطـــــويــــر يـــــخص عــــرض
سرحيـات الثالث الفائزة بجوائز ا
ـــهــرجــان ــنـــقــضـــيــة من ا الـــدورة ا
لـتعـرض على أحـد مسـارح القـاهرة
وكــذلك حتــريك هــذه الـعــروض فى
كــــافـــة أقــــالــــيـم مـــصــــر لــــتــــتــــجـــاوز
ـــتـــمــــيـــزة مـــأزق "لـــيـــلـــة الـــعـــروض ا
الـعرض الـوحيـدة" أو لـيلـتى عرض
فى حالة التـصعيد للمهرجان وهو
مـا رأى فــيه عــصــام الــسـيــد ظــلــمـاً
لهـذه العـروض وجملـهود مـبـدعيـها
كــمـــا أن حتــريك الـــعــروض بـــاجتــاه
ـسـرح األقـالـيم سـوف يـتـيح لـهـواة ا
فى أقاليم مـصر اخملتلـفة مشاهدة
هـذه العـروض وبالـتالى خـلق حالة
"حـراك ثقـافى" يرى عـصـام السـيد

أن األقاليم تفتقدها كثيرا.
عــــــصـــــام الــــــســــــيـــــد وصـف "نـــــوادى
ــسـرح" بــأنـهــا الـنــشـاط األهم فى ا
هـيـئـة قـصـور الـثـقافـة وذلك - من
وجــــهـــة نــــظــــره - ألنــــهــــا تــــهــــتم فى
األســاس بـتـفـريغ الـطـاقـات الـشـابـة
ـبـدعة من خالل جتـارب جـريـئة ا
بـعـيـداً عن قـيود الـرقـابـة وضـغوط

يزانيات. ا
وكـــشف الــســـيــد عن قـــيــامه بـــعــقــد
لـــــــقــــــاءات مـع مــــــؤســـــــسـى جتــــــربــــــة
الـــــــــنـــــــــوادى ومـن ســـــــــاهـــــــــمـــــــــوا فى
تـــطـــويــرهـــا إضـــافـــة إلى عـــدد من
ـتخـصـص الـذين تابـعوا النـقاد وا
الــتــجــربـــة وتــفــاعــلـــوا مــعــهــا وذلك
لالسـتــمـاع إلى آرائـهم وتــصـوراتـهم
ـــــســـــرح فى آللـــــيـــــة عـــــمـل نـــــوادى ا
الـفــتـرة الـقـادمـة والــتى تـرتـكـز فى

قام األول على "التثقيف". ا
وقال عصام الـسيد: التثقيف يعنى
تـكـثيـف الورش الـتـدريبـيـة فى كـافة
ـــواقع الــثــقــافــيـــة بــجــانب إنــشــاء ا
نـــــــادى مــــــــســـــــرح مــــــــركـــــــزى فـى كل
مـــحـــافـــظــــة تـــتـــبـــعـه نـــواد فـــرعـــيـــة
بـقـصـور وبـيـوت الــثـقـافـة وسـتـكـون
ـركـزى وضع خـطـة مــهـمـة الـنــادى ا
عـــامـــة وبـــرنـــامج عـــمل ومـــتـــابـــعــة

تنفيذه بالتنسيق مع اإلدارة.

عصام السيد: خطة تطوير النوادى ترتكز على "التثقيف"

تنفيذها قريباً.
وأضــــاف عــــصــــام الــــســــيــــد: لــــست
حو إجنازات من سبقوه فرعونـا 
ـــــــــــســـــــــــرح ألقـــــــــــوم ولـم آت إلدارة ا
بـ"انـــقالب" بـل جـــئت الســــتـــكـــمـــال
مــــــجــــــهــــــودات كـل من ســـــــبــــــقــــــونى
فتجربة النوادى هى حصاد كل من
ســــاهـم فــــيـــــهــــا بـــــرأى أو فــــكــــرة أو

اقتراح.
وأشــــار عــــصـــام إلـى أن الـــتــــطــــويـــر
تـابعـة وتفـعيل يشـمل إعـادة جلان ا
دورها لتحـمل على عاتقها مناقشة
ـقترحة ومتابعة مراحل شاريع ا ا
ـوافـقـة تـنــفـيـذهـا وبـروفـاتــهـا قـبل ا
عــــلى مـــيـــزانــــيـــتـــهـــا وســــيـــكـــون من
صالحـيــات هـذه الـلــجـان أن تـوجه
وتــضــيف لـــلــعــمل حــتى يــظــهــر فى
ـكـنة مـشـدداً على أحـسن صورة 
أن هــذه الـلــجــان لـن تــكــون ســيــوفـاً
عـــلى رقـــاب الـــفـــنـــانـــ الـــهـــواة بل
عــونــاً لـــهم من أجل تــقــد أعــمــال

ستوى الالئق. على ا
وقــال عـــصـــام الـــســيـــد: هـــذا الـــعــام
ــــســــرحى فى ســــيـــخــــضـع اإلنـــتــــاج ا
اإلدارة "قـــومـــيـــات قـــصـــور بـــيــوت
ـــتـــابــــعـــة والـــتى نـــوادى" إلـى جلـــان ا
ســوف يـكـون لــهـا عــدة ضـوابط قـبل
الـوصــول إلى مـرحــلـة اإلنـتــاج بـدايـة

لم أتخذ أى قرار
بشكل منفرد..
ومستعد لتحمل

سئولية  ا
فى حالة الفشل

هدفى الوحيد
إضاءة مسارح
األقاليم.. وبعض
شباب النوادى

فهم "التجريب"
بشكل خاطئ

سرح إدارة ا
ليست "عزبة"
 وال تعمل مستقلة

عن الهيئة..
وأرفض "التواطؤ

بالصمت"
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سرح ؤلفة لكتابها "توفيق احلكيم من ا خططت ا
إلـى الـسـيــنـمـا" أن يــرصـد ويـحــلل كـافـة الــنـصـوص
ــــصـــــريــــة الــــتـى حتــــولـت إلى أفالم ـــــســــرحــــيـــــة ا ا
سـيـنـمـائيـة.. غـيـر أن الـتـجـربـة العـمـلـيـة أخـذتـها -
كــمــا تــقــول - إلى تــوفــيق احلــكــيـم وحــده.. تــقـول:
"فــقــد وجـدنــا أن أعــمـال تــوفــيق احلـكــيم تــســتـحق
وحـدها أن يـخصص لـها هـذا الكـتاب.. أوالً لـكثرة
ـــســـرحــــيـــة الـــتى حتـــولـت إلى أعـــمـــال نـــصــــوصه ا

سينمائية".
ثم لـعــدم تــعــرض هــذه األفالم لــلـقــراءة الــتــحـلــيــلــيـة
ـؤلـفـة - عـدم قـراءة ـا يـعــنى - عـنـد ا الـفـاحـصـة 
أدب تـوفـيق احلـكـيم والـتـعـرف علـيه مـعـرفـة عـمـيـقة
كــان يــسـتــحـقــهـا وهــو األمــر الـذى أدى إلى تــعـرض
احلــكــيم وأعــمــاله لــســوء فــهم كــبــيـر لــذلـك أخـذت
ـــفــاهـــيم ــؤلـــفـــة عـــلى نـــفـــســهـــا تـــصـــحـــيح بـــعض ا ا
اخلــاطــئــة وإزالــة مــا عــلق بــاحلــكــيم ومــســرحه من

افتراءات.

ـؤلـفـة الـكـتـاب يــحـتـوى عـلـى مـقـدمـة تــتـنـاول فـيــهـا ا
"اجلدلـية الـشائـكة بـ سحر الـقلـم وتمـرد الصورة"
وسـبع مقاالت أخرى تـدور حول مسرحـيات احلكيم
الــتـى حتــولـت إلى أفالم مـــرتـــبـــة حـــسب الـــتــرتـــيب
الــزمــنى إلنـــتــاج األفالم ولــيس حـــسب تــاريخ نــشــر

سرحيات فهى: سرحية.. أمَّا ا النصوص ا
"فى الــقــلب األيـدى الــنــاعــمـة اخلــروج من اجلــنـة

العش الهادىء أريد أن أقتل التائبة احملترمة".
ــقـدمـة تــتـحـفظ الــكـاتـبـة عــلى مـا تـعــتـبـره "نـار فى ا
ـجرد ظهـور فيلم يـحمل رؤية الـفتنـة" التى تشـتعل 

مفاجئة مأخوذة عن عمل أدبى.
ــقـــارنــات بــ الـــعــمل إذ ســرعـــان مــا يــنـــزع فــتـــيل ا
ـقارنات التى ال تخضع دائمًا األدبى والفيلم. تلك ا
ـصـدر األدبى لــلـمـوضــوعـيــة فـيـنــحـاز بـعــضـهـا إلـى ا
ويـنـحـاز بـعـضـهـا إلى الـفـيـلم وهـو مـا تـتـحـفظ عـلـيه
ـفـاضـلـة الـكـاتـبـة أصالً حـيث تـرفض وجـود سـؤال ا
ابــتــداء عــلى اعــتــبـــار أنــهــا مــقــارنــة بــ وســيــطــ

ـــنــفــصل.. ه ا مــخـــتــلــفـــ لــكل مـــنــهــمـــا أدواته وعــا
وتـسـتـعـ الـكـاتـبــة بـتـعـريف أحـد خـبـراء الـسـيـنـاريـو
األمريكـي وهـو "سدفيـلد" لـعملـية االقـتباس لـتؤكد

. - خالله - اختالف الوسيط

"إن اقــــتـــبــــاس الـــســــيـــنـــاريــــو من روايــــة أو كـــتـــاب أو
مسرحية يـعنى أن تترجم وسيطًا إلى وسيط آخر.
كـذلك تـعــريـفه االقـتـبــاس بـأنه "الـقــدرة عـلى اخلـلق
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سـتحـب أن يكـون لها > إذا كـان لكـل مسـرحية حـبكـة أساسـية فـإنه كثـيرًا مـا يكـون من ا
حـبـكـات فـرعـية أو قـصص ثـانـويـة يـكون الـهـدف مـنـهـا تعـمـيق اخلط الـفـكـرى الدرامى

للحبكة األساسية. 28
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سرحي جريدة كل ا

سرحى اللبنانى بول شاؤول.  > عن دار النهضة العربية ببيروت يصدر خالل ايام ديوان «دفتر سيجارة» للشاعر والكاتب ا
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عشر مسرحيات 
من ورشة  البيش

محمود احللوانى

تبويب

ست مـسـرحــيـات وحـده دون مـشـارك
حــــيـث اعــــتــــاد كـــــتــــابـــــة مــــســــرحـــــيــــاته
ـشـاركة آخـرين مـنـهم الدائـمـون مثل
"دوالكــور - مـارتــان - مـارك مــيـشـيل"
ومـنهم غـيـر الدائـمـ ويـنقـسـمون إلى
كــتــاب مـســرح وصــحـفــيــ مـثـل "إمـيل
أوجـيـيه - إرنـست لـوجـوفـيه - فـيلـيب
جــيل - جــونــديــنــيه آنــســيــيـه بــورجـوا"
وهـؤالء شــاركـوه الــكـتــابـة فى مــرحـلـته
األخـــيــــرة وعـــلى ذلك كــــان البـــيش من
أوائل من تبنـوا طريقـة "الورشة" التى
تـعـرف اآلن.. غـيـر أن الـفـارق - يـقول
الـعـشــرى - هـو اعـتــراف البـيش بـهـذه
ــشــاركــ الــشــراكـــة وكــتــابــة أســـمــاء ا

ـــســـرحـــيــات إلـــيه مــعـه رغم نـــســبـــة ا
وحده. 

ــــقـــدمــــة أقـــواالً لــــعـــدد من وتـــتــــضـــمن ا
األدباء والـنـقاد فى البـيش مـنهـا: البيش
ــلك ثالثــة أربــاع الــدرامــا أديب شــاب 

والفودفيل (شارك بودلير).
يـــــدى ومالحظ البـــــيش كــــاتـب كــــومــــ
ًا شخصيـات استطاع أن يخلق عا
يرسم لوحـة عادات شريحة من وأن 
يـستـحق أن يكـون كاتـبًا البـشر.. إنه 
نـــــسى ــــمـــــكـن أن يــــ يـــــرًا.. ومـن ا بــــ كـــــ
يـــرين إال ثـــ ــــؤرخـــون الـــكــــ نـــقـــاد وا الــــ
أوج البيش (فـيليب سوبو) "حياة
نــته كــكـاتب يـش الـشــخــصـيــة ومــهـ البـ
انــــويل ــــ يــــدى شىء واحــــد" (إ كــــومــــ

ان). ها
األعـمـال الــكـامــلـة ألوجـ البــيش تـضم
فى جزئـيهـا عـشر مـسرحـيات هى: "29
ــيــجــور كــرافــاشــون درجــة فـى الــظل ا
خـالـتى عزيـزتى أيـسـمـيـنى اخلـجوالن
ــــلـك يــــريــــد" وهــــذه أســــعــــد الـــــثالثــــة ا
سـرحيـات يضمـها اجلـزء األول بيـنما ا
يـحــتـوى اجلــزء الـثـانـى عـلى "قــبـعـة قش
من إيــطــالــيــا رحــلـــة الــســيــد بــريــشــون

." عملية شارع لورس
كــمــا يــحــتــوى اجلــزء الــثــانى فــضالً عن
الــــنـــصــــوص مــــلـــحــــقًــــا لـــصــــور الـــكــــاتب

الفرنسى أوج البيش.

الكتاب: األعمال الكاملة
للكاتب الفرنسى أوج

البيش
: فتحى ترجمة وتقد

العشرى
ركز القومى الناشر: ا

وسيقى والفنون للمسرح وا
الشعبية 2008

تــمــيــزت كــتــابــاتـه بــالــســهــولــة والــبــهــجــة
واإليقـاع السريـع والتعـبيـر عن مجـتمعه
فى إطــار مـســرح ال يـخــلــو من االنـتــقـاد
الحـــظــــة واكـــتــــشـــاف وال تـــفــــوته دقــــة ا
ـنطق وابـتداع الـعقـدة والتـعامل مـعهـا با
ــطـيـة قــادرة عـلى تــفـجـيـر شــخـصـيـات 
الكـوميـديا.. وبـعض مسـرحياتـه تعد من
عالمــات وروائع مــســرح الــقــرن الــتــاسع
ــــــســـــرحى عـــــشـــــر ذلـك هـــــو الـــــكــــــاتب ا
الـــفـــرنـــسى "أوجـــ البـــيش" والـــســـطــور
الـســابــقــة لــلــنــاقــد فــتــحى الــعــشــرى فى
مــقــدمــتـه لألعــمــال الـــكــامــلـــة الــتى قــام
بــتــرجــمــتـهــا لــلــكــاتب فى جــزأيـن صـدرا
ـركـز الـقومى مـؤخـرًا ضـمن إصـدارات ا
ـوسـيـقى والفـنـون الـشـعـبـية للـمـسـرح وا

ى". سرح العا سلسلة "روائع ا
تـــنــــاولـت مـــقــــدمــــة فــــتــــحى الــــعــــشـــرى
لألعمال الكـاملة سيـرة الكاتب أوج
البــيش  1815 -  1888 ومــنـــهــا مــولــده
فى بــاريـس قــبل  43 يـــومًــا مـن واقــعــة
ــــتـــلك واتـــرلــــو "ألســـرة بــــورجـــوازيــــة 
عائـلها مـصنعًـا لعصـير األزهار.. كتب
البــــيـــــتـش فى أولـى مــــحـــــاوالتـه روايــــة
بـــعـــنـــوان "مــفـــاتـــيح احلـــدائق" ثم كـــتب
ـــاء" و مــــســــرحـــيــــتــــ هـــمــــا "حــــوض ا
"كــابـــ آركــوز " أو "ســاحــرة الــقــصــر"
ذلك بــاالشـــتـــراك مع لــوفـــران ومــارك
ميشيل وكانتا موقعت باسم مستعار
هــــــــــــو "مــــــــــــدام الروش" وفـى حــــــــــــديـث
صحفى له صرَّح بأن أولى مسرحياته
هـى "الــــــســـــــيــــــد كـــــــوبالن" أو "الـــــــرجل

هذب للغاية". ا
وظل "البــــــــيش" ال يـــــــعـــــــلـن عـن اســـــــمه
احلـقـيـقى كـمـؤلف حـتـى بلـغ اخلـامـسة
والـعــشــرين من عــمــره وكــان أول مـرة
يـــعــــلن عن اســــمه احلـــقـــيــــقى عـــنـــدمـــا
عـرض ثالثة مـسرحـيات "فـودفيل" من
فــصل واحـد هى "بــاقـة أب وابن" و"لـو
كــــانـت زوجــــاتـــــنـــــا تــــعـــــلـم" و"الــــلـــــبالب
والــــدردار" والــــكــــاتب كــــمــــا يــــبــــدو من
سـيــرته الـتـى رصـدهـا الــعـشــرى غـزيـر
اإلنــــتـــاج إلى حـــد كــــبـــيـــر ومع هـــذا -
يـسـجل الــعـشــرى - إنه لم يـكــتب غـيـر

الكتاب: توفيق احلكيم من
سرح إلى السينما ا

ؤلف: د. نهاد إبراهيم ا
الناشر: الهيئة العامة لقصور

الثقافة 

سرح والسينما احلكيم وخطوط التماس ب ا
الئم عن طـريـق الـتـغـيـيــر أو الـتـعـديل. ـنــاسب أو ا ا
وحتــويــر شىء خلــلق تــغــيــيــر فـى الــبــنــاء والــوظــيــفـة

ا ينتج عنه تعديل أفضل". والشكل 
ــعــلـن لــلــكــتــاب هــو "الـــبــحث عن مــدى إن الــهــدف ا
التـرابط فى خطـوط االتفـاق واالختالف بـ النص
ــــســــرحـى عــــنــــد تــــوفـــيـق احلــــكــــيم وبــــ الــــفــــيــــلم ا
ـؤلـفـة - ـأخـوذ عـنه وهـو مـا دعـا - ا الـسـيـنـمـائى ا
بــالــضـــرورة - إلى حتــلـــيل الــوســـيــطــ مـــعًــا وذلك
ـنظـومة الـفكـرية الـتى يريـد احلكيم بالتـوقف أمام ا
طرحـها فى مـسرحيـته ثم الـنظـر إلى الكـيفيـة التى
انــتــهــجــهــا الــعــمـل الــســيــنــمــائى.. لــيس من مــنــطــلق
األفــــضل واألســـوأ بل مـن مـــنـــطـــلق تــــتـــبع خـــطـــوط
الــتـغـيـيـرات بـ الـوسـيـطــ ومـدى انـعـكـاسـهـا عـلى
ـوذج عـمـلى يتم الـفيـلم الـسـينـمـائى "لـلـوقوف عـلى 
سرحى إلى من خالله حتـليل تكـنيك حتول الـنص ا
سـيـناريـو فيـلم سـينـمائـى.. لذلك تـركز الـكـاتبـة على
ـشاهد الـتغيـيرات الـتى طرأت على الـشخـصيات وا

واقف والرؤية الفنية والفكرية. وا
ـطــلـقــات والـكـاتــبـة تــنـطـلـق فى حتـلـيــلـهــا لألعـمـال ا
ـسـرحـيـة لـلـحــكـيم من رؤاه الـفـكـريـة الـتى طـرحـهـا ا
فى كـتــبه الــنـظــريـة وخــاصـة فــلـســفــته "الـتــعـادلــيـة"
والــتى انــتـــهــجــهـــا احلــكــيم فـى كل أعــمـــاله مع خــلق

العديد من التنويعات لها".
كـــذلك تـــشـــيــر الـــكـــاتـــبــة إلـى نــقـــاط بـــدء أخــرى
تـنـطـلق مـنـهــا فى حتـلـيـلـهـا ألعـمـال احلـكـيم مـثل
ــتـمـثـلـة فى شــخـصـيـته األثـيـرة نــظـرته لـلـمـرأة ا
"إيـزيس" ودورهـا الذى تـشـتـرك فـيه كل بـطالت
ــتــعـادل تــوفـيـق احلـكــيم - فى "بــعث اإلنــسـان ا
داخل الـبـطل لـتنـقـذه من نـفـسه الـهـاربة".. وعن
ــهــمـــة الــتى أوكــلــهــا احلــكـــيم لــلــمــرأة فى هــذه ا
مــســرحه "الــبـعث" يــقــول احلـكــيم: إنه بــالــرجـوع
ـوت والـبعث صـرى الـقد عن ا إلى الـتـاريخ ا
جنــد أن وســـيــلــة الــبـــعث دائــمًــا امـــرأة من هــنــا
تـؤكـد الـكـاتـبـة أن شــخـصـيـة إيـزيس رمـز الـوفـاء
ـثـالى عـنـد احلـكـيم بـالـنـظـر ـرأة ا ـوذج ا هى 
إلى دورهـــــا الـــــنـــــبـــــيل فـى بـــــعث الـــــرجـل واألمــــة

واحلضارة بأكملها.
كما تستند الـكاتبة فى حتليلها أيضًا إلى رؤية
لــحـــكــيم "مـــدى انــهـــمــاكـه الــشـــديــد فى تـــقــدر لـــ
ايـــا وصــراعــات وطـــنه وتــمــســـكه الــراسخ قــضــ
يــة واإلنــســانــيـة تــمـاعــ يــة واالجــ ثــقــافــ بــهـويــتـه الـ
والنـفسـية وأصوله الـشرقيـة الدينـية وتطـلعاته
نــظـمـة الــطـمـوحــة نـحـو ـ لـمــيـة ا يــاسـيـة الــعـ الـسـ

مصر حديثة.
 تعدد الوسائط

نيا األول للموسيقى العربية الذى نظمته هيئة قصور الثقافة. اضى ضمن فعاليات مهرجان ا ها األسبوع ا  > د. رتيبة احلفنى  تكر

5
 É¡«a Éeh É«fódG

> مـاذا أراد ألـفـريـد فـرج أن يـفـعل? ومـاذا فـعـل? إن ألـفـريـد فـرج الذى
تـسيـطر علـيه فكـرة العدالـة الضـائعة أراد أن يـعالج هـذه القضـية مرة

أخرى ولكن على مستوى الدول.

سرحي جريدة كل ا
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افتتح فعالياته بتكر توفيق عبد احلميد
 عرض رجل القلعة

ــهــرجــان «االكــتــفــاء 10 عــروض مــســرحــيــة شـــاركت فى الــدورة الــرابــعــة 
اضى. الذاتى» جلامعة ع شمس والذى انتهت فعالياته األسبوع ا

ـوضـوعات ى وتـنـوعت بـ الكـومـيـديا وا غـلب عـلى الـعروض الـطـابع الـعا
ذات الـطـابع اإلنـسانى اجلـاد حـيث عـرضت كلـيـة طب األسـنان «الـبـوفيه»
تـألــيف عـلى ســالم إخـراج أحــمـد عــبـد الـرســول بـيــنـمـا قــدم فـريق كــلـيـة
ـا روحى طلـعت» تـأليف مـصطـفى جودة التـربـية الـنوعـية عـرضاً بـعـنوان «

إخراج أحمد حسن.
«صخـرة الرعـد» تأليف روبـرت آردى قدمهـا طلبـة كليـة األلسن من إخراج
أحـمـد مـصـطـفى أبـو الـفـتـوح وقـدم فـريق كـلـيـة احلـقـوق «لـيـالى احلـصاد»

تأليف محمود دياب إخراج محمد فؤاد.
وشـارك فــريق كــلـيــة اآلداب بـنص آخــر حملــمـود ديــاب هـو «أرض ال تــنـبت

الـزهـور» مـن إخـراج رامى سـامـى بـيـنــمـا قـدم فــريق كـلــيـة الـتــجـارة «قـابل
لــلــكـســر» من تــألـيف أحــمــد نـبــيل إخــراج إسـمــاعــيل الـســيــد. وعن روايـة
ألحـمد خـالد تـوفـيق قدم طـلبـة كـليـة العـلوم «احلـفلـة الـتنـكريـة» من إخراج
ـدوح جـاد قـدم فـريق كـلـيـة الـطب «احلـضـيض» هـبـة عالم ومـن إخـراج 
ـهـرجـان ـشـاركــان فى ا من تـراث مــكـسـيم جـوركـى. الـعـرضـان األخــيـران ا
كــان «األخـوة كــرامـازوف» إعــداد مـحــمـد زكى إخــراج خـالــد عـبــد الـكـر

«كـلهم أبـنائى» تـألـيف آرثر مـيلـلر لـكلـيتى الـتـربيـة والهـندسـة على الـتوالى.
ــهـرجــان قـد اســتـضــاف فى افـتــتـاحه الــفـنــان تـوفــيق عــبـد احلــمـيـد كـان ا
هـرجان وعرض فيلـماً تسجيـلياً عن مشواره الـفنى وبطولته ومنحه درع ا

سرحية والتليفزيونية. ا

على مسرح الغد... ورشة تصميم مالبس فى 3 مراحل

 نعيمة عجمى 

البس نـعيـمـة عجـمى تقـوم حـاليـاً بالـتدريب مصـمـمة ا
البس التى يقيمها استوديو إعداد فى ورشة تصميم ا
ـسـرح الـغـد حتـت إشـراف اخملـرج نـاصـر عـبد ـمـثل  ا
ـنــعم حـيـث سـيـكــون إنـتــاج ورشـة األزيــاء هـو مالبس ا
عــروض الـتـخـرج الـتى ســيـقـدمـهـا طــلـبـة الـورشـة خالل

شهر مارس القادم.
عن الورشـة تتـحدث نـعيـمة عـجمى: حتـتوى عـلى ثالثة
ـرحـلـة األولـى عـلى دراسـة نـظـريـة عن مــراحل تـضم ا
ـسرحيـة والعـناصر أهمـية األزيـاء وعالقتهـا بالـدراما ا
ـباد األسـاسيـة لتـصمـيم أزياء ـؤثرة عـلـيهـا وكذلك ا ا
عــرض مــسـرحـى إلى جــانب دراسـة تــطــبــيـقــيــة ألزيـاء
ــــســــرحــــيــــة ودراســـة ألعــــمــــال أهم بــــعض الــــعــــروض ا
ى واثن صمم عا مصممى األزياء وسيـكون التناول 
ـــرحــلــة الــثـــانــيــة فــهى ـــصــريــ أمــا ا من الـــفــنــانــ ا
ــمــثل وعــمل تــصــمــيم أزيــاء عــروض فــرقــة اسـتــوديــو ا
مــقــايــسـة ألزيــاء كل عــرض وهى ثالثــة عــروض تــمـثل
مــشـاريع تــخـرج طـلــبـة االسـتــوديـو (مـكــبث) من إخـراج

 محمد عالم وصال عبدالعزيز

تشيكوف وكامى على مسرح قصر ثقافة اجليزة
و«الـكـومـبــارس» تـألـيف إبــراهـيم الـرفـاعى
وإخـراج أحمـد سمـيـر ومن تألـيف محـمد
عــبـــد الــفــتـــاح يــقــدم اخملـــرج وصــال عــبــد
« الـــعــزيـــز مــســـرحــيـــة «شــويـــة أوكــســـجــ
و«اآلخـــر» لـــلـــمـــؤلـف مـــحـــمـــود الـــســـبـــاعى
وإخراج مـحـمد رفـعت ومـسـرحيـة «رقـصة
اخلالص» لـــتــــشـــيـــكـــوف وإخـــراج مـــحـــمـــد

عالم.

جتـــرى حـــالـــيـــاً بــــروفـــات ســـبـــعـــة عـــروض
مــســرحــيـــة جــديــدة بــنـــادى مــســرح قــصــر
ثـــقـــافــة اجلـــيـــزة ضـــمن خـــطـــة الـــعــروض

اجلديدة للموسم القادم.
الـفنـان مـحـمـد عـفـيفى مـديـر الـقـصـر قال
ــســـرحــيـــات الـــســبع هـى «الــعـــادلــون» إن ا
أللــبــيـر كــامى مـن إخـراج حــازم الــصـواف
ومن تـــــألـــــيف وإخـــــراج إيـــــهــــاب احلـــــكـــــيم
اريـونت» تأليف «مـيزان بال كفـة» و«ثورة ا
حــازم مـــصــطـــفى وإخـــراج مــنـــيـــر يــوسف

10 عروض فى مهرجان «االكتفاء الذاتى»  بجامعة ع شمس
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أحمـد مختـار والعرض الـغنائى (أبـيض وأسود) تدريب
ــنـعم ـلــحن أحــمـد إســمـاعــيل وإخــراج نـاصــر عــبـد ا ا
وثالـثهم عـرض راقص (بدرى كـل يوم) من إخـراج تامر
ـرحـلة الـثـالثـة واألخـيرة من ورشـة األزياء فـتـحى أما ا
البـس لـلـعـروض الــثالثـة وسـتــتـضـمن ســتـكـون تـنــفـيـذ ا
سـتخـدمة ـرحلـة دراسة مـيدانـية لـلتـصمـيمـات ا هذه ا

البس ثم تنفيذ هذه التصميمات. فى ا
تقدم للورشة أن وتضيف: كان شرطنا الوحيد فى ا
ـالبس سـواء يــكـون لــديــهم خــلــفـيــة ولــو بــســيـطــة عن ا
ــيــة أو عــمــلــيـة وبــعــدهــا أجــريــنـا كــانت خــلــفــيــة أكـاد
تقـدم حتى نعرف مستوى اخـتباراً بسيطاً لـتصفية ا

موهبتهم وقدراتهم الفنية فى هذا اجملال.
دة ثالثـة أشـهـر بـداية من تـمـتد الـدراسـة فى الـورشـة 
يــنــايـــر وحــتى مـــارس الــذى ســيـــقــدم من خاللـه طــلــبــة

األستوديو مشاريع تخرجهم للجمهور.
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SPOT
ــــــــــــــــوقـع > جــــــــــــــــارى اآلن حتــــــــــــــــديــث ا
ـية الفنـون بعد إنهاء اإللـكترونى ألكاد

الدراسات الالزمة لتطويره.
يـة قال د. سـامح مهـران رئيس األكـاد
ـيـة ـوقع إلى أكـاد إنـه يـتـمـنى حتـويل ا
مــفــتـــوحــة لــدراســة الــفــنــون اخملــتــلــفــة
ـــراحل الـــعـــامـــة إضـــافـــة إلى تـــوفــــيـــر ا
لــلـبــاحــثــ ومـتــصــفـحـى اإلنـتــرنت وبث
ــيــة تــقــاريــر مــصــورة ألنــشــطــة األكــاد
ــــــتــــــعــــــددة كــــــاحلــــــفـالت والــــــعـــــروض ا

سرحية والندوات. ا
> مــــســــرحــــيــــة «يــــا دنـــــيــــا يــــاحــــرامى»

لــــلـــمـــخــــرج هـــشـــام عــــطـــوة واجـــهت
تـتالـية فى سـلـسلـة من االعتـذارت ا
الــلـحــظـات األخــيـرة قــبل افــتـتــاحـهـا
بــــــدأت بــــــاعــــــتــــــذار انـــــــتــــــصــــــار عن
االســتــمــرار فى الـعــرض و إســنـاد
دورهــا لـــلــفــنــانــة ســهــام جالل كــمــا
انـضم الـفـنـان الـشـاب مـاهـر عـصـام
لـــلـــعـــمل بـــعـــد اعـــتـــذار حـــسـن عـــبــد
ــســرحــيــة تـألــيـف مـتــولى الــفــتــاح ا
حـامــد وأشـعــار د. مـصــطـفى ســلـيم
وأحلـــــــــــــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــــــــــــــســن إش إش
واســتـعــراضـات ســامى نــوار وديـكـور
ـــســرح د. مـــحـــمــود ســـامى وإنـــتــاج ا

نيل. سرح العائم با الكوميدى ويتم عرضها على ا
 > مركز إبداع بـيت السحيمى االتابع
لــنــصـدوق الــتــنـمــيــة الــثـقــافــيـة يــشــهـد
خـالل أيـــــام 20,19,18 ديـــــســــــمــــــبـــــر
فـــعــالـــيــات بـــرنــامج شـــعــبـــيــات والــذي
يــــتــــضــــمن تــــقــــد عــــدد مـن عـــروض
خـيـال الـظل واألرجـوز تـألـيف وأخراج

د. نبيل بهجت.
> د. حـس اجلنـدى مدير الـصندوق
قــــال أن الـــعــــروض تـــتـــنــــاول عـــدد من
قصص التراث الشـعبي الشهيرة منها
الف لـيـلـة ولـيـلـة وجـحـا ونـوادره وعـدد
مـن الــســـيـــر الــشـــعـــبـــيــة أهـــمـــهـــا عــلى
الـــزيـــبق ومـالعـــيب شـــيـــحـــة وأبـــوزيـــد

الهاللى وعنترة بن شداد.
ـــســرحى حـــا حــافظ > الـــكــاتب ا
ــعــهــد الــعــالى ـــســاعــد بــا ــدرس ا ا
ـســرحـيـة انــتـهى من وضع لـلــفـنـون ا
الـــــلــــــمــــــســـــات األخــــــيــــــرة فى نــــــصه
ــســرحـى اجلـديــد «اجلــبـل» والـذى ا
أعده عن رواية «ليلة القدر» للكاتب
ـغـربـى الـطـاهـر بـن جـلـون وجـارى ا
ـــهــا من إنــتــاج اآلن اإلعـــداد لــتــقــد
فـرقة مسـرح الشبـاب وإخراج عادل
حـــســان حـــا حــافظ أكـــد أنه بــدأ
الـعمل فى هـذا النص مـنذ أكـثر من
ثالث ســنـــوات وكــان حــريـــصــا عــلى
إنهـائه بشـكل الئق يتـوافق مع مـكانة

مؤلف الرواية.
> د. هــدى وصـفى مـديـر مــركـز الـهـنـاجــر لـلـفـنــون تـغـيـبت عن

حــضــور الـنــدوة الــتى عــقـدت األســبـوع
ـــنـــاقــــشـــة مـــســــرحـــيـــة «حتت ــــاضى  ا
الــــتــــهــــديــــد» ألبـــــو الــــعال الــــسـالمــــونى
واخملـــــرج مــــحـــــمــــد مـــــتــــولـى وتــــعــــرض
بـالهناجـر حالياً.. وذلك لـسفرها خارج
مـصر فى رحـلـة عالجيـة تـعود بـعـدها
السـتـئـناف عـمـلـها وإعـالن خطـة مـركز

الهناجر للفنون للموسم الشتوى.
كـانت وزارة الثقـافة قد أعـلنت مؤخراً
ـــنــاقـــصــة ــظـــاريف  عـن فــتح تـــلـــقى ا
أعـمـال تـطـويـر الــهـنـاجـر الـتى تـوقـفت

منذ فترة بصورة مؤقتة..

د.  سامح مهران

 هشام عطوة

 د. حس اجلندى

 حا حافظ

د.  هدى وصفى
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> لـم يستطيـع ألفريد فرج أن يـتجاهل تأثـير الريحـانى على مسرحـيته فكتب
ـطـبـوعـة يــقـول (قـد شـعـرت وأنـا أشـرع فى كـتـابـة هـذه فـى مـقـدمـة الـنـسـخـة ا
وضـوع االجتـمـاعى الهـزلى الشـعـبى.. أننى لن أفـلت من إسار ـسـرحيـة ذات ا ا

الريحانى).
سرحي جريدة كل ا
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سرحية.  > د. هناء عبد الفتاح سافر الى بولندا هذا األسبوع إللقاء محاضرة حول نظرية الفن التطبيقي فى الدراسات ا

 محمد محمود عبدالرازق

الفودفيله احلسناء
 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير
فـــــإذا انــــتـــــهى فـــــصل انـــــهــــالـت بــــاقـــــات الــــزهــــور
والـطـرابـيش عـلى روزالـيـوسـف. وتـزعم الـهـاتـف
ــمـثل فى فـرقـة عـبـد صـديـقـهــا سـلـيـمـان جنـيب ا
الــرحــمن رشـــدى. فــإذا دخــلت خــلـف الــكــوالــيس

تلقاها جورج أبيض قائال فى حماس:
"أحسنتى.. ما كنت عارف كده!"

أســرع إلــيــهــا الـــدكــتــور عــبــد الــسالم اجلــنــدى -
مـتـرجم الـرواية  –يـقـدم لـهـا أقـراص الـبـاسـتـيـلـيا
الــتى تــعــ صــوتــهـا عــلـى االســتـمــرار. لــكـن هـذا
النـجاح لم يـدفع جورج أبـيض على مـواالة عرض
ــســرحـيــة ولم تـر الــنــور إال بـعــد ذلك بـســنـوات ا

طويلة على مسرح رمسيس.
مـرة أخـرى تـرك عزيـز عـيـد فـرقـة جـورج أبيض
لــيـكــمل جتـربــته الـفــودفـيــلـيــة. واخـتــار مـســرحـيـة
أخــــرى ســــاخـــرة لــــفــــيــــدو اســـمــــهــــا: "يـــا سـت مـــا
تــمــشــيـش كــده عــريــانــة" والـــروايــة تــقــدم احلــيــاة
اخلــاصـــة لــنــائب فــرنــسى مـــتــزمت حــريص عــلى
سمعـته وزوجته السـيدة الصغـيرة الطـائشة التى
تــظـهـر فـى الـبـيت أمــام ضـيـوفـه كـمـا تــظـهـر أمـام
ا يكشف عن مفاتنها. زوجها فى ثياب البيت 
ويـثـور الـنـائب عـلى تـصرفـاتـهـا لـكـنه ال يـسـتـطيع

تركها ألنها يحبها.
ولم تـــكــد تــظـــهــر اإلعـالنــات األولى عـن الــروايــة
حـتى قامت زوبعة هائـلة ضد عزيـز عيد ظنا من
ـسرح عـارية أو الـنقـاد أن البـطـلة سـتظـهر عـلى ا
شـبه عـاريـة. ولم يــأب عـزيـز بـهـذه احلــمـلـة. كـمـا
ـسرح أنـهـا وعلـى عكس مـقـصـودهـا سـاقت إلى ا

شاهدين. أكبر عدد من ا
ــتـفــرجـ وفى الــلـيــلــة األولى كــانت خـيــبــة أمل ا

بالـغة إذ ظـهرت روزالـيوسف وهى تـرتدى "روبا"
طـويال يصل إلى األرض. على أن الـتمثـيل اجليد
ــوضــوع الــطــريـف عــوضــا الــنـــاس عــمــا كــانــوا وا
يــنـتــظــرون. وجنــحت الــروايــة جنـاحــا كــبــيــرا بـ

عاصفة من النقد واحلمالت الصاخبة.
وســـافــرت الـــفـــرقـــة إلى بـــعض األقـــالـــيم تـــعــرض
روايــاتــهــا: "خـلـى بـالـك من إمــيـلـى" و "يـا سـت مـا

تمشيش كده عريانة" وغيرها.
وانــضــمت إلى الـــفــرقــة بــديــعـــة مــصــابــنى وكــان
اســـمـــهــا "فـــيـــرونــا". عـــلى أن عـــزيـــز لم يـــلــبث أن
تــشــاجــر مـعــهــا بــســبب بــعض تــصــرفــاتــهــا خـارج

سرح فأخرجها من الفرقة. ا
ثـم عـــاد عـــزيـــز عــــيـــد إلى فـــرقــــة جـــورج أبـــيض.
وانــــفــــصــــلت روزالــــيــــوسف  – ألول مــــرة  – عن
أسـتـاذها. وانـضـمت إلى فـرقـة عكـاشـة الـتى كان
ولهـا "الفقيـد العظـيم طلعت حرب". وتـستطرد
روزالـــيــــوسف قـــائــــلـــة: "وإنى ألتــــلـــفت الــــيـــوم فى
مـيـادين الـقاهـرة بـاحـثة عن تـمـثـال لطـلـعت حرب
فال أجــــد وأنـــصـت إلى األصــــوات الـــتـى تـــرتــــفع
بــتـــخــلــيـــد ذكــرى هــذا وتـــمــجــيـــد ذاك فال أســمع
صــوتــا يــذكـر طــلــعت حــرب وال أجـد إال تــمــاثـيل
غــريــبــة لالظــوغــلى وســلــيــمــان الــفـرنــســاوى ومن
نعنا من رفع واحد من إليهم. وال أرى ما الذى 
هــذه الــتــمــاثــيل لــيــقف بــدلــهــا طـلــعـت حـرب?.. "
ولـقـد حتـقـق لـهـا مـا أرادت فـيـمـا بـعـد. وسـافـرت
فرقة عكاشة  –كعادتها  –إلى رأس البر إلحياء
مــوسم الــصــيف. ووجـــدت روزالــيــوسف جــواً من
الــفـوضى واالرجتـال لـم تـألـفه مع أســتـاذهـا. ولم
تـسـتــطع أن تـنــسـجم مع األداء الــفـنى الــعـتـيق أو
ــثـالت الــفــرقـــة الــعـــجــائــز جتــد صـــديــقــة بـــ 

احملتشمات بسبب الكهولة والبدانة. 
وذات يـــــوم راحـــــة نـــــزلت إلـى الـــــشـــــاطئ تـــــلـــــبس
"بـيــجــامـة" طــويـلــة. وثـار طــلـعـت حـرب عــلى هـذا
التصرف الذى رآه خـروجا على التقاليد وصمم
عـــلى فـــصــــلـــهـــا وإعـــادتـــهـــا لـــلــــقـــاهـــرة. وتـــقـــبـــلت
روزالـــيــوسف الـــفــصل وعـــمــدت إلى الـــبــقــاء فى
رأس الـبر أيـامـا لـتـنـزل إلى الـشاطئ بـالـبـيـجـامة
إغــاظـة فـى طـلــعت حــرب. ولم تــتـحــسن الــعالقـة
بينهما إال بـعد سنوات "وأصبح طلعت حرب يكن

لها تقديرا كبير.

ـــتـــفـــرجـــ ال يـــهـــضـــمـــون رأى عـــزيـــز عـــيـــد أن ا
الـدرامـا الـرفـيـعـة فـفــكـر فى الـفـودفـيل اخلـفـيف
الــذى يــرضى اجلـــمــهــور وكــبــريــاء عــزيــز الــفــنى.
ـؤلف الــفــرنـسـى "فـيــدو" مــتـخــصــصـاً فى وكــان ا
هذا الـنوع. وفى كـتابه: "فـنان فى بـاريس" يذهب
فــتـــوح نــشــاطى إلـى أن مــســرحــيـــات جــوج فــيــدو
ـفاجأة حتـتوى على جـميع مـقومات الـكومـيديا: ا
واقف غير تفرج ا أوال الهزة التى حتدثـها فى ا
ــســرحــيـة. ــتــوقــعــة الــلــبـس بــ شــخــصــيــات ا ا
ــفــاجــأة جنــد ســوء الـتــفــاهم وهم وزيــادة عــلى ا
أكـبــر عـنـصــر مـثـيــر لالهـتـمــام. يـضـاف إلى ذلك
ــتــصــرف اآللـى لــلــشــخــصـــيــة حــيــرة شــخــوص ا
ــسـرحــيـة الـتى تــولـد الـتــصـرف تـكــرار احلـركـة ا
واجلــــمــــلــــة أشـــكــــال الــــبالهــــة والــــعـــبـط تـــوازى
ـــصـــادفـــات ـــواقف الـــذى يــــؤدى إلى تـــشـــابـك ا ا
ــتــعــارضــة وقــلب الــظــروف وأخــيـرا واألحــداث ا
ـطـاردة الـعـنـيـفـة ومـحـاوالت الـهروب والـركض ا
وراء الـــعــدو واإليـــحـــاء احملـــرك الـــذى يـــنـــتج عن

عرض هذا السياق.
ويــوجـــد فى أبــسط هــزلـــيــات فــيــدو فـــهم عــمــيق
ـسـرحـيات الـذهـنـية ا فى بـعض ا لـلـواقع أكـثـر 
ــشــاعل" لـلــكــاتب "بـول الــفـلــســفـيــة مــثل "ســبـاق ا
هـرفـيـو" وتـمتـاز فـودفـيالت فـيدو بـوضـوح مـشرق
فى مـواقـفـهـا البـالـغـة الـتـعقـيـد ودقـة فى تـصـوير
أخالق شـخـوصهـا ومـنـطق فى تـطور مـشـاهـدها
ـيزات هى سـر تفـوقه فى فنه التـمثـيلـية. وهـذه ا
ا يـجـدر ذكره أنه كـان على وشك أن الهـزلى. و
ــثال. وقــد ســأله أحــد الــنــقـاد عـن سـر يــصــبح 

الضحك الذى تمتاز به فودفيالته فقال:
قـــــد يــــرجع الـــــســــبـب فى ذلك إلـى أنــــنـى اخــــتــــار
شـخـص يـجب أال يـلتـقـيا فى احلـيـاة فأجـعـلهـما

سرح. يلتقيان فى ا
ـثل الـدرامـا الـكـبـير وروى أحـد الـصـحـفـي أن 
لـوسـيـان جـيـترى ألح عـلى صـديـقه احلـمـيم فـيدو
ـــثـــلـــهـــا عــــلى مـــســـرحه أن يـــكـــتـب له فـــودفـــيـال 
اخلـــاص ويــقـــوم فــيـــهـــا بــالـــدور األول. فــاعـــتــذر
فـيدو. وعندما أصـر لوسيان جيتـرى على معرفة

السبب قال له:
يـا عـزيزى لـوسـيـان.. يـقـوم الـفـودفـيل دائـمـا على
رجل يــضـرب بـالــشـلــوت ورجل يـتــلـقى الــشـلـوت.
والـرجل الـذى يـتـلــقى الـضـرب هـو الـذى يـضـحك
الــــنـــــظـــــارة ومــــا أراك فـى ضــــخـــــامـــــة جــــســـــمك
وعــــظــــمــــتـك وهــــيــــبـــتـك بــــالــــرجل الــــذى يــــتــــلــــقى

الشالليت!..
اخـــتــار عـــزيــز عـــيـــد إحــدى مـــســرحـــيــات فـــيــدو
وترجـمها  – فى خالل أسبوع  – باالشتراك مع
أمــ صـدقى واســمـهــا: "خـلـى بـالك من إمــيـلى".
وجنح الـــريـــحـــانـى فى دوره الـــكـــومـــيـــدى جنـــاحـــا
رائـعا وكـذلك الـفنـانـة النـاشـئة روزالـيـوسف التى
أطـــلـــقـت عـــلـــيـــهـــا الـــصـــحـف اسم: "الـــفـــودفـــيـــلـــة

احلسناء".
ومثلت الـرواية ألول مرة عـلى مسرح "بـرنيتـانيا"
ــسـرح ـا اكــتظ ا ــدة ثالثــة أيــام. و وكــان خــالــيـا 
ــشـاهــدين راح عـزيــز عـيــد يــبـحث عن مــسـرح بــا
آخـر. لـم يــجـد غــيــر صــاله "بــاتــيــنــاج" مــكــشــوفـة
ولـيس بها مقاعد وكـان هواة اللعبـة يفدون إليها

نهارا فاستأجرها ليال.
ونـــشـــر فى اإلعـالنـــات أن عـــلـى كل مـــشـــاهـــد أن
يـحــضـر مــعه مــقـعــدا واشـتــرى كــمـيــة كـبــيـرة من
قـماش "الدمـور" الرخـيص ليصـنع منـها السـتائر

ناظر والديكورات. ورسم بنفسه ا
وزحف الـشـتـاء فـأغلـقت الـفـرقـة أبوابـهـا بـعد أن
ح أثــبــتت جنـاحــهــا وكــان جـورج أبــيض أول من 
ذلك فــأســرع إلى عــزيــز عــيــد يــعــرض عــلــيه أن
ــفـرده. وأصــر عـزيــز عـلى أن يـعــود إلى فـرقــته 
يــــصـــحـب مـــعـه روزالـــيــــوسف عــــلى األقل. وبــــعـــد
رتب شهرى قدره ثالثة مناقشات طويـلة قبلها 
جــــنـــــيــــهـــــات ونــــصف عـــــلى أال تـــــلــــعب إال أدواراً
سـرحـيات صغـيـرة. فكـان كل دورهـا فى إحـدى ا
أن تـنحـنى وتقـدم خاتـما إلحـدى البطـالت وتقول

لها جملة واحدة..
" "ومنى هذا اخلا

ثـم حــــــدث أن اتـــــــفـق جـــــــورج أبــــــيـض مـع إحــــــدى
اجلـمعيات اخليـرية على أن تمثل حلـسابها رواية

روزا ليوسف

عــلى مــسـرح األوبــرا بـعــد حــوالى خـمــسـة عــشـر
يـــومــا من تـــاريخ االتــفـــاق. واخــتــار جـــورج أبــيض
روايــة فــرنــسـيــة شــهــيــرة هى: "الــشــعــلــة". ومــنــهـا
فــصل كــامل بـال حــوادث. وهــو عــبــارة عن حــوار
ب جـنـرال فـرنـسى وزوجـته. وقـرر جـورج أبيض
ـثـل دور اجلـنــرال وأن تــمـثـل أبـريــز ســتـاتى أن 
دور الـــزوجـــة. ورفـض عـــزيـــز عـــيـــد ألن الـــفـــصل
ـشــار إلــيه بــالـذات بــحــاجـة إلى مــوهــبـة فــنــيـة ا
وطــــريــــقــــة حــــديــــثــــة فى اإللــــقــــاء ال تــــتــــوفــــر فى
أبـريـزسـتاتى  –وكـان هـذا رأيه فـيـهـا دائـما  –ثم
ـشــكـلــة إذ رفــضت أن تـمــثل الـدور حــلت أبـريــز ا
حـــ عــرفت أن فــيـه حــوارا طــويال بـــحــاجــة إلى
حـــفظ. ورشح عــــزيـــز روزالـــيـــوسـف لـــتـــلـــعب دور
الزوجة أمام جورج أبـيض. فأطلق جورج ضحكة

عريضة قائال:
« إنها زيتونة أمامى.. ما بتشبعنى» 

وأقتـرح عـلى عـزيـز أن يقـوم بـدور اجلـنرال". ولم
يـكن الــدور يالئم عــزيـز فــاجلـنــرال جـمــيل أنـيق
ـشـوق. لــكن عـزيــز تـفــهم الـدور وتـلــمس أعـمق
خـلـجـاتـه. وقـضى اخلـمـسـة عـشـر يـومـا فى جـهـد

متصل هو وتلميذته.
وكــانت فــرقـة عــبــد الــرحــمن رشــدى تــمـثـل نـفس
ــادونـة الـروايــة. وتــلـعـب دور الـبــطــولـة فــيــهـا بــر
الــــشـــيـخ سالمــــة حـــجــــازى الــــشـــهــــيــــرة الـــســــيـــدة
ـة فى اإللـقـاء مـيـلـيـاديـان بــنـفس الـطـريـقـة الـقـد
ــبـالغ ــمــجـوجــة ا ــنــغم واحلــركـات ا ــمــطـوط ا ا
فــــيـــهـــا الـــتى ال تـالئم هـــذا الــــنـــوع من الـــروايـــات
الـفـنـية  –وجـاءت ترجـمـتهـا بـشىء من التـصرف
ـتــرجم الــكــلــمـات الــصــعــبــة واجلـمل واســتــعـمـل ا
ا أبـعـد التـرجـمة الـرنـانة السـتـدرار الـتصـفـيق 

عن أصلها احلديث.
ورفع الـســتـار فـى دار األوبـرا. وخــلف الـكــوالـيس
وقـف جــــورج أبــــيض وبــــقــــيــــة أعــــضــــاء الــــفــــرقــــة
ينـتظـرون ما سـيحـدث. ولم يـطل انتـظارهم فـقد
ع عــزيــز عــيــد وتـــلــمــيــذته من الــلــحــظــة األولى.
وكـان أداؤهمـا بلـيـغا فى فن الـتـمثـيل سـيطـر على
سرح تـفرج وربط مـشاعرهـم إلى خشبـة ا ا

نحو مشروع قومى للمسرح (3)
دن حتـدثنا فى العـدد  قبل السابق عن عـدد احملافظات وا
ـراكـز والقـرى الـتى تـصل إلى أكثـر من سـتـة آالف موقع وا
جـمـاهـيـرى يـحـتـاج لوجـود مـسـرح فى كـل مـنهـا وهـذا فى
ـتد حـقـيـقـته يـلـقى بـعبء أكـبـر عـلى أهم جـهـاز ثـقـافى 
بـطول مصر وعـرضها أال وهو جـهاز الهيـئة العامـة لقصور
الــثـقــافـة الــذى كـان مــعـروفــا فى الـســابق بـاسـم الـثــقـافـة
اجلـماهيـرية ألنه بالـفعل اجلهـاز الذى يتـحمل مسـئولية
دعـم الـثـقـافــة وتـوصـلـهــا إلى مـسـتـحــقـيـهـا مـن جـمـاهـيـر
ــنـتـشـر فى أعـمـاق مــصـر وكـأنه الـقـلب ـصـرى ا الـشـعب ا
الـنـابـض الـذى يـضخ الــدمـاء فى شــرايـ وشـعــيـرات هـذا
الــوطن. ولــقــد أســعــدنى احلظ حــيــنــمــا شــاركت بــجــهـد
ـؤلـف ـسرح اإلقـلـيـمى ضـمن كـتيـبـة من ا مـتـواضع فى ا
واخملـرج والنقاد والفنان الـذين حتملوا مسئولية هذا
ـسرح اإلقـليمى ـسرح منـذ السـتيـنيات وحـتى اآلن. هذا ا ا
صـرى والـقوة فى حـقيـقـته هـو الـقوة الـضـاربـة للـمـسـرح ا
احلـافظة لبقائه وحيويـته فهو رغم فقره وبساطته إال أنه
ـواهب والقـدرات الـفائـقـة التى تـعـوضه عن ضعف ملء بـا
اإلمـكـانات والـتـمـويل وهـو الـقـاعـدة الـتى يـسـتـنـد عـلـيـها
سرحى الكبير قولة الناقد ا صرى وذلك تأكيدا  سرح ا ا
ــسـرح الــدكــتـور عــلى الــراعى حــيـنــمـا أشــار إلى أهــمــيـة ا
اإلقـليـمى وقال: "إن مـسـرحا يـرتكـز عـلى القـاهرة هـو هرم
مـقلوب" وكان يعنى بذلك أن علينا أن نستعدل هذا الهرم
سرح ـقلوب وجنعله يستند على قـاعدته الطبيعية وهو ا ا

اإلقليمى وتصبح قمته فى القاهرة.
وبـالتالى فـإنه مادمنـا بصدد الـدعوة إلقامـة مشروع قومى
ـشـروع وهـو لـلـمـســرح فـإنه من احملـتم أن نــهـتم بـقــاعـدة ا
ـسـرح اإلقـلـيـمى وهـذا يـقـتضـى مـنـا توسـيـعـه وتدعـيـمه ا
ادية والفنية وبال أية حتفظات ذلك أن بـكافة اإلمكانات ا
ـسرح اإلقـليـمى يحـتاج إلى مـضـاعفـة ميـزانيـته أضعـافا ا
سارح اإلقليمية مـضاعفة وأيضا التوسع الكبير فى بناء ا
وإنـشاء الفرق احمللية بكافة أنـواعها (القومية - القصور -
ـفـتـوحة - الـبـيـوت - الـنـوادى - مـسـرح اجلـرن - األمـاكن ا

مسرح الطفل.. إلخ). 
وأنـا فى احلقيـقة لست مع الـقائلـ بالدعوة إلـى تقليص
سرحـية اإلقليـمية بحـجة أن نهتم بـالكيف وليس الـفرق ا
بـالكم وأخشـى أن تكون هـذه احلجـة فى حقـيقتـها تـبريراً
ـشـاكل ـسـرح اإلقـلـيـمى عـلى مـواجـهـة ا لـعـدم قـدرة إدارة ا
والـضــعف الـذى يــنــتـاب هــذه الـفــرق. إن ضــعف مـســتـوى
ـسـرحـيـة لــيس مـبـررا إللـغـائـهــا كـمـا قـد يـتـصـور الــفـرق ا
الـــبــعض بل يـــجب الــعـــمل اجلــدى عـــلى رفع مــســـتــواهــا
الـية ومـساعـدتهـا على حل مـشكالتـها الـفنـية واإلداريـة وا
وإال ســوف نــقع فـيــمـا وقــعــنـا فــيه حـ واجــهــنـا مــشـاكل
مــؤســسـات وهــيــئـات الــقــطــاع الـعــام وعــجـزنــا عن حــلــهـا
ن يقدر فأغـلقناها وتخلصنا مـنها بالبيع برخص التراب 
قدرة عـلى إدارته وقد قدر بـالفعل عـلى إدراته باحلكـمة وا
ـسـألـة إذن لـيـست فى الـكم والـكـيف ولـكن فى ـطـلـوبـة. ا ا
كفء اإلدارة وحـسن استـخـدام الوسـائل الـكفـيلـة بـتحـقيق
الـنـجاح واإلجنـاز وكـمـا هـو مـعروف فـإن الـكم تـؤدى دائـما
إلى الـكيف وهى نظـرية معـروفة يدركـها اجلميـع وبالتالى
ـسـرح كـلــمـا تـألـقت فـيه فـإنه كـلـمـا ازدادت أعــداد الـفـرق ا
ــمـارســة واالسـتــمـرار الــعـروض الــفـائــقـة نــتـيــجـة كــثـرة ا
ــنـافــسـة الــتى تـقـدح واالجــتـهــاد بـاإلضــافـة إلى عــنـصـر ا
سـابقات الـقرائح وتشـعل الغـيرة واحلـماس الفـنى أثنـاء ا
بـينما يحدث العكس ح تتقلص الفرق التى سوف تركن
إلى الـكـسل وتـهــبط فـيـهـا الــهـمم وتـخـور الــعـزائم ويـفـتـر

احلماس ويجدب اإلبداع.

 عندما صرخت
روزا ليوسف

 أين تمثال طلعت
حرب?

سرحية ضعف اإليقاع العاطفى فهو كان > يعيب رجاء النقاش على ا
يـتوقع أن تنمو قصة حب ب سليـمان وأبنة حداية. وأنها بذلك كانت
ـانه سـتـعـطـى بـعدًا إنـسـانـيًـا أعـمق لـشـخـصـيـة الـبـطل وجتـسـيـدًا إل

ساواة تمامًا كقصة احلب. بالعدالة وا 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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سرحى يستضيف الناقدة د. نهاد صليحة للمشاركة فى ندوة خاصة حول الدراما والترجمة للمسرح.  > مهرجان دمشق ا

سرح الطفل عرض دبى 

7 عروض يومياً.. فى مهرجان
سرح الطفل ى  دبى العا

ى انـتهى قـبل أيام مـهـرجان دبى الـعا
سـرح األطفـال بتـشكـيلة مـتنـوعة من
ـــــوجــــــهـــــة ـــــســــــرحـــــيــــــة ا الـــــعــــــروض ا
ــهـــرجــان الــذى لألطـــفــال وتــضـــمن ا
رعـــته مـــديـــنـــة دبى لـالســـتـــوديـــوهــات
مـــــجــــمـــــوعـــــة من ورش الـــــعـــــمل الـــــتى
ـراهق تـستـهدف إطالع األطـفال وا

ــــفـــاهــــيم واألفــــكـــار عــــلى مــــخـــتــــلف ا
سرح وفن التمثيل. تعلقة با ا

ـــشـــرفــــة عـــلى وتـــقــــول ديـــاال صـــبــــاغ ا
ــهـرجــان هـذا ــهـرجــان: «اسـتــهـدف ا ا
الـعــام مـخـتــلف الـفــئـات الـعــمـريـة من
ــدرســـة إلى طالب مـــرحــلـــة مـــا قــبـل ا
ـرحلة الـثانويـة مشيـراً إلى أن وكالة ا
ـــــــــيــــــــة «أوت أوف ذا بـــــــــوكـس» الـــــــــعــــــــا
ـتـخـصـصـة فى إنـتـاج عـروض مـسرح ا
ـــمــلـــكــة األطـــفــال والـــتى تـــتــخـــذ من ا
ـتــحـدة مــقــراً لـهــا سـاهــمت بــإعـداد ا
دة 5 أيام ـهرجـان واسـتمـر  بـرنامج ا

وتضمن حوالى 7 عروض يوميا.

وتضـيف: نـحن نـدرك مدى خـصـوصـية
الــــتـــوجه لألطــــفـــال لـــذلك ســــتـــعـــتـــمـــد
الـــعــــروض فى األعـــوام الـــقــــادمـــة عـــلى
ا فى ذلك أسالـيب وتقـنـيات مـتـنوعـة 
ــــــهــــــرجــــــ ســـــرد عـــــروض الــــــدمـى ا
الــقـــصـص عــروض مـــرئـــيـــة مـــبـــتـــكــرة
عـروض تــمـثــيـلــيـة كــومـيـديــة مـوســيـقى
ــــا يــــتـــــنــــاسب مـع مــــخــــتــــلف وغــــنــــاء 
األذواق وبــحــسب أنـــواع الــعــرض الــتى

يفضلها األطفال.

عرب وأمريكان فى مهرجان
باشرة» «الكوميديا ا

انتـهت مـنـذ أيام فـعـالـيات
مـــــهــــرجـــــان عــــمــــان األول
ـــبــــاشـــرة لـــلــــكـــومــــيـــديــــا ا
والـــــذى أقــــيـم فى مـــــركــــز
احلــــــــســــــــ الــــــــثــــــــقــــــــافى
بالعـاصمة األردنـية عمان
والـــذى تـــضـــمـن عـــروضــا
ــمــثــلــ عـرب كــومــيـديــة 
يــــعــــيــــشــــون فى أمــــريــــكــــا

هجر. وأوربا وبلدان ا
قــدمــوا مـــشــاهــد بـــالــلــغــة
اإلجنلـيزيـة حتكى جوانب
ـــعـــايـــشـــة الـــيـــومـــيـــة من ا
لـإلنــــــســــــان الــــــعــــــربـى فى
بـــلــدان أجــنــبــيـــة مــحــمــلــة
بـــالــــكـــثــــيـــر من الــــدعـــابـــة

واقف الكوميدية. وا
ـــــهــــرجــــان قـــــدم أيــــضــــا ا
مـــجــمـــوعــة مـن الــعــروض
ـــــشــــاركــــة ــــســـــرحــــيــــة  ا
طــاقــات ومــواهب أردنــيـة
وعـــربــــيـــة وأجــــنـــبــــيـــة إلى
جــانب أهم الــكــومــيــديــ
الــــــعـــــرب األمــــــريــــــكــــــيـــــ
لــــــتــــــشــــــجـــــيـع الــــــشــــــبـــــاب
ــوهــوبـ عــلى الــتـعــبــيـر ا
عن أنـــفـــســهـم والـــتــفـــاعل
ــــشــــاركــــة فى من خـالل ا
الـفـنـون األدائـيـة ال سـيـمـا
ــبـاشـرة وأن الــكـومــيـديـا ا
أكــثــر أشـكــال الــكـومــيــديـا

ارجتاال وتفاعال.

 طاقات
ومواهب
أردنية 
مع
الكوميدي
األمريكي

سرحى العربى  النص ا
فى «استثنائى» احتاد الكتاب

غـالب من مصـر الدكـتور حـديد
الـــطـــيب من الـــســـودان خـــلـــيـــفــة
الــعـــريــفـى من الــبـــحــريـن وعــبــد
الـكر جـواد من سلـطـنة عـمان
وشـــــــروى عـالوة مـن اجلـــــــزائـــــــر
ــطــلب جــبـر من الــدكــتـور عــبــد ا
الــيـمـن وبــاســمــة مـحــمــد يــونس
مـن اإلمــــارات وعـــــواد عـــــلى من

العراق.

ــؤتــمـر ـاضى ا انـتــهى األســبــوع ا
االســــتـــــثــــنــــائى الحتــــاد الــــكــــتــــاب
واألدبـاء الــعــرب والـذى عــقـد فى
العـاصـمة األردنـيـة عمـان واخـتار
ـــــســـــرحى مـــــنــــــظـــــمـــــوه «الـــــنـص ا
الـــــعــــــربى» مـــــوضــــــوعـــــاً لــــــنـــــدوته
اخملــــصـــــصــــة لـــــلــــمـــــســــرح وذلك
وضـوع الذى نادراً ألهميـة هذا ا
مـــــــا يـــــــتـم الــــــــتـــــــطــــــــرق إلـــــــيـه فى

مؤتمرات االحتاد.
د.  رضا غالبيشارك فى الـندوة الدكتور رضا

ارك دكتوراه سورية فى الد
 عن مسرح الطفل

 هيثم يحيى 

حـصل األديب والــنــاقـد الــسـورى هــيـثم
يـحـيى اخلــواجـة عــلى درجـة الــدكـتـوراة
ـاركـية من جـامـعـة جـنجـيـز بـريـدج الـد
فى مــجـال أدب الــطـفـل وكـانت رســالـته
بــعـــنــوان «الــقــيم الــتــربــويــة واألخالقــيــة

سرح الطفل».
ـقيم فى اإلمارات حاليا له اخلواجة ا
40 مـسـرحـيـة كـتـبـهـا لألطـفـال وعـدد
مـن الـــدراســـات الـــنــــقـــديـــة فى اجملـــال
نـــفــسه كـــمــا ســـبق له احلــصـــول عــلى

جـــائــزة الـــشــيـــخــة فـــاطــمـــة آل نــهـــيــان
لقـصة الـطـفل العـربى وجائـزة أفضل
كـــتــــاب لألطــــفـــال فى الــــشـــارقــــة عـــام

.2004
ويقول د. هـيثم اخلواجـة: وصل مسرح
الطـفل فى العـالم إلى مرحـلة مـتقـدمة
ـنـا الـعـربى بـيـنـمـا مــازال يـحـبـو فى عـا
ـنــظـريـن حتـدثــوا كـثــيـراً عن ورغم أن ا
أهـــمـــيـــة مـــســرح الـــطـــفل إال أن الـــدعم

منهج مازال غائباً. ؤسسى ا ا

هرجان عروض مسرحية من 14 دولة فى ا
الثقافى األفريقى باجلزائر

الـــقـــدس عــاصـــمــة لـــلـــثــقـــافــة
الــــــعــــــربــــــيــــــة 2009 وذلـك من
خالل أعمال تـتناول الـقضية

الفلسطينية.
قـــــــــافــــــــة ثــــــــ كــــــــانـت وزارة الـــــــــ
اجلـزائــريـة قـد وافـقت عـلى
ً مـسـرحـياً ا تـمـويل 47 عـرضـ
ـــــــقـــــــبـل من عـــــــام ا خـالل الـــــــ
نــــدوق الـــوطــــنى خالل الــــصـــ
نـــهــا ورشــة لــدعـم اإلبــداع مــ
نــــون هــــد الــــفــــ عـــــ بــــة مــــ لــــ لــــطـــــ
يــفــان بــرج الــكــ يــة بـــ ــســرحــ ا
مـثل أحـمد يـشـرف علـيـهـا ا

قومى.

 سباعى السيد

سـرح دوت كوم» أطلق مبادرة موقع «ا
ـسـرح جـديـدة حتت عـنـوان «مـدرسـة ا
ـــــوقع عـــــلى اإلنـــــتـــــرنت» ودعت إدارة ا
سرح للمشاركة أعضاءه من أساتـذة ا
ــــشــــروع الـــــذى ســــيــــســـــهم - من فـى ا
وقع - فى إثـراء الثـقافة وجـهة نظـر ا

ـــســـرحـــيـــة الــــعـــربـــيـــة كـــمـــا ســـيـــمـــنح ا
األســـاتـــذة فـــرصـــة اخـــتـــبـــار تـــقـــنـــيـــات

التعليم اإللكترونى.
ــوقع قـال إنه ســبـاعى الــسـيــد مــديـر ا
بصدد حتديـثه وإضافة أقسام جديدة

خالل األيام القليلة القادمة.

يــــة أكـــدت 14 دولـــة أفــــريــــقـــ
هــــــــا فى تـــــــ عـــــــلـى مــــــــشـــــــاركــــــــ
هرجـان الثقافى األفريقى ا
والـــذى يــــقــــام فى اجلــــزائـــر
ــقــبل يــو ا من 6 إلى 19 يــولــ
نــهــا مـصــر تــونس مـالى مـ
يـــــرون الــــــســـــودان الـــــكــــــامـــــ
نـ سـاحل الـعاج نـيا بـ يـ غـ

الكونغو.
فى ســـيــــاق مـــتــــصل يـــحــــتـــفى
ــســـرح احملـــتــرف مــهـــرجـــان ا
ـقبـلـة والـتى تـقام فى دورته ا
فى الــــــفــــــتــــــرة من 24 مــــــايـــــو
 أحمد قومىوحــــتى 4 يــــونـــــيه بـــــاخــــتـــــيــــار
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سرح» «مدرسة ا
 تفتح أبوابها على اإلنترنت

 عروض 
للمهرج والدمى
وسرد القصص
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ـشـاهـدين إال من خـالل هذه ـكن أن يـصل إلى ا > الـتـحـلـيل الـدقـيق مـا كـان 
سـرح اليـونانى الـقد ووظـفها الـوسيـلة.. الـتى استـرجعـها ألـفريد فـرج من ا

أحسن توظيف لتحليل مشاعر شخصياته وإبراز مكنونات أنفسهم.

سرحي جريدة كل ا
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3
 العدد75

اضى عرض مسرحية  تنيسى  وليامز «عربة اسمها الرغبة» للمخرج غسان مسعود.  > العاصمة السورية دمشق شهدت االسبوع ا
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ôjhÉ°ûe

سرحي جريدة كل ا

15 من ديسمبر 2008 العدد75
> تـعتبر مسرحية "عسكـر وحرامية" أجنح مسرحيات ألفريـد فرج جماهيريًا.. فقد بلغ
قاييس مـتوسط عدد رواد احلفلة الواحدة  448مـشاهدًا وكان هذا يعتبر عددا كبيرا 

تلك الفترة.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحى اسامة رؤوف انتهى من كتابة اولى جتاربه لسينما بعنوان «قاطع شحن» وجارى االعداد لبدء تصويره من اخراج سيد عيسوى.  > اخملرج ا
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بروفات «خيبتنا» بدأت فى مدينة سنبل

 محمد صبحى

الــتـجـارب الــنـاضـجـة واجلــديـدة الـتي
ــسـرح طـرحــهــا أبـنــاء الــنـوادى عــلى ا
طــيــلـــة عــشــرة أيــام أال تــســتــحق رؤى
نـــــقــــــديـــــة جــــــديـــــدة وتـــــواكـب أحالم
وطـمـوحـات هـؤالء الـشبـاب فـى مـسرح

مختلف?
ـــســرح ومـــعــهم إن مـــا قــدمه شـــبــاب ا
شبـاب النـقاد يفـتح بابًـا جديدًا لألمل
فى نــهــضــة مـســرحــيــة تــبــدأ من هـذا
الـــتـــجــمـع الـــشـــاب الــفـــوار بـــاألحالم
والزاخم بالـطموحات لـكن ما يدفعنى
لــــلــــتــــفـــاؤل يــــقـف بـــجــــانــــبه بــــعض
الحـظات الـتي الحظـتهـا فى كتـابات ا
شــبــاب الــنــقــاد الــتـى اتــسم بــعــضــهــا
واجـهة بـالـقسـوة نـعم أنا من عـشـاق ا
واجـهة الـتى تنـبنى فى سـياق لـكـنهـا ا
واهب وتوجيهها من االحتضان لهذه ا
بدالً من القـسوة الشديدة عـليها حتى
يـــتــــعـــلم هــــؤالء الـــشـــبــــاب من خالل
زمالئـهم الـنـقاد ويـقـفـوا عـلى الـعـيوب
ا كـسبـنا ـشكالت الـتى واجـهتـهم ر وا
ــــهـــــرجــــان الــــقــــادم بـــــعــــضــــهـم فى ا
كـمــخــرجـ مــتـمــيــزين بـعــد أن وعـوا
ــقــصــد لــقــد قـرأت الــدرس وفــهــمـوا ا
وتـــابـــعـت كل مـــا كـــتب عـن مـــهـــرجــان
الـــنــوادى وســـوف نــقـــوم بــحـــصــر أهم
إيــجـــابـــيـــاته وكـــذلك مـــا اعــتـــراه من
ســلــبــيـات لــنــدرســهـا ونــتــجــاوزهـا فى
األعــوام الــقــادمــة فــنــحن نــؤمن بــأن
نضبطة ال تنبنى من اإلدارة العلمية ا
ـا بقـراءة دقـيقـة لـواقع احلال فـراغ إ
حتـى تنهض بـالعمـل الثقـافى وضمنه
ــســرح فى أقــالـيم بــالــتـأكــيــد حــركـة ا
مــصــر الــتي ســنــوجه إلــيــهــا جــهــدنــا
ـواهب اجلــديـدة وطـاقــتــنـا لــتـظــهــر ا

للنور. 

15 من ديسمبر 2008

ؤجل سـرحى ا بـدأ الفـنان مـحـمد صـبـحى بروفـات عرضـه ا
ـسـرح بــعـد غـيــاب طـال سـتـة «خــيـبـتـنــا» والـذى يـعــود به إلى ا
أعوام بعد أن استقر على 20 وجهاً جديـداً يقدمهم كأبطال

للعمل.
صـبـحى أكــد تـمـسـكه بـاالسم الـذى اخــتـاره لـلـعـمل الـذى ألـفه
ـا يـحـمـلـه هـذا االسم من دالالت مـوحـيــة سـيـاسـيـاً ويـخـرجـه 

واقتصاديا واجتماعياً.
ــســرحى حــكـايــة رجل أعــمــال مــحب لــلـفن يـتــنــاول الــعـرض ا
واهب على غرار «ستار يطلق برنامجا تلـيفزيونياً الكتشاف ا
ـى» ومن خالل الــوقت الــذى يـــقــضــيه هــؤالء الــشــبــان أكــاد

حتـت الـــكـــامـــيـــرات تـــتـــكـــشف مـالبـــســـات الـــواقع الـــســـيـــاسى
واالجتماعى العربى.

رفض صـبحى الذى يواصل قيـادة البروفات فى مـدينة سنبل
ـوعـد الــنـهـائى هـو حتـديـد مــوعـد افـتــتـاح الـعـرض قــائالً إن ا

عندما يكون العرض جاهزاً.
ــــوسم وال أضــــحى وأضــــاف: ال أقــــدم عــــرضـــاً مــــرتــــبــــطـــاً 
بالقيمة الفنـية استجابة حلسابات السوق ليس ألننى ال أريد
أن أكـــسب ولــكـن ألنى أثق فـى جــمـــهـــورى الــذى يـــأتى فى أى

وقت.

أطفال ثقافة الفيوم قدموا..
افتكاسات أوالد الشوارع

 منتصر ثابت  أحمد زحام

أقـام فرع ثـقـافة الـفـيوم أسـبـوعاً لالحـتـفال
بـأعـيـاد الـطـفـولـة قـدمت خالله مـجـمـوعـة
من األنشطة الفنـية واحملاضرات الثقافية
إضــــــافـــــــة إلـى عــــــدد مـن االســـــــكــــــتـــــــشــــــات
سرحـية قدمهـا أطفال وشباب والـعروض ا

سرح الفيومى. ا
ــــســــرحى بــــدأت الــــعــــروض بـــالــــعــــرض ا
«افـــتـــكــاســـات» تـــألـــيف وإخـــراج أســـامــة
سند وبطولة: ولـيد خالد عثمان سمر
مــحـمــد عــبــد الـتــواب مــصـطــفى صالح
سـيـد ابـتــسـام أحـمـد سـعــد سـنـاء عـبـد
اجملــيــد ربــيع هــنــاء عــبــد اجملـيــد وهى
مــــســــرحـــيــــة كــــومــــيـــديــــة ســــاخــــرة تـــدور
ـصـرى أحـداثــهـا حـول أحـالم الـشـبــاب ا
ومــــا وصـــلـت إلـــيـه أفـــكـــارهـم من خالل
مـجــمـوعــة من الـشــبـاب يــقـررون افــتـتـاح
مـحـطـة فضـائـيـة تقـدم الـبرامـج التـافـهة
ــتــســيـدة ــســفــة بــاعــتـبــارهــا ا واألفالم ا
اً ومن خالل لــلـمــشــهــد اإلعالمى حــالــيــ

عرضها يتم السخرية منها بشدة.
وفـى إطـــــار االحــــــتـــــفـــــاالت ذاتـــــهــــــا قـــــدمت
مــســـرحــيـــة «صـــرخــة ألم» تـــألـــيف وإخــراج
مــوريس صــادق يـــوسف وتــمــثــيل األطــفــال
عـــبـــد الـــرحـــمـن ســـالم مـــحـــمـــد رمـــضـــان
إسالم إســــمــــاعـــيـل تــــوبـــة مــــحــــمــــد أمـــ

مـحـمـود رجب أمـيـرة عـبـد الـتـواب أسـمـاء
مـحـمـد خـالـد عـصـام مـحـمـد جـمـال عـبـد
ـسـرح اسـكـتش الـعـظـيم كـمـا قـدم شـبـاب ا
«أوالد الــــشـــوارع» تــــألــــيـف بـــاسـم مــــحــــمـــد
وإخـراج هـنـاء عـبـد اجملـيـد وتـمـثـيل أسـامة

سند وليد خالد مصطفى صالح.
وقــد جتـــمــعت مــدارس الـــفــيــوم وأطـــفــالــهــا
ـــشــــاهــــدة هــــذه الــــعـــروض الــــتـى حـــظــــيت
باهـتمـام كبـير من مـسئـولى النـشاط بـقيادة
الكاتب مـنتصـر ثابت مديـر عام فرع ثـقافة
الفيوم وبحـضور الكاتب أحمد زحام رئيس

إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

 عادل جمعة 

صراع اجلن واإلنس
على مسرح الساقية
ــســـتــقـــلــة بــدأت فــرقـــة «مــســـرحــجــيـــة» ا
ـــــســـــرحى «وداعـــــاً بـــــروفـــــات الــــــعـــــرض ا
ه عـلى مـسـرح مـنــزلى» اسـتـعـداداً لـتـقـد
ســــاقــــيــــة الــــصــــاوى يــــوم 23 ديــــســــمــــبـــر

اجلارى.
ــســرحـــيــة الـــتى كــتــبـــهــا يـــســرى حــافظ ا
ويــخـرجــهـا عــادل جـمــعـة تــروى فى قـالب
كـوميـدى صراعـاً يـدور ب اإلنس واجلن

على «فيال» فى منطقة نائية.
«وداعــاً مـنــزلى».. بــطـولــة مـحــمـود فـؤاد
نيـرم فـؤاد نيرمـ جنم عمـرو عماد
حــســ مــحــسن ســامــر شــعــبــان أحــمـد
ســـيــد فــاتن جنـم أحــمــد ســـمــيــر كــر
عــبـــد الــفـــتــاح مــحـــمــد أســـامــة مـــحــمــد
مكـرم سامح عبـد الفتـاح حسام سـمير
أمــيــر مــاهــر ديـكــور وإضــاءة ومــوســيـقى

إبداع جماعى لفريق العمل.

خريجو ورش عماد الدين على مسرح
روابط.. والبقية تأتى

عــلى مــســرح روابط بــوسط الــبــلـد يــقــام مــهــرجـان
«الــــبـــقــــيــــة تــــأتـى» أيـــام 28 29 30 ديــــســــمــــبـــر
احلـالى وتقدم خالله ثالثـة عروض مسـرحية هى
ـســرحــيــة بــاسـتــديــو عــمـاد نـتــاج بــرنــامج الــورش ا

الدين.
ـــهـــرجــان خـــريـــجــو الـــورش يـــعـــرضـــون من خالل ا
مــسـرحــيــة «الــدرس» لــيـونــســكــو من إخــراج أحــمـد
حــسـ بــطــولـة ســيــد رجب دعــاء حـمــزة ديــكـور
ـدوح إضـاءة صـابـر الـسـيـد ومـسـرحـيـة شـيـمـاء 

«هلوسـة فى البوسـطة» أللفريـد بالدوتـشى بطولة
ســمـيــة عـبــد احلـمــيـد هــانى حـمــزة هـنــد ديـكـور
يوسف فانـتو إضـاءة محمـد فتح الله أمـا العرض
الــثــالث فــســـيــكــون «الــبــوفــيه» تـــألــيف عــلى ســالم
ــان الــهـــرمــيــلى بــطـــولــة إيــهــاب نــاصــر إخــراج إ
ـصـرى إضاءة مـحـمـد أبـو سعـيـدة ديـكـور أحمـد ا

يارا رضوان.

وظفى «شركة بترول»! « النفاريت».. عرض كوميدى 
عـلى خشبـة مسـرح اجمللس األعـلى للشـباب والـرياضة
ــســرحى «الــنــفــاريت » أولى بــدأت بــروفــات الــعــرض ا
ـسـرحـيـة لـتـعـرض جتـارب فـرقـة شـركـة «بــتـروتـريـد» ا

قبل. سرح فى 3 فبراير ا على نفس ا
مـرفت كـامل مـسئـولـة النـشـاط الفـنى بـالشـركـة قالت
إن فــكـرة تـكــوين فـرقــة مـسـرحــيـة كـانت اقــتـراحـاً من
ـوظف حتـمس له وفيق زغـلول رئـيس مجلس أحد ا
إدارة الــــشــــركــــة والـــذى طــــالب بــــاســــتــــغالل طــــاقـــات

وظف والعمال الفنية فى كافة عناصر العرض. ا
« الـنــفـاريت » يــنـاقش فـى إطـار كـومــيـدى اســتـعـراضى
ظاهرة الـسحر والـشعوذة والـعرض بطولـة مى حلمى
داليا عـشرى صـباح محـمود عبـد الله الوردانى وائل
فـــرج خــالــد فـــؤاد مــحــمــد مـــصــطــفـى أشــرف عــبــد
ـقصود محـمد زكى عبد الـتواب هانى رمزى رشاد ا
الـقبارى محمود عـايش ماكيير أمـيرة صبحى ديكور
منى صالح موسيقى وغنـاء أمجد مجاهد ومصطفى

نبوى واإلخراج حلسام صالح الدين.

 مرفت كامل 
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 حسام صالح

هال إبــراهــيم عــطــيـــة طــالــبــة بــكــلــيــة اآلداب قــسم الــدرامــا
ــســرحى بـجــامـعــة عــ شـمس.. بــدأت مـشــوارهـا والـنــقـد ا
ـدرسـة واحلفالت الـتى يـقيـمـها الـفـنى بالـغـناء فـى حفالت ا
مــركـــز ســوازن مـــبـــارك ثم رُشـــحت لــلـــســـفــر فـى مــهـــرجــان
األغـــنـــيـــة لـــلـــطـــفل فى رومـــانـــيـــا. شـــاركـت هال فى أوبـــريت
"القدس" للمخرج محـمد فؤاد وقامت بالتمثيل على مسرح
مـدرســة احلـسِــيـنــيـة فـى مـســرحـيــة "بـاب الــفـتــوح" لـلــمـخـرج

هشام عطوة و"الناس فى طيبة" للمخرج هشام حسنى.
انــضـمت إلى فــريق آداب عـ شـمس وشــاركت فى الـعـرض
ــســرحى "األوريـســتــيـة" لــلــمـخــرج مــحـسـن رزق ومع فـريق ا
التجارة قدمت "رسول القبور" تأليف وإخراج محمود جمال
ـقـصود. احلـدينى و"افـعل شـيـئًا يـا مت" إخـراج رامى عـبد ا
ثم ذلـك "احلب احلـرام" إخــراج يـســرا الـشــرقـاوى وحــصـلت
ـــمـــثل) من ســـاقـــيـــة "هال" عـــلـى شـــهـــادة تـــقـــديـــر (تـــقـــيـــيـم ا
الـصاوى كمـا شاركت فى "مـيديـا" إخراج أحـمد فـهمى وهو

سرح السكندرى محمد حسن.. منياوى يعشق ا
بـدأ منذ عشر سـنوات بتصميـم اإلضاءة فى عروض (حلقة
نـار رحـلـة حنـظـلـة ملـحـمـة الـسراب بـنـحب الـشـمس قلب
" والـتى قـدمـتـهـا فـرق (أبـو قـرقـاص مـلـوى الـكـون تى جـ
الـعدوة سمالوط) ثم تـعلم حرفية اإلخـراج من الفنان طه
ــيـــرغــنى صــالح ســـعــد أســامــة طه عــبــد اجلــابـــر بــهــاء ا
وعـايش احلـالة الـفـنـية فـى عرضّ (دم احلـمـام سى الـيزل)

سرح العائم واإلسماعيلية فى مهرجان 1998. على ا
ـسرح بـقصر قـدم محمـد حسن جتـارب عديـدة فى نوادى ا
ة ألوه أوفيـر) و اعتماده فى نيا (احلـانة القـد ثقافـة ا
مـهـرجان الـزقازيق  ?2004عن عـرض (بارانـويـا) والـذى فاز
. وبــــعـــد االعـــتـــمـــاد قـــدم عــــرضى (االســـتـــثـــنـــاء بـــجـــائـــزتـــ
والـقـاعـدة كـابــوس لـلـبـيع) حـيـث حـاول جـاهـدًا اخلـروج من

«هال» .. مش عايزة تمثل سينما وال تليفزيون

درسـة الثانـوية مـشاركًا يـشار إليه بدأ مـشواره الفـنى فى ا
بــالــبــنــان فى مــســابــقــات اإللــقــاء والــتــمــثــيل.. وكــانت هــذه
سابقـات بالنسـبة له تدريـبًا طويًال يشـحذ خالله طاقاته ا
ـنـتـظــر ويـقف عـلى الــفـنـيـة ويــكـتـشــفـهـا حـتـى يـأتى الـيــوم ا
ـرحـلـة اجلـامـعـيـة ـسـرح وهـو مـا حتـقق مـعه فى ا خـشـبـة ا
الـتى بـدأ جنمه فى الـظـهور فـيهـا وبـدأ يضع أولى خـطواته
ــرحـــلــة عـــلى الــطـــريق .. شـــارك مــحـــمـــد عــاطف خـالل ا
اجلـامـعيـة فى أكـثـر من عمل حملـمـود ديـاب وليـنـ الـرملى
ـســرح مــحـمــد عــاطف يــعـشق وغــيـرهـم من كـبــار كــتــاب ا
ـن يـراه أنه شــريــر قـرارى ولــعل هـذا أدوار الــشـر ويــبـدو 
هـــو مــا جـــعــلـه يــقـــدم دور "الــشـــيـــطــان" نـــفــسـه فى عــرض
اجلــازيــة ضــمن حــكــايــات الـســيــرة الــهـاللـيــة وكــان اســمه
" وقد أجاد لـعب هذا الدور الشيطانى لدرجة "غراب الب
أن أحـدهم هـتف من الــصـالـة قـائالً: وال الـشــيـطـان نـفـسه
يــســـتــطــيع أن يــفــعل ذلك  –  لـم يــســمع أحــد غــيــرى هــذا
الـــتـــعــلـــيق  – ولـــكن لـــست وحـــدى الـــذى صـــفق لـــبـــراعـــته
الــشـيـطــانـيــة فـكل أصـدقــائه ال يـنــادونه إال بـ "الـشــيـطـان"
ولكـنى مع ذلك فـإنك ح تـقترب مـنه وتتـعامل مـعه جتده
طـفًال سـاذًجـا وبـريــًئـا وعـلى نـيـاته "يـذكـرك بـتـوفـيق الـدقن
فى سكـة السالمـة حينـما تـوجه إلى الله بـالدعاء أن يـنقذه
وقال "مـا يـغركش مـنـظرى.. ده أنـا غـلبـان غلـب) هكـذا هو
مـحـمـد عــاطف.. فال يـغـرنك مــنـظـره فـهـذه "خــلـقـة ربـنـا".
ومن عــادات مـحــمـد الــتى ســحـبـت رجـلــة إلى الـتــمــثـيل كــمـا
سحـبت ألـسنـة األصدقـاء ألن تـطلق عـليه: "الـشـيطـان" عادة
ـة فـى جـلــسـاته ـصــريــة الـقــد ـار فـى األفالم ا تــقــلـيــد الـُكــفَّ
اخلــاصـة وكـان يـجــيـد تـقــلـيـد دور أبــو لـهب وامـرأتـه حـمـالـة
احلــطب فى نــفس واحــد ومع هــذا فــقــد كــان يــتــسـم أيــضـا
ـرح وتـقـد هـذه األدوار بـشىء من الـكـومـيـديـا ــيل إلى ا بـا
فــأطـلــقــوا عـلــيه الــشـريــر الـكــومــيـدى. بــاإلضـافــة الشــتـراكه
ــسـرح اجلــامـعـى فـقــد شـارك أيــًضـا كــمـمــثل فى عــروض ا
كمساعد مخرج فى عـدد من العروض منها "سكة السالمة"
لـسعـد الدين وهـبة  و"بـاب الفـتوح" حملـمود ديـاب وبالـعربى
وضوع اإلخراج الفصيح لليـن الرملى.. وقد اجته عاطف 
ألنه  –عــلى حـد قـوله: "يــحب يـبص لـلــمـوضـوع من اخلـارج
من فـوق كـمـا يحـب الوقـوف خـلف الـكامـيـرا أكـثر.. لـلـتـحكم
ـشـهـد.. كـان نــفـسه يـرجع بـالـزمن لـلـمـسـرح اإلغـريـقى فى ا
الــــقـــــد ألن ذلك كـــــان ســــيـــــتــــيـح له أن يـــــحــــقـق أحــــد أهم
كنه إذا شاء أحالمه.. وهو تمثيل دور اآللـهة اإلغريقية!.. 
أن يـسـلـم نـفـسه لــسـوفــوكل أو إيـســخـيـلــوس عـله يــفـوز بـدور
زيـــوس! عـــاطف له جتـــارب ســـيـــنــمـــائـــيــة فـــهـــو عـــضــو فى
ـسـتـقـلـة والتـى تضم مـجـمـوعة " "One Shotلـلـسـيـنمـا ا
باإلضـافـة إليه سـميـر عـشرة ومـحمـود صـابر وقـد شارك
فى عدد من األفالم كمساعد مخرج مثل "تنهيده يوتونيا
لـقـمـة عــيش". درس عـاطف اإلخـراج الـراوئـى والـسـيـنـاريـو
والـتمـثيـل فى عدد من الـورش أهمـها ورشـة جلنـة النـشاط
مـثـل الـذين يضـعـهم محـمد فى نـقابـة الصـحـفيـ ومن ا
ــصــريـة عـاطـف نـصب عــيــنـيـه وهـو يــعــمل فى الــسـيــنــمـا ا
صالح مــنــصــور  –يــشــبـهـه بـعـض األصـدقــاء به  –وعـادل
أدهـم  وعــمــرو واكــد مــحــمــود حـــمــيــدة أحــمــد زكى نــور
الـــشــريف عـــبــد الــعـــزيــز مـــخــيــون تـــوفــيق الـــدقن وفــؤاد
ـــســرح مــحــمــد صــبــحـى. يــحــلم مــحــمــد ــهــنــدس وفى ا ا
ـثًال عــاطف بـأن يــصــبح مــخـرًجــا لألفالم الــروائــيــة و
تــتـاح له فــرص كـثـيــرة لـتــقـد أدوار الـشــر.. يـا ســاتـر يـا
رب مـحمـد عـاطف خريج جتـارة القـاهـرة.. ويجـيد أكـثر
مـن لـغـة "الـله أكـبـر" لـهـذا فــهـو "مـوس" فى الـتـرجـمـة كـمـا
يراه البـعض كثيـرًا هذه األيام يتـسكع علـى بالط صاحبة

اجلاللة.
محمود احللوانى
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عبد القادر  يحلم بالشهرة 
هرجان احمللى للمسرح جائزة أحسن عرض متـكامل فى ا
" احملــتـرف 2006 و "غــبـرة الــفـهــامـة" تــألــيف "كـاتب يــاسـ
ـــــســــرح اجلــــهــــوى 2007  إخــــراج "أحــــسـن عــــســــوس" فى ا
ـــثل واعـــد عن دور وحـــصل فـــيـــهـــا عـــلى جـــائـــزة أفـــضل 
هرجان الوطنى للمسرح احملترف 2007. الفيلسوف من ا
ــســرحـيــة عــرض "فــالـصــو" تــألــيف "أحــمـد آخـر أعــمــاله ا
حمداوى" إخراج "عز الـدين عبَّار" وقد شارك فيه كممثل
ـســرحــيــة عــلـى جــائـزة ومــســاعــد مــخــرج وحــصــلت تــلـك ا
ـــهــرجــان الــوطــنى لــلــمــســرح أفــضـل عــرض مــتــكــامل فى ا
احملتـرف باجلزائر 2008 كما شارك فى مـهرجان القاهرة

الدولى للمسرح التجريبى 2008.
شــارك "عـبــد الــقـادر" بــالــتـمــثــيل فى الــعـديــد من األعــمـال
ـسـلــسل الـتـاريـخى "عــيـسـات أيـديـر" الـتـلـيـفــزيـونـيـة مـنــهـا ا

للمخرج "كمال اللحام".
حـــصـل "عـــبـــد الـــقـــادر" عـــلى جــــائـــزة رئـــيس اجلـــمـــهـــوريـــة

ثل عام 2008. اجلزائرية ألفضل 
يـحـلم عـبـد القـادر بـتـحـقـيق الـشـهرة والـنـجـومـيـة فى سـماء

الفن فى العالم.

ــديــنـــة ســيــدى بــلــعــبــاس – ــولــود  عــبــد الــقـــادر جــريــو. ا
سرح اجلهوى. ثل با اجلزائر فى  84 

طـالـب بـالـفـرقـة الـثـالـثـة جـامـعـة اآلداب والـعـلـوم اإلنـسـانـية
بـاجلـزائـر شـعـبـة "فـنــون درامـيـة" ويـدرس بـالـفـرقـة الـثـانـيـة
"شـعــبـة فـرنـسـيـة" وحـاصل عـلى شـهـادة الـبـكـالـوريـا عـلـمى

2002.
ـسرحـيـة "خـبائت بـدأ "عـبـد الـقـادر" الـتـمـثيـل عام  2003 
اسـكابان" تألـيف "مولير" إخراج "غـا بوعجاج" من خالل
فـــرقــة الــهــمـــام لــلــمــســـرح اجلــامــعى ثـم شــارك فى "خــطى
األجـداد" تـألـيـف إدريس قـرقـوة وإخـراج "عــز الـدين عـبـار"
ـسـرح اجلـهـوى لـسـيـدى بـلـعـبـاس  2004 وحـصل على فى ا
ـــهـــرجـــان الـــوطـــنى جـــائــــزة أحـــسن عـــرض مـــتـــكـــامـل فى ا
لــلـــمـــســرح احملـــتــرف "ســـطــيف"  2004 وشــارك أيـــضًــا فى
"جـزيرة العبيد" تـأليف "ماريفو" إخـراج "جياللى بوجمعة"
"  .2005 و "داه يـعفف" ـديـنـة "مـسـتـغا ـوجة  مع فـرقـة ا
ــسـرح تـألــيف يــوسف مــيــلــة" إخــراج "قـادرى مــحــمــد فى ا

اجلهوى .2005
و "فى انــتــظـار جــودو" صــمــويل بــكــيت إخــراج "عــز الـدين
لقى تندوف  2006 وحصل العرض على عبَّار". مع فرقة ا

أحمد .. مش مستعجل 
ا شـارك أحـمـد مـبـارك فى عـرض "
روحـى طــــــلــــــعـت" تــــــألـــــــيف وإخــــــراج
مـــــصــــــطـــــفـى حـــــمــــــدى وقـــــدم فــــــيه
شخـصـيات مـختـلـفة.. فـتـحى زوبة

سيد ,كاظم وروميو.
لم يتـأثر "أحمـد" بأحـد من الفـنان
ولــكـنـه يـتــخــذ من يـحــيى الــفــخـرانى
ومـحمود مُـرسى وأحمـد زكى جنومًا

هادية له.
ويـتـمـنى مـبـارك أن يـقـدم فـنًـا يـحـمل
رسالة كما يـحلم  بأن يحقق الشهرة
وأن تــكـــون لـه قـــاعـــدة جـــمـــاهـــيـــريــة
تشاهد أعمـاله وهو غير مستعجل
يتأنى فى اختيار األدوار حتى يظهر
فـى أحـــسـن صـــورة ويــــكـــون "أحــــمـــد

مبارك".

الـعرض الـذى حـصل على مـركـز ثانى فـى مهـرجـان االكتـفاء
الذاتى  2006 ثم "اإلكليل والعصفور" للمخرج محسن رزق.
ومـؤخــرًا لـعـبت هـال دور األمـيـرة فى "عــلى جـنـاح الــتـبـريـزى
وتـابـعه قـفه" إخـراج محـمـود جـمـال احلديـنى الـعـرض الذى

. هرجان القاهرة األول للمتخصص شارك 
ـسرح "هال" تـرى أن ارتـداء احلـجـاب لم يـؤثـر عـلـى عـمـلـهـا بـا
مطلًقا سواء وهى تغنى أو تـمثل.. وتأثرت بالفنانة عبلة كامل
"ونفـسها تكون زيَّهـا"  خاصة بعد ارتداء عـبلة كامل احلجاب.
"هال" عاشقـة للمـسرح ومن أجل ذلك ال يسـتهويـها العمل فى
السـيـنـمـا أو التـلـيـفزيـون وتـريـد أن تـكمل مـشـوارهـا الـفنى فى
اإلخــراج وال تــتــوقف عــنــد الــتــمــثــيل أو الــغــنــاء.. حتــلم "هال"
ـسـرحـيـة استـعـراضـيـة شـامـلة يـكـون لـهـا اسم وكـيـان وتـكون
ــســـرح االســتـــعـــراضى وأن تـــقف أمـــام الــفـــنــان عـالمــة فـى ا
"يـحـيى الـفخـرانى" فى عـرض مـسرحى كـمـا تـتمـنى أيـضا أن

تقوم بدور مارجريت جوتييه فى مسرحية غادة الكاميليا.

رشـا غريب عريس لـبنت السـلطان"
إخــراج جــمــال الـــدين وحــصل فــيــهــا
ثل عن على شهادة تـقدير أحسن 
دور "بُـرهـان.. الـدجّـاَل". كـمـا شارك
فـى عــرض "أرض ال تــنــبت الــزهــور"

إخراج جمال عباس.
ـســتـقل ـســرح ا انــتـقل مــبــارك إلى ا
لــيـشــارك فى "عــرقى" إخــراج كــمـال
هـرجـان الـعربى عـزَّام عـلى هـامش ا
والـقومى 2007 ثم "حـبـيبـة" مع نفس
اخملرج كذلك شـارك فى مونودراما
ــــواطـن صــــالـح" تــــألـــــيف وإخــــراج "ا
مصطفى حـمدى حصل أحمد على
ــثل فـى مــســـابــقــة جــائـــزة أحــسـن 
ــــونـــودرامــــا مـن جـــمــــعــــيـــة أنــــصـــار ا
الـتــمـثـيـل والـسـيــنـمـا  2008 بـرئــاسـة
ـرشدى.. وكان هـذا العرض سـهير ا
نـقـطــة حتـول بــالـنــسـبـة لـه. ومـؤخـرًا

"أحـــمـــد مـــبـــارك" طــــالب بـــالـــفـــرقـــة
ــــعـــهــــد الـــعــــالى لــــلـــفــــنـــون األولى بــــا
ـــســـرحـــيـــة "تــــمـــثـــيل وإخـــراج" بـــدأ ا
ـدرسى حيث سـرح ا مشـواره عـلى ا
شـــارك بـــالــتـــمـــثــيـل فى الـــعــديـــد من
ـســرحـيـات مــنـهـا "مــحـاكـمـة صالح ا
الــدين" إخــراج جـمــال عــبــاس ولـعب

فيها دور صالح الدين األيوبى.
حـــصل أحـــمـــد عــلـى جـــائــزة أحـــسن
ـــثل بــاجلــمـــهــوريــة عن دور "داود"
اجملــــنــــون فى عــــرض "حــــلــــقــــة نــــار"
تـــــألــــيـف أشــــرف عـــــتــــريـس إخــــراج
جـــمــــال عـــبــــاس. كـــمــــا حـــصـل عـــلى
ـــثـل دور ثـــان عن جــــائــــزة أحـــسـن 
دور "ضــــاحى".. الـــشــــريـــر فى "ست

احلُسن" إخراج جمال عباس.
شــــــارك مــــــبــــــارك فـى مــــــونــــــودرامـــــا
ø°ùM ΩGôe"صـــرخــــة فى ودن احلــــجـــر" إخـــراج

محمد عاطف.. شرير
قرارى بس قلبه أبيض

مــعـطف األسالف كى تــكـون له بـصــمـته اخلــاصـة فى عـالم
اإلخراج كما فعل إبراهيم الفرن فى اإلسكندرية.

يـدرس اآلن نــصـوص مــســرحـيــة (سـكــة الــسـرايــا الـصــفـرا
هـستيـريا الدرافـيل) كى يخـتار منـها عرضـاً يشارك به فى

وسم القادم ضمن شرائح فرق البيوت. ا
نـيا كما سرحـية فى ا ـنافسـة ب احلركـة ا يتـمنى عودة ا
كانت مـنذ عـهد قـريب ويحـلم بتـخصـيص ميـزانيـة لشـريحة
مسرح الطفل من إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافى كى
ـكن االسـتـفـادة ـسـرحـيـة  يـقـدم مـواهب جـديـدة لـلـحـركـة ا

منها فى فرق البيوت والقصور.
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تحدين.. وبدءوا يعرضون مسرحياتهم نشقون قد أنشأوا فرقة الـفنان ا > كان الفنانون ا
تـحدين لو وجـد النص اجليد. سـرح الكومـيدى يسـتطيع أن يـنافس ا وكانت قـناعتنـا بأن ا

سرحية. فنحن نؤمن بأن النص هو البطل األول فى ا

> كان ألفريد فرج يستطيع أن يجعل بطله يتكلم اللهجة الشامية
وقـد فعـلـهـا باقـتـدار فى مسـرحـيات أخـرى لـكـنه فضل أن يـتـحدث
ا ال يـخرج عن جوازات اجلمـيع لغة عـربية اقـتبسـت من العامـية 

الفصحى السمحة بشكل عام.
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

15  من  ديسمبر2008  العدد 1575  من  ديسمبر2008  العدد 75

فى أعدادنا القادمة 

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دوالراً

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(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

 > مدرسة كمنتاجى للموسيقى بفلسط استضافت أكثر من 100 طفل فى اخمليم الدائم للموسيقى فى ست مدن فلسطينية.

سرح متابعات نقدية لفعاليات مهرجان نوادى ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 > الفيلم الفلسطينى الروائى الطويل ألم والرمان للمخرجة جنوى جنار فاز بجائزة سان سبستيان .

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية :  رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم األخبار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 
للفنان
ى العا
رينوار

 بازل 1
قراءة فى
فضاء النص
وتقسيماته
وبنيته
الزمنية
صـ10

 شخصيات
 ال تتغير
مواقفها رغم
تداول
القبعات
وتغير
األماكن
صـ14

 حاول
 مرة

 أخرى 
وبطولة

السينوغرافيا
فى 

مهرجان شبرا 
صـ9

 تظاهرة
فنية  بقصر
العمال
حتتفى

بظهور جنوم
جديدة
صـ12

 مسرح األقنعة
والفرجة الشعبية
 فى مصر الفرعونية

صـ27

 مجموعة 
من  مبدعى
سرح فى ا
األقاليم
يرصدون

سلبيات جتربة
النوادى

وينادون «حلظة
من فضلك» 

صـ8

 حـــــــ يـــــــلـــــــتـــــــقى
الــتـــاريخ بـــالــدرامــا
تـــتــوقف األنـــفــاس
فـرغم تقـد أوبرا
عايدة فى عدد من
ـية إال ـسـارح العـا ا
أنـهـا الزالت تـدهش
الــعــالم فــهى قــصـة
مــصــريـة يــونــانــيـة
فــــــرعــــــونـــــيــــــة عن
عــايـدة وعــاشـقــهـا
وقـد أثنى كـثير من
الـنـقاد عـلى عـايدة
«األمـريــكـيـة» الـتى
تـظـهر روح وعـظـمة
الـــفـــراعـــنـــة  عـــبــر

رؤية جديدة.
صـ24

لوحة الغالف
 عصام السيد:
هدفى إضاءة
مسارح
األقاليم
ومستعد
لتحمل
سئولية ا
 فى حالة

الفشل صـ6

 إبراهيم فتحى يكتب من لندن عن إعادة
مسرحية «ست شخصيات تبحث

 عن مؤلف وإعادة تشكيل النص»  صـ26

أعظم ساخر فى التاريخ

 من كتاب «حالم بالعدل - مسرح
ألفريد فرج» تأليف د. زكى محمد
عبدالله - الهيئة العامة لقصور
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مصطلحات الغرب
 وتغريب الشباب

ـسرح ح شـبـاب ا يـا لـهـا من غـرابـة ودهـشـة حـ أ
سرح وال معرفة لكون خبرة كـبيرة بفن ا ن ال 
كــافــيــة وال ثــقـــافــة عــمــيــقــة وهم يــنــادون بــالــتــمــرد
ـسرح فـردات "الـتجـريب وا واخلروج ويـتـشدقـون 
ـــعــــتـــاد" دون امـــتالك ــــســـرح ا ـــســـرح" و "ا داخل ا
ـــســـرح الــتـــقـــلـــيــدى ــكـــنـــهم من جتـــاوز ا رصـــيـــد 
ـدارس والرؤى اهـر ال بـد وأن يـعبـر ا ـسـرحى ا فا
والــنــظــريــات والـــعــروض الــتى يــرى أنــهــا أصــبــحت
ـة وهل القـدم وحـده ضد اجلـمـال وهل على قـد
اخملــرج أن يـــتــمـــرد جملـــرد الــتـــمـــرد وهل عـــلــيه أن

ــصـطــلـحــات دون جتـذيـر لــهـا فى أرض يــتـشــدق بـا
الــواقع فــالـــنــقــاد يــســتــوردون أفـــكــارهم والــشــبــاب
يـتلـقون عـنـهم ونحن كـمـشاهـدين واعـ حيـرى ب
رؤيـة ناقـد مـستـغرب وحـذلـقات مـخـرج متـمرد دون
وقف من أساس مـعـرفى أو ثـقـافى يـتـيح له هـذا ا
ـســرح عــلـيــكم تــوجــيه هـؤالء هــنــا أقـول يــا رجــال ا
سرح الـشبـاب بدالً من تـشجـيعهـم على االسـتالب 
ومصطلحات الغرب دون رصيد معرفى يحميهم.
صالح نور الدين شوشة
قار للمسرح - دمياط

توثيق الرسائل العلمية 
طّبل" و "التطبيل فى ا

كــثــر احلــديث فى الــدوريــات واجلــرائــد عن عــصـر
التوثيق وقواعد البـيانات ومازلنا نفتقد إلى قاعدة
سرح للبيانات جتمع الـرسائل العلمية فى مجال ا
اجـسـتـير والـدكـتوراه فى ؤكـد أن عـدد رسـائل ا فـا
ـعــاهــد والـكــلــيـات اخملــتــلـفــة فى جــامـعــات مــصـر ا
ن يـرصــدهـا ويـوثــقـهـا ـيـة الــفـنــون بـحـاجــة  وأكــاد
حـتى تـتـاح بـيـانـاتهـا لـطالب الـعـلم وحـتى ال يـقع أى
طبل" دارس فى التـكرار ويـصبح كـمن "يطبـل فى ا
ـهـتـم من هـنـا أنـاشـد د. سـامح مـهـران وهـو من ا
ـــصـــرى أن يــوجـه بــعض ـــســرح ا بـــتـــوثــيـق حــركـــة ا

ــيـة الــفــنـون بــالــقـيــام بــهـذا أسـاتــذة وبــاحـثى أكــاد
الدور الذى يعد الزمًـا وضروريًا للبحث العلمى فى
ــســرح وأثق تــمــام الــثــقــة أنه يــقــدر الــعــلم مــجــال ا
ــهــدًا إال بــتــوثــيق والــطــريق إلــيه الــذى لـن يــكــون 
الــرســائل الــعـلــمــيــة الـتى دفـن بـعــضــهــا ولم يــنل مـا

يستحقه من نشر أو إضاءة.
محمد الصفتى 
طالب دراسات عليا
سرح فى مجال ا

متى تتوقف ماكينة النقد
االنطباعى?

تابعت الـتغطيـات النقديـة لعروض مهـرجان النوادى فى
دورته الثامـنة عشـرة فى نشرة "مـسرحنـا" التى صدرت
ـهـرجان واحلـقـيـقـة أن الـنـشـرة يـقف وراءها ـنـاسـبـة ا
ــكـن تــقــديــره خــاصــة إخــراجــهــا ومــحــتــواهـا جــهــد ال 
الحــظـات عــلى وتــبــويـبــهــا لــكــنــنى لى مــجــمــوعـة مـن ا

هرجان منها: بعض ما كتبه نقاد ا
1- تــفـاوت مــســتـوى الــنــقـاد وكــأن كل واحــد يـكــتب عن

عرض مختلف عن الذى كتب عنه زميله.
ـسرحية 2 -راوح مستـويات الكـتابة بـ حكى أحداث ا

سرحى. وب التحليل الفنى لعناصر العرض ا
3 - قسوة بعض النقـاد وكأنهم يكتبون عن عمل خملرج
راسخ امـتلك كل أدواته ووفرت له كل احـتياجـاته بحيث

تنتظر منه ذلك الكمال الذى يطلبه النقاد.
4 - تـفـاوت الـرؤى بـ مــادح ومـهـاجم لـنــفس الـعـنـصـر

فى الـعـرض وكـأن النـقـد ال قـواعـد له وال نـظـريات 
ترسيخها.

أيـها السادة النقـاد إلى متى سنظل نقـرأ هذه الكتابات
االنطـباعيـة التى حتـتاج إلى تـدقيق وعودة إلى األسس

النقدية التى ينبنى عليها النقد?!
أحمد سيد عطيات الله
تعاطف واحملب أحد ا
سرح لتجربة نوادى ا

سرح دراسة أين أدرس ا
متخصصة?

سرح وأحد أحالمى أنا نـيرم مـحمد خشـبة خريـجة كليـة اآلداب - قسم تاريخ وأعـشق ا
سرح ـسرح دراسـة متخـصصـة ألربط ب دراستى لـلتـاريخ وا أن أكمل دراستى فى مـجال ا
وال أعــرف إلى أى جـامـعـة أتــوجه لـكى أعـمـق دراسـتى الـتى أحــبـهـا خـاصــة وأنـا والـدى كـان
رحـمه الـله أحد احملـبـ والعـاشـقـ للـمـسرح وقـد تـرك لى مـكتـبـة ضخـمـة جتـمع أهم كتب

صرى. سرح ا ا
نيرم محمد خشبة 
خريجة كلية اآلداب
تسعـد "مسرحنـا" ح يدخل للـمسرح هواة جـدد وتسعـد أكثر ح تـتسع محبـتهم لتصل
ـسـرح خـاصة نـظم وجـامـعـات مـصر أصـبـحت حـافـلـة بدراسـات األدب وا إلى طـلب الـعـلم ا
ـيـة الـفـنـون عـمـومًـا هـذا جـامـعـات عـ شـمس والـقـاهـرة وحـلـون ومـعـهـمـا بـالـطـبع أكـاد

سرح إن شاء الله. اختيارك وننتظرك يا نيرم باحثة وناقدة فى مجال ا

رنـــانــــة فى آذانــــنـــا وعــــقـــولــــنـــا مــــصـــحــــوبـــة
بــسـخـريـته وابـتـسـامـاتــنـا ومـهـمـا نـسـيـنـا فال

كن أن ننسى منها قوله.
عــنـدمــا يـفــعل الـرجل الــغـبى شــيـئًــا يـخـجل
منه فـإنه يقـول دائمًـا إن هذا هـو ما أماله

عليه الواجب!
إن اجلـندى الـبريـطـانى يسـتطـيع أن يواجه
بــــــــجــــــــرأة أى شـىء إال وزارة احلــــــــربــــــــيــــــــة

البريطانية!
من أوتـى الـــقـــدرة فَـــعَل ومن سُـــلـــبَـــهـــا عـــلمّ

ووعظ!
ال يـــوجــد كـــاتـب بـــارز - حــتـى وال الـــســـيــر
والـتر سكوت بـاستثنـاء هوميروس وحده -
ــكن أن أحــتـقــره تــمــام االحــتـقــار مــثــلــمـا
أحــتــقــر شـــكــســبــيـــر عــنــدمــا أقـــيس عــقــله
ـــدعــــاة الرتـــيـــاحـى حـــقًـــا أن بـــعــــقـــلى إنـه 

أخرجه من قبره وأقذفه باألحجار!
إنـــهـم يــــقـــولــــون.. مــــاذا يــــقــــولـــون.. دعــــهم

يقولون!
 د. ألفريد ألفى حبشى
شبرا - القاهرة

الـكـبـيـر" (1917) وقـوف "يـولـيـوس قـيـصـر"
بـــ يــدى أبـــو الــهــول فـى ضــوء الــقـــمــر فى
مــســرحــيـــة "قــيــصــر وكـــلــيــوبــاتــرا" (1901)
وقــوف "تـــلـــمــيـــذ الـــشــيـــطــان" (1901) أمـــام
قصلة لهى ثالثة أمثلة تؤكد لنا أن برنارد ا
شــو ال يـقل بــأى حــال عن عـبــقـرى فــذ ّلـبى
شـعـوًرا داخـلـًيـا لـتـوصـيل هـدف أخالقى أو
فنان صعد سلم اجملد من أول درجاته فبلغ
قـمته. ولن يـفوتـنا فى الـنهـاية أن نـذكر أهم
ـسـرحـيـة والـنـقديـة بـحـسب تـاريخ أعـمـاله ا
نـــــشـــــرهـــــا وهـى: بـــــيـــــوت الـــــرجـــــال األرامل
ــغــازل (1893) مــهـــنـــة الــســـيــدة ُ (1892) ا
وارين (1893) كـانــديـدا (1898) اإلنــسـان
والـــســـوبـــرمــان (1903) بـــربـــارة الـــعــظـــيـــمــة
(1911) أنـــــــدروكـــــــلـــــــيـس واألســــــد (1913)
بجماليون (1913) القديسة جون (1923)
رأة الذكـية إلى االشتـراكية (1923) دلـيل ا
عـربــة الـتــفـاح (1930) فى األيـام الــذهـبــيـة
لـلـمـلك تـشـارلـز ا طيب (1939) صـور ذاتة
(1949). ولــقـــد تــوفـى بــرنـــادر شــو عــام 19
عن عمر يناهز 95 عاًما ولكن بقيت كلماته

قـبل بوسـام االستحـقاق! وفى عام 1925
ــا لـتــأخـر رفض جــائـزة نــوبل لـآلداب ر
وصـولـهــا إلـيـهـا (69 عـامًــا). لم يـكن فى
نـبر السـياسى أو حتـى الصحـافة التى ا
كـــان مـن أعــــظم مــــجــــادلــــيـــهــــا مــــتــــســــعـــاً
الســـتــــيــــعـــاب قــــدرة شـــو الــــهـــائــــلــــة عـــلى
اجملادلة لذا فقد حمل كل هذه األوراق
ـسـرح الـذى كــان يـعـشـقه الـرابـحــة إلى ا
ــــــســـــرح - فـى ذلك والـــــذى كــــــان - أى ا

الوقت يغط فى نوم عميق!
لقـد أعطى شـو لـلمـسرح أشـيـاء أخرى غـير
مـجـرد األفـكـار فـقـد كـانت هـنـاك سـخريـته
من مسـرح الـفانـتـازيا واألشـعار الـغـارقة فى
ــقــابل ظــهـرت الـرومــانــســيــة الــبـلــهــاء فى ا
ــتـألق رؤيـته الــواضـحــة وأسـلــوبه الــواقـعى ا
وقـد حــدث كـثـيـرًا أن تـسـلل أسـلـوب اجلـدل
ـــنـــاظـــرة إلى حــــوارات مـــســـرحه لـــتـــلـــقى وا
الــضــوء عـلـى مـنــاطق من الــنــفس الـبــشــريـة
أبعـد بكـثيـر من أن يـتنـاولهـا الروائى الـعادى
وت ـعتاد فى احلوار. إن سكرة ا بأسلوبه ا
عند الـكابـ شو أوفر فى مـسرحيـة "البيت

ـــمـــارســـة الـــنـــظـــريـــات انـــتـــقـل شـــو إلى ا
ـــســـاعـــدة مـــســـرح اجملـــتـــمع الـــعـــمـــلـــيـــة 
سـرح التجـارى من خالل إنتاج وكـذلك ا
ــــســــرحــــيـــات الــــتى كــــتــــبـــهــــا فى بــــعض ا
الـبداية. أما مـسرحية "جـزيزة جون بول
األخـرى" فـقــد كـتـبـهـا عـام 1907 عـنـدمـا
ــشــكـلــة األيــرلــنــديـة عــلى ســطح طــغت ا
الـسـيــاسـة اإلجنـلـيـزيـة ومـعـهـا حتـوّل شـو
من رجـل فــــكــــر إلـى شــــخص مـن عــــامــــة
الــشـعب الــذى يـكـتــوى بـنــار هـذه األزمـة
ع بـدرجة فى ذلك الـوقت كـان جنم شو 
كــــافـــيــــة ولم يــــتـــســــبب مــــوقـــفـه هـــذا فى
انــطـــفــاء جنـــمه أو تـــوارى شــهـــرته فـــقــد
ازدرى بـاجملــتــمع  اإلجنــلـيــزى بل أنــهــكـة
ـعـروفــة واتـهـمه بـســخـريـته األيــرلـنـديــة ا
ـشـاعـر والرضـا عن الـنفس دون بتـبـلد ا
مــبــرر. وقــد حــفــلـت حــيــاة شــو بــأعــمــال
كـثــيـرة ورغم ذلك فـقــد رفض لـقب لـورد
ووسام االستـحقاق عام 1924 قائالً "إنه
ال يـريـد أن يجـلس فى مـجـلس الـلوردات
وإنه شــخـصــيًـا قــد أنـعـم عـلى نــفـسه من

لـعـله من الـسـخف أن نـعـرّف جـورج بـرنـارد
ى شـو بـأنه كــاتب أيـرلـنـدى فــهـو كـاتب عـا
بـالتـأكـيد مـثل الـعـظـيم تولـسـتـوى.. وتعـتـبر
كـــتـــابــات "نـــيـــتــشـه" ومــســـرحـــيـــات "إبــسن"
ــتــمــيـز حــجــر الــزاويـة بـأســلــوبــهـا الــفــنى ا
لــنــزعــته الـــتــصــوفــيــة وزهـــده فى الــشــهــرة
الزائفة وهكـذا بدأ شو رحلته منذ بدايته
بــبـعض الـروايـات الـتى لـم تُـنـشـر ثم أصـبح
ــوســيــقى ثم نــاقــدًا مــحــتـرفًــا فى األدب وا

أخيرًا فى الدراما.
وقــد كــانت طــريــقــته فى الــنــقــد مــرّوعــة
كـمــا يـبـدو من خـالل مـجـمــوعـة دراسـاته
فـى األدب ومن خـالل كــــتــــابــــيه "جــــوهــــر
اإلبـــســـتـــرم" (1891) الـــذى يـــتـــنــاول فـــيه
أسـلـوب إبـسـن "مـذهب فـاجـنــر لـلـحـكم"
ــوســيـقى ـســرح وا (1898) ولــقــد كــان ا
مـــجـــرد أدوات يــعـــبّـــر خاللـــهـــا "شــو" عن
أفــــكــــاره ومـــعــــتــــقـــداتـه أو بـــاألحــــرى عن
مــواهــبه ورغــبــته اجلــامــحــة فى تــطــويــر
نزعات اجلنس البشرى وتطهيره من كل
أدران الــــــــــــــزيـغ أو االنــــــــــــــحــــــــــــــراف. ومـن
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يقلب الفنـان جمال إسماعيل دفتر
ذكــريــاته عـــائــداً إلى بــدايــة تــعــرفه
درسة اخلديوية سـرح فى ا على ا
الثـانويـة حـينـما شـارك فى فـريقـها
لــلـتــمــثـيل فــيــقــول: كـان يــدربــنـا فى
درسى أساتذة من فريق التمـثيل ا
كـــبـــار األســمـــاء وقـــتـــهـــا من أمـــثــال
مــحــمـــود عــزمى ومــحـــمــد الــســبع
مـحـمد بـدوى والـذين تـعـلمـنـا مـنهم
الــكـثــيـر وكــنـا نــقــدم عـروضــنـا فى
دارس أمـام جلـنة مـسـابقـات بـ ا
ـــســـرحـــيـــ تـــضم زكى مـن كـــبـــار ا
طــلـــيـــمــات وحـــســـ ريــاض وعـــبــد

الوارث عسر وغيرهم.
ــــــســــــابــــــقـــــات وفـى إحــــــدى هــــــذه ا
نـصـحـنى زكى طـلـيـمـات بـأن أتـقدم
ـــســـرحـــيـــة إلى مـــعـــهـــد الــــفـــنـــون ا

عهد. وبالفعل التحقت با
سرحى ويضيف: بـدأت مشوارى ا
فـى الـفــرقـة الــنـمــوذجــيـة لــلـمــسـرح
الـشــعـبى والـتى كــانت نـواة لــتـكـوين
ـــســـرح الـــقـــومـى وبـــعـــد تـــوقـــفـــهـــا ا
ـــــســـــارح تـــــقــــــدمت لــــــلـــــعــــــمل فـى ا
ـدرســيـة بـاإلســكـنــدريـة وبــظـهـور ا
مــــســـرح الـــتــــلـــيـــفــــزيـــون عـــام 1960
ــــدرسى ـــــســـــرح ا اســــتـــــقـــــلت من ا
ـــســــرح الـــتــــلـــيــــفـــزيـــون أللـــتـــحـق 
وقــــدمـت من خـالله عـــــدة عــــروض

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 
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«كـــمــان» (األقـــصــر) ومـــحـــمــد مـــحــمـــد زيــدان
«نـــــاى» (أســــــوان) وحــــــســـــام حــــــســـــنـى «عـــــود»
(أسـيوط) ومـحـمـد سعـد عـمـر «طبـلـة» الوادى

اجلديد.
حـضر حـفل اخلتـام طلـعت مهـران رئيس إقـليم
وسط وجــنـــوب الــصــعـــيــد الـــثــقــافـى ود. عــبــد
ـركــزيـة الــوهـاب عــبـد احملــسن رئــيس اإلدارة ا
لـلشـئـون الـفنـيـة والفـنـان أحـمد إبـراهـيم مـدير
وسيقى بالـهيئة ود. رتيبة احلفنى عام إدارة ا
والـفـنـانـان مـحــمـد قـابـيل وعـبـد احلـمـيـد عـبـد

الغفار أعضاء جلنة التحكيم.
نيا كان حفل االفتتاح قـد شهد قيام محافظ ا
د. أحمد ضياء الـدين ورئيس الهيئة د. أحمد
مـجـاهـد بـتـكـر أعـضـاء جلـنـة الـتـحـكـيم ومـنح
كل مــنــهـم درعى الــهـــيــئــة واحملــافـــظــة وكــذلك
ـــنــيــا ســـهــيــر ثـــابت مــديـــر عــام فــرق ثـــقــافــة ا

نيا. والفنانة شيرين ابنة محافظ ا

ــنــيـــا خاللــهــا ثـالثــة أيــام شــهـــدت مــحــافـــظــة ا
ــنـيـا لـلــمـوسـيـقـى الـعـربـيـة فـعـالـيــات مـهـرجـان ا
الـذى نـظــمـته هـيــئـة قـصـور الـثــقـافـة فى ذكـرى
مـرور 85 عــامـاً عـلـى وفـاة فـنــان الـشــعب سـيـد

درويش.
ـهرجـان قـام د. أحـمد ضـيـاء الدين فى ختـام ا
ـنيا ود. أحـمد مجـاهد رئيس الـهيئة محافظ ا
ـهــرجـان حــيث حــصـلت فــرقـة بــتــوزيع جـوائــز ا
ـركـز األول ـنــيـا لـلــمـوسـيــقى الـعــربـيـة عــلى ا ا
ركز الثالث. ركز الثانى وأسيوط ا وسوهاج ا
وفى الغناء الفـردى «نساء» فازت شيماء حسن
ـــــركـــــز األول ومـــــنى مـــــحـــــمـــــد (ســــــوهـــــاج) بـــــا
ــنــيـا) (أسـيــوط) بــالــثــانى وشــيــمــاء مــحــمــد (ا
بالـثالث بـينـما حـصل محـمد عـباس (سـوهاج)
ـركز األول فى الـغنـاء الفـردى رجال وحسن با
ـــنــيــا) بـــالــثـــانى وعــمــر شـــحــاتــة إســـمــاعــيل (ا

نيا) بالثالث. وصالح رضوان (ا
وفـى مـجــال الـعــزف الـفــردى فــاز مـحــمـد عــبـد
ـنيـا) ومحـمد محـمد مـحمد احلـكم «إيقاع» (ا
مـهران «قانون» (األقـصر) وفليب مـنير موسى

تكر
 رتيبة احلفنى
ومحمد قابيل
 وعبد الغفار
وسهير وشيرين

« اجلحيم فى األعلى»
 نص  للنمساوى باور

ـسرح الـكومـيـدى إن هدفه مـقـبول أن يـقـول مديـر ا
ــسـرح من خالل عـروض إعــادة اجلـمـهــور إلى هـذا ا
محـترمة تـناقش هـموم النـاس بشكل سـاخر وترسم
الــبـــســمــة عـــلى وجــوهـــهم.. مــقـــبــول أن يــقــول إن
الـضـحك مـطـلوب بـشـدة هـذه األيام وأن مـا يـشـغله

هو أن يضحك الناس.
ـسـرح الكـوميـدى إن هدفه أن تـعود أن يـقول مـدير ا
ـضحك بعينه.. سرح فهذا هو ا "الهاها" إلى هـذا ا
كـلـمة "الـهاهـا" فى حد ذاتـها تـعـكس طريـقة تـفكـير
سرح الكوميدى.. الكلمة طالعة من األستاذ مدير ا

بقه زى العسل.. و"الهاها" نار.. نار مش عسل.
"الــهــاهــا" هـذه تــنــفع فى مــلــهى لــيـلـى.. تـنــفع فى
اســكـتش تــقـدمه ســمـيـحــة صـديـقــة الـطــلـبـة.. فى
مسـرح الدولة تـبقى كارثـة.. القهـقهة مـقبولة.. هى
ـا زيـادة.. لـكن "الـهـاهـا" كـلـمة تـسـاوى "الـهـاهـا" ور
سرح الكوميدى سيئة السمعة.. ياريت يكون مدير ا

مش قاصدها.. تبقى مصيبة لو كان قاصدها.
ـسـرح الـكــومـيـدى إلى طــريـقـة أخـرى فى يـحـتــاج ا
التفكير طريقة ال تعرف "الهاها".. أنا عن نفسى ال
عاجم.. أعرف مـعنى "الهـاها" بحـثت عنهـا فى كل ا
الـوسـيط والـوجـيز ومـخـتـار الـصحـاح والـقـاموس
احملـيط ولـسـان الـعـرب لم أطـلع بـعـد عـلى مـعجم
ـسـرح الـكـوميـدى.. أكـثـر الـله مـن معـاجـمه مـديـر ا

وهاهاته.
الــكـومـيــديـا فى مـصــر لـيـسـت بـخـيــر.. من يـدعـون
القدرة على كتـابة نصوص كومـيدية دمهم يلطش..
سـطحـيـون إلى درجة الـفجـاجـة.. دلونى عـلى كاتب
كــومـيــدى يـســتـطــيع فـعالً أن يــعـيــد اجلـمــهـور إلى
ـسـرح الـكــومـيـدى من خالل نص شــديـد الـعـمق.. ا
شـديـد الـسـخـريـة.. يـفـجـر الـضـحـكـات نـعم.. لـكـنه
يـثيـر األسئـلة ويـقـول شيـئاً فى الـنهـاية... دعك من
مـســرح الـقــطـاع اخلــاص ومـا يــقـدمه مـن نـصـوص
ــر ضـاحـكـة.. مـجـرد يـدعى أنـهــا كـومـيـديـة.. هى 
ـهم أن يكون هـناك جنم يـشيل اللـيلة.. إفيـهات.. وا

أو "فاتنة" جتيب الزبائن.
كـتـاب الـكومـيـديـا فى مـصـر مـضـروبـون.. كـتـابـاتهم
تــايـوانى. إفـيــهـاتـهـم صـنـاعى.. خــبـراتـهم بــاحلـيـاة
محدودة.. أعتبرهم مجموعة من السادة "السواح"..
ـرون عـابـراً عــلى األشـيـاء دون قــدرة عـلى الـتـأمل

والتحليل.
ستقول إنى أضـعهم جميعـاً فى سلة واحدة.. وأقول
ا لك نـعم أضعـهم جمـيعـا فى صفـيحـة واحدة.. ر
بـعضـهم موهـوب فعالً.. لـكنه يـفضل شـغل "السوق"

الذى يجلب "الهاها" و"األوبيج".
ـسرح الكوميدى ال تلك هى مشكـلة األستاذ مدير ا
توجد نـصوص كوميـدية محتـرمة.. لذلك تصور أن
ضالته ستـكون فى "الهاها".. "الـهاها" تشبه الواوا..
فإذا كان من عـشاق بوس الـواوا.. فليـتوكل على الله

رة!! ويبوس الهاها با
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 جمال إسماعيل:  كسبت الرهان على «حسب الله بعضشى»
حكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرة

األول فــــــالـــــــدور فـــــــجـــــــر قـــــــدراتى
وطــاقــاتى الــفــنــيــة ومــنه انــطــلــقت

للعمل فى القطاع اخلاص.
ويــــواصل: فـــتــــرة عـــمــــلى بـ«ســــيـــدتى
اجلـمـيـلة» عـامـرة بـالـذكـريـات التى ال
تنـسى ومـنهـا مـوقف اسـتثـنـائى حيث
ــــهـــــنــــدس فـى أحــــد يـــــدخل فـــــؤاد ا
ــشـاهــد وكـان هــنــاك ثالثـة بــرامـيل ا
فروض أن يرفع أغطيـتها وكان من ا
يـعيدهـا مرة أخرى وبـعدها أدخل أنا
وفى أحـد األيــام نـسى فـؤاد أن يـضع
غـــطــاء الـــبـــرمـــيل الـــثـــانى ألدخـل أنــا
وأقـفز وأنا أغـنى على الـبرميل األول
وألنـــــنـى حـــــافـظ خـــــطـــــواتـى جـــــيـــــدًا
فـقـفـزت عــلى الـبـرمــيل الـثـانى ألجـد
نـفــسى بـداخــله ولـكــنــنى تـعــامـلت مع
ـوقف وكـأنه بــداخل الـعـرض وأخـد ا
الــبـــرمــيل يــتــدحــرج وأنــا أغــنى حــتى
ــســـرح أخــذ وصـــلت إلـى مــقـــدمـــة ا
ـشـهـد تـصــفـيـقـًا حـادًا وحـاول فـؤاد ا
ـهـنــدس أن يـجـعل مـا حــدث يـتـكـرر ا
فـى كل لـيـلــة عـرض ولـكــنـنى رفـضت
رغـم جنــــاحـه ألنــــنـى رأيت أنـــــنـــــا لــــو
تعمـدناه فـلن يخرج كـما حدث يـومها

بطبيعته وبالتلقائية التى قدم بها.

مــــــــــــنــــــــــــهـــــــــــا (شــىء فـى صـــــــــــدرى)
و(األرض) وغــــــيـــــــرهـــــــا لــــــتـــــــكــــــون
مـسـرحــيـة (سـيـدتى اجلــمـيـلـة) هى
الـنقلة اجلـذرية التى غـيرت حياتى
ـسـرحيـة كـليـة.. شـاركت مع فؤاد ا
ـــهــنــدس فى عــرض (الــســكــرتــيــر ا
الـفنـى) فعـرفـنى وأعـجـب بقـدراتى
الـفـنيـة وكـذلك اخملرج حـسن عـبد
الــــسالم الــــذى كــــان زمــــيـالً لىَّ فى
ــرحـــلـــة الــثـــانــويـــة وكـــنــا مـــعــاً فى ا
ـــســرح الـــشـــعـــبى ولـــذلـك  قـــامــا ا
بــــتــــرشـــــيــــحـى لــــدور (حــــسـب الــــله
ـجـرد قـراءتى لـلـدور بـعـضـشـى) و
حتــمــست له فـــهــو فــرصــة ال تــأتى
للممثل سوى مرة واحدة فى العمر
وأنا وقتها كـنت فى مقتبل الشباب
ــســـتــحـــيل أن أرفــضه فــكـــان من ا
وحـتى أشارك كـان البد من الـتفرغ
الـكـامل لـلـدور ولم يـكن فى مـسـرح
الــتـلـيـفــزيـون بـعــد انـضـمـامه لــهـيـئـة
ــسـرح فـرصـة لـلــحـصـول عـلى أى ا
نــــوع مـن اإلجـــازات فــــاخــــتـــرت أن
أسـتقـيـل من مـسـارح الـدولـة.. وقد
كـــســـبت رهـــانى عـــلى جنـــاح الــدور
فــكـان أى نـاقــد يـكــتب عن الـعـرض
البد وأن يتنـاولنى فى مقالته حيث
كـــانــوا يـــعـــتـــبـــرونــنـى بــطـل الــفـــصل

جمال إسماعيل
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 عصام  السيد
 يرفض أن يكون فرعوناً 
حو آثار السابق

 «عايدة» سيدة أمريكا الفرعونية فى حلبة النار

 إبراهيم فتحى يكتب من لندن
إعادة بناء مسرحية

بيرانديللو 
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 حمدى طلبة : 
ذهبت مع والدى للعمل
فأصبحت مخرجاً مسرحياً

نيا وأسيوط وسوهاج حتصد جوائز سيد درويش ا
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وسيقى األول الذى حمل اسم «فنان الشعب» فى مهرجان ا
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