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03متابعات [[
الثقافة قصور  ومستهدفات  خطة  تتابع  الثقافة  وزيرة 

الجديدة الثقافية  المشروعات  وتناقش  واألنشطة  الفعاليات  من 

ثقافة  افتتاح قصر  العام شهد  األول من  النصف 
12 محافظة المتنقلة في  للمسارح  العريش وتواجد 

قرية   24 يف  ثقافية  قوافل  تقديم  مستهدف 

جاهزة  ثقافية  مواقع  و5  والغربية  بالبحرية 

لالفتتاح قبل انتهاء 2021

الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  اجتمعت 

رئيس  عواض  أحمد  بالدكتور  الثقافة  وزيرة 

الفنان  ونائبه  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 

هشام عطوة ملتابعة ما تم تنفيذه من أنشطة 

النصف  خالل  وإبداعية  فكرية  وفعاليات 

حيث   2020-2021 الفني  املوسم  من  الثاين 

تم افتتاح قرص ثقافة العريش مبحافظة شامل 

سيناء بعد توقف استمر أكرث من 10 سنوات 

كام شملت خطة العمل إقامة 17330 نشاطا 

مستوى  عىل  مواطن   373294 منها  استفاد 

الجمهورية إىل جانب 17 ألف نشاطا الكرتوين 

التواصل  ووسائل  يوتيوب  عىل  منصاتها  عرب 

االجتامعي  

واملبادرات  املرشوعات  من  عدد  تنفيذ  وتم 

اإلبداعية التي تهدف إىل بناء اإلنسان املرصي 

وتحقيق العدالة الثقافية بني أبناء الوطن كان 

من أهمها:

والذي  املتنقلة  املسارح  مرشوع   : أوال 

القرى  إىل  الثقافية  الخدمة  إىل وصول  يهدف 

حيث  احتياجا  األكرث  واملناطق  والنجوع 

“القاهرة،  هي  محافظة   12 املسارح  طافت 

البحرية،  سيناء،  جنوب  الفيوم،  سويف،  بني 

أسوان،  الشيخ،  كفر  الرشقية،  الدقهلية، 

الجديد”  والوادي  أسيوط  األحمر،  البحر 

ضم  متنوعا  نشاطا   393 خاللها  قدمت 

والفنون  واآلالت  العربية  للموسيقى  حفالت 

الشعبية والورش التدريبية واألدبية والعروض 

املرسحية واستفاد منها 37310 فرد.

ثانيا: مرشوع ابدأ حلمك للتدريب عىل فنون 

تم  حيث  املحافظات  ألبناء  والتمثيل  األداء 

الفيوم  محافظة  يف  األوىل  املرحلة  استكامل 

قبول  تم  شابا   704 لهام  تقدم  و  والرشقية 

96 منهم واجتزوا التدريب بنجاح، إىل جانب 

بدء املرحلة الثانية من املرشوع يف محافظات 

الجيزة وتقدم لها 1397 شابا وتم اختيار 100 

وتم  شابا  لها 707  تقدم  بني سويف   ، منهم 

 506 لها  تقدم  وبورسعيد  منهم   80 قبول 

ووقع االختيار عىل 75 منهم .

ملتقيات  وتضمن  مرص  أهل  مرشوع  ثالثا: 

ملتقيات   3 تنظيم  تم  حيث  الحدود  شباب 

املحافظات  أبناء  من  شابا   367 بها  شارك 

نشاطا   22 تقديم  خاللها  وتم  الحدودية 

حيث  الحدودية  املرأة  ملتقى  وفكريا،  أدبيا 

شاب   210 فيهام  شارك  ملتقيان  إقامة  تم 

وفكريا  إبداعيا  نشاطا   35 تنفيذ  وتم  وفتاة 

الثقايف ألطفال  للدمج  إىل جانب عقد أسبوع 

املناطق الحدودية شارك فيه 180 طفال وشهد 

جانب  إىل  واألدبية  الفنية  الورش  من  عدد 

زيارات إىل املتاحف الفنية والقومية واملناطق 

األثرية.

املرحلة  مستهدفات  الثقافة  وزيرة  وناقشت 

اختبارات  من  االنتهاء  تشمل  والتي  املقبلة 

حلمك  ابدأ  مرشوع  يف  املقبولني  اختيار 

مبحافظة أسوان التي قدم لها 643 شابا وكفر 

جانب  إىل  شابا   706 لها  تقدم  التي  الشيخ 

والنجوع  بالقرى  الثقافية  القوافل  تنفيذ 

البحرية  مبحافظة  احتياجا  األكرث  واملناطق 

القادم  ديسمرب  وحتى  يوليو  من  الفرتة  خالل 

فنية  ورش  وتتضمن  قرية   12 تجوب  حيث 

وأدبية وعروض فنية لفرق املوسيقى العربية 

والفنون واآلالت الشعبية إىل جانب 12 قرية 

أخرى يف محافظة الغربية خالل نفس الفرتة.

التنفيذي  املوقف  الثقافة  وزيرة  تابعت  كام 

للهيئة  الثقافية  البينية  مرشوعات  من  لعدد 

موافقة  انتظار  ويف  منها  االنتهاء  تم  والتي 

الحامية املدنية منها مرسح 23 يوليو باملحلة 

االمديد  متي  ثقافة  قرص  الغربية،  محافظة 

باملنوفية،  الكوم  شبني  ثقافة  قرص  بالدقهلية، 

يف  بالداخلة  وموط  بالخارجة  هيبس  سينام 

جاري  مرشوعات  بجانب  الجديد  الوادي 

العمل فيها منها قرص ثقافة الغردقة مبحافظة 

البحر األحمر، قرص ثقافة أسوان وقرص ثقافة 

مطروح وشددت عيل رسعة االنتهاء من هذه 

املرشوعات وفق الجدول الزمني املحدد لها .

شيامء سعيد

الفريوز”  الشاب حسام قشوة، عرض مرسحية “أرض  املخرج  ينتظر 

جامعة  مهرجان  فعاليات  إطار  يف  وذلك  التمريض،  كلية  لفرقة 

القاهرة للعروض املرسحية الطويلة. 

مهمة  تجربة  يعد  املرسحي  العرض  إن  قشوة،  حسام  املخرج  وقال 

وجديدة بالنسبة له، الفًتا إىل أن العرض يناقش أحوال مرص يف فرتة 

الستينات والسعبينات.

تأثري  بيان  هي  الرؤية  أن  الفريوز”،  “أرض  مرسحية  مخرج  وأوضح 

نكسة  بداية  منذ  االجتامعية  الحياة  عىل  السياسية  والحياة  األخبار 

لحرب  وصوال  النارص  عبد  ووفاة  االستنزاف  بحرب  مروًرا   1967

1973 وانتصارات أكتوبر.

عرض “أرض الفريوز” تأليف مينا بيباوي، ديكور محمد فريد، إضاءة 

أزياء غادة نرص، أشعار أحمد  وليد درويش، مكياج روضة مرجان، 

الرازق،  عبد  منري ومحمود  مراد  يوسف  منفذان  الرشيف، مخرجان 

تصميم بوسرت سلمى عالء.

ياسمني عباس 

الفريوز« »أرض  ينتظر  قشوة  حسام 
القاهرة جامعة  مهرجان  فعاليات  ضمن 

إعداد: أحمد زيدان
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تستعد فرقة فاقوس املرسحية لتقديم عرضها الجديد«قلب الجبل« 

للمرسح  العامة  باإلدارة   2021 2020ــ  املرسحى  املوسم  ضمن 

املخرج«محمد  عثامن«مع  تأليف«عيل  من  العرض  الفرقة  وُتقدم 

مالمح  عىل  لنتعرف  العرض  وفريق  باملخرج  التقينا  النجار«،وقد 

وسامت تجربتهم الجديدة.

أليم واقع 
النجار« أن أحداث عرض »قلب الجبل« تدور  قال املخرج «محمد 

املرصية  بالبيئة  تحدث  قد  والتي  املرصي  الجنوب  قرى  إحدى  يف 

عىل اختالف موقعها الجغرايف عىل أرض مرص شاماًل وجنوًبا، واملكان 

من  فقست  والصخور  قايس  جبل  يحدها  بلدة  للعرض  الدرامي 

،وحولها  البلدة  يف  ويكرُث  بجواره  مّر  أو  منه  اقرتب  من  قلوب  ثم 

ويحاولوا  حاولوا  الذين  الغجر  مجموعة  مشارفها  ،و عىل  داخلها  و 

وسيحاولوا دوًما إشعال فتيل األزمة – أية أزمة – بغية بث الفرقة 

قيمة  وال  لهم  همة  ال  غثاء  فيعدوا  ترابطهم  ليخرسوا  األهايل  بني 

من  للهرب  وغاية  مالًذا  لهم  القرب  فيعدوا  األرض  فوق  تواجد  وال 

الشاب  فارس  حول  األحداث  النجار«:وتدور  وتابع«  أليم  واقع 

املنزهة  الربيئة  انتقاًما منه لشكه فيها وهي  أمه  الذي قتل  األرعن 

األم غيلة منه  الرحم فقتل  املراق أعىل من صلة  الدم  فكان صوت 

الذي كان بصحبة األم  الرجل  ،وتتشابك األحداث ببحث فارس عن 

هو  الرجل  ذاك  أن  ذلك  بعد  األحداث  تكشف  و  اآلخر  هو  لقتله 

بإطار  تزوجت  لكنها  خاطئة  ليست  املقتولة  األم  وأنَّ  لألم  زوًجا 

فارس  يستمع  فلم  والبصرية  البرص  ُيعمي  االنتقام  وألن  رشعي 

لصوت العقل وارتىض االنتقام من ذاته وإىل ذاته ليخرس كل يشء

المتفرج خيال  شحذ 
عىل  ترتكز  اإلخراجية  رؤيته  أن  النجار«  «محمد  أوضح  وفيام 

غناًء  الحيك  عىل  واالعتامد  العام  معناه  يف  والشعبي  والفالحي 

االكتامل  إىل  تسعي  شعبية  طقسية  حالة  لخلق  ومتثياًل  وأداًء 

رؤية  خلق  ومحاولة  املتاحة  اإلمكانات  حدود  يف  ومضمًونا  شكاًل 

فيكشف  الواقع  ُيجمل  خيال  خلق  عىل  قادرة  مبهرة  سيمولوجية 

الشعبي  الرتاث  قلب  للتلقي)من  جديدة  آليات  وصنع  الخبايا 

جذب  عىل  ويساعد  واملضمون  الصورة  فيرثي  جديدة(  برؤية 

تشكيالت–  صناعة  مع  الحال  بطبيعة  املتاح  حدود  يف  الجمهور 

لجذب  برصًيا  املرسحية  الصورة  ُترثي  مبهرة  حركية   - تعبريية 

والفلكلوريف  الشعبية  بالرقصات  حقيقًيا  التحاًما  وتلتحم  الجمهور 

عىل  القادر  باإليقاع  واالهتامم  الدهشة  من  نوع  لخلق  محاولة 

شحذ خيال املتفرج ،وجذب الجمهور.

القاسية الجبلية  الطبيعة 
الجبل«  «قلب  عرض  نقدم  غايث«  «آالء  الديكور  مهندسة  وقالت 

يسكُنها  مهجورة  جبلية  منطقة  ويف  املرصي  الصعيد  نجوع  أحد  يف 

وتدور  لهم  آمًنا  مكاًنا  والغجر  املشعوذات  تتخدها  و  األشباح 

رؤيتي  كانت  لذا  الثأر  نيل  والغجر حول  النجع  أهل  بني  األحداث 

التشكيلية تعتمد عىل تجسيد هذه الحالة وقمت بتشكيل الديكور 

الذي يتمثل يف بيوت مشوهة ميألها كثري من الشقوق وسط منظر 

الجبل«برؤية  قلب  تقديم نص  ويتم  «آالء غايث«  جبيل، وأضافت 

الديكور  تشكيل  يف  اعتمدت  لذلك  ومغايرة؛  جديدة  إخراجية 

للعرض عىل املدرسة الرمزية فقمت بعمل البيوت املشوهة تتمثل 

الفن  يف  امليتافيزيقي  البعد  عىل  واعتمدت  جبلية  تكوينات  يف 

الجبلية  الطبيعة  تؤكد  التي  التأثريات  بعض  وأضفت  التشكييل، 

القاسية مبا ُيؤكد مالمح العرض من أحداث قاسية وشخوص ُينتزع 

من قلوبهم املودة والرحمة

الثأر  رفض  من  ُتعضد  التي  السيمولوجية  الدالالت  تأكيد  محاولة 

العام والخاص ومحاولة نبذ العصبية والتعصب  كفكرة يف معناها 

والتأكيد عىل أن سفك الدماء غصًبا ال ُيحيق إال بصاحبه ومعتنقيه 

إىل  ساٍع  ملخطط  تنفيًذا  السعار  أصابها  التي  الضالة  الفئة  تلك 

رؤية  أو  للرأي  فالتعصب   ، املقدرات  عىل  والسيطرة  الفرقة  بث 

الداللة معناها وقد يؤدي إىل  ُيفقد  القضية بشكل نفعي شخيص 

الرتاجع  معها  يصلح  وال  واليابس  األخرض  عىل  تأيت  قرارات  اتخاذ 

خط  صناعة  عىل  اإلخراجية  الرؤية  ارتكزت  وعليه  أواالعتذار 

الصعيدي  الرتاث  استلهام  عىل  يعتمد  موازي  طقيس  موسيقي 

الجبل«.. »قلب 
التعصب وتنبذ  وترفضه  الثأر  تواجه  المسرحية  فاقوس  فرقة 
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حنون خائفة عىل ولدها ملتزمة بالعهد املقطوع بني النجع والغجر 

الدم تباًعا يف  الدم بالدم الذي يسيل  ابنها عن طلب  إثناء  وتحاول 

فرقة  مع  الجبل«  «قلب  يف  أشارك  وأضافت«مي«  األحيان،  غالب 

اختياره يل،  للمخرج عىل  التمثيل، وممتنة  تجاريب يف  كأول  فاقوس 

وثقته التي أمتنى أن أكون أهاًل لها

حمدان بنت  حسنة 
كبري  حمدان«  بنت  «حسنة  بشخصية  أقوم  مالك«  «لينا  وقالت 

النجع الذي مات ثم تتزوج أمي من كبري الغجر رًسا ويقتلها فارس 

الرصاع  ُيحارصين  ثم  ،ومن  الخطيئة  يف  وقعت  أنها  منه  ظنا  أخي 

النفيس بني البكاء عىل األم املقتولة، والبحث عن األخ آخر ما تبقي 

من العائلة إلبراء ساحة األم من الخطأ والخطيئة وأوضحت «لينا« 

أن مشاركتها يف ”قلب الجبل” هي تجربة العودة إىل فرقة فاقوس 

مختلفة  وتجربة  مختلف،  مخرج  مع  سنوات  ثالث  غياب  بعد 

ومميزة ومتنت التوفيق والنجاح للعرض و للجميع.

الغجري عابر 
ابن  الغجري  الشاب  أقدم شخصية «عابر«  قال «إسالم أمين«:  فيام 

قاتله«فارس«ومع  أبيه من  ثأر  أخذ  واملصمم عىل  الغجر  كبري  فواز 

فارس  وأن  األب  هو  العهد  نقض  من  أن  يكتشف  األحداث  تتابع 

ليس قاتل أبيه ،ومل يقتل األب إال األخ فيعاىن«عابر« خالل أحداث 

العرض من خيانة العم ونقض األب للعهد

والثأر فارس 
«فارس«  شخصية  الجبل«  »قلب  يف  أقدم  الجزار«  «فارس  وقال 

فيمتأل  علمه  دون  رًسا  أمه  وتزوجت  أبوه  مات  الذي  الشاب 

أنه  ظًنا  يقتلها  غريب  رجل  مع  بها  فوجئ  وعندما  بالغضب، 

لقتله  مكان  بكل  عنه  ويبحث  ورائه  يهرول  ذلك  وبعد  عشيقها 

التخلص  لحني  الجبل  يف  املكوث  ،ويقسم«فارس«عىل  لرشفه  وليثأر 

من هاتك عرض أمه وتكشف األحداث أن األم كانت متزوجة رًسا 

من«فواز«كبري الغجر والذي ُيقتل أيًضا فتتصاعد الرصاعات النفسية 

لرسم خريطة أخرى للنجع قوامها الثأر والرعونة.

الرتاث قراءة 
«قلب  يعد  للعرض:  االستعراضات  مصمم  هجرس«  «يارس  وقال 

بشكل  الرتاث  قراءة  حاولت  وقد  ذهنًيا،  مرهقة  تجربة  الجبل« 

مغاير حركًيا ورسم استعراضات تحافظ عىل جو الطقوس الشعبية 

مخرج  مع  أخرى  ناحية  من  الكريويجرافية  والدالالت  ناحية  من 

للجمهور قضايا تعرب عن  ،ويطرح  العظيم  ثراثنا  ُيقدم  متمرد وواع 

وجديدة  ومميزة،  مختلفة  تجربة  لتقديم  ويسعى  وثقافته،  هويته 

ُتسعد الجمهوروتؤثر يف رؤيته للحياة.

الشعبية األلحان  صياغة 
األلحان  تقديم  يف  واجهت  ناجي«لقد  امللحن«محمد  قال  فيام 

محاولة  أهمها  عديدة  الجبل«صعوبات  قلب  لعرض«  والتوزيع 

آالت  استخدام  مع  حدايث  بشكل  الشعبية  األلحان  صياغة  إعادة 

قادرة عيل نقل بيئة جنوبنا حيث الصعيد املرصي وهو مكان تقديم 

املميزة  املوسيقية  بالطقوس  أشبه  مختلف  بشكل  ،ولكن  األحداث 

للبيئات املحلية وعاوننا بال شك قوة وبساطة األشعار واألغاين التي 

كتبت للعرض مام أثرى األلحان بشكل نتمني أن يصل للجمهور يف 

متيز وتنوع.

للمستقبل استشرافية  رؤية 
التنفيذ  يف  تجاريب  أول  هذه  املنفذ  سعيد«املخرج  وقال«محمد 

لعروض املرسح ،وعىل الرغم من اإلرهاق الذهني والبدين يف تقديم 

أي  لدرء  كافًيا  الجبل«كان  يف«قلب  العمل  متعة  أن  غري  التجربة 

سلبيات؛ فهي رؤية استرشافية للمستقبل إذا استمرت الرعونة عىل 

هذا املنوال وهو عرض مبثابة دق لناقوس الخطر لعلهم يفقهون.

العرض فريق 
مالك،  لينا  متثيل:تامرحسن،  الجبل«من  »قلب  املرسحي  العرض 

زيكو الفخراين، محمد إمام، إسالم أمين، فارس الجزار، مي مكاوي، 

محمد سعيد، كريم سكرية، حسام الفخراين، محمود فهمي، محمد 

خالد  خالد،  إسامعيل  كريم عيل،  يوسف،  مريم  فتحي،  هبة  بكار، 

ناهد  عاطف،  عبدالحليم  طارق،  محمد  أحمد،  محمد  يوسف، 

منه  حسن،  محمد  السيد،  رشيف  بدر،  كريم  سعيد،  حنان  تامر، 

الحميد  عبد  حسام  ،استايلست  غايث  االء  ومالبس  تامرديكور 

،تصميم استعراضات يارس هجرس، ألحان وتوزيع محمد ناجي،غناء 

سام سعد ،و محمود عقل، مساعدا إخراج كريم عيل ،محمد بكار 

)بامبو(،  سعيد  محمد  منفذ  مخرج  السيد،  مساعد رشيف  ،مخرج 

تأليف عيل عثامن،  الجبل من  إضاءة محمد حسن، “قلب  تصميم 

وإخراج محمد النجار

ثقافة  قرص  مبرسح  املرسحية  فاقوس  فرقة  تقدمه  الجبل«  قلب 

إنتاج  من  الثقايف  الدلتا  رشق  بإقليم  الرشقية  ثقافة  بفرع  فاقوس 

الفنية  للشئون  املركزية  لإلدارة  التابعة  للمرسح  العامة  اإلدارة 

بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

همت مصطفى

المتطلع حربي 
يسعى  والذي  املتطلع  «حريب«  دور  أقدم  حسن«  «تامر  وقال 

الخفي  واملحرك  ذاته  الوقت  يف  البلد  وكبري  الغجر  يكون«كبري  ألن 

ورسم  أخيه  قتل  عن  يتواىن  مل  فهو  النجع  يف  الرش  خيوط  لكل 

مركبة  بأنها  »شحصية«حريب  وتتسم  ونذالة  بخسة  املؤامرات 

الجبل«تجربة  عرض«قلب  »تامر«مُيثل  عديدة،وتابع  صفات  تحمل 

جديدة،ومختلفة مع فرقة فاقوس املرسحية التي اشرتكت فيها منذ 

أكرث من عرشين وأمتنى التوفيق لنا جميًعا وأن ُنقدم عرًضا متميزًا 

َيلقى إعجاب الجمهور وُيسعده.

الغجرية عابر  أم 
عابر«  أم  «الغجرية«  شخصية  ُتقدم  أنها  مكاوي«  «مي  وأوضحت 

الباحث عن ثأر أبيه املقتول غيلًة، وتتسم هذه الشخصية بأنها أم 
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عن  للمسرح   الفني  البيت  رئيس  مختار  إسماعيل  الفنان  أعرب 

سلسلة  متدربي  إليه  وصل  الذي  االحترافي  بالمستوى  سعادته 

 ، للمسرح  الفني  بالبيت  الشباب  مسرح  بفرقة  حلمك  ابدا  ورش 

حيث يضع المخرج كمال عطية  اللمسات النهائية لمشروع تخرج 

الدفعة الثانية من الورشة عرض Dogs، و الذي من المقرر تقديمه 

علي مسرح الجمهورية أيام  16،15،14،13 يونيو الجاري. 

خاص  اهتمام  يولي  للمسرح  الفني  البيت  ان  مختار”   “ وأضاف 

بالورش التدريبية لشباب الفنانين ، حيث يعمل البيت الفني على 

التطوير الدائم للمنهج االحترافي للورش، باإلضافة إلي العمل على 

مشاركة خريجي ورش البيت الفني للمسرح في األعمال االحترافية 

للمخرج  الكبير  التقدير  و  الشكر  موجها  للمسرح،  الفني  للبيت 

مجهوده  على  الشباب  مسرح  لفرقة  السابق  المدير  حسان  عادل 

الكبير خالل 3 سنوات من العمل النشط والجاد لورشة ابدأ حلمك، 

مراحل  للفرقة  الحالي  المدير  بسيوني  سامح  الفنان  ليستكمل 

المشروع بنشاط كبير . 

الفرقة  أن  الشباب  مسرح  فرقة  مدير  بسيوني  سامح  الفنان  يقول 

حلمك  ابدأ  لورشة  الثانية  الدفعة   تخرج  مشروع  على  تعمل 

بدء  و  الورشة،  من  الرابعة  الدفعة  تدريبات  اقامة  مع  بالتوازي 

ليحقق   ، الورشة  من  الثالثة  الدفعة  تخرج  مشروع  بروفات 

المشروع أهدافه المرجوة طبقا للخطة الموضوعة. 

فنون  لتعلیم  متخصصة  ورشة  هى  حلمك  ابدأ  ورشة  أن  يذكر 

الفني  بالبيت  الشباب  مسرح  فرقة  تقيمها  واآلداء  التمثیل 

قال الفنان عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان 

االشتراك  في  الراغبين  طلبات  استقبال  األحد  أمس   مساء  من  بدأت  الفرقة 

بنادي مسرح الطليعة ، حيث يستمر المسرح في تلقي طلبات االشتراك على 

مدار العام و للجميع سواء كان المتقدم من محترفي المسرح او من الهواة او 

من متذوقي المسرح من الجمهور.

من  الجمعة  ماعدا  يوميا  متاحة  بالمسرح  االشتراك  طلبات  ان  بالذكر  جدير 

الساعة الخامسة مساء و حتى التاسعة مساء بالمجان ، شريطة االشتراك في 

 5٢ بقيمة  بطاقات  يوفر  الذي  و   “ مصري  لكل  المصري  “المسرح  مشروع 

للمسرح  الفني  البيت  لحاملها حق مشاهدة جميع عروض  تمنح  جنيه فقط 

بالقاهرة و االسكندرية مجانا و لمرة واحدة فقط، وتتوافر استماراتها بمسرح 

الطليعة أيضا تسهيال علي الراغبين .

و  المسرحية،  الثقافة  نشر  إلى  يهدف  الطليعة  مسرح  نادي  مشروع  يذكر 

اكتشاف المواهب المسرحية و تنميتها ، و استقطاب المهتمين من الجمهور 

لممارسة انشطة مسرحية داخل الفرقة منها لقاءات دورية مع رواد المسرح 

ونجومه ، و  برامج تدريبية ينفذها “ستوديو الطليعة “ .

نور مصطفى

شباب  من  متدرب   350 ال  يفوق  ما  الى  اآلن  حتى  االسكندرية  

الفنانين. 

الشباب، بطولة  انتاج فرقة مسرح  المسرحى “Dogs” من  العرض 

خريجي  الدفعة الثانية من ورشة “ابدأ حلمك “ ، تأليف محمود 

تأليف  صابر،  أميرة  مالبس  عطية،  حمدي  ديكور  حديني،  جمال 

إسالم  ماكياج  شفيق،  ضياء  استعراضات  حسني،  محمد  موسيقي 

عباس، فكرة و إخراج كمال عطية.

شيامء سعيد

واإلخراج  التمثیل  فنون  على  خاللها  التدریب  یتم  للمسرح، 

والموسیقى  الغناء  األزیاء،  الدیكور،  الكتابة،  االرتجال،  ومهارات 

للتقدم  الدعوة  بدأت   ، أشهر   6 مدة  ،وتستمرالورشة  والرقص 

مدير  حسان  عادل  المخرج  قيادة  تحت   ٢017 یونیو  من  للورش 

الفرقة في ذلك التوقيت ، و   يتم  العمل مع الدفعة الرابعة من 

الى ضخ دماء شابة في  ابدأ حلمك  الورشة، يهدف مشروع ورش 

مدربين  يد  على  احترافي  تدريب  تدريبها  تم  المسرحي،  الوسط 

و  بالقاهرة   الورشة  متدربي   عدد  وصل  حيث  متخصصين، 

..  »Dogs«بـ للتخرج  تستعد   ٢ حلمك  ابدأ 
يونيو  منتصف 

والهواة المحرتفون 
الطليعة« »نادي  في  يجتمعون 
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الهيئة العربية للمسرح الحلقة الشهرية السابعة من سلسلة  قدمت 

منصتها  على  المسرح،  على  عين  برنامج  الهيئة«، ضمن  كتب  »إقرأ 

اإللكترونية والتي ناقشت كتاب »لوكنت...!؟ ثالثة عقود في تجربة 

مسرحية  سيرة  عوض«  فؤاد  الفلسطيني  للمخرج  المسرحي  العمل 

ذاتية كتبها وأعدها ناجي ظاهر وفؤاد عوض.

شارك في حلقة كتاب »لو كنت...!؟« كل من مؤلفي الكتاب أ.ناجي 

الجبار  أ.عبد  اللقاء  وأدار  طرابشه  وأ.عدنان  عوض  وأ.فؤاد  ظاهر 

خمران  مسؤول االعالم في الهيئة العربية للمسرح.

ناجي ظاهر ويطرح عليه  اللقاء سيرة مختصرة لألستاذ  وقدم مدير 

سؤاال إفتتاحيا لتقديم الكتاب:

الذي  وما  القادمة؟  األيام  حلم  من  ظاهر  ناجي  األستاذ  حظ  ما   •

كهف  جدار  على  قصته  كتب  الذي  الشاب  ذلك  سيرة  مع  يتقاسمه 

بانتظار ست الحسن لكنها لم تأت ألنه خرق  العشق وأغمض عينه 

أبرمته معه... ومن  الذي  »الكتمان«  الجدار، عهد  على  تلك  بكتابته 

يومها لم يدخر جهدا للقاء محبوبته بعد اختفائها... وتنهي الحكاية 

بجملة »...هو حلم المسرح، هو حلم واحد منا أراد أن يكون هناك 

مسرح حقيقي في بالدنا، وعاش الحلم من أقصاه إلى أقصاه« كيف 

المسرحية  التجربة  ضوء  على  هذه،  الرمزية  القصة  تفكيك  نعيد 

لألستاذ فؤاد عوض الموثقة في الكتاب؟

الهيئة  إلى  والشكر  التحية  أوجه  أوال  ظاهر:  ناجي  الكاتب  ليجب 

فيما  سيما  ال  كنت«،  لو   « المشترك  كتابنا  في  ورد  كما  واختلفنا، 

ان  يفترض  الفن  بان  هو  امن  فقد  المجتمع،  في  الفن  بدور  يتعّلق 

يكون مؤدلًجا ويحمل رسالة، وقد انعكس ايمانه هذا في كل ما قام 

الملك  مسرحيات:  مثل  الهادفة،  المسرحيات  من  وقّدمه  نّفذه  به، 

من  وغيرها  جابر،  المملوك  وراس  الزمان  ملك  يا  الفيل  الملك،  هو 

المسرحيات التي اعتقد انه سيتحدث عنها فيما يلي من وقت، فيما 

كونه  منها  اشمل  وانه  االيديولوجيا  من  اوسع  الفن  بان  انا  امنت 

نتاًجا ابداعًيا ال يخضع اال لقانون اإلغراب او االدهاش كما قال ناقدنا 

البلغاء  منهاج  الرائع  كتابه  في  القرطاجني  حازم  العريق  العربي 

وسراج االدباء. 

كبيرًا  فرًقا  هناك  ان  هذا،  كتابنا  ضّمناه  نقاش  في  له،  اكدُت  وقد 

المبدع ينطلق فيما  الفنان  المفروغ منها، كون  بين االلزام وااللتزام 

يعيشه  التعبير عما  ُيضحي  ُينتجه من مكان وزمان معينين، وبذلك 

مجرد  روحه  بأطراف  وايديولوجيات  يومية  قضايا  من  ويالمسه 

تحصيل حاصل. 

للطبع،  واعداده  كتابته  وانا، في  فؤاد  تعاونا،  الذي  الكتاب  في هذا 

ُنقّدم  مسرح،  ومسيرة  مسرحّي  سيرة  يكون  ان  على  مسبقا  واتفقنا 

بيئة  من  خرج  ودارس،  مجتهد  مثقف  فنان  عن  ضافيًة  معلوماٍت 

التعلم  يمكن  االبناء،  مباركة  عائلة  ومن  الحال  متواضعة  شعبية 

الحلم  تحقيق  والمثابرة على  االصرار  تجربته في كل شيء، في  من 

اإلخوة  وإلى  والمبادرين  المنظمين  وإلى  للمسرح  العربية 

المشاركين وإلى كل من يستمع إلينا، شكرا لكم ألنكم أتحتم لنا أن 

نفتح صفحة مهمة جدا من حياة الثقافة الفلسطينية، هذه الصفحة 

تجسد سيرة رجل مسرحي يقدم شهادة هامة جدا حول سيرة مسرح 

القرن(.  تجاوزت نصف  الحقيقة  في  ثالثة عقود )وهي  امتداد  على 

شهدت  أنها  هو  بسيط  لسبب  األخيرة  الثالثة  القعود  عند  توقفنا 

عملية احتراف ومأسسة للمسرح.

فؤاد  المسرحي  المخرج  بالصديق  ربطتني  ظاهر:  ناجي  أ.  يقول 

شهرا  يوم،  اثر  يوما  وتتعّمق  تتطّور  فتئت  ما  ثقافية  عالقة  عوض 

بعد شهر وعاما في اعقاب عام، واستمدت هذه العالقة قدرتها على 

الصمود وتجاوز الخالفات العادية الطفيفة، من امرين، أحدهما اننا 

بالفن، كل بطريقته  آمنا  اننا  الناصرة، واالخر  بلدة واحدة هي  ابناء 

تحسين  على  وحافزًا  االجتماعي  الوعي  اشكال  من  واحًدا  بالطبع، 

الة الحياة ورفدها بوقود النماء واالزدهار، اضف الى هذا اننا تربّينا 

في نفس الشوارع والساحات وشربنا أمواهنا االولى من نفس النبع 

الناصرة..  من  الشرقي  الحي  في  القائم  فؤاد  بيت  من  قريًبا  القائم 

آمنت  كونها  جًدا،  جًدا  متقاربة  كانت  فقد  ثقافتنا  اما  الجابية،  نبع 

بان الحب والحرية هما الرافعتان االساسيتان الثابتتان اللتان تفضيان 

بكل من يؤمن بهما الى فضاء التقدم الحضاري وبناء االنسان.

اتفقنا  فقد  بطريقته،  كلٌّ  والقيم  المبادئ  بهذه  آمنا  قلت  كما 

لوكنت!؟  كتاب  يناقش  المسرح  على  عني  من  السابعة  الحلقة 
عوض لفؤاد  المسرحي  العمل  تجربة  في  عقود  ثالثة 

07 [ متابعات]
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من  التعلم  يمكن  كما  العيش،  وممكنة  معنى،  ذات  الحياة  وجعل 

محبٍة  من  طبٍق  على  وقّدمها  نفذها  التي  للمسرحيات  اختياراته 

قّدم فؤاد وشارك خالل حوالي  لقد  العربي في بالدنا.  الجمهور  الى 

مطوال  توّقف  وقد  المسرحيات،  من  العديد  العطاء  من  قرن  نصف 

عند المسرحي العربي المبدع سعد الله ونوس فقّدم له المسرحيات 

المذكورة آنفا، اضافة إلى مسرحية اخرى من ابداع ونوس ذاته هي 

بعد  تشكيلي  فنان  صديٌق  لي  قاله  ما  اذكر  زلت  وما  شقية،  احالم 

مشاهدته هذه المسرحية: اية عبقرية هذه، اية عبقرية في الكتابة 

فمنحها  بالدنا،  في  المحلية  االبداعات  عند  توّقف  كما  واالبداع. 

الفرصة للنماء واالزدهار، وتعاون مع كّتاِبها ومبدعيها بمهنية الفتة، 

واشير فيما يتعّلق بهذا، انه حمل كاتّب احدى المسرحيات المحلية 

بإخراجها،  قام  بعدها  مرات،  سبع  مسرحيته،  كتابة  يعيد  ان  على 

به،  باس  ال  رصيدا  المحلي  المسرحي  العطاء  خزينة  الى  ليضيف 

بناء  في  له،  كثر  وزمالء  الُهمام  مهمة مخرجنا  في  بال شك  سيشارك 

ويسمق  سنة  اعقاب  في  سنة  تعلو  التي  المسرحي  عطائنا  قلعة 

بناؤها.

النص  بين  بجالء،  الكتاب  هذا  في  يظهر  كما  عوض،  فؤاد  ُيمّيز 

ّيقِدم على  فهو عندما  االخراجية،  الرؤية  ما يسميه  وبين  المسرحي 

ما  فاذا  النواحي،  جميع  من  دراستها  على  يحرص  مسرحية،  اخراج 

اضافت الى رصيده، واكاد اقول مشروعه المسرحي، ما يفيد وينفع 

الناس، أقدم على الخطوة التالية، وهي وضع رؤية مسرحية خاصة، 

فانه  الممثلين  اختيار  اما  تلك،  او  المسرحية  هذه  جماليات  ُتبرز 

المناسب  الممثل  اال  يختار  ال  فهو  صارمة،  قوانين  الى  لديه  يخضع 

تصل  تكاد  بصورة  ُيشّدد  انه  كما  ذاك،  او  الدور  لهذا  وفكرا  شكال 

االساسية  الحاضنة  انه  اعتبار  على  الديكور  تشكيل  في  الهوس  حد 

المسرحية من احداث.. رؤى وافكار. ولعّلي ال  لما تقدمه  والحادبة 

ابتعد هنا إذا ما اشرت الى تلك الجدية المصحوبة بصرامة حديدية 

مجال  في  كان  سواء  والمثابر،  الُمصّر  مخرُجنا  به  يقوم  ما  كل  في 

العديد  فؤاد  فقد شغل  االداري،  العمل  مجال  او  المسرحي  االخراج 

من المناصب االدارية لعّل اهمها ادارته لمسرح الميدان منذ اواخر 

القرن الماضي الى اوائل القرن الجاري، اي منذ اواسط  التسعينيات 

من  واحدا  كان  كما  الجاري.  القرن  من  االول  العشر  اواخر  حتى 

ثم قدم سيرة مختصرة لألستاذ فؤاد عوض وطرح عليه سؤال:

»لو  كلمتي  بعد  العنوان  في  واالستفهام  التعجب  عالمتي  أثارني   •

عتبة  تكونا  أن  نفسي  مع  فقررت  الثالث،  االسترسال  ونقط  كنت« 

والمسارح  والنصوص  باألحداث  حافل  كتاب  نقاش  إلى  للدخول 

والتجارب.. ما الذي تخفيه نقط االسترسال الثالث وعالمتي التعجب 

واالستفهام في العنوان؟

وكل  واألصدقاء  الزمالء  بكل  أرحب  أن  بداية  أحب  ناجي:  أ.فؤاد 

كذلك  وأرحب  اللقاء،  هذا  في  يتابعوننا  الذين  العرب  المسرحيين 

الهيئة  من  الزمالء  وأشكر  الندوة،  هذه  في  المشاركين  بالزمالء 

العربية للمسرح؛ المبادرة والراعية لهذا النشاط.

من  فؤاد عوض  انتقال  في  الفضل  له  كان  الذي  غنام  عزيزي  مرحبا 

وكان  العربي،  العالم  إلى  االحتالل  حدود  وتجاوز  المغلقة  المنطقة 

ذلك خالل التقائي به ألول مرة هو وعلي عليان بمهرجان القدس... 

واستمرت اللقاءات، وكان حديثنا كيف للفنان الفلسطيني أن يتجاوز 

الحسن  لألستاذ  وتحياتي  احتالل...  سمي  الذي  الضيق  القفص  هذا 

العام  األمين  الله  عبد  إسماعيل  األستاذ  شكر  أنسى  ال  كما  النفالي 

للهيئة العربية للمسرح.

الكتاب...  الواقع ناجي ظاهر حكى كل ما يمكن أن أحكيه عن  في 

وأحب أن أنطلق من سؤالك أستاذ عبد الجبار ثالث نقاط استرسال 

للعنوان أن يحمل  العنوان: أردت  التعجب واإلستفهام في  وعالمتي 

ألنه  الثالث،  النقاط  يرد  ان  على  مصر  وكنت  طرحتها  عينية  أسئلة 

عام  عند  توقف  النه  ولمضامينه  الكتاب  لموضوع  استمرارية  في 

٢008م فهناك استمرارية منذ ذلك الحين وعالمة التعجب تكن في 

المسرحي  العمل  فترة  خالل  معينة  نفسيات   / نفسية  يحضر  كونه 

عبر التجارب الفنية.

بدايات  كانت  والتي  الزمن  من  فترة  خالل  أنه  عوض  فؤاد  يضيف 

الكتابة  ناحية  من  ليس  الحديثة،  الفلسطينية  المسرحية  التجربة 

كتابة  هناك  كانت   ٢0 القرن  بداية  في  ذلك  سبق  ألنه  المسرحية 

الفلسطينية.  القضية  حول  مواضيعها  تمركزت  فلسطينية  مسرحية 

فقد  التاريخ  في  مفصلية  فترة  كانت  1948م  عام  نكبة  بعد  وفيما 

الفلسطيني، وأجبر على أن يترك أرضه  تشرد جزء كبير من الشعب 

وبيوته وأن يعيش في الشتات في دول مجاورة، لم يكن ذلك سهال 

مؤسسي ستوديو الناصرة في السبعينيات، وهو يشغُل اليوم منصَب 

المشتركة  مدينتنا  في  االولى  الرسمية  الثقافة  المؤسسة  مدير 

الناصرة، مركز محمود درويش الثقافي البلدي. 

ثقافية  اعمال  من  وتنّفذه  به  تقوم  لما  المدركُة  الجبارُة  الهّمُة  هذه 

كبيرة  وثقًة  واسعًة  امكانيًة  منحت  كنت،  لو  كتاب  منها  ابداعية، 

بالدنا،  الناشطة في  العربية  المسارح  العديد من  للتعاون مع  اّهلته 

كتابنا  في  يظهر  كما  المسارح،  هذه  من  كبير  عدد  مع  تعاون  فقد 

ومما  سواء،  حد  على  والصغار  للكبار  مسرحيات  اخرج  وقد  هذا، 

الممثل  الفنان  تعاونا مع مسرح صديق عمره  وانا،  فؤاد  اننا،  اذكره 

الله  عودة  محمد  الخّيال،  مسرح  صاحب  المسرحي،  والمخرج 

الخرنق-  رحلة  عنوان  حملت  لألطفال  مسرحية  تقديم  في  مناذرة، 

وقام  بإخراجها  فؤاد  قام  فيما  للمسرح  بإعدادها  قمت  االرنب،  ابن 

الممثل  مسرحية  مونودراما  كونها  مسرحيا،  بأدائها  ذاته  محمد 

الواحد. 

على  للتعرف  اّهله  المسارح  من  الكبير  الكم  هذا  مع  فؤاد  تعاوُن 

الكثير من الممثلين، اهل المسرح والمخرجين، وهو يذكر هؤالء وما 

الكتاب،  هذا  من صفحات  العديد  في  واسرار  خفايا  من  بهم  احاط 

يتنقل  نراه  المخرج مازن غطاس،  الى  المخرج رياض مصاروة  فمن 

خالل  المسرحية،  الفنية  للحياة  يوثق  ان  اراد  ذكي  غزال  برشاقة 

الثالثة  العقود  عند  متوّقّفا  القرن  نصف  حوالي  عبر  لها  معايشته 

مرحلة  على  الشهادة  حّد  تصل  صورًة  ومقّدًما  رحلته،   في  البارزة 

في  بالتالي  وتساهم  البالد،  في  المحلي  مسرحنا  حياة  في  ملتهبة 

تشكيل حركة مسرحية جدية وفاعلة. 

منذ  بالدنا  في  العربي  للمسرح  صورًة  باختصار  الكتاب  هذا  ُيقّدم 

الثمانينيات  حتى  والسبعينيات،  الستينيات  في  االولى  بداياته 

من  مسرحنا  في  الجذرية  التحوالت  على  قارئه  وُيطلع  بعدها،  وما 

الهواية الى االحتراف، موضحا ان فؤاد ورهط من الطالئع المسرحية، 

يريد تقديمه على  اسسوا لمسرح جدّي وجاد يعتمد في تقديم ما 

أهل العلم، المعرفة والدراسة، وُيحّول المسرح بالتالي الى مؤسسة 

اهل  على  عالة  تعيش  وال  منه،  تأخذ  مما  أكثر  لمجتمعها  تعطي 

المسرح اوال والمجتمع ثانيا.. كما حدث في البدايات المسرحية.

أ.ناجي ظاهر على مداخلته،  اللقاء  الجبار خمران مدير  أ.عبد  شكر 
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ذلك  كان  الشخصي  المستوى  وعلى  ومخيفا،  مرعبا  األمر  كان  بل 

المسرحي  مساري  تحديد  وفي  التفكير  في  نوعية  نقلة  لي  بالنسبة 

وقضية  كفلسطينيين  قضيتنا  قضيتنا  الفلسطينية  فالقضية  مستقبال، 

العرب أجمعين.

صهيوني  كيان  احتالل  تحت   / مع   / أمام  نعيش  نحن  وتابع: 

وطمس  الفلسطينية،  الرواية  إخفاء  إلى  الوقت  كل  سعى  رهيب 

ومسلح  جدا  قوي  الصهيون  الكيان  الجحيم،  إلى  وإلقائها  الهوية 

موجه  مشروع  لديه  ذلك  إلى  إضافة  وخطيرة،  قوية  عسكرية  بآلة 

الهوية  هذه  تذويب  حاول  وبالتالي  أرضها،  في  الباقية  البقية  ضد 

وغيرها  المشتركة«  »الحياة  جناح  تحت  وإدخالها  الفئة  هذه  او 

مستقبال  المسرحيين  الفنانين  نحن  جعلتنا  التي  المفاهيم...  من 

المأساة، أن نجتهد في توثيق روايتنا  عندما وعينا وكبرنا على هذه 

الفلسطينية كما نحن نريد، وكما نراها بأعيننا نحن.

هويتنا  على  حافظنا  وأننا  بقينا  أننا  لهم:  مفاجئا  كان  االمر  وهذا 

الحرب  في  ذلك  وال حظنا  والعربية...  الفلسطينية  وهويتنا  الثقافية 

األخيرة – دون الدخول في التفاصيل – في وحدة الحال بين جميع 

مناطق فلسطين التاريخية.

للقارئ  انقل  أن   – عوض  فؤاد  يقول   – الكتاب  هذا  من  حاولت 

متنفسا،  لها  وجدت  لكنها  واضطهدت  قمعت  وأحاسيس  مشاعر 

الفنان  وملهاة  مأساة  انقل  ان  حاولت  )المسرح(.  المتنفس  وكان 

المفعم  المسرحي  الكيان  ذلك  اإلنسانية  الروح  تلك  المسرحي، 

واحتالل  واضطهاد  غطرسة  مقابل  في  واالمل  والحياة  باإلنسانية 

وحواجز وتغييب الهوية السياسية والقومية والوطنية والثقافية أيضا، 

المجال سوف  ولضيق  الكتاب،  أوراق وفصول  بين  تجدونه  كل هذا 

الحديث  أو  الفلسطينية  المسرحية  التجربة  تفاصيل  في  أدخل  لن 

عن نفسي كما ذكر صديقي وزميلي مشكورا أبو عالء، ناجي ظاهر.. 

جوهرية  قضايا  أربع  أو  ثالث  عن  احكي  أن  بالسياق  ارتباطا  وأرى 

خاصة  والفلسطينيين  عامة  العرب  المسرحيين  جميع  بال  أشغلت 

الفلسطينية  المسرحية  الحركة  فسيفساء  من  مهم  جزء  كونهم 

والعربية والعالمية.. وإن لم اتحدث في الكتاب عن الجميع – كما 

تجربتي  ان  لسبب   ... ومازن  رياض  مثل  كثر  وهم   – ناجي  ذكر 

تقاطعت مع تجربتهم المسرحية من خالل العمل معهم سوية.

إبداعهم، ولكن معظم األعمال التي قدمت في يافا وحيفا والقدس 

بريطانيين  باألساس لمسرحيين  كانت مترجمة  والناصرة  وبيت لحم 

أمثال شكسبير الذي تم عرض مسرحيته هملت )عام 193٢(. 

مدن  معظم  في  السينما  دور  انتشرت  االنتداب  فترة  في  وتابع: 

الموسيقية  والحفالت  والمسرحيات  األفالم  فيها  وعرضت  فلسطين، 

محلية  رياضية  وبطوالت  مباريات  فيها  وأجريت  والعالمية  العربية 

للسينما:  دور  خمس  كان  يافا،  في  باشا  جمال  شارع  ففي  ودولية، 

وقد  أبوللو.  وسينما  والنبيل  والشرق  والرشيد،  والفاروق  الحمرا، 

قبل  ولهذا  التبشيرية  والمدارس  بالحركات  المسرح  وجود  ارتبط 

أديان  أو طالب من  كانوا مسيحيين  الفنانين  النكبة )1948( معظم 

اعتمدت تمثيل ما جرى  أخرى درسوا في مدارس تبشيرية، مدارس 

وتعود  الجديد.  العهد  أناجيل  في  ورد  لما  وفقا  المسيح  للسيد 

االستعمار  قبل  ما  سنوات  إلي  والمسرحية  الموسيقية  النشاطات 

البريطاني، ففي فترة االستعمار التركي كانت نشاطات مسرحية في 

وسائر  فلسطين  في  المسيحيين  الشبان  وأندية  التبشيرية  المدارس 

الدول العربية منذ القرن التاسع عشر. 

تأثير كبير على األندية والجمعيات  الثقافي  المد  وأضاف: كان لهذا 

المسلمة التي نشطت وقدمت المسرح وسائر الفنون أيضا. ولمعت 

 1948 عام  نكبة  قبل  الفلسطينيين  المسرحيين  من  عديدة  أسماء 

الدين،  عالء  حسن  ومحمد  العبوشي،  وبرهان  البحري،  جميل  مثل: 

قدمت  أسلفت  وكما  ضومط.  وعزيز  عيسى،  الحاج  الدين  ومحيي 

وبالد  ومصر  الشام  بالد  من  العربية  والمسرحية  الموسيقية  الفرق 

وهذا  البريطاني  االنتداب  فترة  في  فلسطين  في  عروضها  الفرنجة 

بحد ذاته شكل دافعا لتنشيط الحركة المسرحية في فلسطين أكثر. 

في  مسرحية  فرقة   30 عن  يقل  ال  ما  وجود  إلى  تشير  والدراسات 

بأنها  القول  يمكننا  ولكن  واإلسالمية  المسيحية  والمدارس  األندية 

والميلودراما  الخطابة  واعتمدت  مهنيتها  وعدم  بموسميتها  امتازت 

والتقليد. 

متابعة- ياسمني عباس

سياق  في  أضيفها  أن  أريد  كنت  مهمة  نقطة  عوض:  أ.  ليضيف 

الفنان  دور  عن  التحدث  أردت   – بإيجاز  سأقدمها   – الحديث  هذا 

فأنا  واألزمات،  الحروب  وقت  في  خاصة  الفلسطيني  المسرحي 

خالل  من  أسبوع  قبل  حدث  ما  اتجاهل  أن  يمكنني  ال  كمسرحي 

إعالن الحرب على شعبنا الفلسطيني، لن افتح النقاش حول تفاصيل 

هذا العدوان، بقدر ما سأتحدث عن دور الفنان الفلسطيني والعربي 

في هذه المعركة .. هل هو فنان ملتزم بالقضية ام يقدم الفن للفن 

حتى  »كوميديان«  وال  مهرجا  لست  أنا  والترويج...  للترفيه  الفن  أو 

جراح«  »الحي  في  حدث  ما  بين  اربط  ان  فحاولت  تهريجا  أقدم 

التي  االعمال  احد  ما  بيوتهم،  من  الفلسطينيين  لطرد  محاوالت  من 

 »96/63 رقم  ملف  »عبير  مسرحية  وهي  وغخراجها  بكتابتها  قمت 

وهي قضية موضوعها اإلحتالل وهو مرفوض من كل األمم والهيئات 

والمؤسسات ولكن عندما نتحدث عن اإليستيطان نجد ان هناك من 

مسرحية  في  لهذا  سباقين  وكنا  اليهود،  المستوطنين  مع  يتعاطف 

اليهودي  المستوطن  موضوع  تناولنا  حين  1999م  عام  »عبير...« 

والقدس  الله  )رام   67 في حدود  الفلسطينية  األرض  على  المتطرف 

ومحيطها( فجاءت هذه الكتابة كعمل يجسد الدور الحقيقي للفنان 

دمج  تم  حيث  المسرحية  اإلخراجية  الرؤية  إلى  إضافة  الملتزم 

جدا  واسعة  الحدث  رقعة  كانت  كون  الديجتال  الرقمي-  المسرح 

فمزجت بين فنون الفيديو-آرت  وخشبة المسرح.

فيما قال عدنان طرابشه: قبل أن أبدا بمداخلتي أحب أن أنوه إلى 

أن المسرح تحت االحتالل تكون مواضعه غالبا سياسية، وأنا اتحدث 

هنا عن المسرح الملتزم، وأشبه هذا المسرح عادة بـ »النبي« الذي 

التي  الموبقات  من  الشعب  وتحذر  تنبه  حمراء  ضوء  إشارات  لديه 

تنتظره في المستقبل، فدور المسرح مهم في هذا اإلتجاه.

وأقول:  الفلسطيني  المسرح  إلى  أرجع  طرابشه،  المسرحي  يستطرد 

من  الستينات  في  يبدأ  لم  الفلسطيني  المسرح  أن  فيه  مما ال شك 

السلطات  قامت  البريطاني  االنتداب  فترة  ففي  الماضي.  القرن 

تحت  وقعت  التي  البالد  في  فعلت  كما  الفنون  بتشجيع  البريطانية 

اليونانية  المسرحيات  وقدمت  والعراق....  واألردن  كمصر  انتدابها 

بترجمات  الغالب  على  وكانت  وغيرها،  والفرنسية  والبريطانية 

عربية، وكانت أيضا محاوالت لبعض المسرحيين بتقديم أعمال من 
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العودة«..  »طقوس  مخرج 

التراثين  بين  يربط  العرض  سليمان:  سعيد 
واحدة   ضفيرة  في  والشعبي  الفرعوني 

10 [ حوار

سعيد  المختلف  والمؤلف  المخرج 
للفنون  العالي  المعهد  خريج  سليمان 
أكاديمية  خريج  أيًضا  وهو  المسرحية، 
نقابة  عضو  و  السينما،  وتكنولوجيا  فنون 
بالعديد  قام  والسينمائية.  التمثيلية  المهن 
 1990 عام  منذ  المسرحية  الورش  من 
من  العديد  في  وشارك  اآلن،  وحىت 
والدولية،  والعربية  المصرية  المهرجانات 
جائزة  عليها  حصل  اليت  الجوائز  أهم  ومن 
عربية«  »فرجة  عرض  عن  عرض  أفضل 
وتمثيل  موسيقى  و  عرض  أفضل  وجائزة 
وشهادة  الدم«،  »عرس  عرض  عن 
الهور  من  المهرجان  ودرع  خاصة  تقدير 
وبهية«  »ياسني  عرض  عن   بباكستان 
مهرجان  من  متكامل  عرض  أفضل  وجائزة 
عرض   عن  باألردن  الدولي  طقوس 
عن  الخاصة  التحكيم  لجنة  وجائزة  »البيت« 
أفضل  وجوائز  الطيب«،  »اإلنسان  عرض 
مهرجان  في  وتمثيل  وموسيقى  مخرج 
أعماله  أهم  من  الدولي.  الشيخ  شرم 
وهاملت  وأيوب  ملًكا  أوديب  المسرحية 
شعبية  وحكاية  وبهية  ياسني  وأوبرا 
والنافذة  ونعيمة  والعشاق  والقبيلة 
وترنيمة  وشامان  الطيب  واإلنسان  والبيت 
الفطر  عيد  وفى  والمقام،  الفصيح  الفالح 
عرضه  الطليعة  مسرح  استقبل  المبارك 
مسرح  إنتاج  العودة«  »طقوس  الجديد 
كان  أخرى  وأشياء  العرض  عن  الغد، 
الحوار. هذا  معه  لـ«مسرحنا« 
حوار: إيناس العيسوى
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11 [ حوار]

البسيطة  بعباراتها  العرض  بداية  فى  نعيمة  له  مهدت  ما  وهذا 

مبنى  االسم  هذا  العودة«  ـ«طقوس  الودع«.  عنه  »وشوشت 

على هذا المشهد، وقلب العرض من وجهة نظري هو استحضار 

روح حسن.

ومقاييس  العرض  عمل  فريق  عن  -حدثنا 
اختيارك لهم؟

فنانة  تكون  أن  دور«نعيمة«  يلعب  من  اختيار  من  البد  كان 

وألن  جيد،  بشكل  والتمثيل  والغناء  العزف  على  قادرة  شاملة 

الطيب«،  »اإلنسان  عرض  فى  معي  عملت  يونس«  »نجالء 

فكان  محمود«  »ماهر  أما   ، الترشيحات  األقرب  هي  فكانت 

الوحيد واألخير لـ«حسن« فقد شاهدته وسمعته كثيرًا  المرشح 

فهو صاحب صوت قوى جًدا باإلضافة لعزفه المميز على العود، 

وبالتالى كان ُمحقًقا المواصفات.أما األلحان فهي للفنان »أحمد 

الشعبي من  اللون  تقريًبا هذا  يقدم  لم  أنه  قال  الذي  الحجار« 

قبل، ولكنه تفوق على نفسه في تقديمه ، واستطاع أن يجعلنا 

اإلنسانية، بشكل معبر وليس طربًيا  الشجن والمعاناة  نستشعر 

التيمة واحدة، وقد  فقط، قدم كل لحن بشكل مختلف ولكن  

أنه  الله  والحمد  مهًما،  مكسًبا  الحجار  أحمد  الكبير  الفنان  كان 

بتدريب  مثله  كبير  ملحن  يقوم  أن  الصعب  من  ألنه  وافق، 

الفنانين وأن يقوم بالغناء والعزف على العود أيًضا، هذا مجهد 

وشاق جًدا ويحتاج شخًصا بحجم قامة فنية كبيرة كالفنان أحمد 

الحجار.

نورهان  الغد  مسرح  من  الزميلة  للفنانة  والمالبس  الديكور 

الفنان سامح مجاهد  لي  مًعا رشحها  قبل  نعمل من  لم  سمير، 

وقد  العرض،  تسبق  أن  يجب  التى  التدريبات  من  وحالة  شامل 

الرقص  على  للتدريب  طويلة  شهوًرا  التدريبات  تلك  تستغرق 

والحركة والغناء والعزف وهكذا، وقبل العرض بشهر تقريًبا أقوم 

ببروفات العرض، ولكن هذا العرض كان له ظروًفا خاصة بسبب 

الغناء  قادر على  مبنى على ممثل  االختيار  فكان  الوقت،  ضيق 

ماهر  والفنان  يونس  نجالء  الفنانة  مثل  مًعا  والعزف  والتمثيل 

محمود.

هذا العرض لم ُيسبق بورشة، ألن فنانيه كان لديهم اإلمكانيات 

المكتملة إلى حٍد ما التي تجعلني أبدأ فى البروفات دون ورشة 

تأهيلية.

االسم  هذا  اخترت  لماذا  العودة«  -«طقوس 
بالتحديد؟

هناك مشهد في العرض ُيعتبر هو master sein العرض، عندما 

والتراب،  والرمل  باألطباق  طقوس  بعمل  تقوم  نعيمة  كانت 

فرعونى  طقس  وهذا  لحسن،  استلهامها  عن  يعبر  ذلك  وكان 

كانت تقوم به إيزيس الستدعاء أوزوريس، وقد قمت بتوظيفة 

بشكل مختلف ، حيث تجعل حسن يعود لها بلغتها وشخصيتها 

التي  الفلكلورية  شخصيتها  من  جزء  هو  والطقس  البسيطة، 

الودع  الشعبية، من خالل  أنها تستدعيه بطريقتها  تربت عليها، 

توظيفها  يتم  أن  الممكن  من  التي  الغيبية،  الشعبية  والطقوس 

ُخزعبالت،  أو  ُخرافة  أنها  على  تظهر  أن  دون   ، المسرح  فى 

»طقوس  مسرحية  كواليس  عن  -حدثنا 
العودة«؟

أو  شعبي  سواء  البداية،  من  منهجي  هو  التراث  في  البحث 

لـ«حسن ونعيمة«  الطقسي، ما جذبنى  التراث  صوفي و خاصة 

الموال الشعبي نفسه، حسن يشكل قيمة، نعيمة استفادت منه، 

محاولة  في  كان  االختالف  القيمة،  هذه  تبرز  أن  يجب  بالتالي 

عودة حسن بالطريقة المصرية القديمة نسبًة إلى إيزيس، التي 

العودة  بطقس  ُيسّمى  ما  أو  أوزوريس،  باستحضار  تقوم  كانت 

في مصر القديمة، وقد قمت بربط التراثين الفرعوني والشعبي 

على أساس أن نعيمة تستدعى أو تجلب حسن لحياتها، فكانت 

ونعيمة«  »حسن  أن  أواًل  أشياء:  أربعة  بين  الجمع  هى  الفكرة 

تراث شعبي فى األساس، ثانًيا: حسن قيمة تستفاد منها نعيمة 

أن  ثالًثا:  والشعبي،  القديم  المصري  التراثين  بين  الدمج  مع 

ألنني  تساعدني،  لكي  موسيقية،  غنائية  بمادة  الفكرة  تقدم 

باستمرار أعمل على المسرح الموسيقى أكثر، ورابًعا: أن تجمع 

بين فنانين يقومون بعمل أكثر من شيء في الوقت ذاته، وأن 

ويعزف  يغنى  أن  وإنما  فقط،  التمثيل  على  الممثل  يقتصر  ال 

على آالت، فمعظم التجارب التى قمت بها كانت تحتاج الممثل 

أشهر،  ستة  من  يقرب  ما  منذ  له  التحضير  بدأ  العرض  الشامل. 

والغناء  التمثيل  يجيدون  شاملين  فنانين  على  الحصول  ولكن 

وذلك  مصر،  فى  خاصة  جًدا  شاقة  مسألة  جيد  بشكل  والعزف 

ممثل  عنها  ينتج  فنية  ورشة  يسبقها  عروضي  أغلب  يجعل 

الشامل  الفنان  إلى  دائما  تحتاج  أعمالي 
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12 ]]حوار
أن  و  خاصة  المسرح  على  إقبال  هناك  -هل 
العرض  دور  إلى  بالذهاب  أكثر  مرتبط  العيد 

السينمائية؟
الجميل  للفن  يذهب  وهو   به،  وعى  لديه  المسرح  جمهور 

دعاية  هناك  ليست  يعرف«  »ال  أنه  المشكلة  ولكن  والراقي، 

على  كبيرًا  إقبااًل  هناك  سيكون  ذلك  تحقيق  بمجرد  حقيقية، 

نخبر  لكي  كبير جًدا  بمجهود  نقوم  المسرح، ونحن كمسرحيين 

وإعجابه  الجمهور  على  أكبر  بشكل  نعتمد  نقدمه،    بما  الناس 

أنفسنا  اعتمادنا على  إلى  باإلضافة   ، بالتالي سيخبر من حوله   ،

المسرح ألول  إلى  إن من يذهب  االجتماعي.  التواصل  ووسائل 

المواطن  وأخرى،  أخرى  مرة  ويذهب  ممتع  أنه  يكتشف  مرة 

»طقوس  يكتشفه.  أن  بمجرد  المسرح  هو  ما  يعي  البسيط 

المشاهد يثق في جودته   به عناصر مهمة تجعل  أيًضا  العودة« 

ويعرف  يعرفه  فالمشاهد  الحجار،  أحمد  الكبير  الفنان  مثل 

يونس  نجالء  قبل  من  شاهد  الجمهور  وأيًضا  وأغانيه،  ألحانه 

من  عروض  وشاهد  حفلة  فى  محمود  ماهر  وسمع  عرض  فى 

إخراجي من قبل وهكذا، 

والطفل،  األسرة  تبهج  رؤيتها  مجرد  العرائس  أن  إلى  باإلضافة 

ِقَبل  من  والتفاعل  والمشاركة  الحكى  على  مبنى  والعرض 

الجمهور.

العروض  تواجه  صعوبات  هناك  -هل 
االستعراضية والغنائية؟ وهل وصلنا بها لدرجة 

التصنيف العالمي؟
القدرة  أي  فقط،  فنية  صعوبات  تواجهني  التى  الصعوبات 

فى  الراغبين  الشاملين  الفنانين  من  وفرة  هناك  يكون  أن  على 

التدريب والتطوير المستمر.

التدريب  التدريب فى مصر،  فى  العلمي  الجانب  ينقصنا  ولكن 

الجسد  وفيزيقية  الفيزيقي  الجانب  من  علم  وفن،  علم  

ومكوناته ومرونته والصوت وطبقاته، وهناك جوانب كثيرة جًدا 

فى أداء الممثل.

كثير  لدينا  أن  نظري  وجهة  فمن  العالمي  المستوى  على  إنما 

أن  استطاعوا  هائل،   مستوى  على   ، المتميزين  الفنانين  من 

منهم  وأنا  دولية،  مهرجانات  ومن  عالمية  جوائز  على  يحصلوا 

فى  ممثلة  الثقافة  وزارة  تكون  أن  ينقصنا  ما  الله.و  الحمد  و 

بالسماح بسفر  أكثر مرونة، وتقوم  الخارجية،  الثقافية  العالقات 

التي  العروض  ننتقى  أن  و  مشرف،  بشكل  مصر  تمثل  عروض 

ستسافر وننتقى المهرجانات التي نشارك فيها،  من خالل لجنة 

يسعى  أن  بعد  الفنان  أن  والمشكلة   ، جًدا  محايد  بشكل  تختار 

لمخاطبة المهرجانات الخارجية، وبعد موافقة هذه الدول، يجد 

بعض التعقيدات والروتين، فحتى نتواصل أكثر عالمًيا يجب أن 

يكون هناك مرونة حقيقية من العالقات الثقافية الخارجية.

-ما الجديد لديك؟
تأتى  ذلك  بعد  واألبحاث  القراءات  ببعض  أقوم  الطقوس  بعض 

متشوقا  تجعلني  التى  الفكرة  تأتنى  لم  اآلن  وإلى   الفكرة، 

لتجسيدها فى عرض مسرحي.

وكنت  الدنيا«  »صندوق  هى  العرض  فى  األساسية  القطعة 

صاحب هذه الفكرة، ُكنت أرغب فى »صندوق الدنيا« بتفاصيله 

غير،  ال  فقط  مفروشة  وسجادة  بداخله  سينما  وشاشة  وفتحاته 

ولكن عندما تناقشت مع مصممة الديكور نورهان سمير أضافت 

»حياة  صنعت  ومعاني،  رسومات  من  التفاصيل،  هذه  كل 

للمعنى،  حقيقية  إضافة  كان  أضافته  وما  للصندوق،  وخيال« 

والمعانى  الرسومات  تكون  وأن  التفاصيل  فى  لدقتها  باإلضافة 

أبيض وأسود وليست ملونة، لتدل على تيمة العرض، ألن طبيعة 

من  مجردة  بهجة،  بال  حكاية  ونعيمة«  »حسن  وحكاية  العرض 

كان  الديكور  وبخاصٍة  بأكمله  العرض  وتأمل.  بها شجن  األلوان، 

العين،  تلفت  أللوان  تحتاج  ال  الحكاية  البساطة،  على  معتمدا 

رسالة  لتوصيل  البساطة  غاية  فى  كان  لأللوان  استخدامنا  حتى 

مجرد  األنثوي  العنصر  أما  الفكرة.  تلك  على  المبنية  العرض 

بين حياتها وأهلها،  الممزقة ما  المالمح فهو يعبر عن »نعيمة« 

امرأة منزوعة المالمح واإلنسانية، أما استخدامنا للدمى فكانت 

ففي  أهلها،  مع  عالقتها  عن  الساخر  »نعيمة«  حكى  عن  تعبر 

ما  خاللهم  من  تحكى  كانت  للدمى  »نعيمة«  استخدام  مشاهد 

بالفعل  مبنى  الدمى  من خالل  والتعبير  ساخر،  بأسلوب  عاشته 

لخدمة  ذلك  وكل  منه،  جزء  فهي  الشعبي  التراث  توظيف  على 

الفكرة األساسية.

تيأس  وال  جًدا،  وعملية  ممتازة  ألنها  ترشيحه  على  أشكره  و   ،

هائال.  اختيارا  فكان  بحلها،  تقوم  عقبات  أمامها  وقفت  ومهما 

كذلك لدى مخرجين منفذين هائلين جًدا هما عليا عبد الخالق 

أعمال  لديها  وكان  الفيديو،  فى  حركة  أسكريبت  تعمل  وهى 

العرض  بين  تجمع  أن  استطاعت  ولكنها  الرمضانية،  الدراما  فى 

أما  خبرتها،  من  نستفيد  لكي  تواجدها  جًدا  مهم  وكان  وعملها، 

العرض،  فى  منفذ  كمخرج  يوجد  أن  يجب  فكان  الزرقانى  وليد 

الطيب«  كان معي فى عرضين من أهم عروضي هما »اإلنسان 

و«شامان«، وهو نشيط جًدا وحيوي ومؤثر.

من  العرض  أشعار  كاتب  شومان  مسعود  الشاعر  كان  كذلك 

ومن  جًدا  حساس  شاعر  وهو  مجاهد،  سامح  الفنان  ترشيح 

إلى  باإلضافة  الشعبي،  التراث  معنى  مدرك  أنه  مميزاته  أهم 

يفهمني  فكان   ، التراث  فى  جيًدا  ويقرأ  يبحث  فهو  باحث،  أنه 

بأشعاره  الشعبي  التراث  معنى  جيًدا  يفهم  فهو  كلمة،  أول  من 

بمواويله الحمراء والخضراء، وقد كان مكسًبا للعرض، أما اإلضاءة 

فهي من تصميمي وقد اعتدت أن أصمم إضاءة عروضي.

ومميز،  مختلف  طابع  له  كان  العرض  ديكور   -
الدمى  بعض  استخدمت  ولماذا  عنه؟  حدثنا 
األساسية  الديكور  قطعة  وكانت   ، البسيطة 

مرسوم عليها عنصر انتوى مجرد المالمح؟
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]حوار [

سمري غانم..
االرتجال   ملك   

عمر  عن  غانم  سمري  الفنان  الموت  غيب 
زاخرة،  فنية  رحلة  بعد  عاما،   84 يناهز 
واحدا  العربية  الفنية  الساحة  فقدت  وبغيابه 
البهجة  رسموا  الذين  الكوميديا  عمالقة  من 
الكوميديا  أيقونه  ترك  الجماهري.  شفاه  على 
قلوب  فى  خاصة  وبصمة  كبريا  فنيا  أثرا 
كل  في  كبرية  صدمه  رحيله  فكان  محبيه، 
سمري  الفنان  ..كان  أعماله  عشق  مصري  بيت 
وموهبة  خاص،  طراز  من  كوميديا  فنانا  غانم 
. االرتجال  في  استثنائية 

رنا رأفت 

الضوء  وداع  في 
ثالثي  من  األخري 

المسرح أضواء 
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14 [[ تحقيق

الحديثة«،  الطريقة  »الزواج عىل  فيلم  »أفراح«،  فيلم  وشقية«، 

»الحرامي«،  فيلم  تلميذة«،  فيلم »غرام  الضحك«،  فيلم »ملوك 

فيلم »نشال رغم أنفه« وفيلم »العميل 77«. 

تقديم  عن  الفرقة  تنقطع  مل  السيناميئ،  النشاط  إىل  باإلضافة 

إىل  باإلضافة  املناسبات،  من  العديد  يف  غنائية  اسكتشات 

تقدميهم لفوازير رمضان مع املخرج محمد سامل.. 

وفاة  إثر  املرسح«  أضواء  »ثاليث  فرقة  عقد  انفرط   1970 عام 

الضيف أحمد املفاجئة ، حاول سمري وجورج إيجاد بديل ولكن 

مل  يستطع أحد إثبات جدارته بدياًل عن الضيف فقررا أن يعمال 

معاً يف املرسح.

واملرسح  السينام  بني  أعامله  تنوعت  السبعينات  خالل 

فيلم »لسنا مالئكة«،  »الصديقان«،  فيلم  والتلفزيون فشارك يف 

ولد الفنان سمري غانم يف محافظة أسيوط، 1937.                                         

انضم بعد الثانوية العامة إىل كلية الرشطة اقتضاء بوالده الذي 

كان ضابط رشطة ولكنه مل يكمل دراسته بها  ونقل أوراقه إىل 

كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية كام انضم للفرق الفنية بها.

وشكال  نصيف  وعادل  سيف  وحيد  بالفنانني  فيها  التقى 

مدينة  يف  املرسح  عىل  عروضا  تقدم  غنائية  اسكتشات  فرقة 

سيف  انسحاب  بسبب  تستمر  مل  الفرقة  ولكن  اإلسكندرية. 

لعدم مقدرته عىل السفر إىل القاهرة ، حيث كان يدرس بكلية 

اآلداب ويعمل موظفاً أيضاً، وانسحب عادل نصيف الذي أكمل 

إىل  وسافر  الزراعة  بكلية  الحرشات  تخصص  يف  العليا  دراسته 

بلجيكا. 

شمس،  عني  بجامعة  تذيع   بدأت  سيدهم  جورج  شهرة  كانت 

وجمع   القاهرة،  بجامعة  أحمد  للضيف  بالنسبة  الحال  وكذلك 

عرفت  التي  الشهرية  الفرقة  معهام  وشكل  بينهام  غانم  سمري 

باسم »ثاليث أضواء املرسح« . 

مرسحية  تقديم  بعد  كبري  بشكل  غانم  سمري  الفرقة  نجم  ملع 

»طبيخ املاليكة« من إخراج الراحل حسن عبد السالم عام1964. 

فرتة  خالل  منفرداً  أو  الفرقة  مع  األدوار  تقديم  سمري  تناوب 

»املشاغبون«،  فيلم  شقاوة«،  »آخر  فيلم  يف  فشارك  الستينات 

فيلم »املغامرون الثالثة«، فيلم »الشقيقان«، فيلم »آخر جنان«، 

فيلم  السجن«،  يف  يوم   30« فيلم  الثالثة«،  »األصدقاء  فيلم 

»إرضاب  فيلم  السعادة«،  »رحلة  فيلم  الحب«،  عىل  »صغرية 

»العريس  فيلم  »نورا«،  فيلم  شقية«،  »بنت  فيلم  الشحاذتني«، 

املرح«،  »شاطئ  فيلم  جداً«،  مجنون  »شباب  فيلم  الثاين«، 

فيلم »شنطة حمزة«، فيلم »3 نساء )3 قصص(«، فيلم »حلوة 

البهجة على  الثقافة: رسم صفحات من  وزيرة 
المصريني وجوه 
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[ [15 تحقيق]

الرتاجيدي  المشهد  صابرين : مشهد وداعه هو 
كله الذي قدمه في مشواره  الوحيد 

»العيال  فيلم  عازب«،  »غراميات  فيلم  زالطا«،  »فيفا  فيلم 

الطيبني«، فيلم »عندما يسقط الجسد«، فيلم »العش الهادئ«، 

فيلم  حبيبي«،  يا  املأذون  »إىل  فيلم  عيال«،  عيال  »عامل  فيلم 

»الزوج  فيلم  وكان«،  وكان  »كان  فيلم  والغبي«،  »الحلوة 

الحلوة  »البنت  فيلم  وكدبة«،  كدبة   13« فيلم  املحرتم«، 

الكدابة«، 

فيلم  ميزو«،  »حكاية  مسلسل  وبوسة«،  بوسة  »ألف  فيلم 

فيلم  ناعم«،  »جنس  فيلم  إيه«،  بتعمل  سكر  شوف  »بص 

»وسقطت يف بحر العسل«، فيلم »آه يا ليل يا زمن«، مسلسل 

»كيف تخرس مليون جنيه«، فيلم »أهاًل يا كابنت«، فيلم »سكة 

الحالل«،  »أوالد  فيلم  مزيكا«،  »األستاذ  مرسحية  العاشقني«، 

فيلم »البنت اليل قالت ال«، فيلم »مغامرون حول العامل«، فيلم 

منتصف  بعد  »مكاملة  فيلم  مرتني«،  للأمذون  يذهب  »البعض 

أيام  »أحىل  فيلم  الكذب«،  تعرف  ال  »شفاه  فيلم  الليل«، 

العمر«، فيلم »نوع من النساء« وفيلم »قصة الحي الغريب«. 

يف نهاية السبعينات وبداية الثامنينات قدم مع جورج سيدهم 

أهم مرسحيتني يف تاريخهام الفني املشرتك وهام » املتزوجون« 

عام 1978 و »أهاًل يا دكتور« عام 1981. 

أدخله  ما   ، أعامله  ومدير  شقيقه  غانم،  سيد  تويف   198٢ عام 

انفصال  ذلك   ترتب عىل  عمله  تغيري منط  فقرر  اكتئاب  حالة  

فني بينه وبني جورج سيدهم.

يف سنوات الثامنينات تعددت نشاطاته الفنية فشارك يف العديد 

»فخ  مرسحية  اإلنتقام«،  »سنوات  فيلم  منها   األعامل  من 

»اذكياء  فيلم  ايه«،  عايزة  »البنات  فيلم  الزوجية«،  السعادة 

فيلم   ،»4  -  ٢  -  4« فيلم  البحر«،  »عروس  فيلم  اغبياء«،  لكن 

»السفاحني«، مسلسل »دعوين أعيش«، فيلم »حادي بادي«، فيلم 

»يارب  فيلم  الجيش«،  يف  »املشاغبون  فيلم  ممنوعة«،  »ألعاب 

مسلسل  اإلسعاف«،  بتوع  »إحنا  فيلم  متام«،  »كله  فيلم  ولد«، 

فيلم  إنقاذه«،  ميكن  ما  »إنقاذ  فيلم  السعادة«،  عن  »البحث 

»الرتيلال«، فيلم »إىل من يهمه األمر«، فيلم »أيام التحدي«، فيلم 
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»محطة  فيلم  الزرقاء«،  النجوم  »فندق  متثيلية  مجرماً«،  »لست 

الربكان«،  فوق  »رمضان  فيلم  صديقي«،  »الفول  فيلم  األنس«، 

مسلسل  يف  رشف  كضيف  وظهر  عطس«،  الذي  »الرجل  فيلم 

»بكيزة وزغلول«، فيلم »فقراء ولكن سعداء«، مسلسل »الكابنت 

جودة«. 

حلقات  أوىل  الحميد  عبد  فهمي  املخرج  مع   1983 عام  وقدم 

ما  هائاًل  نجاحاً  ونجح  واألفالم«  »فطوطة  باسم  فطوطة  فوازير 

عام  والشخصيات«  »فطوطة  يف  التجربة  إعادة  عىل  شجعهام 

 .1986

فيلم  وهي:  األعامل  من  الكثري  قدم  التسعينات  فرتة  يف 

عىل  »ثالثة  فيلم  الناصح«،  زيك  »يوميات  مسلسل  »األهطل«، 

واحد«، فيلم »األغبياء الثالثة«، فيلم »املطب«، فيلم »اقتل مرايت 

»املستخبي«،  مسلسل  والكلب«،  »النصاب  فيلم  تحيايت«،  ولك 

»الكابنت  فيلم  أنفه«،  رغم  »مجرم  فيلم  جابر«،  »إستقالة  فيلم 

دوالر«،  مبليون  »صفقة  مرسحية  »الغشيم«،  فيلم  وصل«، 

مسلسل »ألف ليلة وليلة«، مرسحية »أخويا هايص وأنا اليص«، 

فيلم »الراقصة والحانويت«، مرسحية »أنا والنظام وهواك«، فيلم 

»الرجالة يف خطر«، فيلم »الهاربان«، مسلسل »األزواج الطيبني«، 

عام   ، عيل«  أم  »رسقوا  وفيلم  ورايا«  ورايا  »سعدية  مرسحية 

1995 قدم تجربة جديدة وهي  برنامج »سمري شو«. 

احتل املرسح األهمية الكربى يف أعامله حتى نهاية التسعينات، 

كام  شارك يف  متثيلية »شحتوت يف بريوت«، فيلم »السالحف«، 

مسلسل  عنايات«،  ومسز  أيوب  مسرت  »حكايات  مسلسل 

وأنا«،  »املحظوظ  مرسحية  الخدمة«،  من  مؤقتاً  »مرفوع 

»فطوطة«،  مسلسل  عني«،  وإمرباطورية  »عوضني  مرسحية 

ومرايت  »أنا  مرسحية  بالصدفة«،  »عريس  التلفزيونية  السهرة 

ومونيكا« ومرسحية »بهلول يف استنبول » ، والعديد من األعامل 

األخرى. وهذه مجموعة من الشهادات التي حصلنا عليها  من 

زمالئه وأصدقائه ورفقاء دربه حول مشوار سمري غانم  الفني. 

الكبري  الفنان  الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  نعت 

العريب  والوطن  مرص  يف  الفنية  الحياة  »ان  فقالت  غانم  سمري 

صفحات  رسم    ، فذة  كوميدية  وأيقونة  العباقرة  أحد  فقدت 

من البهجة ىف تاريخ األداء التمثييل . وأشارت عبد الدايم إىل أن 

أسلوبه املميز نجح يف جذب قلوب الجمهور عرب سنوات طويلة 

بشخصياتها  الوجدان  يف  راسخة  ستبقى  أعامل  تقديم   شهدت 

ومفرداتها.  

المرح  الزراعة  ثالثي 
غانم  سمري  بالفنان  عالقته  بداية  فاضل  محمد  املخرج  روى 

الزراعة جامعة  أنا والفنان سمري غانم ىف كلية  تزاملنا   فقال » 

 ، الفنية  األنشطة  من  مجموعة  ىف  نتشارك  وكنا  اإلسكندرية 

يسمى  كان  الذي  املرسح  أضواء  ثاليث  انطالق  بداية  وكانت 

آنذاك »ثاليث الزراعة املرح » الذي أسسه سمري غانم ، وعندما 

بداية  كانت  باإلسكندرية  سيدهم  جورج  الراحل  الفنان  عني 

النص  لخروجه عن  نعم قاضيته  ندا:  فيصل 
أحبه وأقدر موهبته ولكين ظللت 

كان  لكنه  ليس سهال، و  الضحك  أجل  الضحك من  الفخراني: 
يفعل ذلك بسهولة    

[[ 16تحقيق

القاسم املشرتك  وقد  كان 

األعامل  من  كبري  عدد  يف 

ملدة  سويا  عمال  فقد  معه، 

 « اإلبيارى:   قال  عاما،   ٢1

ال  التي  بإنسانيته  يتميز  كان 

قدمنا  الكبرية،  موهبته  عن  تقل 

سويا منذ عام 199٢ وحتى عام 1999 ثالثة 

مرسحيات خارج مرص، ومنذ عام 1999 كان هو بطل 

الفرقة، وعىل مدى ٢1 عاما مل اسمع من فريق العمل 

منه،  شكوى  عامل  أو  راقصني  او  ممثلني  كانوا  سواء 

كانت  التي  املواقف  أكرث  ومن  هادئة  كواليسه  كانت 

بإلقاء  بالعرض  املمثلني  احد  يقوم  عندما  تدهشني 

الجمهور، فكان يخصص له مكافأة مالية  إفيه يضحك 

بذهنه  دامئا  يدهشني  كان  و   ، الشخصية  نفقته  عىل 

رى  دو   « املرسحيات  أشهر  قدمنا   ، وطاقته  الحارض 

مى فاصوليا » التى ظلت تعرض ملدة 7 سنوات، ورأيت ىف 

هذه املرسحية ثالث مرسحيات أخرى ألن سمري غانم كانت 

لديه طاقه كوميدية متجددة و له مدرسته الخاصة ، وعىل 

، وكان  بطاقة شاب  يعمل  ال80 كان  بلوغه سن  الرغم من 

هدفه دامئا رسم البهجة عىل شفاه املتفرجني .. مل يكن مدعى 

ثقافة وكان يرفض أن يكون بوقا لتمرير أفكار أو 

وجهات نظر، وكان مطلعا عىل كل فنون الغرب.                                                                                                                 

التلفزيون عام 1960 حني  الثاليث  وبداية مشوارهم يف  انطالق 

قدمهم ألول مرة املخرج محمد سامل وقد تعاونت معهم يف 

مرسحية لهم  بعنوان » آخر موضه » ثم تعاونا أيضا ىف 

احتفاالت أكتوبر والقومية العربية ، وأخرجت للفنان 

مع   « »املطعم  مسلسل  غانم  سمري 

الفنان فاروق الفيشاوى,

كان   « فاضل:  وتابع 

خاص  طراز  من  كوميديا 

يقلده  ولن  أحدا   اليقلد 

بزوغ  من  الرغم  وعىل  أحد، 

الكوميديا   نجمه ىف وجود عاملقة 

مدبوىل  املنعم  عبد   ، املهندس  فؤاد 

أن  استطاع  أنه  إال  عوض  ومحمد   ،

عامل  ىف  ركنا  له  ويخصص  يتفرد 

كوميديا  يقدم  ومل   ، الكوميديا 

ضحك  بها  كان  ولكن  املستوى  دون 

ورسالة أيضا. .                                                                                             

عن  تقل  ال  إنسانيته 
موهبته 

عن  اإلبيارى  أحمد  املنتج  وتحدث 

رحلته الفنية مع الفنان سمري غانم 
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عميل معهم الختالف ما أقدمه من كوميديا عن الكوميديا التي 

رسالة،  ولها  هادفة  أعامل  لتقديم  أسعى  دامئا  فأنا  يقدمونها، 

وجورج وسمري ينتهجون مدرسة »املدبوليزم« الضحك من اجل 

الضحك،  قدمت معهم مجموعة من األعامل منها »املتزوجون 

كبري  خالف  عرضها  خالل  نشب  التي   « دكتور  يا  أهال   «  ،  «

وتوقفت  مبقاضاتهم  فقمت  النص،  عن  املمثلني  خروج  بسبب 

الخروج  بعدم  تعهدوا  أن  بعد  أخرى  مرة  عادت  ثم  املرسحية 

عن النص مرة أخرى ، ورغم الخالف فإن صداقتي لسمري غانم 

مل تتأثر. 

غانم  سمري  قدمت  عندما  الكربى  املغامرة  كانت    : ندا  وتابع 

يقدمها  التي  الشخصية  وكانت   « أعيش  »دعوين  مسلسل  يف 

أفضل  من  غانم  سمري  بأن  شديد  إميان  لدى  كان  تراجيدية، 

املسلسالت  من  كبريا  عددا  سويا  قدمنا  حيث  الكوميديانات 

واألفالم.. كان سمري غانم بهجة وبسمة يف حياتنا رحمه الله. 

فريد طراز  من  فنان 
الشديد  حزنه  عن  الفخراين  يحيى  الفنان  أعرب  بينام 

طراز  من  وفنان  أبيض،  وقلبه  نقى،  إنسان  غانم  وقال:«سمري 

الطب،  كلية  ىف  أدرس  كنت  عندما  بدأت  به  ..عالقتي  فريد 

كوميدية  اسكتشات  لتقديم  املرسح  أضواء  ثاليث  فرقة  وجاءت 

عىل مرسح الجامعة.

أنهم   « هو  واحد  فيلم  ىف  غانم  سمري  مع  عملت  وأضاف: 

يرسقون األرانب » ومرسحية واحدة، ولكنى شاركت مع الفنانة 

الوقت  ومبرور  الفنية،  األعامل  من  الكثري  يف  العزيز  عبد  دالل 

شقيقتي،  منزلة  يف  دالل  وأصبحت  األرسية  عالقتنا  تطورت 

وأصبح هو يف مكانة شقيقي أيضا .

وجوه  للعدالة   « مسلسل  مخرج  اختيار  وقع  عندما   « تابع: 

بها كثريا  أمامي، سعدت  للوقوف  كثرية » عىل دنيا سمري غانم 

خاصة أنها فنانة موهوبة.

كان  غانم  سمري  قدمه  ما  كل   « بقوله  الفخراين  وختم 

من  فليس  مبوهبته،  الشديد  إعجايب  رس  وهو  يسعدين، 

السهل تقديم أعامل فنية كوميدية من أجل الضحك فقط، 

مصري  بيت  كل  في  حزن 
الطيب  والعم  والخال  الكبري  األخ  بأنه  صابرين  الفنانة  وصفته 

وقالت » كانت كواليسه متتلئ بالبهجة، وكان حالة متفردة من 

الصعب أن نجدها ..مل أره غاضبا أبدا ، وقد جمعتنا سويا ثالثة 

أفالم وقدمنا مرسحية »بهلول ىف إسطنبول » ىف لبنان وكان ىل 

معه العديد من الذكريات الجميلة. 

شخص  مرصي  بيت  كل  فقد  غانم  سمري  برحيل   « وأضافت 

قريب له، مل يقدم مشهدا تراجيديا واحدا طيلة مشواره الفني 

صدمة  رحيله  كان  جنازته.  الرتاجيدية  املشاهد  أكرث  من  فكان 

كبرية لكل زمالئه وأصدقائه ، فهو حالة مل ولن تتكرر ىف حياتنا ، 

ومل يشبه أحدا  .

النص عن  لخروجه  قاضيته 
غانم   : » سمري  قال  ندا  فيصل  واملؤلف املرسحى  السيناريست 

شكل مرحلة مهمة ىف حيايت منذ أن كنا طلبة ىف الجامعة منثل 

التأليف  أنا  التمثيل واخرتت  الجامعة، واختار هو  ىف مسابقات 

فرقة  ىف  وشارك  كفنان  وجوده  إثبات  ىف  غانم  سمري  ونجح   ،

األعامل  متميزة من  قدمت مجموعة  التى  املرسح  أضواء  ثاليث 

رشيكه  مع  فرقته  وكون  أكرب  كان  طموحه   .. رمضان  وفوازير 

الصيف  خطف  املوت  ولكن   ، أحمد  والضيف  سيدهم  جورج 

أحمد وأصبحت الفرقة يف مأزق كبري وكادت أن تنتهي،  ودب 

بداية  ىف  ترددت   . سيدهم  وجورج  غانم  سمري  بني  الخالف 

نفسه فصالح  الشرقاوي: تصالح مع    جالل 
أحدا الجميع ولم يغضب 

الكوميديا  حسن يوسف: هو فنان 
لدي المفضل   

[ [17 تحقيق]
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لكنه كان يفعل ذلك بسهولة

البسمة نشر 
الفنان سمري  : »مل أصدق خرب وفاة  الفنان حسن يوسف  وقال 

وعشاقه،  محبيه  من  فأنا  شائعة،  تكون  أن  أمتنى  وكنت  غانم، 

كثرية  فنية  أعامل  تجمعنا  مل  لدي،  املفضل  الكوميديان  فهو 

ما  بقدر  الله  رحمه  الشخيص.  املستوى  عىل  قريبني  كنا  ولكننا 

أسعدنا وأمتعنا ونرش البسمة عىل وجوهنا.

الفضل صاحب  وداعا 
التواصل  موقع  عىل  صفحتها  عرب  يونس  إسعاد  الفنانة  ودعته 

االجتامعي قائلة » وداعا يا صاحب الفضل، يا رفيق الرحلة، يا 

شقيق الروح، يا أطيب وأحن خلق الله، يا ضحكة مرص وطيابة 

قلبها، وداعا يا صديقي الغايل.

منه أحدا  يغضب  ولم  احد  من  يغضب  لم 
صناع  من  عظيام  كان   « الرشقاوي  جالل  الكبري  املخرج  وقال 

الفنانني  كبار  من  قدير  و  عقود،  خمس  مدى  عىل  البهجة 

التلقائيني ىف األدا، هو الظريف اللطيف الخفيف رسيع البديهة 

وأزال  املاليني  أفواه  من  الضحكة  أطلق  الحلوة،  الطلة  ذو 

الكثريين وزرع كثري من األمل ىف نفوس  الهم عن قلوب  بعض 

أو  أحد  مع  يختلف  ان  دون  ربه  نداء  ملبيا  ذهب   . اليائسني 

منه.  أحد  يغضب  ومل  أحد  من  يغضب  مل   . أحد  معه  يختلف 

صالح الجميع وصالح نفسه.

يدخل  كان  هل  ؟  كبريا  ممثال  غانم  سمري  كان  هل  أضافت:   «

يف اهاب الشخصية باملعنى الكالسييك وينتقل من شخصية إىل 

 60 مدار  عىل  املختلفة  األعامل  أثبتتها  التى  الحقيقة  أخرى؟ 

عاما أن سمري غانم مل يتخل أبدا عن شخصيته الحقيقية يف اى 

لتصبح  الورق  عىل  املكتوبة  الشخصيات  يبلع  كان  يلعبه،  دور 

بسالسة شديدة.. ظل  ذلك  يفعل  وكان  واحدا،  شيئا  وهو  هى 

ودرجات  بتنويعات  الحقيقة  غانم  سمري  شخصية  لنا  يقدم 

كوميديان  فهو  متفردة،  حاله  فكان  أعامله..  كل  يف  مختلفة 

ضد  العادة  يف  وهي  بالوسامة  يتمتع  ولكنه  ومضحكايت 

سمينا  أو  ملحوظ  بشكل  نحيفا  أو  قصريا  يكن  مل   .. الكوميديا 

بشكل مبالغ فيه !! ومل يحتج أبدا ان يبالغ يف األداء أو يتلفظ 

بألفاظ سوقيه أو يغازل املمثالت بشكل فج، ومل يتخيل أبدا عن 

وسامته وال خفة دمه حتي يف املواقف املحزنة .

املنبسط  الجميل  الرايق  النفيس  مخزونه  يستخدم  كان  بل 

كانت  املعهد  يف  كنا  حينام   : تابعت  الرايقه.  البسمة  لريسم 

انطالقه الثاليث وكنا جميعا معجبني بالضيف وجورج ولكن لينني 

غاية  يف  الجسدية  حركاته  وان  سمري،  هو  أخطرهم  بأن  فاجأنا 

حينام  لذلك  املرصيني،  املمثلني  يف  لها  مثيل  ال  وبأن  اإلضحاك 

يتم  كان  حيث  اليونان  يف  الرميل  لينني  مع  غانم  سمري  التقي 

تصوير بعض مرسحيات لينني الرميل تليفزيونيا كان اللقاء وديا 

ولطيفا تبادلوا فيه اإلعجاب ببعضهم البعض، واتفقوا برسعه أن 

الرايق
رحمة  كان   « قالت  و  بالرايق  املعدول  فاطمة  الكاتبة  وصفته 

األراجوز  الغريب  الكالون  بني  يجمع  كبريا  مضحكا  عليه  الله 

املرصي،  القافيه  فن  مع  الرىت  دى  الكوميديا  وتراث  املرصي 

تطاول  املايض  القرن  من  التسعينيات  منتصف  يف  أنه  وأتذكر 

أنه  إياه  واصفا  مقاالت  عدة  يف  اليوم  أخبار  من  صحفي  عليه 

وقال  الرميل  لينني  فتعجب  مضحكاىت  وأراجوز  كومبارس  مجرد 

العظيمة!  امللكات  تلك  ميتلك  أن  يتمنى  ال  من  هناك  وهل   «

الشخصيات وقدم  ابتلع كل  المعدول:  فاطمة 
بتنويعات ودرجات شخصيته 

[[ 18تحقيق
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الصحية وظلت صداقتنا مستمرة حتى رحيله رحمه الله .

دكتور يا  أهال 
الفنان  تجربة واحدة مع  : »قدمت  السيد  املخرج عصام  وقال 

وقتها  »وكنت  دكتور  يا  أهال   « مرسحية  وهى  غانم  سمري 

املرسحية  ظلت  و  السالم  عبد  حسن  الكبري  للمخرج  مساعدا 

وحققت   1984 وحتى   1980 منذ  سنوات  خمس  ملدة  تعرض 

نجاحا جامهرييا كبريا، وكنت آخر أعامل الثاليث، وأتذكر يف هذا 

الثاين  املشهد  نهاية  ىف  غانم  سمري  الفنان  قدمه  مشهدا  العمل 

وقدمه  مريض،  موت  وهو  مأساويا  املوقف  وكان  للمرسحية 

خاصة  مقدرة  لديه  كانت  مضحك،   بشكل  غانم  سمري  الفنان 

ىف  بارعا  كان  كام  كوميديا،  إىل  الرتاجيدي  املوقف  تحويل  عىل 

يف  بتوظيفها  يقوم  فنان  أول  فكان  اإلكسسوارات،  استخدام 

املشاهد بشكل مختلف وحينها كان شكال جديدا مل يتطرق إليه 

اى فنان كوميدي من قبل .

الخفيف الدم  أيقونه 
الفنانة منى ذىك عىل صفحتها الشخصية ب »فيس بوك«  نعته 

قائلة » بقلب مثقل  أودع أيقونه الدم الخفيف، سأفتقد عظمة 

التي رسمتها عىل وجوهنا وعىل  حضورك عىل املرسح والبهجة 

وسنتذكرك  قلوبنا  ىف  دامئا  ستظل  والسينام،  التلفزيون  شاشات 

دامئا بابتسامه

املضحكة، وقدمنا سويا مرسحية »مرايت زعيمة عصابة » وسافرنا 

مثيل  له  ليس  وحضور  كاريزما  ميتلك  وكان  دول،  عدة  إىل  بها 

عىل خشبة املرسح، وكان يفاجئني بإفيهات غري متوقعة، ولكنى 

كنت دامئا مستعدة لها.. أضافت: كان سمري غانم طيب القلب 

زعيمة  »مرايت  عرض  يف  أصبت  وعندما  كبري،  بشكل  وحنون 

عصابة بتمزق يف االربطه كان يطمنئ بشكل مستمر عىل حالتي 

ظلوا  و  املرصي،  التليفزيون  يف  سمري  يقدمه  عمال  لينني  يكتب 

يلتقون ما يقرب من 3 سنوات حتي كتب لينني) ميزو ( وذلك 

لينني  تشدد  عرف  سمري  جيدا،  اآلخر  منهام  كل  فهم  أن  بعد 

التمثيلية  ليس  سمري،  قدرات  عرف  ولينني  يكتب،  مبا  واعتزازه 

كلام  التي  ميزو،  وكانت  تفكريه  طريقه  بل  فقط  االرتجالية  أو 

ده   ( بجد  له  وقال  تعجب سمري  منها  مقطعا  لسمري  لينني  قرأ 

؟( و كان  انت كنت عايش معايا  لينني، ده كالمي، هوه  يا  أنا 

عن  مسئوال  كان  حيث  التعب،  غاية  يف  املنزل  إيل  يعود  لينني 

الذي كان  أباظه  اإلخراج مع  أحيانا يف  فردوس وسمري ويساعد 

يخرج ألول مره، ولكنه كان يف غاية السعادة. وقد أطلق لينني 

كتب  الرميل  لينني  تويف  حينام  تابعت:  الرايق.  اسم  سمري  عىل 

الناقد الكبري طارق الشناوي إن سمري قال له يف احدى اللقاءات 

: كل االفيهات التي قلتها قي كل أعاميل من عندي ومل يكتبها يل 

مؤلف إال مسلسل ميزو، مل اخرج فيه عيل النص .

فطرية موهبة 
الفنانة نهال عنرب قالت: » جمعتني معه فوازير »املتزوجون يف 

التاريخ » وهى املرة األوىل التي أقف فيها أمام كامريا، وكنت يف 

بنكاته وقفشاته  القلق  يزيل هذا  دامئا  كان  ولكنه  القلق،  غاية 

مىن زكي: ستظل دائما في قلوبنا وسنتذكرك 
بابتسامة دائما 

تحويل  السيد: مقدرة خاصة على  عصام 
إلى كوميديا الرتاجيدي  الموقف 
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20 ]نوافذ

الدعم الكبرية غري ممكنة فى غياب  العروض 

ىف  خاصة   – األمريكية  املرسحية  الفرق  من  مجموعة  دعت 

برودواى – الحكومة األمريكية إيل تنفيذ قرار الكونجرس الصادر 

سامه  ملا  دوالر  مليار   16 قدره  دعم  بتخصيص  شهور  ستة  منذ 

كورونا.  وباء  قيود  التى ترضرت من  املفتوحة”  األماكن  “مشغىل 

الرتفيهية  املنشآت  هو  التعريف  بهذا  املقصود  أن  القرار  واعترب 

واملتاحف  الحيوان  وحدائق  املسارح  مثل  املفتوحة  والثقافية 

 %45 أساس  عىل  الرقم  هذا  تحديد  وتم  وغريها.  املالهى  ومدن 

التى  إيرادات هذه املنشآت ىف ٢019 أو من الرضيبة  من صاىف  

سددتها خالل تلك الفرتة .

 وكان من املتوقع أن يؤول معظم هذا املبلغ )10 مليارات دوالر(

إيل قطاع املرسح. لكن ما حدث حتى اآلن وبعد ستة شهور من 

–أن   املتحدة  الواليات  أنحاء  كل  يغطى  الذى   – القرار  صدور 

دوالرا واحدا مل يرصف حتى اآلن للفرق املرسحية أو غريها. 

أنها  برودواى  ىف  املرسحية  الفرق  من  عدد  عن  صادر  بيان  وقال 

العروض  بعض  تقديم  من  تتمكن  حتى  الدعم  هذا  إيل  بحاجة 

وغريها.  و”كباريه“   “ و”هاملتون  امللك“  “األسد  مثل  الرئيسية 

يعود  حتى  العروض  هذه  تقديم  من  البد  انه  البيان  وأضاف 

الجمهور إيل مقاعد املرسح وال يكتفى مبشاهدتها عرب اإلنرتنت. 

يعرتضون الممولون 
النفقات  وهذه العروض بدورها تحتاج تكاليف كبرية- فضال عن 

إيرادات  تحقق   مل  ألنها  بها  الوفاء   الفرق  تستطيع  ال   - الثابتة 

كافية تساعدها عىل ذلك خاصة أن بعضها فقد 90 % من موارده. 

وىف غياب هذه اإلعانة لن تستطيع الفرق اإلنتاج إال باللجوء إيل 

يقبل  ولن  باهظة.  فائدة  أسعار  عليها  يفرضون  وممولني  بنوك 

التذاكر ألنه ال يضمن حجم  أي مقرض استيفاء ديونه من عوائد 

اإلقبال عند استئناف العروض. 

واملفروض حسب الخطة الحالية لتخفيف القيود أن يتم استئناف 

العروض عىل مسارح برودواى ىف منتصف سبتمرب القادم. 

 ويساند الفرق املرسحية ىف هذا املطلب تجمع تأسس ىف الواليات 

عاديني  وأفراد  عامة  شخصيات  من  كورونا  أزمة  بعد  املتحدة 

يعرف باسم »انقذوا املرسح« يضم حتى اآلن أكرث من ثالثة أالف 

عضو. وقد أصدر هذا التجمع بيانا اتهم فيه الحكومة بالتقاعس 

ىف إنقاذ املرسح. وجاء ىف البيان أن الحكومة تهتم باملطاعم أكرث 

مام تهتم باملسارح. 

تنفيذها قبل أسبوعني  الحكومة ىف  البيان إيل خطة بدأت  ويشري 

أكرث  منها  ويستفيد  املطاعم  لدعم  دوالر  مليار   69 تتكلف  فقط 

من 300 ألف مطعم.

الواحدة المسرحية  صاحب  وداعا 
المسرح  كتاب  خيال  تطلق  ال  كتبه 

مسرحية   اإلذاعة..بطريقة  عرب  الرواية 
...ومع ذلك فقد رثاه كثري من   ليست له سوى مرسحية واحدة 

عاما.   91 عن  أيام  قبل  اآلخر  العامل  إيل  رحل  عندما  املرسحيني  

إنه “إريك كارىل “ أديب األطفال األمرييك الذى تخصص ىف نوع 

تقدم  التى  العلمى  الخيال  قصص  وهو  األطفال  أدب  من  واحد 

املعلومة لألطفال بطريقة مبسطة وجذابة جعلت األطفال يقبلون 

عىل كتبه.

و   “ ترى  ..ماذا  البنى  “الدب  (مثل  قصة   75( مؤلفاته  تعددت   

“هل تريد أن تكون صديقى “ و “من الرأس إيل اخمص القدمني 

ذلك  ىف  يساعدها  قياسية  مبيعات  تحقق  قصصه  كل  .وكانت   “

يرسم  كان  التى  الرسوم  وجودة  التبسيط   عىل  الرائعة  قدرته 

اغلبها بنفسه والطباعة الفاخرة. وكان يرشك أحيانا أخرين معه ىف 

الكتابة أو إعداد الرسوم.

الرشهة  األرض  “دودة  كانت  اإلطالق  عىل  قصصه  أشهر  لكن 

للغاية” التى تحولت إيل مرسحية قدمتها فرق مرسحية عديدة ىف 

الواليات املتحدة وعرضها منذ صدورها عام 1969. وكانت تقدم 

النقطة  وهذه  مفيدة.  وغذائية  صحية  مبعلومات  األطفال  إرشاد 

بالذات جعلت الجمعية األمريكية لطب األطفال تتعاقد عىل 17 

أعضائها  عىل  لتوزيعها  خاصة  بطريقة  إعدادها  يتم  نسخة  ألف 

من األطباء لتوعية األطفال بالعادات الغذائية السليمة.

املبسط  العلمى  األدب  من  النوع  هذا  فضل  أنه  كارىل  ويقول 

لألطفال عندما أدرك أن األطفال يخافون من التعامل مع العديد 

عىل  وصعبة  جافة  تكون  أن  من  خوفا  العلمية  املوضوعات  من 

فهمهم.     

إيل  تحول  أعامله  من  فقط  واحدا  باألسف ألن عمال  يشعر  وهو 

مرسحية.

خاصة  بطبيعة  تتميز  قصصه  ألن  املرسح  كتاب  يعذر  لكنه 

يقوم  كان  أنه  عوضه  وما  املرسح.  كتاب  خيال  عىل  تستعىص 

بطريقة  اإلذاعة  ميكروفون  عرب  بصوته  قصصه  معظم  برواية 

برؤى مختلفة لألطفال والكبار معا وتتعامل مع قضايا اجتامعية 

متعددة بفضل ما يتمتع به النص من ثراء وقامشة عريضة تساعد 

 40 من  أكرث  القصة  هذه  وزعت  وقد  اإلبداع  عىل  املرسح  كتاب 

ستني  من  أكرث  إيل  وترجمت  املتحدة  الواليات  ىف  نسخة  مليون 

لغة.

فقط صفحة   22
من  دودة  حول  فقط  صفحة   ٢٢ ىف  جاءت  التى  القصة  تدور 

ديدان األرض ثاكل مجموعة متنوعة من األطعمة حتى تصل إيل 

مرحلة الترشنق ثم التحول إيل فراشة.

ويقول أنه كتب هذه القصة ليؤكد للشخص العادى أنه يستطيع 

الوصول إيل أعىل املراتب والدرجات بالعمل واالجتهاد. لقد كانت 

يسعى  الذى  األمل“  “كتاب  تعبريه  حد  عىل  الحقيقة  ىف  القصة 

إلقناع الطفل بأنه ميكن أن ينمو له جناحان ويطري. كام سعت إيل 

األمريكى  المسرح  شارع  فى  هشام عبد الرءوفجولة 
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ليست اهم المطاعم  المسرح«  »انقذوا 

مرسحية.

بقى أن نعرف أن كارىل من أصول أملانية وولد ىف نيويورك وهاجر 

ودرس  النازى  حكم  بداية  ىف  أملانيا  إيل  الوقت  لبعض  أبويه  مع 

الفن األملاىن ثم عاد إيل الواليات املتحدة ىف 1951. 

المسرح دور  حان 
الخاصة  ...بقواهم  الصعوبات  يتحدون 

متى يأىت دور املرسح؟ يطرح هذا السؤال »جاى رودرمان« رئيس  

جمعية »رودرمان ألصحاب الهمم«. يوجد مقر هذه الجمعية ىف 

أنشات  األمريكية.  مساسوشيتس  والية  عاصمة  بوسطن  مدينة 

األمريكية  الغنية  العائالت  إحدى  رودرمان  عائلة  الجمعية  هذه 

يظل  لكن  التربعات  عىل  الجمعية  وتعتمد  الهمم.  ذوى  لرعاية 

مصدر متويلها األساىس هو األرسة الغنية نفسها.

ىس  ىب  »أن  ملؤسسة  األخري  القرار  عن  رودرمان  يتحدث 

ذوى  من  عدد  بإدراج  الفنى  لإلنتاج  األمريكية  يونيفرسال« 

الهمم ىف اعاملها الدرامية من خالل أدوار تكتب لهم خصيصا أو 

مسلسل  مع  البداية  تكون  وسوف  عادية.  ادوار  خالل  من  حتى 

 ٢018 عام  منذ  املؤسسة  تقدمه  الذى  الجديدة«  »أمسرتدام 

ويحقق نجاحا كبريا وتقوم ببطولته النجمة الشابة »ايلني جروبا« 

اإاقة  تعاىن  ألنها  املعاقني  حقوق  مجال  ىف  النشطاء  من  وهى 

نتيجة خطأ ىف  الشوىك  الحبل  بسبب مشاكل ىف  خفيفة ىف ساقها 

الوالدة.

أخرى  مؤسسة  من   مشابه  لقرار  مجاراة  القرار  ذلك  جاء  وقد 

تقدم  أن  القادمة  الفرتة  خالل  املتوقع  ومن  إس«.  ىب  »ىس  هى 

قرارات  عىل  وسوىن  وبيكوك  يونيفرسال  مثل  اخرى  مؤسسات 

متامثلة. 

جدول  غاب  رغم  التحية-  يستحق  أمر  إنه  رودرمان  ويقول 

املجتمع  إيجابية عىل  انعكاسات  له  زمنى محدد - وسوف تكون 

األمرييك ميكن أن متتد إيل خارج الواليات املتحدة.  

أيضا والمسرح 
املشاركة  هذه  متتد  أن  وهو رضورة  القصيد  بيت  إيل  يصل  وهنا 

باعتبار  املرسحية  األعامل  املعاقون ىف  ويشارك  املرسح  مجال  إىل 

املرسح اداة رائعة للتواصل مع الجامهري.  

املتحدة  الواليات  فرق مرسحية ىف  بالفعل عدة  أن هناك  ويقول 

لكن  املجتمع.  ىف  هؤالء  إدماج  ىف  طيب  بدور  تقوم  للمعاقني 

فاعلية عندما يشارك هؤالء مع  أكرث  اإلدماج سوف تكون  عملية 

فرق مرسحية عادية. ويقول أنه ناقش األمر مع العديد من الفرق 

املرسحية ومل يصل إيل شئ حتى اآلن.

والتليفزيون  السينام  عن  يختلف  املرسح  أن  ترى  الفرق  فهذه 

ىف  قبلها  ومن  العرض  أيام  امتداد  عىل  شاقا  جهدا  يحتاج  أنه  ىف 

هذا  الهمم  أصحاب  يتحمل  أن  املمكن  غري  ومن  الربوفات. 

املجهود الشاق.

عادة  الهمم  فأصحاب  مشكلة،  ذلك  رودرمان  يرى  ال  بدوره   

هذه  ىف  الشاق  الجهد  عىل  يعرتضون  وال  التحدى  شعار  يرفعون 

الهمم  أصحاب  لدى  القوة  من  ناحية  هناك  تكون  ودامئا  الحالة. 

تعوضهم عام أصابهم من نقص.

من  الشخصيات  إسناد  تكون  أن  ميكن  البداية  أن  إيل  ويشري 

شخصيات  إسناد  ثم  الفئة  هذه  من  ممثلني  إيل  الهمم  أصحاب 

عادية إليهم كلام كان ذلك ممكنا. وهم ىف النهاية ميثلون قطاعا 

اليستهان به من الشعب األمرييك.

من   %٢6 أن  االأمراض  مكافحة  ملراكز  مهمة  إحصائية  وتقول 

األمريكيني يعانون إعاقات بدرجات متفاوتة .

األمريكى  المسرح  شارع  فى  جولة 
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متوازيني  مجالني  يف  الفينيومينولوجيا  تطورت  صعودها،  منذ 

الذي  االتجاه  ناحية،  فمن  اآلخر.  منهام  كل  ويكمل  متداخلني 

إذ  املنشورة.  كتبه  يف  سيام  وال  هورسل  إدموند  لها  حدده 

والتحليالت  املعرفة  يف  نظرية  إيل  الفينومينولوجيا  اختزل 

وبناء  البحت  املنطق  وتربير  اإلدراكية  األفعال  وتحليل  القاتلة 

ُينظر  وبالتايل،  ذلك.  إيل  وما  العلم  ونظريات  الذات  نظرية 

لدينا  األخرى،  الناحية  ومن  اإلدراك.  يف  نظرية  أنها  عيل  إليها 

الكسندر  حدده  الذي  املنظور  من  املستمدة  الفينومينولوجيا 

يف  الفينومينولوجي،  البحث  ركز  إذ  شيلر.  وماكس  فاندر 

السمة  وعيل  والوجدانية،  العاطفية  الحياة  عيل  أعاملهام، 

واألخالق.  االجتامعية  والحياة  القيم  وعيل  لإلرادة،  النفسية 

من  كان  هورسل  أعامل  بدون  أنه  مبقولة  نجازف  أن  وميكننا 

فاندر  الفينومينولوجيا عمياء، وبدون أعامل  املمكن أن تكون 

والتفكري  الطموح  هذا  وبدون  تكون جوفاء.  أن  وشيللر ميكن 

الفينومينولوجي  املرشوع  يعترب  القادمة،  األجيال  مهمة  يف 

بحث  وأن  وفطريا،  أساسيا  علام  هورسل  إيل  املنسوب 

لالهتامم  مثري  اقرتاح  مجرد  يكون  أن  ميكن  وشيللر  فاندر 

املنطقية.  األنطولوجيا  يسمي  ما  داخل  التحديدات  لبعض 

يف  أعامل هورسل  تظل  أن  ميكن  وشيلر،  فاندر  أعامل  وبدون 

كبري،  رياضيات  وعامل  لفيلسوف  نظريا  إطارا  الفينومينولوجيا 

بنيات  إتجاه  يف  املعاشة  الحقيقة  عن  بعيدا  اإلطار  انتقل  إذ 

لالشكالية  مثريا  التجاور  هذا  ويصبح  بحتة.  ترانسندنتالية 

مخطوطات  تحتويه  ما  اعتبارنا  يف  نأخذ  أن  مبجرد  بالتأكيد 

إشكاليات  مع  هورسل  يتعامل  عندما  وحتى  فعال.  هورسل 

التفكري  بروح  ذلك  يفعل  يزال  ال  فإنه  والتاريخ،  الحياة  عامل 

فينومينولوجيني  علامء  سوى  عنه  يبتعد  مل  والذي  العلمي، 

مثل هيدجر أو سارتر أو ليفيناس. وقد حدث حوار حي منذ 

البداية بني هذين االتجاهني، أدى إيل حقيقة أن ما يف الحركة 

جوهر  يف  منفصل،  بشكل  الحوار  استمر  الفينومينولوجية، 

النهاية.  يف  يتقارب  أن  يجب  فينومينولوجي  كان  ما  أن  تنفيذ 

ويف العقود التالية من تطور الفينومينولوجيا تجاوز العمل عيل 

التربير الرتانسندنتايل لكل املعرفة حدود الوعي املحض ودخل 

الجامعية.  والذاتية  البيئة  وعامل  املعاشة،  الجسمية  منطقة  إيل 

الحياة  وإىل  العامل،  إيل  يعود  الفينومينولوجية  الدائرة  فتاريخ 

الفقري..� المسرح  في 
)1( جروتوفسكي  وفلسفة  الفينيومينولوجيا  بني  مقارنة   ..  

تأليف: دانييل روالند سوبوتا

ترجمة: أحمد عبد الفتاح

الشعار  من  األخري  العقد  يف  الروح،  بهذه  ملموسة.  كمامرسة 

الذي  األشياء“  إيل  “بالعودة  ينادي  الذي  الفينومينولوجي 

تنفصل  ال  الحقيقة  »يف  تقول،  إذ  ديرباز.  ناتايل  به  التزمت 

هو  فاإلدراك  فيها.  نشارك  التي  املامرسة  عن  االبستمولوجيا 

حقيقي  موقف  يف  الواقع  أرض  عيل  الترصف  كيفية  معرفة 

الفينومينولوجيا  عامل  موقف  عن  ديرباز  تتحدث  بعينه. 

وإىل الفعل ... 

السامء  من  الفينومينولوجيا  إنزال  يف  املتمثل  الفعل  وهذا   

الحركة  يف  الحرب  بعد  ما  تاريخ  يف  بوضوح  يتجيل  األرض  إيل 

الفينومينولوجية الفرنسية. ويقال أن الفينومينولوجيا مارست 

بضعة تقلبات: وجودية وهرمنيوطيقية وجاملية والهوتية. ويف 

الفينومينولوجيا  الستخدام  فرص  عن  نبحث  األحيان  من  كثري 
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تزال  ال  حيث  الفعل،  حالة  يف  والفينومينولوجيا  املامرس، 

تسمح  بها،  خاص  يشء  أي  لها  ليس  التي  الفينومينولوجيا، 

بالدخول  الفينومينولوجيا  عنوان  تحت  إدراجه  ميكن  ال  ليشء 

األصيل  االكتشاف  هو  وهذا  النحو.  هذا  عيل  حدودها  إيل 

للفينومينولوجيا كدراسة علمية. 

ميزت  التطبيقية،  الفينومينولوجيا  تقديم  خالل  ومن   

تتوافق  تجارب  فيها  تحدث  مختلفة  سياقات  سبعة  ديرباز 

مجاالت  بعضها  ثرائها.  إيل  وتضيف  الفينومينولوجيا  مع 

العلمية  املامرسة  يف  نفسها  تؤكد  التي  الداخلية  الخربة 

الفينومينولوجيا  لتجربة  كنامذج  وتستخدم  أيضا.  والروحانية 

والالهوت  العصبية،  الفينومينولوجيا  تتضمن:  وهي  العملية. 

ذلك،  عيل  عالوة  البوذية.  والتأمالت  الرشقي،  االورثوزكيس 

متيز ديرباز التجربة يف عالقتها باآلخر. وتذكر املامرسة النفسية 

نفس  وعلم  املنهجية  العرقية  واألنرثوبولوجية  العالجية، 

املحاكاة عند األطفال. ويف النهاية، تتحول إيل علم نفس ضمري 

للكتابة  أساسا مبامرستها  املرتبط  الجاملية،  التجربة  املتكلم يف 

املجاالت  هذه  كل  الفينومينولوجية،  الناحية  ومن  الفلسفية. 

أساسية  أربعة سامت  له  التوافق  تباديل. وهذا  بشكل  متسقة 

)1( أخرى:  فينومينولوجيا  نظر  وجهة  من  تنشيطها  ميكن 

ُتكتسب املعرفة الفينومينولوجية دامئا من خالل ضمري املتكلم، 

العميل  األساس  )2(يحدد  العاطفة،  هو  املحدد  والعنرص 

دامئا،  عملية  هنا  واألنطولوجيا  للسلوك،  األنطولوجي  األساس 

)3(التجربة الجسمية توضع يف مركز البحث، )4(املطلوب لغة 

وصفية خاصة. 

ديرباز  تسميه  ما  تصنع  التي  االفرتاضات  هذه  ونكتشف   

األدائية«  »الفينومينولوجيا  أو  املختلفة«  »الفينومينولوجيا 

وهي  الثقافية.  الفعاليات  من  متاما  مختلف  مجال  يف  أيضا، 

والهدف  )وكتاباته(.  املرسحية  جروتوفسيك  جريزي  أعامل 

تقديم  هو  الوحيد،  يكن  مل  وإن  املقالة،  هذه  يف  األهم 

مبعنى  فقط  ليس  ولكن  املشاهدة،  تعني   theoria وكلمة   

أيضا  ولكن  والتأمل،  والتفكري  مسافة،  من  السلبية  املراقبة 

واملشاركة  والسفر  واملوكب  االحتفال،  يف  الفعالة  املشاركة 

بأنهام  والشعر  الرتاجيديا  نيتشه  يفهم  وعندما  املهرجان.  يف 

واملشاهدة  للنظرية.  الفعال  للمعنى  إيل  يشري  فانه  مشاهدة، 

مبختلف  فيه  تشارك  أن  ميكنك  الذي  االحتفال  هي  نفسها 

ميكننا  إذ  للفلسفة،  تعريفه  يف  بيتاجورس  أشار  كام  الطرق، 

ولذلك  ومتفرجني.  وتجار  كمثلني  الطرق  مبختلف  نشارك  أن 

فكونك متفرج ليس سوى إحدى طرق املشاركة يف املشاهدة. 

ويكون الشخص اآلخر هو املمثل. 

املرسح  بني  املصاهرة  من  فقط  واحد  جانب  هذا  ولكن 

 .Idola Theatri الثاين هو أصنام املرسح  والفلسفة. والشكل 

وقد وصفها بيكون بأنها األصنام التي هاجرت إيل عقول الناس 

اإلثبات  قوانني  وكذلك  الفلسفية،  املعتقدات  مختلف  من 

الخاطئة. 

 ويتضح أن املرسح والفلسفة ميتزجان يف البحث عن الحقيقة 

اآلخر.  عن  أحدهام  فصل  واملشكلة هي  املحاكاة.  ابتكار  وفن 

وهذه لحظة مهمة وهي نقطة انطالق فينومينولوجيا هورسل 

بينام  املقال،  هذا  من  التايل  الجزء  ويف  جروتوفسيك.  وأعامل 

من  أستفيد  سوف  ومشكالتها،  الفينومينولوجيا  عن  نتحدث 

ورغم  بهم.  املعرتف  الفينومينولوجيا  ممثيل  أعامل  مختلف 

أشري  سوف  التي  املراجع  من  العظمي  الغالبية  فإن  ذلك، 

والتوضيح  املقدمة  عن  املسئول  هورسل  أعامل  هي  إليها 

ويف  الفينومينولوجيا.  ملفهوم  الجديد  للمعنى  شموال  األكرث 

التي تم تصنيفها ضمن مجال  هذه املرحلة ال تهمني األعامل 

بالتشابه  أهتم  سوف  ذلك،  من  وبدال  املرسح.  فينومينولوجيا 

الفينومينولوجيا  الروحي والثقايف، وهام  التكوينني  البنيوي بني 

فلسفة  مقارنة  يف  الرشوع  وقبل  جروتوفسيك.  ومرسح 

سأقدم  الفينومينولوجيا،  نظر  ووجهة  املرسح  يف  جروتوفسيك 

اكتشافات  أهم  سياق  يف  املرسح  يف  جروتوفسيك  فلسلفة 

الفينومينولوجيا. وسوف نرتك سؤال، ما إذا كان ميكن تصنيف 

ورغم  مفتوحا.  الفينومينولوجيا،  تحت  جروتوفسيك  أعامل 

مل  املرسح  أنرثوبولوجيا  مجال  يف  اكتشافاته  أن  يبدو  ذلك، 

متزج  التي  فينومينولوجيا،  أحدث  إيل  فقط  كثريا  تضيف 

الجاملية  التجارب  مبساحة  املشرتكة  والذاتية  البدنية  التجربة 

لهذه  اآلخر  والهدف  األفكار.  بكثري من  تنبأت  بل  والعقائدية، 

ظل  فقد  الفلسفة.  يف  جروتوفسيك  أفكار  تقديم  هو  املقالة 

الفلسفة  جروتوفسيك حتى اآلن منوذجا غري معروف يف مجال 

خالل  من  قدم  ألنه  مؤسفة  حقيقة  أنها  شك  وال  االحرتافية. 

ومازال  حدث  ما  توازي  التي  االكتشافات  من  العديد  أعامله 

أن  نذكر  أن  يكفي  تتوقعه.  أو  الحديثة  الفلسفة  يف  يحدث 

جروتوفسيك هو أحد الرواد ملا يسمى التحول األدايئ يف العلوم 

االنسانية. ولعل أحد أسباب عدم شهرة جروتوفسيك يف فلسفة 

القرن العرشين هو حقيقة أنه وضع فكره يف السياق الفلسفي 

عيل  جروتوفسيك  املعلقون  اتبع  وقد  اليوم.  األهمية  قليل 

من  بالقرب  جروتوفسيك  أعامل  نضع  أن  ونريد  الخط.  نفس 

الفينومينولوجيا، أي، يف املساحة التي مل توضع فيها من قبل. 

الثقافة  يف  جديدا  شيئا  واملرسح  الفلسفة  بني  املزج  يكن  مل   

وتفسريه  نيتشه  فريدريش  فلسفة  بذلك  ونعني  األوروبية. 

وصلت  لنيتشه،  فطبقا  اليونانية.  الرتاجيديا  وانهيار  مليالد 

املشهد  يف  امُلنظر  دخل  عندما  نهايتها  إيل  األثينية  الرتاجيديا 

املقولة  التعارض مع املرسح. وهذه  : فالنظرية هي  التاريخي 

واحد.  أساس  يف  تشرتكان  الظاهرتني  كلتى  ألن  ومربرة  ممكنة 

املرتبطة  )يشاهد(   theorein اليونانية  الكلمة  معنى  انه 

فاملرسح  )نظرية(.   theoriaو )مرسح(   theatron بكلمتي 

والكلمة  املشرتكة،  املشاهدة  نشاط  من  مستمدان  والنظرية 

هذا  إيل  وباإلشارة  »يشاهد«.  أوال  تعني   theorein اليونانية 

املعنى، كان موقف الفيلسوف يوصف بأنه “حياة نظرية“. 
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[ 24نوافذ
ذو  النهاية  »سفر  عرض  مخرج  بها  قام  التي  األعامل  بإيجاز 

الصور Apocalypsis cum figuris” ألنها غري معروفة غالبا 

بني الفالسفة. 

فلسفة جروتوفسيك يف املرسح : 

أعامل  يف  الفلسفية  املنطلقات  أهم  أحد  هي  نيتشة  أفكار 

املقال  هذا  من  التايل  الجزء  ويف  جروتوفسيك.  جريزي 

أو  جرتوفسيك،  أعامل  يف  األوىل  الفرتة  عيل  نركز  أن  نريد 

تطور  يف  التالية  الفرتات  أن  شك  ال  املرسحية.  العروض 

ليك  الكثري  لديها  األعامل،  هذه  والسيام  جروتوفسيك،  أعامل 

صياغة  فان  ذلك،  ورغم  والفينومينولوجيا.  للفلسفة  تقدمه 

للعروض  تقدميه  أثناء  املرسح  يف  لفلسفته  جروتوفسيك 

إذ  أعامله.  من  األوىل  الفرتة  نقدم  يجعلنا  الذي  هو  املرسحية 

هو  اهتاممنا  فموضوع  املادية.  عروضه  نناقش  أن  ننوي  ال 

النصوص التي نرشها جروتوفسيك يف ذلك الوقت. وأهم هذه 

مرسح  »نحو  كتابه  يف  جمعها  التي  النصوص  هي  النصوص 

فقري« )1968(. 

أعامل  يف  الفلسفية  الفروض  أهم  أحد  هي  نيتشه  وفلسفة   

املبكرة  األعامل  عيل  حرصيا  ينطق  ال  وهذا  جروتوفسيك. 

توصيف  هي  جروتوفسيك  انطالق  فنقطة  األملاين.  للفيلسوف 

يف  اإلنسان  يضع  اآللهة  كل  »موت   : املعارصة  للثقافة  نيتشه 

رمبا  املوت».  من  الرعب  من  يحميه  يشء  فال   )...( الصحراء 

امليتافيزيقية  البرشية  الرغبة  يطور  أن  وحده  الفن  يستطيع 

الرئيسية » يف األبدية. وهي فهم الحياة وتأكيدها وثقل املصري 

ديني  ال  ملصدر  اإلنسان  بتقديم  يتعلق  األمر  ان  ومرارته، 

للوجود املبهج، ومصدر للسالم، يحرر اإلنسان من رعب املوت. 

هذا  املرسح  أدى   – التنظريي  اإلنسان  قبل عرص   – املايض  يف 

والحكمة.  والسياسة  العقيدة  يكن منفصال عن  الذي مل  الدور 

فهل ميكننا اآلن أن نعود إيل وظيفة املرسح هذه وجعلها مركز 

خالص اإلنسان الدنيوي ؟ .

يركز  الذي  التقليدي  املرسح  ينجزها  أن  ميكن  ال  بالتأكيد،   

طبقا  املرسح،  وهذا  الربجوازية.  اليومية  الحياة  محاكاة  عيل 

املرسح  تنافس  وعندما  فعال.  ميت  مرسح  هو  لجروتوفسيك، 

القديم.  املرسح  مقابلهام  يف  فقد  والتليفزيون،  السينام  مع 

وإذا كان عيل املرسح يف مواجهة »عذاب اإلميان« أن يستغل 

الذي  والقلق،  الخيال  وفائض  األمل،  عن  اإلنساين  البحث 

مرسحا  يكون  أن  بد  فال  سابقا،  الدينية  الطقوس  استغلته 

له  الذي  املرسح  يعني  فلسفي  كلغز  واملرسح  جديدا. 

طموحات فلسفية. 

قطع  املرسح؟»  هو  »ما  سؤال  عيل  اإلجابة  ومبحاولة   

فكرة  يف  األوىل  الفرتة  يف  جعله  طويال  شوطا  جروتوفسيك 

املرسح الفقري. إذ ركز بحثه عيل املرسحانية املطلقة أو جوهر 

املرسحانية. فاملرسح طبقا لجرتوفسيك فنا فريدا. إنه يف الواقع 

فنانني   – الناس  بني  والحوار  املبارشة  الحية  املواجهة  مكان 

العالقات  مشاكل  يف  مشرتكا  انغامسا  تنشئ  التي   – ومتفرجني 

كمساحة  منه،  يستمدوا  ليك  والكون،  اإلنسان  وبني  الناس  بني 

أسطورية، بذرة األمل. وبالتايل فان املرسح ذو طبيعة عالجية. 

إذ الحظ جرتوفسيك  املعارصة.  الثقافة  الناجع ألزمة  الحل  انه 

واملتفرجني،  املمثلني   : الناس  من  مجموعتان  تلتقي  أن  يجب 

وهذا كل يشء. 

 قبول الفقر يف املرسح، العاري من كل ما هو غري رضوري له، 

يوضح لنا ليس فقـط العمـود الفقــري للوسيـط، ولكـن أيضا 

الرثاء العميق الذي يكمن يف طبيعة الوسيط نفسه. 

بشكل  واملتفرجني  املمثلني  لقاء  يحدث  ال   – األمر  هو  هذا 

التفاصيل  بأدق  مسبقا  معدا  يكون  أن  يجب  بل  عفوي، 

)املرسح ليس حدثا(. يعتمد جروتوفسيك عيل املهنية، وتقدير 

ودعوتنا.  املهنية  بني  الجمع  يتم  حيث  املهنة،  أخالقيات 

عليه،  ماهو  املرسح  املرسح، وليك يصبح  إيل جوهر  وللوصول 

وفقا  بعد  مبادئها  تطوير  يتم  مل  أصيلة،  مهنية  نحتاج  فإننا 

الفني  العمل  يشكل  الذي  املبدع  هو  »املمثل  لجروتوفسيك. 

عيل  وتدريبات  مركبة  تقنيات  يطور  فجروتوفسيك  بجسده». 

الجسم، والحركة الجسمية، التي تهدف ظهور املرسح. وبالتايل 

إيل مستوى عدم  ولكن  التعلم،  إيل مستوى  التدريب  يرقى  ال 

)الذهنية  والعادات  الكليشيهات،  بعض  تعلم  عدم   – التعلم 

ويجب  الروحانية.  العملية  عن  الكشف  تعيق  التي  والبدنية( 

وبالتايل،  التسلح.  وليس  سالح  نزع  عيل  التقنية  تعمل  أن 

استخدامه  ميكن  جروتوفسيك،  عند  نسق  أو  منهج  يوجد  ال 

يقول  ميتافيزيقا كام  إيل  تؤدي  تقنية  فكل  أداء جيد.  لتحضري 

ميركز  عندما  التدريب؟  هذا  نتيجة  هي  فام  جروتوفسيك. 

حول  العمل،  من  سنوات  حتى  أو  شهور  عدة  بعد   – املمثل 

ذاته ) جسدا وروحا(، يف اتصال مع رشيكه – ينجز يف حضور 

يسمى  مبا  املتفرجني(،  أجل  من  )وليس  يواجههم  متفرجني 

يف عام 1958 أن :

قد   العرشين  القرن  يف  غالبا  واملأساوية  الصعبة  التجارب 

من  بدون كذب وهروب   – الذي  املرسح،  إيل  الحاجة  خلقت 

والوعي  األمل،  اإلنسـان  مينـح   – منها  العنيفة  حتى  املشاكل، 

االجتامعي واألخالقي، ويجدد معني الوجود .

يعكس هذا الترصيح املبكر لجروتوفسيك بدقة ما ينشئ »ذرة 

الحقيقة« خالل أعامله. وبعكس ما ارتبط بداهة بكلامت مثل 

تعني  والتي   ،”theater و“املرسح   ”theatrics »املرسحي 

واللعبة  قناع،  وارتداء  اإليهام،  وخلق  والكذب  التظاهر  عادة 

املرسح  من  جروتوفسيك  يطلبه  ما  الخ،  واإلقناع،  واللعب 

واإلخالص  املطلقة،  الحقيقة  عن  فاملرسح  الكذب.  عدم  هو“ 

األمل.  اإلنسان  وتعطي  الوجود،  معنى  تحيي  التي  املطلق، 

ملاذا؟ أن عيل املرسح أن يتجاوز عزلة البرش، والتاليش الحتمي 

لإلنسان“. وبوصفه للمرسح كمكان اللقاء والحوار بني املمثلني 

واملتفرجني، مل يذهب جروتوفسيك إيل ما وراء األفكار السائدة 

املفاهيمية  النربة  هو  ينقصه  فام  ذلك.  رغم  املرسح  فن  عن 

والتطهرية التي تستنبط نتائج ذات أهمية قصوى. ففي كتابته 

الربمجية لكتابه » نحو مرسح فقري« عام 1965 ويف العديد من 

املقابالت التي أجريت يف نفس الوقت كان جروتوفسيك يحاول 

الوصول إيل فكرة املرسح من خالل استبعاد ماهو ليس مرسحا 

الوسائل  يف  املرسح  ثراء  يكمن  ال  ذلك،  ورغم  النفي(.  عرب   (

أن  يفرتض  إيهاما  املرسح،  خشبة  عيل  اإليهام  لخلق  التقنية 

يحايك الواقع بأمانة، ولكن – بشكل متناقض – يكمن يف فقره، 

أي، يف نبذ كل ما هو خارجه. وللوصول إيل جوهر املرسحانية، 
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[ 25نوافذ]]
يصبح  لجرتوفسيك  ووفقا   .the total act املتكامل  الفعل 

ميارس  الفعل،  هذا  يف  املشاركة  خالل  ومن  شهودا،  املتفرجون 

الناس الوحدة امليتافيزيقية. وبهذه الطريقة، يعود املرسح إيل 

جذوره القدمية، حيث مل يكن هناك فصل بني الفن والفلسفة 

والدين. فهو نوع من الطقس العلامين، العبادة الوثنية يتم من 

خاللها إشباع الحاجة امليتافيزيقية الكامنة مؤقتا. 

جروتوفسيك  فلسفة  يف  مفهوم  أهم  هو  املتكامل  والفعل   

الفعل،  منه  يتكون  ما  بذلك،  يتعلق  فيام  املرسح.  يف  املبكرة 

كام يقول جروتوفسيك بشكل متكرر، يف اللغة الدينية: 

التعبري   يتم  الذي  املمثل  انضاج  عايل  يشء  كل  يرتكز  هنا   

من  الكامـل،  التجريد  خالل  من  درجـة،  أقىص  إيل  بالتـوتر 

أثر  أدنــى  دون  هذا  كـل   – الجاذبيـة  عـن  الكشــف  خالل 

عن  كاملة  هديــة  يقدم  فاملمثل  بالذات.  التمتع  أو  لألنانية 

جميع  بني  والتكامـل  التامـة  النشـوة  أسـلوب  وهذا  نفســه. 

تنبثق من أكرث طبقات كينونتـه  الذي  للممثل  النفسية  القوى 

وغريـزتـه الحميمـة التي تنبثـق يف نـوع مــن العبور. 

شيئــا    تعليمه  مسألة  ليست  مسـرحنا  يف  املمثل  وتعليــم   

العمليــة    لهـذه  الحية  املقاومة  كائنات  نستبعد  أن  نحاول 

النفسية. والنتيجة هي التحرر من الزمن الفاصـل بيـن  الباعث 

رد  الباعث  تجعــل    بطريقـة  الخارجي  الفعــل  ورد  الداخيل 

الجسد  يختفي  متزامـنان:  والفعــل  والباعث  خارجي.  فعل 

ويذوب، ويــرى املتفـرج سلسـلة من البواعث املتتالية. 

جمهور  مع  الصدق  درجات  بأقىص  نتحىل  أن  ويجب 

يعيق  ال  بحيث  جسده  يدرب  أن  يجب  فاملمثل  املشاهدين. 

العميقة  الداخلية  الروحانية  التجارب  عن  الكشف  إمكانية 

حياة  يف  مهمة  بأحداث  وترتبط  املايض  من  غالبا  جاءت  التي 

استعادة  فن  هو  املمثل  ففن  الحدودية(.  )املواقف  اإلنسان 

العواطف(،  )وليس  والتداعيات  الحميمية  التجارب  من  املزيد 

)باملعنى  جديد  من  آنذاك  حدث  ما  إيل  الوصول  باألحرى  أو 

باملايض.  تربطنا  معينة  بدائية  طرز  الجسم  ذاكرة  يف  يوجد 

لنفسه  اإلنسان  ملعرفة  الرمزي  الشكل  هو  البدايئ  والطراز 

حقيقة  املشاهدون  رأى  القدم  املرسح  يف  لها.  جهله   – أو 

عنرص  خالل  ومن  األسطورة،  حقيقة  يف  جديدة  شخصية 

التطهري.  التي هي  الذروة  إيل  النهاية  املشاهد يف  الفزع وصل 

والفعل املتكامل هو فعل تاريخي أيضا. وحياتنا بالطبع فردية 

أكرب –  نتاج يشء  الحارض، ولكننا  ؛ فنحن نعيش يف  وشخصية 

كتاب  مثل  فنحن  الشخصية.  حياتنا  من  شموال  أكرث  فالتاريخ 

املتكامل  والفعل  البرش.  من  غرينا  وجود  فيه  مكتوب  كبري 

يؤدي  التعبري  املمثل.  تاريخ  يف  العميق  اإلنسان  تاريخ  يذيب 

انه يحدث من خالل إشارات –إمياءات واضحة:  التجسيد.  إيل 

عملية روحانية غري مصحوبة بتعبري شكيل، أو نظام أو هيكلة 

لدور ما يتعارض مع الال شكل. وتكمن الصعوبة يف املزج بني 

التلقائية والنظام. 

ويتم  لجسمنا.  امتداد  إنه  العالمات.  أهم  أحد  هو  والصوت   

يحدث  وعندما  التام.  اإلخالص  مع  الذات  عن  الكشف  فعل 

هذا، يوجد مكان للكلامت. وعند هذه النقطة تكون الكلامت 

البيولوجي  من  أساسها  تستمد  الرتجمة  هو  ينشأ  وما  حتمية: 

مضمون  مع  واملنطوقة  املغناة  الكلامت  وتتطابق  والبدين. 

جروتوفسيك  اختار  لقد  للمرسحية.  كأساس  اختري  الذي  انص 

النصوص التي تتميز بأنها كالسيكية )مثل »كني Kain” تأليف 

“األجداد  جوته،  تأليف   ”Faust و”فاوست  بايرون،  لورد 

لحياة  الرتاجيدي  »التاريخ  مايكوفيتش،  تأليف   ”Dzaidy

 The Tragical History of The فاوست  دكتور  وموت 

Life and Death of Doctor Fuaustus” تأليف كريستوفر 

مارلو، ونصوص سنسكرتية، ونص »كورديان Kordian« تأليف 

فيسبيانسيك،  تأليف   ”Acropolis و»أكروبوليس  سلوفايك، 

ونصوص توراتية وغريها(. سمحت له بالخروج ملالقاة مصادرنا 

والبحث عن يشء ما ميكن أن يكون مثل بلورة التحدي، يشء 

بدايئ، مثل تجربة أجدادنا، ومثل تجربة اآلخرين، مثل صوت 

يقدم  النصوص  هذه  من  وكل  املويت.  حتى صوت  أو  الهاوية، 

يجب  الذي  الطراز  وهو  أديب،  بشكل  القديم  الطراز  نفس 

الجسم  مستوى  عيل  ويتجىل  املرسح  فضاء  يف  بناءه  إعادة 

واملبدأ األسايس للتأويل املطبق هنا يفرتض أن تتجىل الحقيقة 

يف  حيا  يصبح  ليك  فرصة  لديه  وأن  اإلنسان  مصري  عن  العامة 

الوعي املعارص حتى كلام انغمس يف الجسم البرشي، والتنفس 

يعد  مل  الدين  ألن  األسطورة.  تجسيد  إنه  الداخلية.  والدوافع 

توجد  وال  تطاحن،  يف  التقليدية  واألشكال  للجامعة،  محددا 

عقيدة واحدة، أصبحت الثقافة املعارصة والذات الفردية مثل 

برج بابل، لذلك بدال من التطابق مع األسطورة، فان ما تبقى 

املاضية  األجيال  حياة  وتجربة  املعتقدات  بني  املواجهة  هو 

سياق  يف  للناس  تجمعا  باعتباره  واملرسح  وتحيزاتنا.  وتجاربنا 

واختبار  والنضال  التصادم،  خالل  من  اليوم  ممكن  التقاليد 

املعاين املختلفة. وأرض املعركة األساسية هي الجسم البرشي: 

الحدود   وفقدان  املشرتكة  االعتقاد  سامء  فقدان  مع  حتى   

البشـري. واألسطـورة وحدها –  الكـائن  إدراك  يبـقى  املنيعة، 

املتجسدة يف حقيقة املمثل، يف كيانه الحي -ميكن أن تتوظف 

مادية،  فعل  ردود  دامئا  هي  الذكريات  ألن  وهذا   – املادي( 

عيل  مبنية  جسدية  عالمات  –بواسطة  الذاكرة  هو  والجسم 

–وتكشفها  التفاصيل  بأدق  ومرتبة  ابتكار(  )ليست  أساسها 

لآلخرين. إذن هو فعل اعرتاف وفداء وتضحية بالنفس وحب. 

إليها. فاملرسح  يتم دعوة اآلخرين  الرحلة إيل حياتك  إنه مثل 

وسيلة انتقال. انه مرسح حقيقي للقسوة، ومرسح مقدس. 

الفنية من تهيئة الظروف إلمكانية  ابتكار األعامل   إذن، ينشأ 

أجل  من  كفاحه  اإلنسان  يحقق  بحيث  الحقيقة،  عن  الكشف 

املتكامل  الفعل  خالل  ومن  والكامل.  األصيل  والعيش  اإلنجاز 

ويكرس  ونقصانها،  اليومية،  الحياة  منطق  من  اإلنسان  ينطلق 

هي  اإلبداع  ومادة  والتناقيض.  الجديل  الحياة  ملنطق  نفسه 

حياته، التي تتضمن الحقيقة عن إنسانيته. فاملرسح يوضح أن 

هناك إنسان، حقيقة الحياة. 

عن  واملمثل،  موضوعية.  حقيقة  هي  هذه  الحياة  وحقيقة   

وإزالة  حياته،  يف  حميمية  التجارب  أكرث  إيل  الوصول  طريق 

شامل  بشكل  تكشف  التي  العالمات  وإيجاد  جسمه  عائق 

حقيقة الحياة، يتسامى عيل ذاته باتجاه ما هو عادي بالنسبة 

له، وهام املجتمع والطبيعة: 

 يف لحظات االمتالء ال يبدو ما هو حيواين داخلنا غري حيـواين 

فحسب، بل يشـمل الطبيعة نفسـها. وليـس الطبيـعة البرشية 

وحـدها، ولكن الطبيـعة الكـاملة يف اإلنسان. وما يتم تحقيقه 

يف نفس الوقت هــو إرث اإلنسان االجتامعي، اإلنسان ككائن 

اإلنسان.  وحدة  هي  بل  ثنائية.  ليست  هذه  ولكن  عاقل. 

وعندئذ ال تكـون األنا هي التي تقوم بالفعل؛ أنا كانسان أنجز 

الفعــل. 

 ويف نفس الوقت أكون أنا والجنس البرشي. السـياق اإلنساين 

كله والتطور االجتامعي وكـل إنسـان آخــر محفور يف داخيل، 

ويف  تربيـتي،  ويف  تجــربتي،  وفــي  أفكـاري  ويف  ذاكريت،  ويف 

شكــيل وفــي  إمكانيايت. 
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لإلفـراط  والتـعرض  الحي  الكائن  فانتهاك  محرم.  كيشء 

الفاحــش، يعيـدانا إيل وضــع أسطـوري ملمـوس، واىل تجربة 

الحقيقـة اإلنسانيــة املشرتكة. 

تدنيسها،  يتم  أسطورة،  دامئا  هو  األداء  محتوى  فإن  لذلك، 

ولكن لذلك، نؤكد عيل املايض. وقد أشار تادوش كودلينسكياىل 

اقذف  »جدلية  جروتوفسيك،  كررها  بصيغة  الظاهرة  هذه 

العميقة  السخرية  نفسها  الصيغة  وتعكس  والتأليه». 

األوىل  العروض  فمنذ  جروتوفسيك.  عروض  يف  املتضمنة 

عنرص  يقدم  الذي  للمرسح،  املنهج  هذا  جروتوفسيك  حقق 

عن  يتوقف  ال  والذي  بالتقاليد،  واللعب  والفكاهة  املتعة 

وهذا  كله.  بالوجود  املتعلقة  الرتاجيدية  الحقيقة  إظهار 

الواقع:  طريف  بني  يحدث  الذي  الحقيقي،  ديونيسيوس  مرسح 

مأخوذ  قدمه  مبكر  عرض  إيل  إشارات  ويف  والهزيل.  الرتاجيدي 

كاليداس  تأليف   ”Siakuntala »شاكونتاال  مرسحية  من 

باعتباره  الحديث  املرسح  عن  جروتوفسيك  تحدث   )1960(

تحقيق ألسطورة شيفا الراقصة. فاملرسح مثل لعبة شيفا، رقص 

كل الكينونة. 

املذكورة  الفنية  لالفرتاضات  الحتمي  والتعديل  التنفيذ  أدى  لقد   

خارج  جروتوفسيك  وضع  إيل  التايل،  للعقد  واملستمرة  أعاله، 

ميكن  ال  ألنه  الطقيس،  املرسح  مفهوم  ننبذ  أن  ويجب  املرسح. 

ومقوالت  الشائعة.  املعتقدات  فقدان  بسبب  وهذا  اليوم، 

األداء  لتصور  كرسه  والذي   ،1918 عام  من  رمبا  هورسل 

التخيل.  من  أنواع  عدة  بني  متييزا  يتطلب  والتحليل  املرسحي. 

تطبيق  نحاول  أن  بالطبع  وميكننا  هنا.  عابر  بشكل  نذكرها 

جروتوفسيك.  يفهمه  كام  املرسح،  عيل  هورسل  تحليالت 

االكتشافات  من  الكثري  عن  أعتقد  ما  عيل  تسفر  وسوف 

منظور  من  أجريت  هورسل  تحليالت  أن  الحقيقة  املفيدة. 

القرن  يف  التقليدي  شكله  يف  باملرسح  وتتعلق  املشاهد 

الثورة يف  تستلزم  أي مدى  إيل  نسأل  أن  التاسع عرش. وميكننا 

خشبة  فضاء  يف  يحدث  فيام  فقط  ليس  حتميا  تغيريا  املرسح 

فان  ذلك،  ورغم  للمشاهدين.  يحدث  فيام  أيضا  بل  املرسح، 

سياق  يف  املرسح  يف  هورسل  فلسفة  تصويب  ليبست  مهمتنا 

فلسفة  نقارن  سوف  ذلك،  من  وبدال  جروتوفسيك.  فعاليات 

جرتوفسيك يف املرسح املذكورة آنفا مع بعض األفكار الرئيسية 

يف  املشرتكة  واألفكار  الفروض  تشكل  التي  الفينومينولوجيا  يف 

الحركة الفينومينولوجية. 

االله:  موت 
PhilosophiealsstrengeWi يف كتابه »الفلسفة كعلم صارم 

نتجت  التي  والحياة  العرص  بؤس  يذكر هورسل   «ssenschaft

أهمية  ذات  كانت  التي  السابقة،  القيم  جميع  يف  انقالب  من 

حاجة  هناك  تزال  ما  الحقيقة،  هذه  ورغم  لإلنسانية.  قصوى 

كيف  ولكن  اإلنسان.  يف  واملطلق  الالنهايئ  إيل  ميتافيزيقية 

يتعلق  فيام  شك  بال  الستينيات  بداية  من  األخرى  جروتوفسيك 

املبارشة  املشاركة  احتامل  يف  أشك  املرسح:  احتامالت  بتحديد 

إميان مشرتك وال طقوس  فيه  يوجد  اليوم، يف عرص ال  يف مرسح 

أننا  وأعتقد  للطقس.  الجمعي كمحور  العصب  متأصلة يف  دينية 

غري  وشيئا  مهجورا،  بيتا  باعتباره  املرسح  مع  نتعامل  أن  بد  ال 

رضوري، والذي ميكن االستغناء عنه فعال. أنا ال أشعر أن املرسح 

بالنسبة يل كان هدفا. فهناك دامئا فعل. وأنا ال أحب املرسح. 

فقرية:  فينومينولوجيا  نحو 
لديها  املرسح  يف  فلسفة جروتوفسيك  أن  يبدو  األويل،  للوهلة 

قواسم مشرتكة قليلة مع الفينومينولوجيا. ويف الجزء الثاين من 

هذه املقالة سوف نحاول أن نوضح أن ذلك عيل العكس متاما. 

ونريد أن نوضح أن هناك يف الواقع الكثري من التشابهات بني 

فلسفة جروتوفسيك يف املرسح والفينومينولوجيا. ورمبا يتضمن 

هذا التناظر أساسا مشرتكا عميقا ملعيارنا، معيار تأسيس عنرص 

وأصل، وليس جذر لكل الفعاليات الروحانية الرفيعة. 

البحث  سياق  يف  املرسح  بفينومينولوجيا  واالهتامم   

نتذكر  أن  ويكفي  محددة.  تقاليد  له  املبكر  الفينومينولوجي 

العدد  يف   1980 عام  املنشورة  هورسل  ادموند  تحليالت 

يحمل  والذي   Husserliana مجلة  من  والعرشين  الثالث 

 Phantasie ،والذاكرة بالصور  والوعي  »الخيال  عنوان 

وصف  تضمن  والذي   ”Bildbewusstsien، Erinnerung



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 31 مايو 2021العدد 545 العدد 31718 مايو 2021العدد 718

[ [27 نوافذ]

عصور  يف  برشا  أن  يف  نستمر  وكيف  الحاجة؟.  هذه  نشبع 

االله»  »موت  يف عرص  الحياة  حال  يعني  نيتشه  كان  بائسة؟. 

 the motto Gottist االله  موت  فشعار  املادية(.  )طغيان 

الدينية  املعتقدات  انهيار  نعرف–  –كام  فقط  يعني  ال   tot

التقليدية، ولكنه ينفذ إيل أعمق. انه يدور حول انهيار اإلميان 

بهذا التفسري امليتافيزيقي )الغيبي( للحقيقة التي تزعم أنه يف 

قلب كل حقيقة هناك مادة أبدية، ولنسميها الكينونة األبدية، 

مجرد  لصبح  االفرتاض  هذا  تحول  وقد  ذلك.  إيل  وما  الله،  أو 

التي ال يوجد يف أساسها يشء،  الظاهرة  مظهر. والحقيقة هي 

وبالتايل  العدم.  سوى  يوجد  ال  للكلمة،  الدقيق  باملعنى  أو 

للتجربة  وساحة  والظالل،  للمظاهر  لعبة  مجرد  الحقيقة  فان 

جامد  شيئ  »كل  ماركس  قال  وكام  الفني.  واإلبداع  الجاملية، 

نهاية  عرص  هي  القرن  نهاية  كانت  فقد  الهواء».  يف  يذوب 

العامل . وأصبحت حياة اإلنسان قضية. 

كان  وإذا  الفينومينولوجيا.  أنجبت  الثقافية  الظروف  تلك   

متلك  أن  بد  فال  لألزمة،  عالجا  تقدم  أن  األخرية  لهذه  بد  ال 

الذي  الدقيق  العلم  فهي  األهداف.  أقىص  الفينومينولوجيا 

كانت  إذا  ذلك  ميكن  كيف  ولكن  املطلقة.  الحقيقة  يكتشف 

الحقيقة مجرد ظاهرة وتخيل؟ وكام يقول نيتشه، أن مل توجد 

الرد  أن  كام  حقيقة.  نفسها  فالظاهرة  الظاهرة،  وراء  حقيقة 

تأكيد  عيل  اإلرصار  عيل  يعتمد  أن  ميكن  ال  الثقافة  أزمة  عيل 

جدا يف الواقع. 

هو  وهذا  ومرسح.  لعبة  يشء  كل  يصبح  الظواهر  عامل  يف   

السبب يف أن استعارة الدنيا مرسح انترشت يف القرن العرشين. 

القرن  يف  اللعبة  مفهوم  جعل  الذي  أيضا  السبب  هو  وهذا 

العرشين مفهوما شائعا، حتى يف الفلسفة الجادة. فاملرسح هو 

مجال الوهم والكذب والخداع واملحاكاة. ويوضح جروتوفسيك 

أولئك  وأن  يكن محرتما،  القدمية مل  العصور  التمثيل يف  فن  أن 

هورسل  قال  وكام  املجتمع.  هامش  عيل  عاشوا  به  اشتغلوا 

هو  فهذا  »وكأنه».  املرسح  عيل  يحدث  يشء  كل  تحليالته،  يف 

مجال الخيال والوهم. ولذلك كيف ميكن يف عامل املظهر هذا أن 

إليها – وفقا  الوصول  إمكانية  وتثري  الحقيقة؟.  نصل يشء مثل 

يسأل:  فهو  املرسح.  جوهر   – الجوهر  تأمل   – لجروتوفسيك 

السؤال،  هذا  ومبوجب  األعمق؟.  جوهره  يف  املرسح  هو  ما 

منظورا  جروتوفسيك  يفتح  املرسحية،  املامرسة  مع  وبالتناغم 

جديدا للبحث عن الحقيقة يف هذه الظاهرة. 

.....................................................................................

معهد  في  أستاذا  يعمل   : سوبوتا  روالند  دانييل 
العلوم  أكاديمية  في  االجتماع  وعلم  الفلسفة 

البولندية. 
 Analliza iمجلة في  المقالة  هذه  نشرت 

 .) ٢0٢0(  49  ،Egzystencija

حقيقة ما تكمن وراء الظاهرة. فاملتعايل خيال. وما يتبقى إذن 

تعريف  ميكن  إذن  فكيف   .immanence الذاتية  مجال  هو 

اليشء الذي يبدو حقيقيا متاما من خالل ما هو ظاهري؟. 

الفينومينولوجيا  يف  املتضمن  امليتافيزيقي  املبدأ  أن  يبدو   

الحقيقة  موارد  استنفاد  نيتشة  تشخيص  مع  يتوافق 

ما  بقدر  إال  كينونة  توجد  »ال  املبدأ  يقول  إذ  الرتانسندنتالية. 

توجد ظاهرة». وقد عرب هورسل عن نفس الحقيقة بقوله »يف 

وهذا   .« الوجود  الظاهرة  بني  فرق  يوجد  ال  الذهني  املجال 

يبقى  ال  تحليلنا يف ظواهر محضة،  عندما نحرص  أننا  يعني  ال 

الظاهرة،  هذه  ففي  التغري.  دامئة  لحقيقة  مجزأ  وصف  سوى 

يدرك هورسل إمكانية الوصول إيل جوهرها، حيث من املحتمل 

الحقيقة.  هو  ليس  والجوهر  لإلدراك.  قابال  الجوهر  يكون  أن 

هو  الفينومينولوجيا  ومجال  لألشياء.  الداخيل  االحتامل  انه 

أن  ميكننا  وبالتايل،  التصور.  هو  الحيوي  وعنرصها  االحتامل، 

ذلك  ورغم  املظهر.  خالل  من  مير  للحقيقة  الطريق  ان  نقول 

– يف رأي هورسل – بهذه الطريقة فقط ميكننا أن ننشئ قيام 

موضوعية راسخة و وإنقاذ اإلنسان األورويب. 

 وجرتوفسيك يفهم األمر عيل هذا النحو. ولكن مل يكن عالجه 

باألحرى  بل  الظاهرة،  لجوهر  وصفا  باعتباره  مفهوما  لألزمة 

وصفا للفن واملرسح. ويف هذا الصدد، يظل بالتأكيد أقرب إيل 

نيتشه منه إيل هورسل. ورغم ذلك، فان منطق الثالثة متشابه 
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اإلسكندرية  في  أنشأها  مسرحية  فرقة  البديل”  “المسرح 

بدأت  حيث   )1987( عام  دومة”  أبو  “محمود  المخرج 

مجموعة  من  تكونت  حيث  ـ  الصغيرة  العروض  من  بمجموعة 

في   ،)1998( عام  في  إال  فكرتها  تتبلور  لم  لكنها  الهواة،  من 

الفنية  الساحة  على  المستقبل”  المسرح  “تيار  صعود  مرحلة 

ومنها  التيار  لهذا  أسست  التي  الفرق  من  مجموعة  خالل  من 

“الحركة” و”المسحراتي” و”القافلة” و”الضوء” و”الورشة”.

المسرحية  الفرق  جذب  على  إنشائها  منذ  الفرقة  عملت  وقد 

افتتاح  ومع  اإلسكندرية،  في  عروضها  لتقديم  المستقلة 

الفرق  مشاركات  فزادت  معها،  التعاون  تم  اإلسكندرية  مكتبة 

المسرحية في المهرجانات التي يقيمها “محمود أبو دومة”.

درامي أفق 
وقد تم اختيار اسم “المسرح البديل” ليكون بديال عن المسرح 

للفرقة  التأسيس  البيان  الثقافة، وقد جاء  لوزارة  التابع  الرسمي 

صيغة  على  ليؤكد  ـ  بها  التعريفية  الورقة  أدق  بمعنى  أو  ـ 

حد  أبعد  إلى  اإلبداعي  التجريب  وقيمة  الفني،  االستقالل 

يبدو  حتى  ونحاول  نحاول  “إننا  الفرقة:  مؤسسو  يقول  حيث 

نرتجيه،  الذي  الهدف  من  بكثير  أهم  نسلكه  الذي  الطريق  لنا 

النهائي  لو كان منتجها  الجماعة حتى  التي تقدمها  التجارب  إن 

بالدرجة  إنساني  مشروع  حقيقتها  في  أنها  إال  مسرحية  عروضا 

األولى، إن مساحة الحلم في مجتمعنا صارت محدودة وضيقة”.

تمنحه  األداء  من  مساحة  الممثل  إعطاء  على  الفرقة  وتعمل 

ال  درامي  أفق  وفتح  التجسيد،  في  الفنية  قدراته  إلظهار  فرصة 

الجمهور  مع  التماهي  من  حالة  خلق  بإمكانه  يكون  محدود، 

الذي يحضر العرض.

الفضاء  كتابه  في  ميردوند”  “جيمس  عنه  يقول  ما  وهذا 

المسرحي”: “على خشبة المسرح يجب أن تكون هناك حقيقة 

وأن تكون هناك بهجة وسعادة”.

و”عواطف  دومة”  أبو  “محمود  من  كل  الفرقة  أسس  وقد 

آداب  في  المسرح  قسم  خريجي  أوائل  من  وكالهما  إبراهيم” 

للفرقة  ينضم  عام  وكل  القسم،  نفس  في  ويعمالن  اإلسكندرية 

مجموعة من الموهوبين.

فين تعاون 
اإلسكندرية”  “أتيليه  مع  الفرقة  تعاونت  األولى  عروضها  في 

فيها  وتعرض  بروفاتها  فيها  وتؤدي  الفنية  الورش  فيها  لتقيم 

الذي  التمويل  عن  البحث  على  الفرقة  عملت  ذلك  بعد  أيضا، 

البداية من خالل  يجعلها تستمر في عروضها وقد تم ذلك في 

جوتة  األلماني”  الثقافي  “المعهد  مثل  الثقافية  المراكز  بعض 

السويدي  والمعهد  بروهلفسيا  السويسري  الثقافي  و”المركز 

باإلسكندرية.

البديل.. المسرح  فرقة 
المحسوبة المغامرة   

الهواري”  و”سارة  الدسوقي”  “شريف  التمثيلي  باألداء  قام 

وسارة رشاد” و”خالد رأفت”.

التصوير  تقنيات  توظيف  من  كذلك  المخرج  استفاد  وقد 

كبيرة صور  وعبر شاشة  الخلفية  في  الفوتوغرافي حيث ظهرت 

يرويها  التي  الحكايا  شهدت  التي  والبيوت  لألماكن  تعبيرية 

الممثلون.

حداثية صور 
من  االقتراب  المختلفة  عروضها  خالل  من  الفرقة  حاولت  وقد 

“المسرح  إلى  أقرب  مسرحي  شكل  بتقديم  الشعبي  الوعي 

المجتمعي” الذي يورط الجمهور في العرض، مما يمد المتفرج 

بحالة من الوعي والحضور داخل العرض.

“الديكور  استخدام  تم  فقد  “الديكور”  تقنية  ناحية   ومن 

ابتدعه “مايرهولد”،  الديكور  البنائي” وهو أسلوب في تصميم 

بغرض إنشاء منظر عام شبه تجريدي.

الفكرة،  عروض  من  عدد  في  الجانب  هذا  استخدام  ظهر  وقد 

حداثية  صورة  لتكوين  أخرى،  تجريبية  عناصر  مع  متضافرا 

للمسرح. 

للفرقة عرض  الفترة األولى  التي قدمت في  العروض  ومن أهم 

“رقصة  وعرض  وولف؟”،  فرجينيا  “يخاف  “من  وعرض  “البئر” 

غرقى”  إلينا  “جاءوا  وعرض  الموت”  “رقصة  وعرض  العقارب”، 

وعرض “مكان مع الخنازير” وعرض “مارصادا” وعرض “مشعلو 

الحرائق”.

في البداية كانت العروض يتم طرحها من خالل الممولين الذين 

يطلبون تقديم عروض بعينها، ومع ذلك أعطت التجربة مساحة 

أكثر اتساعا نحو فكرة الخروج من الهواية إلى االحتراف، وحتى 

وإن جاء بشكل متعثر أحيانا، وإن كانت المرحلة األولى مرحلة 

نحو  وانفتحت  التجربة،  ترسخت  ذلك  بعد  لكن  لالكتشاف، 

المسرح  لفرق  مهرجانات  عدة  الفرقة  أقامت  وقد  أخرى،  أفق 

المستقل باإلسكندرية.

“مهرجان  منها  كان  عربية  مهرجانات  عدة  في  الفرقة  وشاركت 

عمان،  األردنية  بالعاصمة  البلد”  “مسرح  ينظمه  الذي  حكايا” 

المخرج  فيه  واعتمد  “نوستالجيا”  بعرض  فيه  الفرقة  وشاركت 

مجموعة  من  العرض  درامية  تتكون  حيث  الحكائي  البعد  على 

وقد  الشعبي،  الموروث  من  مستفيدا  الشفوية،  الحكايات  من 

عيد عبد الحليم
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هاوياً  أو  الفني،  مرص  بتاريخ  مهتاًم  كنت  إذا  القارئ:  عزيزي 

للتمثيل ورست يوماً ما يف شارع قرص النيل بوسط البلد بالقاهرة 

ألنه  الجديدة«؛  »البورصة  شارع  عن  املارة  تسأل  أن  حاول   ..

أن  حاول  عليه،  تستدل  وعندما  النيل!  قرص  شارع  من  متفرع 

تصل إىل العامرة رقم »8« فهي العامرة األكرب واألضخم واألقدم 

األول شقة  الدور  إليها، ستجد يف  الشارع! وعندما تصل  يف هذا 

والسينام  التمثيل  أنصار  »جمعية  فيها:  مكتوب  لوحة  عليها 

تأسست عام 1913«!

لك  سيقولون  اآلن،  الجمعية  هذه  رئيس  اسم  عن  سألت  ولو 

تاريخ  عن  سألت  ولو  املرشدي«!  »سهري  القديرة  الفنانة  إنها 

هذه الجمعية، سيقولون لك إنها أقدم جمعية لهواة التمثيل يف 

مرص؛ حيث إن عمرها اآلن يصل إىل »108 سنة«! ولو حاولت 

ستجد  الجمعية،  لهذه  الطويل  العمر  هذا  تفاصيل  تعرف  أن 

املعلقة عىل  الصور  بالبدايات من خالل  تتعلق  معلومات عامة 

جدران غرف الشقة! ورمبا تجد معلومات شفاهية تتعلق بفرتة 

أيضاً  شفاهية  معلومات  ستجد  أنك  املؤكد  ومن  الستينيات، 

اآلن  الجمعية  لنشاط  املعارصين  خالل  من  الحالية  الفرتة  عن 

وباألخص األستاذ »نبيل سمري أباظة«! ومهام بذلت من مجهود، 

لن تنجح يف الوصول إىل التاريخ التفصييل للفرتة األوىل لنشاط 

هذه الجمعية، وهي فرتة العهد املليك!

فرتة  يف  الجمعية  هذه  تاريخ  كتابة  إىل  اهتاممي  اتجه  لذلك 

يف  ونبش  دقيق  بحث  إىل  تحتاج  فرتة  إنها  حيث  املليك؛  العهد 

الصحف القدمية والوثائق، وهذا هو أسلويب يف التأريخ املرسحي 

والعريب  املرصي  املرسح  تاريخ  كتابة  إعادة  يف  مرشوعي  وفق 

ألدق  الجديدة  االكتشافات  عىل  تعتمد  علمية  بصورة  وتوثيقه 

التفاصيل، التي مل ُتنرش من قبل! وبناًء عىل ذلك سيقرأ القارئ 

الجمعية منذ نشأتها عام 1913  تاريخ هذه  تفاصيل كثرية عن 

إىل أن أصيبت بالضعف واإلهامل عام 1948.

البداية
كانت الحياة املرسحية يف مرص عام 1913، تتمثل يف جهود ثالث 

وفرقة  حجازي،  سالمة  الشيخ  فرقة  هي:  كربى،  احرتافية  فرق 

هذا  الظهور!  يف  بدأت  التي  عكاشة  أوالد  وفرقة  أبيض،  جورج 

بجانب الفرق االحرتافية الصغرى غري املنتظمة مثل: فرقة سليم 

عطا الله وشقيقه أمني عطا الله، وفرقة عزيز عيد، وفرقة الشيح 

العروض  يف  فتمثل  الهواة،  نشاط  أما  إلخ.   .. الشامي  أحمد 

الخريية.  الجمعيات  احتفاالت  يف  ُتعرض  كانت  التي  املرسحية 

كان غري مقبول ألنه غري مدروس، فنرشت  الهواة هذا،  ونشاط 

سيد عيل إسامعيل

)1( والسينما  التمثيل  أنصار  جمعية  بدايات 

الجمعية؟! بدأت  كيف 

[ نوافذ]]

أول أعضاء لجمعية أنصار التمثيل عام 1913
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يف يوليو 1913 جريدة »الوطن« رأيها فيه، قائلة:

» يف هذا البلد اليوم نهضة رشيفة، تدل عىل روح تقدم جديدة 

ما  أو  النهضة.  هذه  يف  يسريون  كيف  يعلمون  القوم  أن  لو 

الغرض الرشيف الذي يجب أن يتوخى فيها. نعني بذلك النهضة 

التمثيلية القامئة بني ظهرانينا اليوم. تلك التي زّج البعض أنفسهم 

التمثيل إساءة يجب  بني مثرييها، فضلوا السبيل وأساءوا إىل فن 

إال ونسمع  يوم  األمة عليها حساباً عسرياً. ال مييض  أن تحاسبهم 

أو نقرأ أن الجمعية الفالنية ستقيم ليلة زاهرة، متثل فيها رواية 

أراد  فئة  غري  الجمعية  وما  للرذائل.  مقبحة  لألخالق  مهذبة 

اساًم  أنفسهم  عىل  فأطلقوا  الُطرق،  أقرب  من  التكسب  أفرادها 

ابن ساعته. وال اعرتاض لنا عىل ذلك لو أنهم يصدقون، ولو  هو 

الجمعيات  هذه  أفراد  ولكن  ويعلنون.  يقولون  الذي  ربع  يف 

حرض  ما  وإذا  لياليهم،  تذاكر  توزيع  يف  بجد  يعملون  الوهمية 

رؤيته  من  تنفر  ما  رأوا  أو  متثياًل.  يجدوا  مل  املرسح  إىل  الناس 

يتخذون  فالقوم  اآلذان.  سامعه  لدى  تروع  ما  وسمعوا  العيون، 

املشاهدون  منه  يتعلم  ما  متثيل  يف  منهم  رغبة  ال  الليايل  هذه 

دروساً؛ ولكن بغية الحصول عىل الدرهم والدينار، ولو جاء بعد 

عندنا  القامئة  الجمعيات  عدد  يف  يتأمل  والذي  الطوفان.  ذلك 

ندري  ولسنا  الفن.  وتأخر  لكرثتها  يعجب  القبيل،  هذا  من  اآلن 

تتدارك  متى  أخرى  بعبارة  أو  املفسدين،  أولئك  تيار  يقف  متى 

الحكومة أمر هذه الفوىض فتعمل عىل مالشاتها. األمة يف حاجة 

يتخذ  أخالقها، وهو يف غنى عن كل دعي،  يهذب من  إىل متثيل 

التمثيل صناعة عن طيش وجهل به«.

املدرس  الرحيم«  عبد  »محمد  األستاذ  ظهر  الوقت  هذا  يف 

رضورة  إىل  األمة  وتنبيه  مرص،  يف  التمثيل  ترقية  غرضها  جمعية 

االهتامم بهذا الفن الجميل وتعضيده. وقد انضم إىل هذا الفريق 

الجمعية  هذه  تكوين  عىل  واتفقوا  املتعلمني  الشبان  من  كثري 

قانون  ُوضع  وقد  بالقاهرة«.  التمثيل  أنصار  »جمعية  وتسميتها 

الجمعية وفيه رشوط القبول بها ونظامها وينحرص برنامج أعامل 

الجمعية فيام ييل:

املحارضات  وإلقاء  واملقاالت  الكتب  ونرش  وتأليف  ترجمة   -  1

األخذ  إىل  عنايتها  وتوجه  التمثيل  فوائد  إىل  األمة  تنبه  التي 

بنارصه.

عىل  التمثيل  طرق  ترشح  التي  الكتب  وتأليف  ترجمة   -  ٢

اختالفها.

حوادث  من  موضوعاتها  مستنبطة  متثيلية  روايات  تأليف   -  3

العربية  األمة  أو  تاريخ مرص  من  أو  الحارضة  االجتامعية  هيئتنا 

أو غريها.

4 - تحضري موضوعات الروايات األجنبية التي ميكن تطبيقها عىل 

األحوال املرصية.

5 - ترجمة خري الروايات األجنبية إىل اللغة العربية عىل رشط أن 

يشمل ذلك كله مغاز ذات عرب وعظات تفيد املجتمع املرصي.

وتأليف  التمثيل  عىل  الجمعية  أعضاء  من  الراغبني  تدريب   -  6

فرقة منهم تقوم بتمثيل ما تقر الجمعية متثيله من الروايات.

املؤلفني  وانتقاد  وتشجيع  التمثيلية  الروايات  يف  البحث   -  7

واملرتجمني واملمثلني.

8 - السعي إىل إنشاء مجمع متثييل عام.

الجمعية  أعضاء  خرية  من  تسعة  من  مؤلفة  لجنة  انتخبت  وقد 

املدرسة السعيدية
باملدرسة السعيدية – وشقيق القصاص »محمود طاهر الشني« - 

وبدأ محمد يلفت األنظار من خالل اهتاممه باملرسح الذي ارتبط 

حوله  التف  زينب  السيدة  حّي  ويف  إنجلرتا.  إىل  بعثته  أثناء  به 

بعض هواة التمثيل، وقرروا تكوين جمعية لهواة التمثيل، أطلقوا 

األسامء  هذه  تضم  وكانت  التمثيل«،  أنصار  »جمعية  اسم  عليها 

حسني  املنعم،  عبد  إسامعيل  رمزي،  إبراهيم  لها:  تكوين  أول  يف 

الرحيم، سليامن نجيب، شفيق منصور، أحمد  فتوح، محمد عبد 

صادق عفيفي، محمد تيمور، فؤاد قطبي، عبد الله فكري أباظة، 

مصطفى غزالن، أحمد رامي، أحمد صادق، محمد عبد القدوس، 

الله  عبد  حمودة،  مصطفى  فواز،  أحمد  مراد،  محمود  حمدي، 

سالمة، محمود فهمي، عبد الحميد الرشيف، إبراهيم صبحي.

وعندما استقر األمر للجمعية، وتم انتخاب »محمد عبد الرحيم« 

يف   - عنها  باإلعالن  فتوح«  »حسني  سكرتريها  قام  لها،  رئيساً 

جريدة »مرص«، أبريل 1914 - قائاًل تحت عنوان »جمعية أنصار 

التمثيل يف مرص إىل  التي الزمت  الحالة  بالقاهرة«: »إن  التمثيل 

آخر. ومرور  ثم ينحط طوراً  النهوض  النزل طوراً، وإىل األخذ يف 

قوم  أيدي  بني  يتقلب  البلد  هذا  والتمثيل يف  قرن  ربع  من  أكرث 

له  املطلوبة  الدرجة  إىل  به  النهوض  من  كثرية  ألسباب  يعجزون 

بدأ  الحارضة  األيام  يف  التمثيل  أن  عن  النظر  بغض  الكامل،  من 

يسري إىل الرقي نوعاً ما، مبا يبذله بعض رجاله من الجهد يف هذا 

بذلك  وهو  والضعف.  الطفولية  دور  يف  يزال  ال  فإنه  السبيل، 

الشبان  من  فريقاً  حدا  ذلك  كل  واملعونة.  املؤازرة  إىل  حاجة  يف 

والطبيب  وامُلريب  الحقوقي  وبينهم  وأوروبا  مبرص  املتعلمني 

تأليف  يف  التفكر  عىل  الشاعر  أو  والكاتب  واملرتجم  واملهندس 
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وأفاضلهم للقيام بأعامل الجمعية، والعمل عىل تحقيق أغراضها. 

التمثيل،  فن  كتاب جليل يف  ترجمة  اللجنة يف  أخذت هذه  وقد 

التمثيل  أغراض  يف  محارضات  بإلقاء  أعضائها  من  فريقاً  وكلفت 

املحارضات  هذه  إلقاء  موعد  عن  وسيعلن  االجتامعية.  وفوائده 

لهذه  وقتياً  مركزاً  بالقاهرة  الحكومة  موظفي  نادي  واتخذ  بعد. 

بالتوفيق  عملنا  يف  يؤيدنا  أن  الله  نسأل  ولجنتها.  الجمعية 

والنجاح. ]توقيع[ سكرتري الجمعية »حسني فتوح««.

الجمعية محاضرات 
املرسحية  املحارضات  خالل  من  جلياً،  يظهر  الجمعية  نشاط  بدأ 

مقّر  يف  الرحيم«  عبد  »محمد  الجمعية  رئيس  ألقاها  التي 

بالعتبة  عيل  محمد  شارع  يف  الحكومة  موظفي  بنادي  الجمعية 

الهواة  من  املرسحيني  أشهر  معها  تفاعل  والتي  الخرضاء، 

وكان  البّناء.  والحوار  والنقد  بالنقاش  فيها  وأسهموا  واملحرتفني، 

عنوان املحارضة األوىل »التمثيل عند اليونان والرومان«، وألقاها 

مساء؛  السابعة  يف   1914 أبريل   15 يوم  الرحيم  عبد  محمد 

للجمعية!  رسمي  نشاط  أول  يف  مرسحية  محارضة  أول  بوصفها 

أما املحارضة الثانية، فكانت بعنوان »املرأة املسلمة عىل مسارح 

 .1914 أبريل   ٢٢ يوم  مساء  الجمعية  رئيس  وألقاها  التمثيل«، 

ومجلة  »مرص«،  جريدة  مثل   – املعارصة  الصحف  نرشت  وقد 

من  فيهام  دار  وما  املحارضتني،  هاتني  تفاصيل  بعض   - »الهالل« 

نقاش علمي وفني، نستطيع تلخيصه فيام ييل:

حرض من الجمهور كثري من أهل األدب ورجال الصحافة وغريهم، 

انقضاء  بعد  أوروبا  حالة  بوصف  محارضته  الخطيب  وافتتح 

الجهل إىل أن  تائهة يف غياهب  أنها بقيت  الرومان، وكيف  دولة 

حيث  والكنائس؛  األديرة  نوافذ  من  واألدب  العلم  أنوار  ظهرت 

رأى القساوسة والرهبان أن يزيدوا نفوذهم عىل العامة بواسطة 

املسارح  فأنشأوا  اليونان،  قدماء  يفعله  كان  مبا  اقتداء  التمثيل، 

الكنائس، ومثلوا فيها مرسحيات مقتبسة عن األسفار  إىل جانب 

الدينية. وبعد أن وصف املحارض هذه املسارح بقوله إنها عبارة 

الجحيم،  أهل  عليها  ميثل  السفىل  طبقات:  ثالث  ذي  مدرج  عن 

التمثيل  لبث  وقد  الجنة.  لسكان  والعليا  الدنيا،  والوسطى ألهل 

الديني  مجراه  عن  أخرجه  حتى  أربعة،  أو  قرون  ثالثة  نحو 

امليالدي،  العارش  القرن  بداية  يف  الُكّتاب  من  جامعة  التقليدي 

من  مشهداً  ومّثل  املحارض  وقام  العلوم.  نهضة  عرص  إىل  وصواًل 

آخر ملؤلف مرسحي من  الرهبان، ومشهداً  مرسحية وضعها أحد 

القرن العارش امليالدي كأمثلة عملية ملا يقول.

»عبد  األستاذ  بتقديم  الجمعية  سكرتري  فتوح  حسني  قام  ثم 

الرحمن رشدي«، وهو الشاب املحامي الذي شارك جورج أبيض 

يف التمثيل زمناً ما، فقال ما فحواه: »إنه عشق التمثيل منذ كان 

صبياً وطاملا اشتاق إىل أن يشتغل به؛ ولكن منعه عن إمتام غرضه 

قال:  أبيض!  جورج  قبل  منحطاً  سافاًل  كان  املمثلني  فريق  أن 

العمل قصدته ووضعت يدي يف يده غري مباٍل  فلام توىل جورج 

بتعنيف إخواين يب، وال ابتعادي عن أعّز الناس إيّل - وهي والديت 

املحاماة  يف  العمل  أو  التوظف  من  حرماين  وال  أشهر.  ثالثة   -

األوروبيني،  التمثيل عند غري  تكلم عن  ثم  أحمل شهادتها.  التي 

فاستشهد من بحٍث للكاتب النقادة »إميل فاجيه« عىل أن أهل 

الهند كانوا يشتغلون بالتمثيل الراقي قبل أوروبا«.

املالية  - املوظف يف وزارة  الحديث »حلمي مسعود«  وأعقبه يف 

– فقال: »إن علامء اآلثار أثبتوا أن قدماء املرصيني عرفوا التمثيل 

»حسني  الصيديل  وتكلم  القدمية«.  املدنية  أمم  من  غريهم  قبل 

يكون  وكيف  التمثيل،  هو  وما  التمثيل،  من  الغرض  عن  قدري« 

أن  عىل  الخطيبني  وافقت  وأن  »إنني  قال:  ثم  الحقيقي،  املمثل 

الرشقيني اشتغلوا بالتمثيل؛ ولكن أرد عليهام بأن القوم مل يحسنوا 

أحدهم  قول  فند  ثم  الغربيون.  فعل  كام  وترقيتها،  الصناعة 

يستحقون  أهله  إن  قائاًل:  املاضية؛  األيام  يف  التمثيل  عن سقوط 

لهم. وبعد  املجموع  احتقار  ملثابرتهم عىل عملهم، مع  اإلعجاب 

بعض  ومّثل  املاضية،  األيام  يف  التمثيل  سقوط  أسباب  أبان  أن 

حركات ممثلينا الذين لعبوا عىل املرسح منذ عرشين سنة، ومام 

قام بتمثيله دور امتحان تلميذ كسول، ودور حشاش. فربهن يف 

الدورين عىل معرفته التامة بهذا الفن. وختم كالمه بقوله: إنه ال 

ميكن ترقية التمثيل املرصي إال إذا كان القامئون به من املرصيني 

رجااًل ونساء. وقال »إنه من العيب أن نرى نساء املسلمني يذهنب 

وإذا  أديب.  فن  بأرقى  يشتغلن  وال  ويرقصن،  الفسوق،  بيوت  إىل 

فلننتق  ممثالت،  ليكن  متعلامت  بنات  إيجاد  علينا  يتعذر  كان 

وهي  السجائر،  أعقاب  جامعات  ]أي  »الصبارص«  جامعات  من 

نربيها  فئة  واملترشدون[  املتسولون  بها  يقوم  كان  قدمية،  مهنة 

إن  الجمعية  أعضاء  أحد  عليه  فرد  نريد.  ما  بها  لنا  يتم  حتى 

املرأة  بوقوف  تسمح  ال  وعاداتها،  للبلد  اإلسالمية  الرشيعة 

املرصية عىل املرسح بأي حال.

املشهور  املرسحي  والكاتب   - الجمعية  عضو  الحوار  يف  وتدخل 

فعرض  الزراعة  نظارة  يف  املوظف  رمزي«  »إبراهيم   - بعد  فيام 

الشعور  إلحياء  منه  يقصد  وما  التمثيل،  ترقية  عن  أسئلة  جملة 

يف  املحرر  حمدي«  الحميد  »عبد  حرضة  عليه  فرد  والقومية. 

املرصيات  النساء  مسألة  عن  الكالم  وتناول  »مرص«،  جريدة 

نرتكه  أن  ويجب  ألوانه  سابق  املوضوع  »إن  فقال:  والتمثيل 

للتطور الزمني. وال رضر من االتكال عىل السوريات مؤقتاً حتى 

تستعد املرصيات له«.


