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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الرابعة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

نصوص أزمة  توجد  ال  مسرحيون: 
المشكلة هي  اإلنتاج  جهات  ..تحزيات 

الغوري.. فرقة 
وجماليات
الشعيب المسرح 
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الثقافة قصور 

ببورسعيد  حلمك«  »إبدأ  مشروع  فعاليات  تطلق 

الدخول« »يستأذن 
سوهاج  ثقافة  قصر  مسرح  على 

األسفل«: »الدرك  مسرحية  مخرج 
المتناقضة ومشاعره  اإلنسان  داخل  النفسية  التحوالت  يناقش  العرض 

الغنايم« »فرقة 
لبيك«  وال  شبيك  »ال  تقدم 

إعداد: أحمد زيدان

تقدمه  الذى  الجديد  املرسحى  املوسم  إطار  ىف 

سوهاج،  ثقافة  بفرع  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 

قرص  قدم  الفنية،  للشئون  املركزية  اإلدارة  وتنظمه 

ثقافة سوهاج العرض املرسحي “يستأذن الدخول”، 

نبيل،  وكاترين  محمود  وبّسام  سمري  أحمد  متثيل 

ألن،  تأليف وودي  بكر مظهر، ومن  أبو  سنوغرافيا 

دراماتورج وإخراج طارق عبده سّلم.

الدخول”  “يستأذن  العرض  الرتيودراما  يتناول 

حيث  ساذج،  هزيل  ساخر  بشكل  “املوت”  ماهية 

نات”  “السيد  منزل  يف  املرسحية  أحداث  تدور 

شخصية  بظهور  لُيفاجأ  وإجتامعياً  نفسياً  الوحيد 

املوت ليقبض روحه، وبعد نزاع هزيل لرفض املوت 

يخدعه بسذاجة بعقد صفقة للعب الكونكان )لعبة 

ورق( مقابل منحه يوم إضايف، نكتشف أثناء اللعب 

للسيد  العميقة  واإلجتامعية  النفسية  الرصاعات 

نات، وبعد ربحه يوم إضايف ُيفاجأ بتحول شخصية 
عليه  الضغط  خلل  من  باإلنتحار  ليقنعه  “املوت” 
من  تنقذه  الجميلة  ذكرياته  تتدخل  وهنا  نفسياً، 
كل هذا، لنكتشف أن كل أحداث املرسحية ما هي 

إال هلوس وإضطرابات فكرية ونفسية من خياالته 

،إثر مرضه النفيس العميق ليعود لعزلته مرة اخرى 

ثم إىل هلوسه من جديد.

املرسحي  العرض  الغنايم  ثقافة  قرص  فرقة  قدمت 

اإلدارة  إنتاج  من  والعرض  لبيك”  وال  شبيك  “ال 

أحمد  الفنان  برئاسة  الفنية  للشئون  املركزية 

أشعار  حامد،  متوىل  تأليف  العرض  الشافعى، 

محمد  محمد  وألحان  موسيقي  زيد،  أبو  محمد 

وملبس  ديكور  نرص،  خالد  واستعراضات  فرغيل، 

عبدالله حامد، إخراج ضياء املطريي.

الشابة ويروي  الفنية  املواهب  متثيل مجموعة من 

العودة إىل املصباح  العفريت  ابن هيام  قرار ليشع 

نظراً  االرض  ىف  البرش  وسوسة  ىف  فشل  بعدما 

إىل  يذهب  ان  فيقرر  الحارة،  ىف  الفساد  النتشار 

يرجعه  ان  منه  ويطلب  الحارة  سكان  احد  مربوك 

النه سوف  صفقة  مربوك  معه  فيعقد  القمقم،  اىل 

العفريت  فيوافق  الحارة  أهل  من  أخلق  يصلح 

فإذا  الصفقة،  إلكامل  يوم   ٣٠ مدة  إعطائه  برشط 

العفريت ملك يديه وإذا فشل  نجح مربوك أصبح 

مهجور،  رسداب  ىف  العفريت  يحبسه  فسوف 

لدعوة  الحارة  اهل  ويستجيب  األحداث  وتتواىل 

كبري  مادى  مكسب  ورائها  من  وأن  خاصة  مربوك، 

، اعتقادا منهم انهم سوف يستغلون طيبة مربوك، 

الطيبة إىل رشاسه وتسلط من  ولكن تحولت هذه 

قد  أنهم  وإعلن  ضده  بالثورة  مربوك، فيقومون 

القوة  او  بالنقود  وليس  أنفسهم  داخل  من  تغريوا 

الجربية.

يستعد املخرج حسام قشوة، لعرض مرسحية »الدرك 
الرويس  للكاتب  »الحضيض«  مرسحية  عن  األسفل« 
أحمد  دراماتورج  السادات،  لفرقة  جوريك،  مكسيم 
درويش،  وليد  إضاءة  فريد،  محمد  ديكور  عصام، 

مخرج منفذ محمد املرصي.
وقال: إن أحداث املرسحية تبدأ بصالة انتظار يف أحد 
املطارات، يظهر بها مجموعة من االشخاص املنتظرين 
بانتظار  أنهم  نعرف  األحداث  تعاقب  ومع  رحلتهم 
شخص يدعي »لوكا« لديه جميع أوراقهم، وهو الذي 

سريافقهم يف تلك الرحلة إىل املدينة الفاضلة.
وأضاف: تظهر ملحظة غريبة أنهم جميًعا ال يذكرون 
فيبدأون  ذلك،  فعلوا  متي  أو  املطار  إىل  قدموا  كيف 
إىل  املنظر  يتغري  بخطوة وهنا  األحداث خطوة  بتذكر 
البدروم الذي تسكنه الشخصيات والذي يقع بالعقار 
»فاسيليسيا«،  وزوجته  »كوستليوف«  ميلكه  الذي 
الجوانب  متثل  الشخصيات  من  املجموعة  وهذه 
تعاملهم  وطريقة  البرشية  للنفس  املختلفة  واألوجه 

مع املواقف اإلنسانية املختلفة.

سكن  عن  يبحث  سبيل  كعابر  »لوكا«  يظهر  وتابع: 
الحياة  صورة  وعن  فاضلة،  مدينة  عن  ويحادثهم 
منهم،  كل  بها  يتمتع  أن  املمكن  من  التي  املثالية 
الوصول  طريق  يعرف  الذي  الوحيد  أنه  يخربهم  كام 
بتلك  كيفية معرفته  زائفة عن  اليها من خلل حكاية 
املدينة ويطلب منهم املال إلنجاز هذا االمر. وأردف: 
عيد  ليلة  موعد  لهم  ويحدد  »لوكا«  يرحل  بعدها 
امليلد كموعد للسفر لكن يف تلك الليلة وبعد أن نام 
الجميع، يصل اليوشكا )طفل مرشد يرتاد املكان كثريا( 

ويلتقي باملمثل وهو يف حالة من الذعر وتحت ضغط 

»لوكا«  مع  تأمر  بأنه  »اليوشكا«  يعرتف  املمثل  من 

التحايل  طريق  عن  أموالهم  املساكني  هؤالء  لسلب 

»لوكا«  عرف  أن  بعد  الفاضلة  املدينة  بقصة  عليهم 

لحاميتهم  حل  املمثل  يجد  ومل  منهم،  فرد  كل  قصة 

من تلك الصدمة التي ستحطمهم جميعا سوي حرقهم 

منذ  املجموعة  تلك  أن  فنكتشف  معهم  وهو  جميعا 

لحظة ظهورها عىل املرسح مل تكن سوى أشباح.

يناقشها  التي  األساسية  الفكرة  أن  إىل  قشوة،  وأشار 

مكانه  يف  واقفا  اإلنسان  ظل  إذا  أنه  هي  العرض 

الذي  املخلص  ذلك  ومنتظرا  مشكلته  من  مختبئأ 

إىل  به  ويصعد  األسفل  الدرك  من  لينتشله  سيأيت 

الجنة ويكون عىل استعداد تام لقضاء كل أيام حياته 

إىل  الحال  به  ينتهي  فسوف  تلك  االنتظار  حالة  يف 

التحطم، كام يناقش العرض التحوالت النفسية داخل 

اإلنسان ما بني املشاعر املتناقضة.

ياسمني عباس

د.  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  أطلقت 
أحمد عواض أوىل فعاليات مرشوع “أبدأ حلمك”، 
نائب  عطوه  هشام  الفنان  عليه  يرشف  والذى 
للشئون  املركزية  اإلدارة  وتنفذه  الهيئة  رئيس 
ثقافة  بقرص  الشافعى  أحمد  الفنان  برئاسة  الفنية 
بكلمة  االفتتاحى  اللقاء  بدأ  حيث  بورسعيد، 
ورحب  للمرشوع  الفني  املدير  طه  أحمد  للمخرج 
الورش  ىف  التوفيق  لهم  متمنيآ  بالدارسني  فيها 
الفنية بالربنامج، وأكد لهم عىل أهمية تلك الورش 
القصوي منها لصقل موهبتهم،  ورضورة االستفادة 
بينام قام الدكتور عمرو األرشف بتدريب املشاركني 
العمل  عنارص  اهم  كأحد  السينوغرافيا  عىل 

للشئون  املركزية  اإلدارة  رئيس  بحضور   املرسحي، 

الفنية، والفنان أحمد أبو عمرية، واملوسيقار أحمد 

حمدي رؤوف.

يستهدف  حلمك  ابدأ  مرشوع  أن  بالذكر  الجدير 

املرسح  فنون  عىل  األقاليم  شباب  تدريب 

املرتبطة  املختلفة  الفنون  ىف  املوهوبني  وإكتشاف 

وكان  باإلقليم،  الشامل  املمثل  وإعداد  باملرسح 

عدد املتقدمني للمرشوع مبحافظة بورسعيد تجاوز 

500 متقدم عرب استيفاء استامرات التقديم الورقية 

بلقاء  اللجنة  أعامل  استكامل  ويتم  واإللكرتونية، 

كل املتقدمني عىل مدار شهر يونيه الجاري.
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واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفنى  البيت  رئيس  كشف 

التطويرات  وأهم  يونيه  شهر  خطة  عن  عبده  عادل  د. 

القومى وسريك 15 مايو فقال  بالسريك  الخاصة  والتحديثات 

الزناىت” عىل  بنت  “تغريبة  يستمر عرض  يونيه  “خلل شهر 

من  والسبت  والجمعة  الخميس  أيام  جاهني  صلح  قاعة 

الحميد  عبد  بكرى  تأليف  زين  منار  للمخرجة  أسبوع  كل 

أسامة  د.  بقيادة  الشعبية  للموسيقى  القومية  الفرقة  إنتاج 

القصة  الهللية،  السرية  من  مستوحى  عرض  وهو  زغلول، 

املشهورة بني أبو زيد الهليل والزنايت خليفة والرصاع بينهام، 

املرسحية بطولة كل من فاطمة عادل، محمد حفظي، أحمد 

ميدو  يحيي،  أحمد  أحمد عصمت، سارة مصطفى،  شومان، 

ادم، عبد الباري سعد، محمد علء، هدي عبد العزيز، هاين 

سليامن،  هبة  العمرويس،  نادين  مهدي،  أحمد  الهادي،  عبد 

كريوجراف، مناضل عنرت، موسيقي وألحان هاين عبد النارص، 

نايل،  نهاد  مساعدين،  مخرجني  األرشف،  عمرو  سينوغراغيا 

سلمي محمد، محمود علء، مخرج منفذ: محمد أرشف.

“عىل  العرائس  عرض  البالون  مرسح  خشبة  عىل  يقدم  كام 

حسن  إخراج   18 تحت  لفرقة  حرامى”  واألربعني  بابا 

أسبوع  كل  من  والسبت  والجمعة  الخميس   أيام  الرشيف 

واألربعني  بابا  »عىل  مرسحية  السادسة،  الساعة  متام  ىف 

حرامي« أشعار محمد الزناىت، وألحان محمد رؤوف، وتوزيع 

مصطفى،  لهند  ديكور  وتصميم  صفوت،  كرم  موسيقى 

املنعم  عبد  وإعداد  بكار،  فوزى  محمد  عرائس  تصميم 

متميز  مجموعة  ومشاركة  الرشيف،  حسن  وإخراج  محمد، 

من العبى العرائس، وأداء حرىك لعامد عبد العظيم، وهشام 

بكار،  فوزى  ومحمد  نور،  وباسم  نوفل،  ومحمد  إبراهيم، 

وأحمد صالح، وحمزة خاطر، ورشا جمي«، وأداء صوىت لهبة 

السيد، حمزة خاطر، وأحمد شومان، ومحمد  محمد، ووفاء 

جاد، ونور الرشقاوى، وعامد عبد العظيم، وحسن الرشيف، 

املفرتسة  الوحوش  وفقرة  متنوعة  فقرات  بالعجوزة  القومى 

متام  ىف  يوميا  وذلك  الحلو  محمد  لوبا  العاملية  للمدربة 

مراعاة  مع  األربعاء  ماعدا  يوميا  والنصف  الثامنة  الساعة 

تطبيق كافة اإلجراءات الوقائية واالحرتازية

خلل  تجهيزها  الجارى  والعروض  الفنية  الخطة  عن  وأما 

الفرتة القادمة ذكر قائل »يتم التجهيز ملجموعة من العروض 

سامح  بطولة  »السندباد»  املرسحى  العرض  ومنها  املتميزة 

املدق»  »زقاق  املرسحى  العرض  إمام،  إسلم  إخراج  حسني 

العرض  عبده،  عادل  إخراج  الصواف  محمد  وإعداد  تأليف 

العرض  دوارة،  عمرو  د.  إخراج  غجر»  بنت  »قمر  املرسحى 

املرسحى »سمك ىف ميه» تأليف محمد الطيب إخراج هشام 

سعد،  حسن  إخراج  رام»  »كهف  املرسحى  العرض  إبراهيم، 

محمد  الفنان  من  إهداء  بابا  عىل  لشخصية  صوىت  وأداء 

الصاوى.

الخميس والجمعة والسبت  أيام  البالون  ويقدم عىل مرسح 

ومداح»  »عاشق  املرسحى  العرض  أسبوع  كل  من  واألحد 

العزيز  عبد  سمرية  والفنانة  الكحلوى  أحمد  الفنان  بطولة 

ذىك،  الغنى  عبد  إخراج  مكرم  ومنري  ماهر  أحمد  والفنان 

يتناول العرض املرسحي الغنايئ االستعرايض “عاشق ومداح” 

كام  العظيم،  املرصي  التاريخ  عرب  وطنية  وحكايات  قصص 

كل  يف  اآلن  تحدث  التي  اإلنجازات  كل  عىل  الضوء  يسلط 

أيام  الشعبية  للفنون  رضا  فرقة  تقدم  كام  مرص،  ربوع 

املوافق  أسبوع  كل  من  واألحد  والسبت  والجمعة  الخميس 

السريك  يقدم  بينام  مساءا   التاسعة  الساعة  متام  ىف  وذلك 

فرق  تشهدها  واسعة  نشاط  حالة  عبده:  عادل 
واالستعراضية الشعبية  للفنون  الفىن  البيت 

بالعجوزة القومى  للسريك  تطويرات وتحديثات 
اكتوبر  و15 مايو وجمصة و6 
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مصطفى  د.  تأليف  املرصية»،  »شفيقه  املرسحى  العرض 

سليم إخراج محمد صابر، العرض املرسحى »خاتم سليامن» 

»كونشريتوا»  عرض  »مونيا»،  إبراهيم  حسن  إميان  إخراج 

إخراج انتصار عبد الفتاح كام ينظم البيت الفنى احتفاليتان 

القومى املرصى  السريك  إنشاء  عاما عىل  مبناسبة مرور ستني 

القومية  الفرقة  إنشاء  عىل  عاما  ستون  مرور  واحتفالية 

الفنية  العروض  تقديم  إعادة  إىل  باإلضافة  الشعبية  للفنون 

املرسحى  العرض  التاىل:  النحو  عىل  وهى  إنتاجها  السابق 

ولقاء  عادل  ميدو  بطولة  درويش”  ..سيد  الشعب  “فنان 

سويدان ورشا سامى وسيد جرب وإخراج أرشف عزب، العرض 

العرىب،  والوطن  مبرص  السريك  فنون  محبى  لكل  القبلة  هو 

لزاما  كان  األجيال  عرب  يتوارث  وتراث  عريق  تاريخ  من  له  ملا 

االنتهاء  تم  وقد  والفنية  التقنية  الكفاءة  ورفع  التطوير  علينا 

العرض،  لصالة  حديثة  ليد  إضاءة  وأجهزة  كنرتول  رشاء  منه 

املوفنيج  أجهزة  من  موجود  ماهو  لكل  صيانة  عمل  وتم 

وتم  فرتة،  منذ  العمل  متوقفه عن  كانت  التى  األجهزة  وباقى 

السريك إلضافة عنارص جديدة لفنون  رشاء شاشة عرض داخل 

السريك وكافة أشكال املتعة  البرصية أثناء تغري الفقرات،ورشاء 

معدات  إصلح  إىل  باإلضافة  فقرات  عرش  من  ألكرث  معدات 

ملا  ملبس  رشاء  تم  كام  الفقرات  ألولوية  وفقا  أخرى  فقرات 

يقرب من 27 فقرة  للسريك للتطوير ىف الشكل واملظهر العام 

البناوير  وصيانة  للسريك،  الخارجية  لإلعلنات  إضاءة  وتركيب 

وإصلح الرخام ورشاء كراىس جديدة للبناوير عدد 200 كرىس 

بأجود الخامات وتم رفع الكهنة واملخلفات من املكان ليصبح 

الئق بالجمهور والعاملني به وآمن 

مايو   15 سريك  أيضا  التحديثات  شملت  قائل«  واستطرد 

التعامل  لحرصنا عىل  أكتوبر ونظرا   6 وسريك جمصة وسريك 

قانون  وخصوصا  األمثل  بالشكل  بالدولة  القوانني  كافة  مع 

من  املوافقة  تم  لسنوات  استمرت  مناقشة  وبعد  الطفل 

غري  تدريبية  دورات  عمل  يتم  أن  عىل  املختصة  السلطة 

منظمة لألطفال عىل فنون السريك لتكون نواه للتدريب عىل 

ما  مواصلة  قادرة عىل  عنارص جديدة  وتقديم  السريك  فنون 

عنارص  وإضافة  السريك،  فناىن  من  السابقة  األجيال  قدمته 

الصبية  تحويل  طريق  عن  وذلك  الشباب  من  جديدة 

واألطفال الذين أمتوا السن القانوىن للعمل بنظام ال 11 شهر 

وحوافز عرض وهم 20 فنان لىك يتم تواصل األجيال بعد أن 

كانت أجورهم زهيدة.

الفقرات  تواكب  جديدة  فقرات  وتقديم  التطوير  إطار  وىف 

الفنية العاملية جارى حاليا االنتهاء من التعاقد مع فقرة كرة 

اعتبارا  وذلك  خطورة  واألكرث  واألصعب  األقوى  وهى  املوت 

من السنة املالية القادمة . 

رنا رأفت                                                                                                                          

ووائل  ناجى  مروة  بطولة  عبده»  وىس  »أملظ  املرسحى 

سميحة  القديرة  للفنانة  صوىت  أداء  العدل،  وحسن  الفشنى 

أيوب إخراج مازن الغرباوى، العرض املرسحى »لحظة حب» 

بطولة بهاء ثروت، إخراج يارس صادق، العرض املرسحى »أنا 

بابا  »عىل  املرسحى  العرض  لبيب،  صلح  إخراج  العريس» 

املرسحى  العرض  الرشيف،  حسن  إخراج  حرامى»  واألربعني 

وضياء  املنعم  عبد  مروة  بطولة  العجائب»  بلد  ىف  »أليس 

شفيق إخراج محسن رزق 

وتابع قائل »نظرا ألن فنون السريك تعتمد عىل اإلبهار ىف املقام 

األول وألن التطوير أساس املنافسة وحيث أن السريك القومى 
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الجميلة  الفنون  كلية  مع  بالتعاون  العراقيني  الفنانني  نقابة  نظمت 

النقد  أيقونة  عطية  )حسن  كتاب  توقيع  حفل  بابل،  جامعة  يف 

املرزوك  صباح  عامر  الدكتور  األكادمييني  للباحثني  املرسحي( 

والدكتور بشار عليوي، بحضور وكيل وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 

الكبري  الناقد  حرم  علم  عايدة  والدكتورة  جاسم،  عامد  األستاذ 

توفيق،  شيامء  الدكتورة  والناقدة  عطية،  حسن  الدكتور  الراحل 

الفنانني ونخب من املرسحيني  فضًل عن بعض أعضاء مجلس نقابة 

العراقيني واملهتمني بالشأن املرسحي من مثقفني وإعلميني.

يف بداية األمسية، ألقى نقيب الفنانني العراقيني الدكتور جبار جودي 

الحضور  بهذا  سعادته  عن  ومعرباً  الكرام،  بالضيوف  مرحباً  كلمته 

البهي يف فعالية مهمة يتم فيها اإلحتفاء مبنجز الراحل الكبري الدكتور 

عراقيني  ملؤلفني  مهم  بكتاب  الرائدة  مسريته  وتوثيق  عطية،  حسن 

أصلني من كلية الفنون الجميلة يف جامعة بابل، ومنوهاً عن روزنامة 

األيام  خلل  النقابة  موقع  يف  ستقام  التي  الفنية  باألنشطة  مليئة 

األنشطة  دميومة  عىل  للحفاظ  النقابة  مسؤولية  من  كجزء  القريبة، 

الفنية بعد انحسارها بسبب أزمة الجائحة املؤملة، جائحة كورونا مع 

التشديد عىل رضورة اإللتزام بالوسائل الوقائية. 

كلمته  واآلثار،  والسياحة  الثقافة  وزارة  وكيل  جاسم،  عامد  وألقى 

مشرياً إىل التطور الحاصل يف النقابة وطبيعة النشاط والحراك الذي 

تبذله النقابة وكوادرها، لريدفها بتقدميه باقة ورد إىل نقيب الفنانني 

الحراك  خدمة  يف  املميزة  لجهوده  جودي  جبار  الدكتور  العراقيني 

الثقايف. 

ناجي  سافرة  الدكتورة  الناقدة  أدارتها  التي  الجلسة  وتضمنت 

الدكتور  الراحل  الكبري  املرسحي  بحق  مرسحية  وشهادات  مداخلت 

حسن عطية، وعطاءاته الرثية يف خدمة حركة النقد واملرسح املرصي 

والعريب، ومواقفه النبيلة تجاه املرسح العراقي والعاملني فيه مبختلف 

متظهراتهم وكيف كان يحتضن املرسحيني العراقيني يف بيته العامر هو 

عقيل  الدكتور  الفنانون:  الشهادات  هذه  تقديم  يف  وشارك  وحرمه. 

والدكتور  نعيم،  عواطف  والدكتورة  خيون،  عزيز  واملخرج  مهدي، 

محمد حسني حبيب، والكاتب عيل عبد النبي الزيدي، وغريهم.

عىل  القامئني  إىل  بالشكر  علم  عايدة  الدكتورة  تقدمت  كلمتها  ويف 

وتاريخ  سرية  ضم  الذي  املرسحي«،  النقد  أيقونة  عطية  »حسن 

املرسحيني  من  لنخبة  متنوعة  وشهادات  الكبري  الراحل  وعطاءات 

ظل  يف  إنجازه  تم  التي  والكيفية  والعرب،  واملرصيني  العراقيني 

بقيام  األمسية   لتختتم  ميكن،  ما  بأرسع  وطباعته  كورونا  جائحة 

وعرفان  وفاء  من  عليه  انطوى  مبا  إصدارهام  بتوقيع  الكاتبني  قيام 

وتوثيق شامل أليقونة النقد املرسحي الراحل الدكتور حسن عطية.

وقال الدكتور عامر صباح املرزوك: »إن يكون املعلم أًبا هي مرحلة 

يف  أدرس  ليك  وجئت  وأمي  أيب  تركت  فعندما  كبرية،  ومسئولية 

مرص وجدت هنا يف مرص أيب »حسن عطية« وأمي »عايدة علم«، 

وأنا  ملرص  وجئت  تويف  قد  والدي  كان  الدكتوراه  ناقشت  فعندما 

يف  يقفان  من  هام  الثانية  وأمي  الثاين  أيب  وجدت  ولكن  منتكس 

ظهري، الدكتور حسن عطية الكلم عنه كثري فهو شخصية استثنائية، 

وصديق لطلبه، ورجل يحب الجميع«. 

حسن  دكتور  عن  الكلم  »أن  عليوي:  بشار  الدكتور  أوضح  فيام 

عن  كتاًبا  ننجز  وكيف  نبدأ  كيف  نفكر  بدأنا  طويًل،  وقًتا  يحتاج 

امُلعلم يف  الجميع وهو  البيضاء عىل  اليد  له  حسن عطية؟، فكانت 

املرسح، وتحدث قائًل »عندما تنجز كتاًبا أو دراسة عن شخص فقد 

تلجأ إىل الجانب التوثيقي«.

وتابع: »الدكتور حسن عطية علمة فارقة يف النقد املرسحي املرصي، 

وقال إننا كنا نحاول أن نبتعد عن الذاتية يف الكتاب، وحرصنا عىل 

هذا الجانب، وذكرنا يف الفصل الثاين عىل سبيل املثال الكلامت التي 

مثل:  العامل  عموم  ومن  وتونس  واملغرب  مرص  من  حقه  يف  قيلت 

»الفنان محمد صبحي والفنانة سميحة أيوب«، فيام تضمن الفصل 

األخري دراسات بالصور عنه، واختتم حديثه مؤكًدا أن الدكتور حسن 

عطية هو سفري الثقافة يف عموم العامل والوطن العريب«.

الحب  من  مزيد  عن  ت  عربَّ رقيقة  بكلامت  األمسية  واخُتتمت 

نقاد  من  نخبة  قدمها  عطية  حسن  الراحل  الكبري  للناقد  والوفاء 

الدكتور  العراقيني  الفنانني  نقيب  وقدم  وتلمذته.  ورفقائه  املرسح 

درع  توفيق  شيامء  والدكتورة  علم  عايدة  للدكتورة  جودي،  جبار 

النقابة وشهادات تقديرية.

ياسمني عباس

الندوة معربة عن فرحها وهي تحرض يف بغداد حفل استذكار زوجها 

يف  الرثي  العطاء  ذي  الفنان  عطية،  حسن  الناقد  املرصي  األكادميي 

والعريب  العراقي  املرسح  يف  وإسهاماته  والنقدي  الفني  الجانب 

عريب  مرسح  أجل  من  عليه  ويركز  يؤكده  كان  ما  وأبرز  والعاملي، 

الدكتورة شيامء توفيق يف تقديم صوراً من  هادف ورصني، لتعقبها 

دون  املرسحيني  لكل  ورعايته  الكبري  الناقد  وأبوية  روحية  عطاءات 

متييز مبهنية ومبدئية عالية. 

املرزوك  صباح  عامر  الدكتور  من  كل  تحدث  األمسية  نهاية  ويف 

كتابهام  تأليف  وظروف  أهداف  فكرة  عن  عليوي  بشار  والدكتور 

المسرحي« النقد  أيقونة  عطية  »حسن  كتاب  توقيع  حفل 
عليوي ود.بشار  المرزوك  صباح  د.عامر  للباحثني 
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جامعة  الجميلة  الفنون  كلية  يف  املرسحية  الفنون  قسم  استضاف 

قسم  ورئيس  املرزوك  عامر  الدكتور  الكلية  بعميد  متمثل   بابل 

الفنون املرسحية الدكتور امري هشام ، الدكتورة عايدة علم، أستاذة 

حلوان،  جامعة  اآلداب  بكلية  املرسحية  والتقنيات  السينوغرافيا 

تجاريب  خلل  من  »السينوغرافيا  بعنوان:  محارضة  إللقاء  وذلك 

الشخصية«.

الفنون  قسم  يف  التدريسية  ناجي،  حسني  فاتن  الدكتورة  وقدمت 

الدكتورة  قائلة:  العلمية،  ومنجزاتها  للضيفة  ذاتية  سرية  املرسحية، 

والتقنيات  السينوغرافيا  أستاذة  هي  علم  الوهاب  عبد  عايده 

جامعة  اآلداب  بكلية  األسبق  املرسح  فنون  قسم  ورئيس  املرسحية 

الدكتوراة من جامعة مدريد بأسبانيا،  حلوان، وحاصلة عىل شهادة 

ولها الكثري من املؤلفات العملية يف مجال تخصصها، ومنها: العزف 

عيل2013،  محمد  _سكينة  السينوغرافر  عن  السينغرافيا  اوتار  عىل 

وكتاب عاشق الفضاءات املفتوحة عن املخرج والسينوغرافر حسني 

التشكييل  الفنان  عن  السينوغرافيا  جامليات  وكتاب   ،2017 جمعة 

املهمة  دراساتها  إىل  إضافة   ،2018 العزيب  حسني  السينوغرافر 

منها:  عدة،  تحديات  واجه  املعارص  املرسح  يف  السينوغرافيا 

ديكتاورية املخرج.

تحسب  ال  املخرج  أن  إىل  علم،  عايدة  الدكتورة  وأشارت 

املمثلني  كل  وليس  بعض  مع  يحتاجها  لكن  ضده  الديكتاتورية 

أو  الديكور  مع  ينسجموا  ال  أحياًنا  الذين  الديكتاتورين  النجوم 

مصمم  نظر  وجهة  عن  تختلف  التي  أزياءه  بنفسه  فيختار  األزياء 

السينغوغرافيا أو مصمم األزياء أو مع النص نفسه.

وأوضحت الدكتورة عايدة علم، الفرق يف تصميم السينوغرافيا بني 

عروض القاعات والفضاءات املفتوحة والقاعات والفضاءات املغلقة، 

مؤكدة عىل العلقة اإلبداعية بني املخرج والسينوغراف عندما يكون 

هنالك احرتام لخصوصية عمل السينوغرافر.

وهذا  املصمم،  عمل  عن  منفصل  املخرج  عمل  أن  عىل  أكدت  كام 

ليس اليوم بل هو نتاج سنوات عدة، فمع الدوق سايكس مايننغن 

احرتافية  كمهنٍة  املخرج،  مهنة  بظهور  برشنا  فنان  أول  يعترب  الذي 

أن  الدوق  طالب  حيث  عامة،  بصورة  املرسح  يف  مستقلة  إبداعيٍة 

يكون هنالك مصمم للديكور منفصل عن عمل املخرج.

والتقنيات  السينوغرافيا  أستاذة  فاتن خلصت  للدكتورة  ووفقا 

املرسحية بكلية اآلداب جامعة حلوان، إىل أن السينوغراف يف جميع 

مراحل املرسح أحتل دوراً ال يقل أهمية عن دور املخرج واملؤلف 

واملمثل، منوهة بأنها ليست باملهمة البسيطة بل يجب مراعاة عدة 

نقاط فيها اخترصتها يف مراعاة حركة وإنسيابية املمثل بسهولة مع 

الديكور أو األزياء، حيث البد من مراعاة ذلك حتى ال يؤثر بصورة 

أداء املمثل بصورة  العمل املرسحي بصورة عامة، وعىل  سلبية عىل 

خاصة.

القسم  وأساتذة  العليا  الدراسات  طلبة  وخاصة  الحضور  أشاد  وقد 

واكتملت  علم،  عايدة  الدكتورة  قدمتها  التي  القيمة  باملحارضة 

هذه الجاملية إىل تعميق الحوار عرب جملة من املحاور والتساؤالت 

مبشاركة نخبة من الكتاب واملخرجني والباحثني واألساتذة املرسحيني 

»عايدة  الدكتورة  تكريم  تم  املحارضة  نهاية  ويف  بابل،  جامعة  يف 

علم« بدرع اإلبداع من كلية الفنون الجميلة جامعة بابل.

ياسمني عباس

وتجريبية  التشكيلية  واملخيلة  التشكييل  بني  املتوزعة  والكثرية 

مرسح  يف  دراسات  وكذلك  السينوغرافية،  والتقنيات  السينوغرافيا 

الطفل.

لدى  نجد  املحارضة  هذه  عن  فاتن  الدكتورة  حديث  خلل  ومن 

والدراسة،  الطرح  يف  التنوع  من  هائل  كم  علم،  عايدة  الدكتورة 

إىل  امتد  بل  والدراسة  البحث  عىل  للسينوغرافيا  حبها  يتوقف  ومل 

كونها مصممة السينوغرافيا يف عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة 

كمصممة  عملها  إىل  إضافة  الطليعة،  ومرسح  القومي  واملرسح 

املرسح  عىل  قدمت  لعروض  املرسحية  واألزياء  للديكور  ومنفذة 

القومي املرصي والعديد من املسارح اإلقليمية، وحصلت عىل عدة 

جوائز متميزة يف مجال التصميم والتنفيذ.

وتؤكد الدكتورة فاتن ان الدكتورة عايدة علم تحدثت، عن تجربتها 

يف مجال التصميم املرسحي املتنوع بني املسارح يف القاهرة ومسارح 

مع  العمل  يف  الوحيدة  تجربتها  إىل  أشارة  وكذلك  املرصي،  الصعيد 

للعمل  مخرج  الراحل  الدكتور  كان  حيث  عطية،  حسن  الدكتور 

ومصمم  املخرج  أن  وذكرت  للديكور،  مصممة  عايدة  والدكتورة 

الشخصية« تجاربي  خالل  من  »السينوغرافيا 
بابل بجامعة  عالم  لد.عايدة  محاضرة 
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هنا« »جنة 
للمسرح القومي  المركز  في 

القومي  المركز  يقيمها  التي  النقدية  الفعاليات  خالل  من 

ياسر  الفنان  برئاسة  الشعبية  والفنون  والموسيقى  للمسرح 

العرض  لمناقشة   ندوة  الماضي  األسبوع  المركز  أقام  صادق 

و  الحسيني  إبراهيم  النقاد  فيها  تحدث  المسرحي«جنة هنا« 

باسم صادق، وأدارتها الكاتبة نور الهدى عبد المنعم .«العرض 

بطولة  مجاهد،  سامح  الفنان  برئاسة  الغد  فرقة  إنتاج  من  

عبير الطوخي، هالة سرور، محمد دياب، تأليف صفاء البيلي، 

وإخراج محمد صابر. 

يقدمه  بما  سعادته  عن  الحسيني  إبراهيم  الكاتب  أعرب 

أهم  من  تعد  أنها  يرى  مسجلة  نقدية  ندوات  من   المركز 

الفعاليات وأرجع أهميتها إلي توفير مادة مسجلة حول لعمل 

يمكن الرجوع لها، وهو ما يفيد الباحثين علي مدي الزمان. 

لها  األسماء  وأن  مناسب،  اسم  هنا«  جنه   « الحسيني  قال 

اسمها  من  لها  ليس  »جنه«  أن  إلي  مشيرا  واضحة  دالالت 

يعيش  الذي  الواقع  في  شديدة  معاناة  تعاني  ألنها  نصيب 

معها  بتقصير  الوقت  طوال  البنت  تشعر  أضاف:   بداخلها. 

إلي  يدفعها  ما   وهو  تجاهه  والغضب  باالستياء  وتشعر 

سؤال األم.  قال إن  البنت علي قدر عال من الثقافة درست 

الفلسفة، باإلضافة إلي كونها شاعرة، وربط بينها  وبين مؤلفة 

النص قائال إن البنت لها نصيب من الشبه بالكاتبة، في إشارة 

وقد  أضاف:   .. الفلسفة  من  تخلو  ال  كتاباتها  معظم  ان  إلى 

وضعتنا أمام بنت تواجه المجتمع بغضب شديد لغياب األب 

الماضي  للتخلص من  السرير  تبيع  أن  تريد  وبالتالي  تعيشها، 

اإلناث  ختان  مثل  سلبية  وتقاليد  عادات  لها  يمثل  الذي 

الكتابة  أسلوب  عن  أما    . األب  وغياب  الجنسي  والتحرش 

الحسيني  رأي  فقد  بالفصحى  وليس  بالعامية  هي  ولماذا 

الفكرة  استيعاب  علي  كثيرا  المتلقي  ساعدت  العامية  أن 

في  الحال  هو  كما  وبسيط،    سهل  بشكل  معها  والتعايش 

البنات  صور  إلى  وأشار  زهدي،  لمي  الواقعي   الديكور  بناء 

في  تقع  التي  األب  وصورة  الغرفة،   جدران  علي  المشوهة 

أعلي نقطة منها ، وكأن األب شاهد علي األحداث 

أنها  مؤكدا  الطوخي  عبير  الفنانة  بأداء  الحسيني  أشاد  و 

، وأنها تعي ما تقول و تجيد فن  الدور كعادتها  أبدعت أداء 

بالفنانة  بأداء  أيضاً  أشاد  الكالم،  كما  تجيد قوة  الصمت كما 

القوي  لوال األداء  أنه  مضيفاً  الشابة هالة سرور. مؤكدا على 

والسند،  وكذلك القيمة، التي يمكن أن تكون األب  يمكن أن 

تكون الحبيب. 

وليس  مات،  أنه  تعلم  التي  وحدها  هي  »هنا«  األم  إن  قال 

عبير  الفنانة  »األم«  جملة  أن   إلى  وأشار  فعلي،  وجود  له 

الطوخي )احنا ما بيعيشلناش رجاله( تعني عدم وجود الرجل 

باستثناء  ربما   ، والزوج  األب  األسرة،  هذه  في  إطالقه  في 

عن  باالنفصال  إقناعها  الوقت  طوال  يحاول  الذي  شقيقها 

وقد  الزواج،  تريد  ال  ولكنها  بغيره،  واالقتران  الغائب  الزوج 

اضطرت أن تعيش هذه الكذبة بينها وبين نفسها حتي تقنع 

غياب  في  طبيعي  بشكل  تستمر  أن  يمكن  الحياة  أن  ابنتها 

األب.  

كأداة  السرير  استخدمت  الكاتبة  أن  إلى  الحسيني  أشار 

التي  االختباء  حالة  البنت  عذاب  عن  مقوالت  الستدعاء 

استيعاب  العامية ساعدت علي  الحسيين:  إبراهيم 
الفكرة والتفاعل معها

العرض فرص مشاهدة  يمنح  أن  أتمىن   : باسم صادق 
الخاطئة المفاهيم  التحرر من  واسعة ألنه يحرض علي 
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والتعبيرات،  واألداء  اإللقاء  حيث  من  الممثلتين  هاتين  من 

أيضاً  أشاد  كما  بالملل،  المتلقي  يصاب  أن  الممكن  من  كان 

العمل  بمشاهدة  يحظ  لم  أنه  موضحاً  دياب  محمد  بالفنان 

في وجوده .

للفنان  الشكر  صادق  باسم  المسرحي  والناقد  الكاتب  وجه 

سامح مجاهد مدير مسرح الغد علي الدور اإليجابي والفعال 

مسرح  خشبه  علي  وتقديمها  مهمة  عروض  نوعية  باختياره 

قدم  كما  الماضية،  السنوات  خلل  كبير  بنجاح  حظت  الغد 

الشكر لمديري الفرق المسرحية مشيرا إلى أنهم صنعوا حاله 

المصرية، غير مقتصرة على  المسارح  الزخم والوهج في  من 

أن  مؤكدا  أيضاً،  الخاص  القطاع  شملت  بل  الدولة،  مسرح 

ينعكس  ما  الدولة  للتنافس مع مسرح  هناك محاوالت جادة 

باإليجاب علي الحركة المسرحية.

الحسيني،  أثارها  التي  النقاط  من  كثير  في  صادق   واتفق 

للكاتبة صفاء  المهمة جدا  األعمال  العمل يعد من  أن  مؤكدا 

البيلي،  وأنه من األعمال التي أثارت جداًل كبيراً عند المتلقي 

والنقاد، ما يدل على  أهميته، وطالب أن يمنح العمل فرص 

المفاهيم  من  التحرر  علي  يحرض  ألنه   واسعة  مشاهدة 

يوجهها  وتساؤالت  محاكمات  من  يثيره   بما  الخاطئة،  

للمجتمع  الذي وضع »جنه« و«هنا« في أزمة كبيرة وجعلهم 

ضحايا.

للمخرج  متميزة  إخراجية  حالة  أمام  نحن  صادق:  أضاف 

ووصفه  تأمل،  حاله  في  دائماً  المتلقي  تضع  صابر،  محمد 

على  تحتوي  التي  الشائكة  النصوص  من  النص  الن  بالمغامر 

صراعات ونقاشات وتساؤالت وتحديات، تابع :  يتمثل نجاح 

في   ، ألحداثها  المضاد  المسرحية  عنوان  من  بداية  المخرج 

أن  خاصة  جدا،  موفقا  اختيارا  كان  الذي  للفنانين  اختياراته 

التي  تزوجت  السن متقارب، وان كان يدل علي معاناة األم 

في سن صغيرة جدا. 

قال  صادق إن محاولة تحطيم السرير أفضل من موت األم،  

ألنه يمثل عادات سلبية مؤثرة في المجتمع وفي حق المرأة.

أشاد صادق بتصميم األزياء لمي زهدي مشيراً إلي أن األلوان 

وكذلك  كبير  بشكل  الدرامية  الحالة  خدمت  واألسود  األبيض 

صابر قائل إن أعظم ما في الموضوع  أن المخرج ) مافردش 

وهالة  الطوخي  لعبير  الكاملة  المساحة  أعطي  و  عضلته( 

الفني،  باإلبداع  تمتلئ  تمثيلية  مباراة  للجمهور  ليقدما  سرور 

وهذا في حد ذاته نجاح كبير للمخرج.

تحليلهم  على  للنقاد  الشكر  صابر  محمد  المخرج  وجه 

بالفعل  أدرك  إنه  وقال  البناء،  ونقدهم  للعرض  اإليجابي 

في  صادق  باسم  الناقد  إليها  أشار  التي  السرير  وضعية  أن 

استخدم  أنه  و  للرؤية،  إعاقة  تشكل  االستعراضي  المشهد 

لتفادي ذلك، وهو ما أرجعه لطبيعة قاعة مسرح  السيلويت 

بتحريك  ذلك  عن  استعضنا  الصعيد  رحلة  في    : قال  الغد، 

الندوة  إن  بقوله  حديثه  واختتم  االستعراض،  أثناء  السرير 

القومي  للمركز  الشكر  ووجه  كمخرج،  له  إضافة  تشكل 

للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق.

بردود  سعادتها  عن  الطوخي  عبير  الفنانة  أعربت  بينما 

تجاه  مشاعرها  إن  وقالت  العمل  تجاه  اإليجابية  األفعال 

يستعرض  ألنه  آخر،  شخص  أي  عن  تماماً  مختلفة  العرض 

حاولت  أنها  و  ل)الختان(  األخرى  هي  األم  تعرضت  كيف 

في السياق الدرامي أن توضح في صمت ما حدث لها، علي 

استمرت  كما  استمرت   ولكنها  الفعل  لهذا  رفضها  من  الرغم 

في كذبها علي ابنتها حول حقيقة بعض األمور، ألنها تأمل أن 

تصل البنت إلي اعلي مرتبه تعليمية 

هنا«  »جنة  نص  أن  البيلي  صفاء  الكاتبة  قالت  الختام   وفي 

ذاتها  عن  تكتب  أنها  الكتابة  أثناء  تشعر  كانت  وإنها  يمثلها 

ابنتها  بأن  شعرت  ابنتها  مع  قرأته  عندما  وأنه  والدتها،  وعن 

تمثل جنة وأنها تمثل األم.. أضافت البيلي أن سعادتها تكمن 

من  شخصية  في  نفسه  رأي  العرض  شاهد  من  كل  أن  في 

من  كثيرا  في  تغيرات  احدث  العرض  أن  مؤكدة  شخصياته، 

الذين شاهدوا المسرحية .

محمود عبد العزيز

عائقا  كان  السرير  وضع  أن  إلي  وأشار  الديكور،  وبساطة 

لحركه الراقصين في أحد المشاهد االستعراضية و كان يجب 

النهاية  في  وتمنى  جماال،  المشهد  يزاداد  حتي  ذلك   إدراك 

التوفيق لكل صناع العمل.

للمسرح  القومي  المركز  رئيس  صادق  ياسر  الفنان  أما 

عقب  أتحدث  ما  نادرا  فقال:  الشعبية  والفنون  والموسيقى 

ألنه  بالحيرة  أصابني  بالتحديد  العرض  هذا  ولكن   ، ندوة  أي 

يمس المشاعر وقريب من وجدان المتلقي، مضيفاً أنه يشعر 

وكأن النص تجربة حياتية نابعة من الداخل، وأن العنوان«جنة 

هنا،  من  صناعية  جنة  ألنها  لألحداث،  جدا  مناسب  هنا« 

وليست جنة الخالق العظيم. وأكد أن األحداث الدرامية تؤكد 

محمد  بالمخرج  صادق  وأشاد  كاملة.  غير  أرضية  جنه  انها 

المخرج) مافردش عضالته( وأعطي  ياسر صادق: 
له الفنانني وهو ما يحسب  كاملة إلبداع  المساحة 

أكتب عن ذاتي أني  النص  كتابة  أثناء  البيلي:  شعرت  صفاء 

اإليجابية، والندوة تشكل إضافة لي النقاد على قراءاتهم  محمد صابر: أشكر 
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يف  العقيل  اإلغرتاب  »فلسفة  بعنوان  الدكتوراة  رسالة  مناقشة  تم 

وتضم  إسكندر،  أسعد خضري  الباحث  من  مقدمة  املرسحي«  النص 

علوم مرسحية  أستاذ  يوسف،  مهدي  عقيل  الدكتور  املناقشة  لجنة 

بكلية الفنون الجميلة جامعة بغداد )رئيًسا(، والدكتور رياض موىس 

بغداد  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  ونقد  أدب  أستاذ  سكران، 

)عضًوا(، والدكتور حارث حمزة الخفاجي، أستاذ مساعد أدب ونقد 

عبد  والدكتور حسن  )عضًوا(،  بغداد  الجميلة جامعة  الفنون  بكلية 

املنعم عبد املحسن، أستاذ أدب ونقد بكلية الفنون الجميلة جامعة 

البرصة )عضًوا(، والدكتورة غصون محمد عبد املطلب، أستاذ أدب 

ثائر  والدكتور  )عضًوا(،  بابل  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  ونقد 

بغداد  الجميلة جامعة  الفنون  بكلية  ونقد  أدب  أستاذ  كاظم،  بهاء 

انتظمت  نقاشية  بعد حوارات  من  الباحث  منحت  والتي  )مرشًفا(. 

وفق رشوط ومعايري أكادميية درجة الدكتوراة.

وجاءت رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحث كالتايل:

أواًل: مشكلة البحث والحاجة إليه: 

الفكرية  باملنظومة  العقيل،  لإلغرتاب  الفلسفي  الحيز  ُيعنى 

الدينية  بسياقاته  ربط  عرب  والنقدية،  اإلجرائية  والجاملية 

املنجز  يف  اإلجرائية  وآلياته  مبظاهره  والسيكولوجية،  واالجتامعية 

األوىل  الحالة  )الديني(  البرشي  التاريخ  ويدلل  والفني,  اإلبداعي 

)الفردوس(  األصيل  موطنه  )أدم( عن  أنفصال  عرب  العقيل  للغرتاب 

إىل األرض، وما رافقه من معاناة عقلية يف العزلة اإلنسانية، وغياب 

األول  اإلنسان  سؤال  ذلك  تىل  ثم  ومن  لوجوده،  الحقيقي  املعنى 

وعدم  للحياة،  الطبيعية  األحوال  من  والرعب  الخوف  مصادر  عن 

قدرة العقل عىل تجاوز موت الكائن البرشي , وانفصاله عن الحياة 

قد  الذي  مصريه،  عىل  عقلية  وحرية  أنساين  قلق  إذن  مثة  والعامل, 

يرتهن بالضياع والل جدوى حينا, وبالعزلة يف أحايني كثرية.

تتمثل يف طرح السؤال االيت: 

النص  يف  اإلجرائية  آلياته  أبرز  وما  العقيل؟  اإلغرتاب  فلسفة  ما 

املرسحي؟

وعليه أختار الباحث موضوع بحثه وحدده بعنوان: فلسفة اإلغرتاب 

العقيل يف النص املرسحي.

ثانيا: أهمية البحث: 

تتجىل أهمية البحث يف كونه يفيد: 

1 – النقاد والباحثون يف املؤسسات الفنية , واألكادميية املرسحية. 

2 – الباحثون يف علم االجتامع والنفس يف املؤسسات األكادميية. 

وآلياته  العقيل  اإلغرتاب  فلسفة  عن  الكشف  البحث:  هدف  ثالثا: 

اإلجرائية يف النص املرسحي.

تحديد املصطلحات: 

 :)philosophe( الفلسفة

لغوياً: لفظ معرب عن الكلمة اليونانية التي تعني حب الحكمة, إذ 

عن  الحكمة(،  )حب  للفلسفة هو  اللغوي  املعنى  أنَّ  املصادر  تشري 

املحب،  وتعني   )Philo( اإلغريقية  األصول  ذات  الكلمتني  طريق 

بالفيلسوف  ترتبط  بذلك  وهي  الحكمة  تعني  والتي   ،)Sofia(و

بوصفه محب للحكمة.

كلمة  نحت  من  أول  )فيثاغورس(  إن  عىل  املصادر  اكرث  وتشري 

فلسفة، إذ قال »لست حكياًم فأنَّ الحكمة ال تضاف لغري اآللهة ما 

أنا إالَّ محب للحكمة )فيلسوف(«.

و  ذاته،  والفيلسوف  بالعرص  الفلسفة  اصطلح  أرتبط  إصطلحاً: 

أقرتبت من املعاين الكربى للمعرفة التي تتساءل عن القضايا الكربى 

للكون , واإلنسان وما يرتبط بهام، فمن وجهة نظر )أفلطون( فأنَّها 

تستخدم  التي  الشاملة  الكلية  املعرفة  لتحصيل  الدائم  »السعي 

عرب  الراهن،  العرص  يف  بالغة  أهمية  العقيل  اإلغرتاب  أكتسب 

بعد  والسيام  الحضارة,  وأزمة  املجتمع  تعالج  التي  الدراسات 

والحروب  والفقر  الجوع  بسبب  باإلنسانية  لحقت  التي  الكوارث 

والضياع  بالقلق  شعوراً  اإلنسان  عند  الحروب  أنتجت  أذ  املدمرة, 

مع  العلقة  وأزمة  ذاته،  مع  الفرد  أزمة  أنها  الفردية,  والعزلة 

اإلجتامعية  األنظمة  بني  ما  تتأرجح  التي  أزمته  عن  فضًل  اآلخرين، 

محاور  من  العديد  العقيل  اإلغرتاب  فلسفة  شغلت  إذ  والدينية, 

بوصفها  والشعر,  والرواية  األدب  يف  والنقدية  األدبية  الدراسات 

للمنجز  املفهومية  إرتساماتها  يف  اإلغرتاب  مفاصل  تؤرش  فلسفة 

والدينية,  واإلجتامعية  السيكولوجية  سياقاتها  وفق  عىل  اإلبداعي 

واإلجرايئ  النظري  املهاد  والعلمية  الفلسفية  الطروحات  هيأت  إذ 

لتمفصلت تلك الفلسفة يف تطبيقاتها عىل النصوص املتنوعة, فكل 

مهيمنة  إغرتابية  فلسفة  حصيلة  أو  نتاج،  ميثل  هو  أديب  أو  فني 

سواء عىل مستوى اإلبداع )املؤلف(، أو عىل مستوى اإلنتاج )النص 

الفلسفي  الدرس  فأنَّ  التصور  هذا  وفق  وعىل  الفني(،  أو  األديب، 

التواشج  بفعل  النطاق  واسعة  مفهومات  يرسم  العقيل  لإلغرتاب 

ويشكل  املرسحي,  بالنص  يحيط  الذي  اإلغرتاب  لذلك  الجاميل 

الثقافية  , أو بأخر بفاعليته  مسارات معرفية ونقدية ترتبط بشكل 

واالجتامعية والسيكولوجية املتعالقة يف نسيجه الدرامي, فضل عن 

مضمونه الواقعي منه واملتخيل, مثة أذن إغرتاب عقيل, متشعب يف 

الجوانب  املتنوع  بطابعه  يرثي  فلسفي  مدار  يف  وكامن  موضوعاته 

التنافر  من  حالة  ليشكل  املرسحي,  النص  يف  واملوضوعية  الذاتية 

اإلجتامعية  والبنية  املرسحي  النص  يف  الشخصية  ذات  بني  والتضاد 

فلسفة  دراسة  إىل  اليوم  أحوجنا  وما  عنها,  ويغرتب  يوجهها  التي 

اإلجتامعية  املتغريات  ظل  يف  املرسحي  النص  يف  العقيل  اإلغرتاب 

البحث  مشكلة  فأنَّ  تقدم  ما  عىل  وبناءاً  الراهنة,  والسيكولوجية 

المسرحي« النص  في  العقلي  اإلغرتاب  »فلسفة 
إسكندر خضري  أسعد  الباحث  دكتوراة  رسالة 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 17 يونيو 2021العدد 545 العدد 07719 يونيو 2021العدد 719

11 [ متابعات]

العقل وسيلة لها, وتجعل الوصول إىل الحقيقة اسمى غاياتها«.

العلم  أنَّها   « بقوله  الفلسفة  تعريف  يف  ينطلق  فأنَّه  )أرسطو(  أما 

باألسباب القصوى, أو علم املوجودات مبا هو موجود«.

وأرشفها  منزلة,  اإلنسانية  الصناعات  »اعىل  أنَّها  )الكندي(  ويرى 

بقدر  بحقائقها  األشياء  علم  حدها:  التي  الفلسفة  صناعة  مرتبة 

ويف  الحق,  إصابة  علمه  يف  الفيلسوف  غرض  إلنَّ  اإلنسانية,  الطاقة 

عمله العمل بالحق«.

الفلسفة  يعرف  فأنَّه  أرسطو,  بعد  الثاين  املعلم  وهو  )الفارايب(  أما 

موجودة،  مباهي  باملوجودات  العلم  أنَّها  وماهيتها  حدها  »بأنَّ 

ويقسمها أقساماً , إما الهي وأما طبيعي وإما منطقي وإما ريايض«.

الوقوف عىل حقائق األشياء كلها  أنَّها  )ابن سينا( بقوله »  ويعرفها 

عىل قدر ما ميكن اإلنسان أْن يقف عليه«.

الفلسفة  »فعل  أنَّ  يف  وجعله  التعريف,  يف  فأوجز  رشد(  )ابن  أما 

الصانع،  عىل  داللتها  جهة  من  املوجودات  يف  النظر  من  أكرث  ليس 

وكلام كانت املعرفة بصنعتها أتم كانت املعرفة بصانعها أتم«.

والشعور  والشك  الحرية  الفلسفة  »اصل  أنَّ  ياسربس(  )كارل  ويرى 

 , اإلنسان  يجتاح  بقلق  الفلسفة  تبدأ  الحاالت،  بالضياع, ويف جميع 

ويولد فيه الرغبة يف تحديد هدف لحياته«. 

أما )البري كامو( , فريى أنَّها تتلخص يف اإلجابة عن سؤال واحد »هو 

أْن نقرر بأنَّ الحياة تستحق أْن تعاش أو ال تستحق«.

التصورات  يشمل مجموع  الذي  املعريف  ))الحيز  اإلجرايئ:  التعريف 

الفكرية التي تقوم عىل فرضية ما لقوانني منطقية تربط املفهومات 

النقدية والجاملية يف أنساق النص املرسحي (( . 

-اإلغرتاب العقيل mental alienation: يعرف يف املعجم الفلسفي 

وكأنه  سوياً,  سلوكاً  املريض  سلوك  دون  يحول  نفيس  »مرض  بأنَّه 

غريب عن مجتمعه, ولذلك يلجأ إىل عزله عنه«.

ويعرف كذلك يف معجم علم النفس بأنَّه »جملة األعراض التي يبدو 

معها املريض وكأنه غريب عن املجتمع الذي يعيش فيه«.

يف  تتمثل  العقيل  اإلغرتاب  أسباب  إن  بينيل(  )فليب  عد  حني  يف 

الحياة  أسلوب  يف  الشديدة  »املخالفات  أبرزها:  من  عدة  نقاط 

والعواطف واملشاعر املفرطة )الحادة( املنتهكة والقمعية«.

يف  يقرتن  العقيل  اإلغرتاب  فأنَّ  )هيجل(  مصطلحات  معجم  ويف 

فقدان اإلدراك والعزلة عن اآلخرين، إذ يعرفه بأنَّه »غيبوبة اإلنسان 

عن  بعضهم  األشخاص  غربة  إىل  واإلشارة  الذهول  أو   , العقلية 

بعض«.

ويرى )هيجل(, )املثايل املوضوعي( أيضا من وجهة نظره أنَّ اغرتاب 

الذات واملوضوع, والفهم والحس,  العقل يكمن يف أتحاد جدلية » 

والفكر والوجود«.

العقل«. ، يف حني  )املادي( عّد »املثالية إغرتاب  أنَّ )فيورباخ(,  كام 

و  )الطبقي(  ماركس(,  )كارل  عند  العقيل  اإلغرتاب  فحوى  يكمن 

واإلستعباد  والقهر  بالحرمان  املتزايد  اإلنسان  بشعور  )التأريخي( 

تصيب  التي  واألقتصادي  اإلجتامعي  القهر  من  »حالة  بوصفه 

بالعزل  فيها  يشعر  التي  الربجوازية  الدولة  يف  واملواطن  اإلنسان 

والحرمان , واإلنفصال عن اآلخر«. 

أساسية  أبعاد  مجموعة  عىل  وطفه(  )عيل  الدكتور  يؤكد  كام 

املس  وانَّ  العقل,  منها  وشخصيته  اإلنسان  كينونة  جوهر  متثل 

فيها  ينال  التي  الوضعية  »وهي  عقيل  إغرتاب  حالة  إىل  يؤدي  بها 

التي  الحالة  وهو  اإلنسان،  جوهر  من  والعبودية  والتسلط  القهر 

تتعرض فيها إرادة اإلنسان, أو عقله أو نفسه لإلغتصاب واألعتداء 

والتشويه«.

مقدمة  هو  العلم  »إغرتاب  إنَّ  الخويل(  )مينى  عند  الرأي  حني  يف 

إلغرتاب العقل املعارص«.

بأنَّ  بأنه »ليس من الصحة مبكان االعتقاد  الحافظ( فريى  أما )منري 

قبل  العقل  كان  قيل:  وقد  النشأة,  حديث  )العقل(  الفكر  إغرتاب 

الغيبيات  الوعي, دخل يف مؤطر  اإلغرتاب مطلقاً, ولكنه بعد تطور 

واملحرمات والتقاليد الرادعة, وظل سادراً يف هذا اإليغال حتى صار 

غريباً عن ذاته«.

بالنص  تحيط  التي  املفاهيم  منظومة  اإلجرايئ: هو  التعريف  أما 

واالجتامعية  السيكولوجية  السياقات  حول  املتمحورة  املرسحي 

عن  والتباعد  واإلنعزال  اإلنفصال  أبعاد  فيها  تتمظهر  أذ  والدينية 

القيمة اإلجتامعية يف )النص(, فكراً ولغًة وشخصيات.

ياسمني عباس

»شبيه  عدها  عرب  للفلسفة  تعريفه  يف  ديكارت(  )رينيه  وإنطلق 

امليتافيزيقا جذورها والفيزياء جذعها, وأما فروعها فجميع  بشجرة 

العلوم اآلخرى, وأهمها أساساً الطب وامليكانيكا واألخلق«.

ويرى )إميانويل كانت( أنَّ فعل التفلسف يعود إىل مجموعة مسائل 

هي 

»-1 ماذا ميكنني أْن أعرف؟ 

-2 ماذا يجب أْن أفعل؟ 

-3 ماذا ميكنني أْن آمل؟ 

-4 ما اإلنسان؟ 

تجيب  الثاين  السؤال  وعىل  امليتافيزيقيا,  تجيب  األول  السؤال  عىل 

األخلق, وعىل الثالث يجيب الدين, وعىل الرابع األنرثوبولوجيا«.

للفلسفة  تعريفه  هيجل(  فريدريش  فيلهلم  )جورج  اوجز  حني  يف 

بأنَّها »الدراسة الفكرية لألشياء«.

ويرى )برتراند راسل( الفلسفة عىل أنَّها مجموعة »فرضيات ال ميكن 

الحسم فيها  بطريقة نهائية من الناحية النظرية«.
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12 ]]حوار
»الصندوق«.. عرض  مؤلف 

الثقافة  في  معتمد  مخرج  أنا  زناتي:  محمد 
التنفيذ إيقاف  مع  ولكن  الجماهيرية 

رجل  زناتي  محمد  إن  القول  يمكن 
موهبته  أبت  الموهبة،  واسع  مسرح 
فهو  فن،  من  أكرث  على  تتوزع  أن  إال 
األغاني  ويؤلف  القصيدة،  يكتب  شاعر 
مسرحي،  ومخرج  كاتب  وهو  المسرحية، 
تجاوزت  لذلك.  الحاجة  دعت  كلما  ومرتجم 
سويف  ببين  ببا  من  تنقل  الحدود،  خرباته 
غرامه  وبداية  والنشأة،  الميالد  حيث 
عروضه،  في  والمشاركة  بالمسرح، 
وشعرائها  وملتقياتها  القاهرة  إلى 
الذين  الكبار  ومسرحييها  ومعاهدها 
ودفعوه  الفرص  من  الكثري  له  أتاحوا 
بعض  وتحقيق  المسرية  الستكمال  دفعا 
اتسعت  حيث  فرنسا  إلى  ثم  اآلمال، 
والتعرف  بالمشاهدة  المسرحية،  خرباته 
بها  أسس  وقد  والممارسة،  واالحتكاك 
من  الكثري  لها  وأخرج  كتب  مسرحية،  فرقة 
معها  وحصل  والكبار،  لألطفال  العروض، 
العام  آخرها  كان  الجوائز،  من  كثري  على 
في  أيضا  بفرقته  وشارك  بل  الماضي، 
الدولي  القاهرة  مهرجان  دورات  إحدى 
لفرنسا. ممثال  التجرييب  للمسرح 
إلى  قليلة  سنوات  منذ  عاد  زناتي  محمد 
مسرحها  يتسع  أن  في  أمل  وكله  مصر، 
مسارحها  على  تتنفس  وأن  لخرباته، 
عدة  على  بالفعل  حصل  وقد  موهبته، 
للدراما  وكاتبا  لألغاني  مؤلفا  فرص، 
فرصته  ينتظر  يزال  ال  أنه  غري  المسرحية، 
الطريق  يعرف  وال  اإلخراج  ممارسة  في 
ذلك.  تحقيق  إلى 
يقدم  مسرحي  عرض  »الصندوق«    
رضا  إخراج  من  الطليعة  مسرح  على  حاليا 
حول  زناتي..  محمد  وتأليف  حسنني، 
أجرينا  الجديد  عرضه  وحول  الفين  مشواره 
زناتي.  محمد  الكاتب   .. معه  الحوار  هذا 
حاوره: محمود الحلواين 

أن  منها  عدد  واستطاع  سويف،  بني  محافظة  فرق  مستوى 

استغماية” في قصر   “ لي نص  فقدم  المحافظة،  يقدم خارج 

الذي  أبو فرقاص، وفي  ديروط قدم عرض  “كنسلينا”  ثقافة 

كان محظوظا إذ تصدى إلخراجه مخرجان وهما خالد أبو بكر 

وعلء نصر، كذلك أخرج لي أشرف النوبي في األقصر أوبريت 

“الدرس ابتدا”. 

- وماذا كانت محطتك التالية؟ 
بالقاهرة، حيث  الفني  للنقد  العالي  المعهد  في  دراستي  هي 

رشحني  الذي  الفتاح  عبد  هناء  د.  على  خلله  من  تعرفت 

للعمل معه في عدة عروض للجامعة األمريكية، ومنها عرض 

“اتنين في قفة” الذي عرفني على الكاتب الكبير الفريد فرج، 

وبالمناسبة فقد حصل حازم شبل على جائزة الدولة التقديرية 

األشعار  بكتابة  العرض،  كذلك شاركت  عن مشاركته في هذا 

في عرضي “ سجن النسا”  و “ليالي الحصاد”. كما شاركت في 

- متى و كيف تعرفت على المسرح وأحببته؟  
عمي  كان  األول،  معلمي  هو  الجماهيرية  الثقافة  مسرح 

ببني  ببا،  فرقة  في  ومخرجا،  ممثل  الديزل  حمدي  وشهرته 

البروفات،  لمشاهدة   دائما  عليه  أتردد  وكنت  سويف، 

الوقت  هذا  منذ  وشعرت  بالمسرح،  شغفت  الوقت  ومع 

في  الذي سأعمله  العمل  أن هذا هو  المبكر جدا من حياتي 

سأكون  عندها هل  لي  واضحا  يكن  ولم  المسرح.  المستقبل، 

ذلك  بعد  الشعر  على  تعرفت  مؤلفا؟.  أم  مخرجا  أم  ممثل 

حيث  المسرح،  إلى  قادتني  التي  القاطرة  هو  فكان  وكتبته، 

أسند لي الفنان مجدي عبيد كتابة  أغاني  مسرحية “رحلت 

ابن بسبوسه” لسيد حافظ، وكان هذا هو أول لقاء رسمي لي 

في عدة عروض  أيضا  ذلك كشاعر  بعد  المسرح. شاركت  مع 

على  أيضا  قدمت  مسرحيات  أكتب  بدأت  ثم  ببا،  فرقة  مع 
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 .. أخرى  له  وعرضت  المسرحية  النصوص 
لماذا لم تمارس اإلخراج في مصر وقد مارسته 

في فرنسا بل وحصلت به على جوائز؟    
ال أعرف ما هي اآللية المتبعة هنا في مصر حتى يتحقق ذلك. 

طويل،  زمن  منذ  الجماهيرية  الثقافة  في  معتمد  مخرج  أنا 

مهمة  أي  إسناد  يتم  لم  اآلن  وحتى  هذا،  يعرف  كله  جيلي 

المادي ضعيف جدا، وهذا ال  العائد  إخراجية لي..  أعرف أن 

أهلي  ووسط  لبلدي  شيئا  أقدم  أن  قابل  في   ، كثيرا   يعنيني 

فرصة  على  إذا حصلت  بالطبع   جدا  سعيدا  وسأكون  وناسي، 

ال  ولكنى  الدولة.  مسرح  أو  الجماهيرية  الثقافة  في  إخراج 

أعرف كيف السبيل إلى تحقيق ذلك.  

عرض  عن  كتبوا  أو  علقوا  ممن  كثير   -
فكيف  العبث..  مدرسة  إلى  نسبوه  “الصندوق” 

ترى ذلك؟ 
الشخصيات  أن  إلى  أشاروا  أيضا  كثيرون  هناك  ولكن  صحيح، 

أنا  مشكلتها.  إلى  وتنتمي  بعينها،  تاريخية  فترات  إلى  تشير 

شخصيا أرى أني أقدم عرضا، يمكن أن يكون منهجه - نظريا 

الدمى في صندوق، كذلك   فهناك مجموعة من  العبث،  - هو 

تحديد  يوجد  ال  و  الشخصيات،  بين  حقيقي  تواصل  يوجد  ال 

دقيق لزمن بعينه أو مكان. كذلك أرى أن العبث حينما ظهر 

والسياسية،  االجتماعية  والظروف  للتاريخ  تفسيرا  يقدم  كان 

حيث ظهر في ظروف ما بعد الحربين، مع  انهيار البديهيات 

والثوابت، كما ظهرت مدارس أخرى  تناهض الثوابت القديمة، 

فرنسا  في  اإلقامة  لك  أضافته  مالذي   -
وممارسة المسرح بها؟ 

اآلخر،  على  التعرف  فرصة  فرنسا  في  وجودي  لي  أتاح 

خلل  ومن  مكان،  كل  في  الفنون  على  منفتحة  بلد  فهي 

كل  متابعة  استطعت  “أفينيون”  والمهم  الشهير  مهرجانها 

ومن  مشاهدتها،  لي  المتاح  من  يكن  لم  التي  المسارح 

واإليطالي،  والياباني  الصيني  المسرح  اكتشفت   خلله 

تعرفت  المسرحيين،  كل  كعبة  فهو  المسارح،  من  والكثير 

خلله على أشكال مسرحية مختلفة، منها ما ينتمي للمسرح 

شاهدت  كما  الشارع،  لمسرح  ينتمي  ما  ومنها  الكلسيكي، 

منحتني  الحدود.  كل  حطمت  تصنيف،  أي  خارج  تجارب 

وأسعى  فيه  أرغب  كنت  و  التعلم،  فرصة  فرنسا  في  اإلقامة 

إليه، فأنا ال أحب  أن أستقر وأثبت عند فكرة معينه، كنت 

على  حصلت  لذلك  التجديد،  في  والرغبة  للمعرفة  شغوفا 

عناصر  كل  في  التدريبية   والورش  الكورسات  من  العديد 

المسرح تقريبا، الكتابة واإلخراج، وكذلك التمثيل. بالطبع لم 

يعمل  كيف  معرفة  أردت  ولكني  ممثل  أصبح  ن  أريد  أكن 

التمثيل  ذكر  وعلى  تطويعه.  يمكن  وكيف  الممثل  جسد 

الفرنسيين  الممثلين  أهم  من  أعتبره  ممثل  معي  عمل  فقد 

وهو “فرانسيس ماريشال” الذي  شارك في  أكثر من عرض 

المخرج  علقة   تتجاوز  صداقة  بيننا  وكانت  إخراجي،  من 

بالممثل. 

من  عددا  أصدر  وكاتبا  شاعرا  عرفناك   -

الحدث  وهو  اإلسكندرية،  بمكتبة  بنسات”  تلت  “أوبرا  عمل 

الكبر سيد حجاب  الشاعر  الذي ال أزال أفخر بعملي فيه، مع 

والمخرج هناء عبد الفتاح، وإشراف ألفريد فرج . 

- ماذا كان دورك بالضبط في هذا العمل؟   
ذكرى  في  بنسات”  الثلث  “أوبرا  إلنتاج  األلمان  شرط  كان 

ولم  األلمانية،  األوبرا  في  تقدم  كما  نقدمها  أن  هو  بريخت،  

فقمت  األلماني،  للنص  مطابقة  وقتها  المتاحة  النسخة  تكن 

الكبير  الكاتب  بمساعدة  اإلنجليزية  عن  النص  بترجمة 

بأحد  واستعنت  الفرنسية،  في  بالنص  قارنتها  ثم  فرج،  ألفريد 

للنص  الترجمة  مطابقة  من  للتأكد  األلمانية  في  المتخصصين 

األصلي ، بعد ذلك كتبت الدراما وكتب سيد حجاب األشعار. 

- وماذا بعد هذه المحطة ؟ 
عملت في المركز الثقافي الفرنسي، في القاهرة، ومن خلله 

أتيح لي عمل تجارب مسرحية كثيرة، مع جنسيات مختلفة، 

اإلطلق،  على  ميزانيات  بدون  الفقير،  المسرح  من  تجارب 

عناصر  كل  في  الخيال،  توظيف  على  خللها  اعتمدت 

عليها هي جسد  أعتمد  التي  الوحيدة  األداة  وكانت  العرض، 

في  تقديمها  إمكانية  العروض  ميزة هذه  من  وكان  الممثل. 

أي مكان، لذا فقد أتيح لها أن تقدم في بلدان مختلفة، وقد 

وكانوا  بلدانهم،  في  فيها،  المشاركين  من  عدد  تقديمها  أعاد 

ينتمون إلى جنسيات مختلفة.    

السفر  فرصة  الفرنسية  السفارة  في  العمل  لي  أتاح  كذلك 

إلى فرنسا واإلقامة فيها عدة   سنوات، شكلت خللها فرقة 

والكبار،  لألطفال  العروض  من  كثيرا  بها  قدمت  مسرحية، 

المهرجان  دورات  إحدى  في  العروض  هذه  أحد  شارك  وقد 

فرقة  أسست  كذلك  لفرنسا،  ممثل  مصر،  في  التجريبي 

والغربية،  الشرقية  الموسيقى  بين  المزج   مهمتها  موسيقية 

الفنانة  ومنهم  المصريين  الفنانين  ببعض  فيها  واستعنت 

يحضران  فكانا  عزت،  حاتم  والفنان  على،  محمد  فاطمة 

تنقطع  ولم  الفرقة.  أعمال  في  للمشاركة  متقطع  بشكل 

علقتي بفرنسا بعد العودة، فلزلت أذهب إلى هناك وأقدم 

حصلت  الماضي  العام  وفي  مهرجانات،  في  وأشارك  تجارب 

 “ بالعربية    ويعني   Clef de So مهرجان  من  جائزة  على 

مفتاح الصول “ أقيم في مدينة سان مالو،  أما اسم العرض 

فهوnous sommes بمعنى “احنا” .
ليس عبثيا العبث ولكنه  العرض يحمل بعض مالمح 

إذا  سأكون سعيدا 
حصلت على فرصة 

إخراج في مصر ولكىن 
لذلك الطريق  أعرف  ال 
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يوم  في  لمشاهدته،  الجمهور حضر  أن  هو  جيدا  إقباال  يلقى 

السوبر  مباراة  لمشاهدة  فيه  الجمهور  انصراف  الجميع  توقع 

واضطر  كبيرة،  بأعداد  الجمهور  حضر  ذلك  ومع  اإلفريقي، 

القاعة  اكتفت  أن  بعد  العرض،  حضور  دون  للنصراف  بعضه 

وهو  لألمر،  تقديري  هو  هذا  فقط.  بها  المسموح  باألعداد 

تقدير غير رسمي بطبيعة الحال.  

- في تقديرك ما هي عناصر الجذب في العرض؟ 

عناصر الجذب في العرض هي كل ما شكلته الصورة البصرية 

من  المسرح  خشبة  على  حسنين  رضا  المخرج  جسدها  التي 

ديكور وإضاءة وملبس والمؤثرات الصوتية والموسيقي، كلها 

صناع  يوجهها  التي  الرسالة  يدعم  متناغم  بشكل  أسهمت 

أن  يجب  التي  العناصر  أبرز  من  ولكن  الجمهور،  إلى  العمل 

الممثلين وقد ظهر كل واحد منهم بصورة  أداء  بها هو  أشيد 

وناصر  الطوبجي  ياسر  قبل:  من  عليها  نشاهده  لم  جديده 

شاهين وأحمد عبد الحي ومحمود فتحي ومحمد عبد الخالق 

وطه السادات وأميرة عبد الرحمن وأميرة فريد. و كل الشكر 

للصديق المبدع حسن زكي الذي أتعاون معه ألول مرة

كانت  العناصر  فكل  فوكيه.  فادي  الفنان  لديكور  وكذلك 

العادي  للجمهور  يمكن  بسيطة  رسالة  توصيل  إلى  تهدف 

وجود  إلى  باإلضافة  عليه،  بالتعالي  شعور  دون  يستوعبها  أن 

مستويات أخرى للتلقي قد تثير الجمهور النخبوي.

ترجمت كتابا عن »العلمانية« لماذا ؟ 
نعم، الكتاب صادر عن المركز القومي للترجمة، وقد أقدمت 

تلتصق  شائعة  وأخطاء  مغالطات  من  رأيته  لما  ذلك  على 

بالمفهوم، فأردت تصويب هذه المغالطات، اعتقادا مني بأن 

أدائه، وقد  قادرا على  به ما دمت  أقوم  أن  هذا واجبي، علّي 

الفلسفة  في  متخصص  فرنسي  بصديق  ترجمته   في  استعنت 

إلى  تحتاج  وأراء  فلسفية  مصطلحات  من  الكتاب  يضمه  لما 

متخصص لتوضيحها.  

- هل لديك مشروعات أو تجارب أخرى في الطريق ؟ 
وإخراج  تأليفي  من  الشباب،  مسرح  في  عرض  مشروع  هناك 

الصديق هاني السيد كان قد تقدم به منذ ثلث سنوات تقريبا، 

وتم  القراءة،  لجان  أجازته  حيث  المعروفة،  باإلجراءات  ومر 

ذلك  ونشر  موعدا،  له  وحدد  المسرح  عروض  خطة  في  إدراجه 

الرسمية  الصفحة  على  عنه  أعلن  كما  الصحف،  من  عدد  في 

غادر  واآلن  اآلن.  حتى  يقدم  لم  لألسف  لكنه  الشباب،  لمسرح 

بدال  اإلدارة  وتسلم  المسرح  إدارة  عادل حسان  المخرج  األستاذ 

وأنا  بعرضه.  وعد  الذي  بسيوني  سامح  المخرج  األستاذ  منه 

متفائل بذلك، وإن كان األمر اليزال غير واضح.

وتحاول التعبير عن الجنون الذي وصل إليه العالم. ال أستطيع 

أن أقول إن العرض يشير إلى واقع بعينه، فقد طرحت صورة 

لكل مشاهد الحق في أن يفسرها كما يريد، والعرض ال يخلو 

من إشارات دالة، ومفاتيح تفسره.

مثل هذه العروض الجادة، ذات الحموالت التي 

يقبل  ال  غالبا،  فلسفية،  نعتبرها  أن  يمكن 

عليها الجمهور.. فما رأيك؟ 

ال  الرأي  هذا  أن  أرى  العرض  هذا  في  تجربتي  واقع  من 

العرض  حقق  فقد  صحيح،  غير  كان  وربما  تعميمه،  يمكن 

إذا  خاصة  جيدا،  جماهيريا  إقباال  الشخصية  مشاهدتي  وفق 

التي نمر به، والذي قلص  الجائحة  وضعت في االعتبار ظرف 

العرض  أن  والدليل على   العروض،   النصف عدد حضور  إلى 

لكل  بعينه، و  إلى واقع  »الصندوق« ال يشري 
رؤيته أن يفسره وفق  الحق في  مشاهد 

أعماله:   من 
    كتب محمد زناتي أشعار عدد من عروض فرق قصور الثقافة منها »رحالت بن بسبوسة« » نقول 
إيه، صياد اللولي إخراج مجدي عبيد، ألو يا مصر إخراج سيد خطاب، بأمر موالنا السلطان و كوكب 
النوبي،  أشرف  إخراج  الحضيض   السيد،  أحمد  إخراج  جال،  جال  الخليلي،  سمير  إخراج  الفيران 
الثقافة الجماهيرية  يوم مقتل الزعيم إخراج حافظ احمد حافظ، كذلك قدم عدد من مخرجي 
أبو  ثقافة  قصر  مسرح  على  »استغماية«  نص  بكر  أبو  خالد  فقدم  األقاليم،  فرق  مع  له  نصوصا 
أيضا  زناتي بكتابة األغاني  » كنسلينا« على مسرح قصر ثقافة ببا. وشارك محمد  قرقاص، وقدم 
وهبط  السالم،  مسرح  على  صيفا«  جاف  »حار  ومنها:  للمسرح  الفني  البيت  عروض  من  عدد  في 
مسرح  على  قناوي  باسم  إخراج  روح  متروبول،  مسرح  على  حسنين  رضا  إخراج  بابل  في  المالك 

الطليعة، احنا وظروفنا إخراج حسام عطا على مسرح فاطمة رشدي.  
القصيرة وهو  المسرحيات  » الصندوق األسود« و يضم عددا من  ولمحمد زناتي كتب منشورة منها 
المركز  عن  وصادر  الفرنسية،  عن  ترجمة  العلمانية«   »ما  كتاب  و  للكتاب،  العامة  الهيئة  عن  صادر 

القومي للترجمة .     
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[ [15 تحقيق]

فرصتهــا للنــرش ال تزيــد لألســف عــن 5% مــن إجــاميل 

النصــوص املؤلفــة، كــام أن نســبة النصــوص التــي تجــد 

فرصتهــا للعــرض عــىل خشــبات املســارح بفــرق الدولــة 

ال تزيــد عــن 1% وبفــرق الهــواة بصفــة عامــة ال تزيــد 

ــات  ــك اإلحصائي ــة تل ــىل صح ــل ع ــح دلي ــن ٣% !، و أوض ع

ــد  ــاب مل تج ــار الكت ــوص كب ــن نص ــدا م ــريا ج ــددا كب أن ع

بعــد طريقهــا للنــرش أو للعــرض عــىل مســارح الدولــة، 

ويكفــي لتأكيــد ذلــك أن أســجل أن الكاتــب القديــر محمــد 

أبــو العــل الســلموين – واملعــروف عنــه جديــة وجــودة 

ــارص  ــا املع ــن واقعن ــرب ع ــص يع ــن ن ــرث م ــه أك ــه - ل مؤلفات

ــا  ــاركه أيض ــد، ويش ــرسح بع ــا للم ــا طريقه ــد أغلبه ومل تج

ــبعينيات  ــي الس ــن مؤلف ــري م ــف كث ــع املؤس ــذا الوض يف ه

ــي داود، الســيد  ــد الغن ــني عب ــن الكاتب ــم كل م ويف مقدمته

ــل،  ــد الفي ــلمة، محم ــري س ــيد، أم ــد الس ــلح عب ــظ، ص حاف

الثامنينــات عــدد كبــري مــن املبدعــني ويف  ومــن جيــل 

ــدت  ــذي حص ــز ال ــد العزي ــدي عب ــني حم ــم املبدع مقدمته

د.محســن  والراحلــني  الجوائــز،  مــن  كثــري  مؤلفاتــه 

 املخــرج والناقــد املرسحــي د.عمــرو دوارة قــال: بدايــة 

ــري مــن  ــي الشــديد واســتيايئ الكب ــن عــن غضب ــد أن أعل الب

كــرثة ترديــد بعــض الجمــل اإلنشــائية التــي أصبحــت مبثابــة 

األكليشــيهات الثابتــة بحياتنــا املرسحيــة – منــذ ســبعينيات 

املتكــررة: أزمــة  أمثلتهــا  املــايض - ومــن أشــهر  القــرن 

النصــوص، ضعــف مســتوى النصــوص، عــدم قــدرة املؤلفــني 

الجــدد عــىل التعبــري عــن القضايــا املعــارصة، والحقيقــة 

أن كل املســئولني أو أدعيــاء الثقافــة الذيــن يحلــو لهــم 

ترديــد وتوظيــف تلــك الجمــل إمــا مَضللــني »بفتــح الــلم« 

مَغيبــني  إمــا  آخــر  وبتعبــري  الــلم«،  مضِللني«بكــرس  أو 

ــاء« أو مغِيبــني »بكرسهــا »، وذلــك ألن »مــرص«  »بفتــح الي

الــوالدة املعطــاءة بســخاء تزخــر بعــدد كبــري جــدا مــن 

ــي  ــرض املرسح ــردات الع ــف مف ــة مبختل ــب اإلبداعي املواه

ــق  ــك الحقائ ــجل تل ــي أن أس ــف، ويكف ــا التألي ويف مقدمته

ادعاءاتهــم  وزيــف  للحقائــق  تجاهلهــم  مــدى  لكشــف 

ــواب.  ــن الص ــم ع وبعده

ــي تجــد  ــة الت أوضــح  »دواره« أن نســبة النصــوص املرسحي

اإلنتاج  لجهات  المسئولية  وحملوا  الشارع  نبض  عن  المسرح  بابتعاد  أقروا  األغلبية 

تحزيات  نصوص..  أزمة  توجد  ال 
المشكلة  هي  اإلنتاج  جهات 

أزمة نصوص تعرب  يتحدثون عن  عمرو دواره: من 
أو »ُمَضَلَلني«   إما »ُمَضِللني«  المجتمع  عن قضايا 

الدولة  بفرق  للعرض  تجد فرصتها  اليت  النصوص 
المتاحة النصوص  1 % من  تزيد عن  ال 

مرآة  فكان  بالمجتمع،  بدايته  منذ  المسرح  ارتبط 
األحداث  عروضه   تقتبس  ومشكالته،  لقضاياه 
ما  على  الضوء  مسلطة  وتجسدها،  والوقائع 
ومشكالت،  أوجاع  من  المجتمع  هذا  بقلب  مايمور 
والتحليل  النقاش  خالل  من  أيضا،  وإيجابيات 
المسرح  يوفر  أن  أيضا  الممكن  ومن  الفين،  
المطروحة.  القضايا  لبعض  المناسبة  الحلول 
هذا  يؤدي  المسرح  مازال  هل  والسؤال: 
الشارع  نبض  عن  تعرب  نصوص  توجد  هل  الدور؟ 
نصوص  أزمة  هناك  أن  أم  قضاياه؟  وتناقش 
اليزال  هل  البعض؟  يردد  كما  النوعية  هذه  من 
المسرحية؟.  عروضنا  في  نفسه  يرى  المتفرج 
من  عدد  على  التساؤالت  هذه  طرحت  »مسرحنا« 
إجاباتهم. هي  هذه  وكانت  المسرحيني، 

روفيدة خليفة
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ــي، فكــري  مصيلحــي، د.هشــام الســلموين، محمــد الرشبين

النقــاش، محمــد زهــدي، وآخريــن. 

وتابــع د.عمــرو دواره قائــل: عــدد كبــري مــن مبدعــي 

ــارع مل  ــض الش ــن نب ــري ع ــوا يف التعب ــن نجح ــم الذي األقالي

يســتطيعوا لألســف اخــرتاق حواجــز املؤسســة الرســمية 

بالعاصمــة، برغــم جــودة مؤلفاتهــم املرسحيــة التــي ترتبــط 

ــكوت  ــا املس ــن القضاي ــري م ــا لكث ــارص وتناوله ــا املع بواقعن

ــاب  ــك الكت ــارة إىل ذل ــدر اإلش ــدد تج ــذا الص ــا، ويف ه عنه

املهــم لألديــب الكبــري عبــد الغنــي داود »املبدعــون خــارج 

ــل  ــرض والتحلي ــلل بالع ــن خ ــاول م ــذي تن ــرة«، وال القاه

ــم،  ــاب املــرسح يف األقالي ــرية مــن نصــوص كت مجموعــة كب

مبدعــا   ٣2 لعــدد  نصــوص  مجموعــة  تضمــن  حيــث 

ــم:  ــن بينه ــن محافظــة م ــرث م ــة بأك ــاال مختلف ــون أجي ميثل

ــويل،  ــاة وســينا »صــلح مت مبحافظــات الوجــه البحــري القن

زكريــا غــزايل، ســعيد رمضــان«، دميــاط »محمــد الرشبينــي، 

املنصــورة   - الدقهليــة  العــزيب«،  نــارص  الجــلد،  مجــدي 

ــة  ــوىس«، الغربي ــادل م ــيخ »ع ــر الش ــازي«، كف ــؤاد حج »ف

- املحلــة »فتحــي فضــل«، البحــرية »محمــود القلينــي، 

صــلح غانــم، أبــو الســعود ســلمة، عبــد املنعــم العقبــي«، 

املنوفيــة »أحمــد الصعيــدي«، ومبحافظــات الوجــه القبــيل: 

ــد  ــاوي عب ــامر، طنط ــيد ع ــد س ــي، محم ــوال مهن ــا »ن املني

عابديــن«،  جــلل  الشــيمي،  عشــم  طنطــاوي،  الحميــد 

أســيوط »درويــش األســيوطي«، ســوهاج »أحمــد الليثــي«، 

أقليــم وســط وجنــوب الصعيــد »محمــد عبــد اللــه، حســني 

صــربة«، قنــا »محمــد نــرص يــس، محمــود عبــد العــال 

املريــيس، عبــده أحمــد حســن، صفــوت البططــي«، أســوان 

ــر«. ــو خنيج ــد أب »أحم

والدليــل اآلخــر الــذي يؤكــد أيضــا صحــة تلــك اإلحصائيــات 

ــف  ــن مختل ــباب – وم ــني الش ــن املؤلف ــريا م ــددا كب أن ع

األقاليــم – الذيــن يحصلــون عــىل املراكــز األوىل بعــدد كبــري 

مــن املســابقات املرسحيــة التــي تنظمهــا بعــض املؤسســات 

ــن  ــم أو ع ــة مل نكــن نســمع عنه ــات العربي ــة والهيئ املحلي

ــز!، ومــام يؤكــد  ــك الجوائ أعاملهــم قبــل حصولهــم عــن تل

ــاب  ــتي يف كت ــه بدراس ــا قدمت ــا م ــابقة أيض ــق الس الحقائ

ــرص  ــباب مب ــني الش ــة للمرسحي ــة والفني ــارات الفكري »املس

يف زمــن التحــوالت« والــذي طبــع ببــريوت »وتضمــن ثــلث 

ــان  ــرص ولبن ــن م ــكل م ــباب ب ــارح الش ــن مس ــات ع دراس

ــرص  ــني مب ــباب املرسحي ــت أن الش ــث أوضح ــراق«، حي والع

وأهدافهــا،   2٠11 ينايــر  ثــورة  عــن  التعبــري  يف  نجحــوا 

وقدمــوا عــددا كبــري مــن العــروض الراقيــة التــي اعتمــدت 

بعضهــا عــىل فنــون االرتجــال أو عــىل نصــوص محكمــة 

ــي  ــوص الت ــك النص ــال تل ــبيل املث ــىل س ــا ع ــع ومنه الصن

ســاهمت جريــدة  »مرسحنــا« األســبوعية يف نــرش عــدد 

ــني  ــلح الكه ــن الف ــا«: م ــا »تاريخي ــا ويف مقدمته ــري منه كب

النــارص،  تأليــف د.هــاين عبــد  البلــد املصدقــني  وأهــل 

تأليــف محمــد أمــني عبــد  عمــرو بــس مــش غريــب 

الصمــد، رحيــل تأليــف محمــود محمــد كحيلــة، الحــب 

إنما غياب   ليس فقر نصوص  الدالي:  شادي 
المستويات إنتاجية واضحة على كل  خطط 

إنتاجه من نصوص  يتم  المشكلة فيما   : أحمد هاشم 
لعالقات شخصية المستوى، مراعاة  ضعيفة 

ــة  ــراءة باملســارح التابع ــان الق ــرد إىل لج ــي ت ــة الت املرسحي

للبيــت الفنــي للمــرسح أو لجــان تقييــم النصــوص بالهيئــة 

ــام  ــن ع ــلل العرشي ــا خ ــة أو غريه ــور الثقاف ــة لقص العام

املاضيــة يعــرف أن لدينــا الكثــري مــن الكتــاب الجــدد وغــري 

ــة  ــن ناحي ــة الجــودة، ســواء م ــني عــىل درجــة عالي املعروف

ــن  ــة أو م ــري مطروق ــكار طازجــة وغ ــن أف ــه م ــا يطرحون م

ناحيــة طــرق معالجتهــا مرسحيــا، باإلضافــة إىل مــا ينــرش يف 

ــاب  ــة الكت ــة املختلفــة عــن هيئ سلســل النصــوص املرسحي

أو الثقافــة الجامهرييــة وبعضهــا جيــد جــدا؛ إذن فغــري 

ــام،  ــه ع ــة بوج ــوص مرسحي ــة نص ــرص أزم ــح أن ىف م صحي

ــد  ــروض تعتم ــن ع ــه م ــم إنتاج ــام يت ــن في ــكلة تكم املش

ــوص  ــخصية أو نص ــات ش ــة علق ــاز نتيج ــوص تج ــىل نص ع

يتحمــس لهــا مخرجوهــا رغــم أنهــا دون املســتوى فيكــون 

ــري مــريض. ــج غ النات

وأضاف«هاشــم« مــا أريــد التأكيــد عليــه هــو أن العــروض 

املرسحيــة التــي عــىل الســاحة ال تعكــس أبــدا مســتوى 

النصــوص  مــن  األكــرب  النســبة  ألن  املتاحــة؛  النصــوص 

الجيــدة ال تعــرف طريقهــا إىل خشــبة املــرسح نتيجــة خلــل 

موجــود يف مؤسســات اإلنتــاج.

ــىل  ــة ع ــا املرسحي ــاج عروضن ــة إنت ــم: وألن آلي ــع هاش وتاب

ــل خطــة أو إســرتاتيجية  ــأىت ب ــي ت ــا فه ــذي وصفن النحــو ال

أو رؤيــة عامــة يراعــى فيهــا التنــوع يف العــروض وفقــا 

لهويــات الفــرق املختلفــة، فقــد أصبــح القومــي يقــدم مــا 

ميكــن أن نــراه يف الكوميــدي ويقــدم املــرسح الحديــث 

ــلموين،  ــل الس ــو الع ــد أب ــف محم ــر تألي ــدان التحري يف مي

لقطــات مــن هاتــف جــوال تأليــف ســامح عثــامن، الوصول 

ــباب  ــورة ش ــوم – ث ــة دوت ك ــامن، الحري ــيل عث ــف ع تألي

تأليــف أحمــد حســن البنــا، الــيل عايــز ينــزل.. ينــزل 

ــو عجــور  ــد إســقاط أب ــارص العــزيب، الشــعب يري ــف ن تألي

تأليــف درويــش األســيوطي، حديقــة ســعد زغلــول تأليــف 

مصطفــى نــرص، وقائــع ثــورة يف مهــب الريــح تأليــف 

ــي داود، املــرصي تأليــف مهــدي محمــد مهــدي،  ــد الغن عب

ــعد. ــن س ــف حس ــات تألي ــل والحكاي ــة التفاصي جمهوري

وأخــريا تجــدر اإلشــارة إىل أن عــددا كبــريا مــن نصــوص 

خمســينيات وســتينيات القــرن املــايض التــي كتبــت بأقــلم 

نخبــة مــن املبدعــني ومــن بينهــم: توفيــق الحكيــم، فتحــي 

عبــد  عاشــور،  نعــامن  وهبــة،  الديــن  ســعد  رضــوان، 

ــوظ  ــكاوي، محف ــعد م ــويل، س ــي الخ ــي، لطف ــه الطوخ الل

ــا  ــن القضاي ــري م ــن كث ــدق ع ــربت بص ــن« وع ــد الرحم عب

اســتغلل  النســل،  تنظيــم  عــدم  »كالثــأر،  االجتامعيــة 

ــات« فضــل عــن جــودة  ــوذ، رشاء األصــوات يف االنتخاب النف

ــري  ــن التعب ــا ع ــز بقدرته ــت تتمي ــة، مازال ــا الدرامي حبكاته

عــن اللحظــات الراهنــة، وال يفكــر يف تقدميهــا أحــد.

الجمهور اهتمامات  يعكس  يعد  لم   
فيــام قــال الناقــد أحمــد هاشــم : رغــم مــا يثــار مــن 

حــني إىل آخــر مــن معانــاة املــرسح املــرصي أزمــة نصــوص 

مرسحيــة جديــدة عــىل مــدى مــا يقــارب مــن ثــلث عقــود 

فائتــة إال أن ذلــك غــري صحيــح، ومــن يتابــع الكتابــات 
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تناقش مشاكل  نعاني فقر نصوص  باسم صادق: ال 
ٕإنتاجها إنما هناك عدم رغبة  في  المجتمع 

بدور  الرقابة أسهم  أحمد خميس: تشدد 
اإلنتاج ال تهتم وجهات 

هــذه املواصفــات، وضعــف االٕرادة الٕنتاجهــا مــن األســاس، 

والدليــل أن شــباب املٔولفــني يحصــدون جوائــز التٔاليــف 

املرسحــي ســنويا يف شــتى مســابقات التٔاليــف املرصيــة 

والعربيــة والدوليــة أيضــا، ونادينــا مــرارا بتبنــي هــذه 

النصــوص بشــكل رســمي الٕنتاجهــا وتقدميهــا اىٕل الجمهــور، 

ــض  ــن بع ــردي م ــامس الف ــاوز الح ــل ال يتج ــن رد الفع ولك

املخرجــني املهتمــني ، ومبــا ال يتجــاوز عــدد أصابــع اليــد 

الواحــدة، وبالتــايل نجــد تتكــرر أســامء مٔولفــني تظهــر 

عروضهــم باســتمرار، و يلجــٔا كثــري مــن املخرجــني اىٕل إعــداد 

بإخراجهــا  يقومــون  لــيك  الٔنفســهم  نصــوص  تٔاليــف  أو 

بدعــوى إنهــم االٔقــدر عــىل االٕحســاس برٔواهــم االٕخراجيــة، 

وبالتــايل ال تخــرج نصــوص تلــك العــروض عــن كونهــا مجرد 

معالجــات دراميــة أو مســودات لعــرض مرسحــي قــد يكون 

مكتمــل يف ذهــن املخــرج فقــط، بينــام تفتقــد املكتبــة 

ــة  ــا لكاف ــة لنصــوص مطبوعــة جــادة تكــون مرجع املرسحي

ــا نصــوص نجيــب رسور،  ــال فيــام بعــد، مثلــام وصلتن االٔجي

ســعد الديــن وهبــة، محمــود ديــاب، صــلح عبــد الصبــور، 

ــم  ــم.. وغريه ــق الحكي توفي

و أضاف«صــادق« أزمــة النصــوص مفتعلــة، هــى أزمــة 

ــا  ــل م ــاب، ولع ــة غي ــا أزم ــن كونه ــرث م ــي أك ــل وتراخ كس

ــرب  ــة أك ــاوات املرصي ــل املومي ــل نق ــل يف حف ــاهدناه مث ش

ــوين  ــاد الفيلهارم ــرتا االتح ــكلم، فٔاوركس ــذا ال ــىل ه ــال ع مث

يقــدم عروضــا عامليــة منــذ ســنوات طويلــة ولكــن ال 

ــار  ــر واالنبه ــا بالفخ ــعرنا جميع ــام ش ــد، بين ــه أح ــعر ب يش

حــني علمنــا أن ملحــن الســيمفونية املعزوفــة هــو املــرصي 

ــتى  ــال يف ش ــذا املث ــىل ه ــاس ع ــن القي ــه، وميك ــام نزي هش

أمــا  فقــط،  املرسحــي  التٔاليــف  وليــس  الفنــون  أنــواع 

املتفــرج املــرصي فلديــه أيضــا قــدر مــن املٔســولية، إذ 

عليــه البحــث عــام يليــق بعقلــه و وجدانــه لتغذيتهــام 

ــة،  ــن فض ــق م ــىل طب ــه ع ــدم ل ــا يق ــار م ــن انتظ ــدال م ب

ــري  ــوق ومعاي ــس الس ــيتأثر مبقايي ــة س ــك الحال ــه يف تل الٔن

املكســب والخســارة بغــض النظــر عــن قيمــة املنتــج الــذي 

يتفاعــل معــه، ليســت كل النصــوص مصابــة بالتغريــب 

ــب  ــوص تخاط ــل نص ــاك بالفع ــرصي ، هن ــرج امل ــن املتف ع

وجدانــه وترثيــه وتدفعــه للتفكــري يف حياتــه ومســتقبله 

ــه. ــط ب ــا يحي وكل م

مظلوم  المصري  المتفرج 
ــد  ــال: أأعتق ــة اآلداب فق ــة األســتاذ بكلي ــا د. عــيل خليف أم

ــا  ــل لن ــي تنق ــدة الت ــوص الجي ــر النص ــن فق ــاين م ــا نع أٔنن

نبــض الواقــع املــرصي مــع بدايــات األلفيــة الثالثــة، ويعــود 

هــذا النــرصاف كثــري مــن كبــار كتــاب املــرسح لكتابــة 

ــريا  ــة عــىل وجــه الخصــوص، كــام أن كث الدرامــا التليفزيوني

الغــريب  باملــرسح  تٔاثــروا  املــرصي  املــرسح  كتــاب  مــن 

الــذي قفــز قفــزات كبــرية يف تعبــريه عــن مشــاكل إنســانية 

ورأوا  الغــرب،  يف  النــاس  يعانيهــا  واجتامعيــة  ونفســية 

ــرسح  ــدة كم ــكال جدي ــا اإل بٔاش ــري عنه ــن التعب ــا ال ميك أنه

ــاق  ــي، وانس ــرسح التجريب ــب وامل ــرسح الغص ــث وم العب

املختلفــة حتــى أصبحنــا نتمنــى عــودة الرقابــة القدميــة 

ــدث اآلن كان  ــا يح ــاس مل ــل، فبالقي ــن عل ــا م ــا به ــىل م ع

ــاد  ــاول الج ــمح بالتن ــريا ويس ــل كث ــايض أفض ــع يف امل الوض

للقضايــا يف حــدود معينــة.

تابــع »خميــس«: أمــا عــن املتفــرج وعــام إذا كان يــرى 

نفســه يف عروضنــا املرسحيــة، فــإن  جــزءا مــن أهميــة 

ــا  ــن قضاي ــه م ــرض ل ــا يتع ــاهد وم ــق باملش ــروض يتعل الع

ــر  ــا مي ــاول م ــات تتن ــم موضوع ــة، و تقدي ــة أو مزمن يومي

بــه مــن مواقــف يعطــي للعمــل املقــدم حيــاة لــدى 

املشــاهد حيــث متنحــه الثقــة يف العــروض ومــا يقــدم 

ــا أن  ــن دامئ ــىل املواط ــن ع ــة، ولك ــكار طازج ــن أف ــا م فيه

يكــون فطنــا، فالعمــل املرسحــي ليــس مطلوبــا منــه طــول 

أو يناقشــها  لتلــك املشــاكل  الوقــت أن يكــون ملصقــا 

بشــكل مبــارش، إذ يتعلــق الفــن دامئــا باألفــكار النــرية 

ــوامل  ــا لع ــتطالتها وتٔاخذه ــىل إس ــات ع ــد املوضوع ــي مت الت

القضايــا  التنــوع يف معالجــة  ينشــٔا  مغايــرة, مــن هنــا 

ــا  ــم أو الكوميدي ــم أو الحل ــا، إذ أن التضخي وطــرق معالجته

بٔانواعهــا، عــىل ســبيل املثــال، مهمــني للغايــة يف تنــاول 

املوضوعــات.

تراخ   و  كسل 
باالٔهــرام:   املرسحــى  الناقــد  صــادق  باســم  قــال  فيــام 

أتصــور إننــا ال نعــاين مــن فقــر النصــوص التــي تنقــل نبــض 

املجتمــع،  ومشــاكل  أزمــات  وتناقــش  املــرصي  الشــارع 

ــذي يحمــل  ــج ال ــة الوصــول اىٕل املنت ــل نعــاين مــن صعوب ب

ــات  ــت هوي ــون، فضاع ــرسح البال ــه م ــب أن يقدم ــا يج م

الفــرق املرسحيــة وأصبــح اإلنتــاج مــن أجــل اإلنتــاج وليــس 

مــن أجــل الجمهــور الــذي مل يعــد يعرفــه املرسحيــون ومــن 

ــاكله،  ــه ومش ــه وهموم ــي اهتاممات ــا ه ــون م ــم ال يعرف ث

وأصبــح جمهــور املــرسح هــم املرسحيــون وهــواة املــرسح 

ــور العــادي، ألن هــذا  ــس الجمه ــة« ولي »الجامعــة املرسحي

ــذ  ــرسح من ــول امل ــن ح ــض م ــد انف ــي ق ــور الحقيق الجمه

ســنوات ألســباب كثــرية، أهمهــا أن املــرسح مل يعــد يعكــس 

ــري  ــة وغ ــرى اقتصادي ــباب أخ ــة إىل أس ــه، باإلضاف اهتاممات

ــث آخــر. ــك، ولكــن لهــذا حدي ذل

الرقابة  تشــدد 
أننــا ال نعــاىن فقــر  الناقــد أحمــد خميــس عــىل  أكــد 

ــة  ــة املرصي ــع إصــدارات  الهئي ــا: ومــن يتاب نصــوص، مضيف

ــع  ــى املطاب ــة قصــور الثقافــة او حت ــاب و هئي العامــة للكت

عــام  كل  تطبــع  النصــوص  مئــات  أن  ســيجد  الخاصــة 

ــة  ــابقات املرصي ــوز يف املس ــي تف ــوص الت ــن النص ــل ع فض

ــت  ــكلة ليس ــى أن املش ــذي يعن ــر ال ــو االٔم ــة، وه املختلف

يف توافــر النصــوص أو تنــوع موضوعاتهــا ولتفاتهــا ملشــاكل 

ــا  ــرى؛ أوله ــور أخ ــا يف  أم ــرصي، امٕن ــي امل ــن االجتامع الراه

عــدم توجــه املخرجــني للنصــوص الجديــد ، وعــدم اهتــامم 

ــاج بشــكل كاف بهــذه املســٔالة املهمــة، فضــل  جهــات االٕنت

الرقابــة  قبــل  تعامــل متشــدد مــن  اســتجد مــن  عــام 

التــي أصبحــت تكبــل االٔعــامل الدراميــة وتعيــق مــرور 

املجتمــع  قضايــا  تناقــش  التــي  الجــادة  املوضوعــات 
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ــن  ــرب ع ــي ال تع ــزات الت ــذه القف ــا وراء ه ــن كتابن ــري م كث

ــا تعــرب عــن أزمــات االٕنســان  ــا ومشــاكلها، ولكنه مجتمعاتن

ــا  ــاب املــرسح عندن الغــريب، وأدى هــذا لتجاهــل بعــض كت

مشــاكل املجتمــع املــرصي، واالنغــامس يف التجريــب بــرٔوى 

ــرب. ــد للغ ــا تقلي فيه

ــرصي  ــرج امل ــك أن املتف ــن ذل ــج ع ــة« : نت ــاف »خليف وأض

ــاه  ــن قضاي ــرب ع ــذي يع ــي ال ــرسح الواقع ــد امل ــار يفتق ص

ومشــاكله، كــام أنــه انــرصف عــن مشــاهدة كثــري مــن 

العــروض املرسحيــة، إمــا لســخفها وســطحيتها وابتذالهــا 

أو لكونهــا تتعــاىل عليــه مبــا فيهــا مــن تجريــب يحمــل 

ــا  ــادي - وأحيان ــرج الع غموضــا شــديدا يصعــب عــىل املتف

املثقــف تثقيفــا مرسحيــا - التواصــل معــه.

الكوميديا لمسرح  يدفع  الجمهور 
ــر  ــن فق ــاين م ــم نع ــال: نع ــس فق ــف أرشف عرتي ــا املؤل أم

ونــدرة النصــوص املرسحيــة عمومــا، وخاصــة التــي تناقــش 

نبــض الشــارع وأزمــات مجتمعنــا التــي كــرثت أزماتــه، 

ــرتف  ــني أع ــن املؤلف ــد م ــا واح ــة وأن ــذه حقيق ــل، ه بالفع

بذلــك، وآخــر نــص يل انتهيــت منــه )درامــا طقســية( 

ــي برجــل الشــارع وال  ــة ال تعن ــرة فلســفية ميتافيزيقي وفك

املواطــن يف املجتمــع الــذي أعيــش فيــه، فبــدون تربيــر ملــا 

ــة«  ــة الكتاب ــة اآلن يف »حرفي ــول، األزم ــا أق ــب وال رد مل أكت

ــة ومــرسح  ــزى ورؤي ــون ومغ ــة« مبضم ــة الكتاب ــم »نوعي ث

ــه. ــكارك في ــرح أف ــتأهل أن تط يس

ــر  ــو اآلخ ــدان ه ــرصي م ــرج امل ــس« واملتف ــاف »عرتي وأض

ــوى  ــرف س ــرج ال يع ــني ألن املتف ــن املؤلف ــرب م ــكل أك بش

ــرة  ــن تذك ــع مث ــريه، ويدف ــد غ ــا وال يري ــرسح الكوميدي م

ــة وهــذا أمــر محــري جــدا  ــة املجاني ويرفــض عــروض الثقاف

– أيــن املتفــرج النوعــي– ال يوجــد،  تلــك هــي األزمــة 

الحقيقيــة يف هــذه الفــرتة املرتبكــة جــدا يف حياتنــا.

عروضنا  في  نفسه  يرى 
ــابق  وال  ــرأي الس ــع ال ــامن م ــامح عث ــف س ــف املؤل واختل

يــرى أي أزمــة مــن هــذا النــوع يف النــص املــرصي، وأضــاف 

»عثــامن« : مــا هــو املقصــود بنبــض الشــارع..؟! هــل 

نعنــي هنــا مشــاكله االقتصاديــة أم االجتامعيــة أم النفســية 

أم الشــخصية، إنهــم الــكل يف واحــد، فالنــص الــذي يناقــش 

مشــكلة  يناقــش  بالــرضورة  هــو  مثــل  حــب  مشــكلة 

الظــرف  بدعــوى  مثــل  تســفيهها  يجــوز  ال  اجتامعيــة، 

االقتصــادي، إن الــكل يف واحــد، واإلنســان كل ال يتجــزأ، 

واملؤلــف إبــن بيئتــه، غايــة مــا هنالــك أن كل الحلــول 

موجــودة يف هــرم ماســلو ويتنــاول كل مؤلــف قضيتــه مــن 

ــه. ــا في ــف عليه ــي يق ــة الت ــور الدرج منظ

كاملــأكل  األساســيات  مناقشــة  عثــامن:  ســامح  تابــع 

ــان ال  ــة لإلنس ــباعات األولي ــي اإلش ــس وه ــرشب والجن وامل

تغنــي عــن مناقشــة الفكــر والحــب والرفاهيــة مــن جانــب 

ــب،  ــث الرتتي ــن حي ــة م آخــر وهــي حاجــات إنســانية تالي

ــيل درج  ــا ع ــلم كله ــة األق ــز تعبئ ــس مــن الجائ ــه لي لكن

ــة  ــة الرئيســية املتعلق ــا األيدلوجي ــم إال القضاي واحــد - الله

يقال المهم ما  ليس  سامح عثمان: 
يقال  ولكن كيف 

[[ تحقيق

وأضاف«ميــرسة«: فاألدلــة عــىل ذلــك كثــرية، والعديــد 

ــد  ــني وال ســيام الشــباب لديهــم العدي ــاب املرصي مــن الكت

ــرصي  ــع امل ــن الواق ــرب ع ــي تع ــزة الت ــوص املمي ــن النص م

ــاين  ــرتك اإلنس ــع املش ــامس م ــي تت ــرى الت ــوص األخ والنص

يف  األزمــة  كانــت  رمبــا  ومــكان،  وقــت  كل  يف  العــام 

جهــات اإلنتــاج الحكوميــة والخاصــة عــىل حــد ســواء، 

التــي تفضــل تقديــم أعــامل ذات رصيــد مســبق لــدى 

ــرتة  ــهولة، ويف ف ــا بس ــن تخطيه ــة ميك ــي أزم ــاهد، وه املش

قياســية ال تتجــاوز بضــع ســنوات، عــرب أعــادة عــرض 

ــي تعــرب عــن الواقــع  ــار الت أعــامل املبدعــني املرصيــني الكب

ــري  ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــدة م ــة جدي ــرصي برؤي امل

ــال مختلفــة وتشــجيع  تبنــي املبدعــني املعارصيــن مــن أجي

ــم عــىل خشــبات املــرسح، عــن  ــم نصوصه ــم وتقدي أقلمه

طريــق طــرح إســرتاتجية جديــدة تضــع األولويــة للنصــوص 

املرصيــة الجديــدة والجيــدة.

وتابــع: كــام يجــب العمــل بــني الجهــات الثقافيــة املنتجــة، 

وجهــات الرقابــة عــىل املصنفــات الفنيــة مــن أجــل تســهيل 

ــح  ــتخراج التصاري ــلزم إلس ــت ال ــل الوق ــراءات وتقلي اإلج

ســبيل  يف  حائــًل  تقــف  التــي  املعوقــات  مــن  وغريهــا 

ــدة. ــامل الجدي األع

أمــا عــن املتفــرج املــرصي فقــد أثبتــت العديــد مــن 

التجــارب املرسحيــة، نجــاح كبــري يف الســنوات املاضيــة، 

األمــر الــذي دفــع العديــد مــن الجهــات للتبــاري يف إنتــاج 

مبــا يحــدق بالوطــن مــن أخطــار- ووقتهــا كل مؤلــف 

يتنــاول مــن منظــوره نفــس القضيــة حتــي ولــو مــن خــلل 

ــات،  ــاك بديهي ــه- فهن ــرم نفس ــيل اله ــة ع ــات متباين درج

مثــل ال مؤلــف ينــارص التطــرف وإن وجــد فهــي كارثــة 

ــربي. ك

وتابــع: أمــا عــن املتفــرج املــرصي هــل يــري نفســه يف 

ــا،  ــه يف معظمه ــرى نفس ــد ي ــو بالتأكي ــا أم ال ؟..فه عروضن

ــن  ــا، إن الف ــة أيض ــوص عاملي ــه يف نص ــرى نفس ــد ي ــل ق ب

ــه أيضــا هــام جــدا،  ــن لذات ــة شــئ هــام جــدا، والف للقضي

ــومة  ــة محس ــم، والقضي ــي تحك ــي الت ــات ه ــط الجاملي فق

منــذ زمــن طويــل، إذ مل تعــد محصــورة فيــام تقــدم، بــل يف 

ــدم!! ــف تق كي

إنتاج  أزمة 
ــادة  ــن إع ــن: ميك ــلح الدي ــرسة ص ــف مي ــال املؤل ــام ق في

صياغــة الســؤال، بطريقــة أخــري حتــي يســهل إجابتــه، 

ــرصي  ــداع امل ــر اإلب ــف نه ــل ج ــول ه ــُل أن نق ــن مث فيمك

ــح النصــوص املرتجمــة واملأخــوذة  الحقيقــي الخالــص، لصال

ــا مل  ــة؟..أو ميكــن أن نقــول أنن ــة  عاملي عــن أعــامل مرسحي

ــا  ــم مجتمعن ــا خالصــا، يلئ ــا مرصي ــا مرسحًي نعــد نقــدم فًن

ــامل  ــم أع ــح تقدي ــه  يف صال ــرب عن ــة ويع ــه الراهن يف لحظت

ســطحية ، ال تســمن وال تغنــي مــن جــوع للفــن واإلبــداع؟ 

ــم«   ــت » نع ــئلة، ليس ــذه األس ــىل ه ــة ع ــد ان اإلجاب أعتق

ــىل اإلطــلق.  ع

الرواد   الحديثة ال ترقي لمستوى نصوص  النصوص  منار زين: 
المجتمع تتناول  مشكالت  اليت  النصوص  لدينا فقر في  و 
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خلقــت فجــوة كبــرية يف املــرسح املــرصي، فاملواطــن ال 

ــاه  ــا ال نعــرض همومــه وقضاي يجــد نفســه يف املــرسح ألنن

ــىل  ــد ع ــت نعتم ــة الوق ــتحدث، وطيل ــد ومس ــكل جدي بش

النصــوص العامليــة بتمصريهــا أو بعمــل دراماتــورج وإعــداد 

لهــا، لكــن ليــس لدينــا إنتــاج جديــد مــن املرسحيــات التــي 

ــتوى  ــىل مس ــانية ال ع ــة وإنس ــرة اجتامعي ــا طف ــق لن تحق

ــاك  ــس هن ــىل العك ــة، ع ــة وال التليفزيوني ــا املرسحي الدرام

كتــاب مــرسح شــباب، أوربيــون، حــني تقــرأ لهــم نجدهــم 

عــىل  وينــورون  ومجتمعهــم  شــارعهم  عــن  يعــربون 

ــان. اإلنس

الواضحة غري  اإلنتاجية  الخطط 
ــاك  ــس هن ــه لي ــدايل إىل ان ــادي ال ــرج ش ــار املخ ــام أش بين

النصــوص  النصــوص املرصيــة ال عــىل مســتوى  فقــر يف 

الحديثــة التــي يكتبهــا الشــباب وال عــىل مســتوى النصــوص 

املوجــودة يف مكتبــة املــرسح العــريب التــي يشــكل ٩٩منهــا 

ــون. مرصي

ــاج  ــاره اإلنت ــذي يخت ــام ال ــاج، ف ــكلة يف اإلنت ــاف: املش وأض

ــي تســتهوي  ــى يجــذب الجمهــور، ومــا املوضوعــات الت حت

ــاج  ــات اإلنت ــن جه ــا ع ــو تحدثن ــد ل ــات، بالتأكي ــك الجه تل

يف القطــاع الخــاص فحــدث وال حــرج، الهــدف الرئيــيس هو 

اجتــذاب الجمهــور املعتــاد عــىل نــوع محــدد مــن املــرسح، 

ــة أن  ــام فالحقيق ــاع الع ــاج يف القط ــىل اإلنت ــا ع وإذا تحدثن

ــة بالعــروض  ــدة منظم ــاب لخطــة واضحــة واجن ــاك غي هن

ــه أيضــا الظــروف  ــذا يتدخــل في ــد ه و املواســم ، وبالتأكي

التــي ميــر بهــا العــامل حيــث التخبــط الشــديد جــدا.

وتابــع شــادي الــدايل: رغــم كل الظــروف نســتطيع أن نــرى 

كاتــب مــرصي أو كاتبــه مرصيــه »شــاطرين« واألســامء 

جــامل  ومحمــود  املنعــم،  عبــد  رشــا  ومنهــم  كثــرية، 

ولدينــا  جيــدة،  كثــرية  نصــوص   .. آخريــن  و  الحدينــي 

نــص  ألفضــل  جائــزة  يقــدم  العــريب  املــرسح  مهرجــان 

ــوا  ــن مــرص حصل ــريون م ــوب بالفصحــى وكث مرسحــي مكت

عــىل جوائــز التأليــف فأيــن النصــوص!! ومــن املســئول 

الــذي يضــع تحــت أيــدي املخرجــني النصــوص التــي يكتبهــا 

شــباب املرسحيــني يف مــرص، ثــم ننظــر بعدهــا للمحتــوى . 

ــا  ــا مرصي ــربه  نصــا مرسحي ــن أن  نعت ــن املمك ــذي م ــا ال م

ومــا الــذي ال ينطبــق عليــه الوصــف؟.. يف تجــارب الشــباب 

ويؤجــرون  فرقــا  يكونــون  منهــم  مجموعــات  هنــاك   ،

مرسحــا يعرضــون عليــه، وتلــك تجربــة عظيمــة جــدا، لكــن 

ــاروا مــا  مــا شــكل النصــوص التــي يختارونهــا؟.. إنهــم يخت

ــىل  ــاد ع ــذي اعت ــي - ال ــتطيع املتلق ــا يس ــهل وم ــه س يرون

ــات  ــة أو رواي ــكار غريب ــه، أي أف ــون- تلقي ــرسح التليفزي م

أجنبيــة، وأحيانــا يصــل األمــر لســيناريوهات معــده مســبقا 

ــىل  ــع ع ــي وتوض ــام ه ــذ ك ــينام وتؤخ ــون أو الس للتليفزي

ــة  ــة املرصي ــوص املرسحي ــر النص ــي بفق ــا يوح ــرسح.. م امل

ليــس فقــرا، بــل خطــط غــري واضحــه إنتاجيــا عــىل كل 

املســتويات ، ليــس هنــاك نظــام بحــث عــن املواهــب 

ــا. ــذ فرصته ــة لتأخ الحقيقي

تبــارى  كــام  للجمهــور،  وتقدميهــا  جديــدة  مرسحيــات 

ــوى  ــم محت ــة  يف تقدي ــة والحواري ــج الرتفيهي ــو الربام مقدم

مرسحــي، ووضعــوا خشــبات يف االســتوديوهات لجــذب 

ــا  ــا جاذًب الجمهــور، وهــو مــا يؤكــد بشــدة ، أن املــرسح فًن

اســتيعاب  ميكنــه  ملفــت،  بشــكل  ومتطــوًرا  ذاتــه،  يف 

بــكل  والرقميــة  البرصيــة  والفنــون  الحديثــة  التقنيــات 

ــات  ــىل مهرجان ــاهدين ع ــال املش ــكالها. وأقب ــا وأش صوره

ــرى يف العــرض  ــوي عــىل أن املشــاهد ي املــرسح، مــؤرش حي

ــه،  ــلف رشائح ــىل اخت ــه ع ــرب عن ــه ويع ــا ميثل ــي م املرسح

لذلــك أعتقــد ان عــودة القنــوات التليفزيونيــة لتصويــر 

ــح  ــا عــيل شاشــتها ســوف يفت ــات الجــادة وتقدميه املرسحي

أفقــا أكــرب للتلقــي ويجــذب جمهــورا جديــًدا ملشــاهدة 

األعــامل املرسحيــة وحضــور عــروض املــرسح.

وإنســانية  اجتماعية  طفرة 
واتفقــت املخرجــة منــار زيــن مــع أن لدينــا أزمــة يف 

يف  ومحدوديــة  عنــا،  تعــرب  التــي  املرسحيــة  النصــوص 

املرصيــني. واملؤلفــني  الكتابــة 

وأضافــت: ليــس هنــاك مؤلفــات مرصيــة يرتقــي مســتواها 

ــم ويوســف  ــق الحكي ــل توفي ــى مث ــا القدام ــات كتابن ملؤلف

فقــر  لدينــا  محفــوظ،  ونجيــب  وطــه حســني  إدريــس 

يف النصــوص التــي تتنــاول املجتمــع املــرصي ومشــاكله 

وهمومــه لدرجــة أننــا اضطررنــا يف فــرتة لعمــل متــاس مــع 

ــون ارتجــال  ــدأ املمثل ــث يب ــروض االرتجــال، حي ــع بع الواق

ــارع. ــاس والش ــن الن ــة م ــكار القريب األف

التــي  هــي  التأليــف  مشــكلة  أن  أرى  زيــن:  وتابعــت 

تراهن على  اإلنتاج  الدين: جهات  ميسرة صالح 
تغامر أن  تريد  المضمون وال 

كبار  انصراف  بسبب  أزمة نصوص جيدة  : هناك  على خليفة 
الغربي بالمسرح  والتأثر  التليفزيونية  الدراما  نحو   المسرح  كتاب 

[ 19تحقيق]]

نعم هناك فقر نصوص تهتم  أشرف عرتيس: 
بذلك أعرتف   .. الشارع  بنبض 
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قدمت فرقه ديرب نجم التابعة لفرع ثقافة الشرقية العرض 

محمود  د.  وإخراج  تأليف  األدوار..  كل  ممثل   .. المسرحي 

كحيله  مغامرات  من  جديدة  مسرحية  مغامرة  في  كحيلة 

مبدع  هنا  من  اللعبة  ..لتبدأ  المرة  تلك  وكمخرج  كمؤلف 

يمتلك معظم األدوار!

في  المسرحية  فكرة  المؤلف  لنا  يقدم  شديد  هدوء  في 

التي  األسئلة  من  مجموعه  عبر  االختصار  شديده  جمله 

ازدحم بها النص وتناقلتها ألسنة فريق التمثيل داخل عرض 

إشكالي مليء بالتساؤالت

لكن السؤال األهم.. هو هل من الممكن أن يتحول المجني 

إلي جاني أو ربما القاضي إلي متهم أو يتحول الحاكم إلي 

محكوم ..هل يمكن بالفعل تبادل األدوار؟.. تتعدد األسئلة 

..من  لعبة  أنها تدور في فلك واحد قديم متجدد حول  إال 

هو صاحب الحق، من هو القاتل، من هو المقتول، إذن ما 

الحل؟..

هو  ما  بقدر  واإلجابات  الحلول  بتقديم  معني  غير  الفن 

األدوار«.. كل  »ممثل 
للتمثيل؟ صالحة  األدوار  كل  هل 

هيبتها  األدوار  تبادل  لعبه  لتفقد  عاديه  حياتيه  ممارسات 

هي  العرض  داخل  لكن  مكشوفه  لعبه  فهي  الحياه،  في 

علي  كحيله  سيطر  فقد  المسرحية،  الممارسات  اخطر  من 

وفريق  التمثيل  فريق  بين  ما  منظم  بشكل  اللعبة  أدوات 

االستعراضات في ظل حركه منظمه إلي حد بعيد لوال قله 

خبره بعض الممثلين في بعض األوقات مع ازدحام المسرح 

لكن خرجت الصورة المسرحية في شكل جيد

األلوان..  مزج 
عمل العرض علي مزج األلوان للحصول علي لون جديد غير 

ليحدث  اآلخر  البعض  يصدم  وقد  البعض  يبهر  قد  مألوف 

حاله من الفزع الدرامي المطلوب وليس مجرد كسر اإلبهام 

البريختي

في  مادي  عنصر  كأهم  الوقت  لعبه  علي  العرض  لعب 

بعباراتهم  الممثلون  ،ينسجه  شغله  يتم  كنسيج  المسرح 

وتباطؤهم  وانكسافهم  وقفزاتهم  وذهولهم  وسكونهم 

يجب  الذي  األهم،  النسيج  هو  الوقت  بالفعل  وتعجلهم 

رتقه وفتقه للذهاب إليه، إلي أعمق ما بداخله لعرضه في 

الهواء

متدحرجه  عمياء  كتل  هي  كالقذيفة  اللغة  خرجت  لذالك 

في  الكلمات  مع  تتعارض  أصداء  لها  أشياء  ،هي  ومنجرفه 

أغاني  مؤلف  عيسي  علء  الشاعر  خلقه  آخر  موازي  نص 

المسرحية  اللعبة  بديهيات  اهم  احد  تلك  األسئلة  يطرح 

والتي لعب عليها كحيله مستخدما خبراته كمؤلف وكمخرج

استنارة  تأتي  هل  سؤاال..  اطرح  العرض  لهذا  قراءتي  وفي 

تلك  مصدر  هو  يكون  أم  عليه  مسلطه  أنوار  من  الجسد 

االستنارة التي ينشرها ويغطي بها المساحة من حوله؟..أنها 

والتي  مجتمعه  الجسد  أعضاء  تشكلها  التي  الكلمات  تلك 

غير  منيره  بهاله  ليحيطه  حوله  يبرق  الذي  الوميض  تمثل 

ال  اليوم  المسرحية  اللعبة  هي  الهالة  تلك  األبعاد  محدده 

تعرف من هو الحاكم وال المحكوم من القاتل وال المقتول 

تداخلت  لو  يحدث  ماذا  آخر  ..وسؤال  يقظه  حلم  هي 

األدوار؟..

ارغم العرض المتلقي علي انه ال يضع نقطه بنهاية الجملة 

لتختم المعني، ذلك ألن الجملة تظل منفتحه علي العديد 

من المعاني متشابكه األحرف ،متباعده للغايه بشكل يكفل 

للمشاهد مساحه ملموسه إلبداء تخيله، أن العرض ال يسرد 

يجعل  ولكنه  المتلقي  معها  يختلف  أو  يتفق  كي  حكاية 

المتلقي يعيد كتابه النص ويعيد مشهديه العرض ذاته من 

أبجدية  البتكار  وخلطها  تفكيكها  في  يجتهد  احرف  خلل 

جديده تناسب العصر

األدوار..  تبادل  لعبه  يناسب  الذي  العرض  أبجدية  هي 

لم  األدوار  تبادل  الحقيقة  ففي  ذاتها  الحياه  أبجدية  هي 

إلي  اللعبة  تحولت  وإنما  المسرح  خشبه  علي  فقط  يعد 

محمود سعيد
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مفردات  جيدا  وعي  ،فقد  آخر  نصا  يكتب  وكانه  العرض 

شاعر  وهو  عيسي  علء  لينسج  المراوغ  النص  ،هذا  النص 

األدوار  تبادل  لعبه  يزيد  وكانه  جديد  ..نص  المهم  العامية 

مؤلف  يخترق  عندما  المحبب  التعقيد  أنه  إال  تعقيدا، 

األغاني عمق النص لينقله مخففا إلي عمق الصالة لتضاف 

مساحة جديدة، مساحة تأتي لتخفي األخري

فالترتيب هنا متشابه وقابل للنعكاس حتي انه يبدو لنا بل 

عقبات ،خاصه مع لعبه تغير القبعات

بين  كما  مفاجئ  انتقال  والتحدث  التغني  بين  ليحدث 

أي مشهد ؟ مشهدي؟ أم مشهدك؟

دميه  إلي  األداء  قمه  في  والممثل  التمثيل  لعبه  تحولت 

في  الجميل  أن  آخر،  شخص  ربما  أو  آخر،  شيء  يحركها 

الممثل  أمام  فنحن  منها  اإلنسان  خروج  هو  الدمية 

هذا  في  ،فالممثل  بها  القيام  يستطيع  للغايه  المشطور 

ومتفرق  منشطر  ولكنه  نفسه  عن  يعبر  أحدا  ليس  العرض 

يخرج  ،وإنسان  لجسده  ،ومتفرج  نفسه  يشاهد  انه شخص 

من إنسان

..علي حد كلمات المسرحية هذا ما فعل ليستمر..قام بكل 

والقرار  الدور  بين  المسافة  لكن  القرار  فهو صحاب  األدوار 

هي العرض المسرحي ذاته

يعرض  المسرح  خشبه  علي  شيء  ،كل  ممنوع  فالتمثيل 

بين  التداخل  ليحدث  تمثيل  هناك  ليس  ولكن  بموضوعيه، 

المباشرة  العرض  رسالة  تتحقق  وهنا  تمثيل  والل  التمثيل 

وغير المباشرة

داخل الوجع اإلنساني الذي عبرت عنه ألحان د ايمن نجم 

استعراضات مجدي  وأمينة حسن وسط  عادل  احمد  وغناء 

للمنظر  المشهدية  الصورة  إطار  داخل  المتقنة  الفيومي 

مجدي  إضاءة  وسط  خلف  محمد  بساطه  في  صنعه  الذي 

فرج

لعبات  بل  لعبه،  عبء  حمل  الذي  التمثيل  فريق  وتميز 

المنسي،  محمود  ترتيب...  أي  بل  وهم   .. األدوار  تبادل 

مجدي،  دنيا  سالم،  الزير  فكري،  علي  عبدالسلم،  حماده 

محمد البنا، أبو زياد المصري ،خالد مجدي ،عصمت رمضان 

،شهد مجدي، مجدي عادل، فرج محمد ،أمجد حسن ،أمينه 

حسن ....

والمخرج  للكاتب  قويه  إضافة  هو  مهم  مسرحي  عرض 

اإلبداع  وأهمية  قيمة  علي  يؤكد  عرض  كحيلة،  د.محمود 

باألقاليم... 

للغة،  آخر  موضع  عن  بالغناء  نبحث  والمسرح،  الكواليس 

مساحه  يخلق  ،فهو  متوقعه  غير  تحتها  أخري  طبقه  وعن 

تحت المساحة وأزمنة أخري تحت الزمن ففي حرص شديد 

دائرة  هناك  الحدود  عند  واللعب  الهوامش  العرض  يفتح 

كلميه وتركيب للجمله واسترجاع

وتنصب  األخر  في  الواحد  تنهار  وكأنها  المشاهد  فظهرت 

انهيار  االنجذاب عبر  بنوع من  المشاهد  لتتوالي  الفكر  في 

الفضاء وإعادة التكوين

نحن فوق طاوله مدميه يتذكر عليها المشهد األصلي، ولكن 
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املرسحية  التليفزيون  لفرق  ازدهار  هناك  كان  الستينيات  يف 

التي  والتي أنشأت عام 1962 وقدمت مجموعة من العروض 

القت نجاحاً كبرياً عىل املستوى الجامهريي والنقدي وكان من 

ضمنها فرقة “املرسح العاملي“ التي كانت تقدم أشهر النصوص 

العاملية ومن بني العاملني فيها املخرج عبد الرحمن الشافعي .

العاملون  ورسح  األنشطة  هذه  تراجعت  يونيو  انتكاسة  ومع 

إىل مرسح  اتجه  الذي  “الشافعي“  بينهم  الفرق ومن  يف هذه 

سعد  املرسحي  الكاتب  قبل  من  فكلف  الجامهريية  الثقافة 

“فرقة مرسحية“ يف  بإنشاء  والفنان حمدي غيث  الدين وهبه 

“وكالة الغوري“ بحي األزهر .

من  خاصة  مرصية  حالة  أمام  نفسه  “الشافعي“  وجد  وهناك 

وموروثه  وتقاليده  عاداته  له  شعبي  اجتامعي  منط  خلل 

الطبيعة  مستوى  وعىل  البرش  مستوى  عىل  واإلنساين  الشعبي 

املكانية .

عن جمهور  االختلف  كل  املختلف  الجمهور  لهذا  يقدم  فامذا 

خلله  من  قدم  الذي  التليفزيون  ومرسح  القومي  املرسح 

أعامل شكسبري وموليري ودرومنات وبراندللو وإبسن وثيوتكا .

كان عليه – إذن – أن يوازن بني ما درسه وقدمه – من قبل 

الروم واملغربلني،  بالغورية وحارة  الشعبي  الحي  – وبني مناخ 

املعامر  تلئم  مرسحية  صيغة  عن  يبحث  أن  عليه  كان  كذلك 

العريب الخالص لوكالة الغوري .

إىل  العودة  خلل  من  الذايت  موروثه  يف  يبحث  جعله  مام 

الجذور،  املرصية  الثقافية  الينابيع  عن  الجاد  والبحث  األب 

الذي سحرته أضواء  القادم من محافظة الرشقية  القروي  وهو 

املعرفة  الحقوق وراحت غواية  أجلها دراسة  املرسح فرتك من 

فضائه  استقر يف  أرض حتى  إىل  أرض  من  به  تلقى  والتجريب 

ملعرفة  املكان  يراود  حثيث  بحث  يف  البداية  يف  فراح  األول، 

تفاصيله الصغرية .

ويحىك “الشافعي“ يف شهادة له عن تلك املرحلة نرشت مبجلة 

مع  أواًل  تصادقت  قائًل:   1995 عام  الربيع  عدد  يف  “فصول“ 

واملطربني  والزجالني  الشعراء  وبعض  الهواة  املمثلني  مجموعة 

الشوارع  أرصفة  وعىل  واألزقة  الحواري  يف  معاً  “تصعلكنا“ 

الحي وتصاحبنا  املقاهي والحوانيت، وعارشنا أهل  وتنقلنا بني 

املوروث  تستنطق  أن  تحاول  إبداعية  حالة  تلبسته  مخرج 

فكان  الشعبية،  الحكاية  يف  “البطل“  صورة  خاصة  الشعبي 

ساحة  يف  العروض  باكورة  ليكون  الرشقاوي  ألدهم  اختياره 

الغوري مبمثلني هواة . 

وأدهم الرشقاوي بطل شعبي من مركز إيتاي البارود مبحافظة 

الشعبية  الذاكرة  فخلدته  اإلقطاعيني  لظلم  تصدى  البحرية 

وتناولته  جيل،  إىل  جيل  من  األلسنة  عىل  حكايته  وترددت 

غيث  الله  عبد  الفنان  بطولة  شهري  فيلم  يف  والسينام  اإلذاعة 

وقام املطرب الراحل عبد الحليم حافظ بدور الراوي لألحداث 

عرب عرض غنايئ .

الغوري“  “وكالة  التاريخي  املكان  بني  الربط  تم  كيف  ولكن 

وبني النص الشعبي من خلل التقنية املرسحية؟

قبل اإلجابة عىل هذا السؤال البد من وأن نعرف طبيعة املكان 

ورصت “زبوناً“ معروفاً ملطاعم الفقراء والباعة عابري السبيل 

األزقة  يف  واملوالد  األفراح  يف  باملغنى  شغفهم  انتباهي  وشد 

الباعة  ونداءات  الصنايعية  دقات  عىل  أصغيت  والساحات، 

وماسحو  الحسني   “ و“مقاطيع  الدراويش  جذبني  الحواري  يف 

أيقنت  النوم،  الكتب يف حي صاخب ال يعرف  وباعة  األحذية 

إنهم   – الرصيح  مرص  _ صوت  الحقيقي   الشعب  يكمن  أين 

يشكلون  واأللفة،  بالصحبة  يحتفون  خاص  مزاج  ذات  جامعة 

كتلة إنسانية شديدة التامسك يف روعة األهرام وتعانق املآذن 

يف  حتى  واملوالد  األسواق  يف  معاً  أكتافهم  تلتصق   ، والقباب 

املآتم يتقاربون يتحابون يحتفلون دون فوارق “ 

يف عامل أوالد البلد – إذن – ولدت التجربة ، وجاء اختيار “عبد 

الرحمن الشافعي“ لنص شعبي شديد الخصوصية ليكون بداية 

التلحم بني هذا الجمهور املتعطش لفن يعرب عن واقعة وبني 

الغوري.. فرقة 
الشعيب المسرح  وجماليات 

عيد عبد الحليم
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الذي تم فيه العرض ، فساحة الغوري واحدة من املباين ذات 

عىل  اململويك  العرص  يف  أنشئت  التي  العربية  املعامرية  الطرز 

واستقبال  التجارة  بغرض  إنشاؤها  وكان  الغوري  السلطان  يد 

عن  عبارة  األخرى وهو  األقطار  من  إىل مرص  الوافدين  التجار 

مثمنة  نافورة  منتصفها  يف  الوكالة  مستطيلة يف صحن  مساحة 

املستطيل  هذا  حول  بينام  سنتيمرتاً   40 ارتفاعها  يبلغ  األركان 

من  مجموعة  تحمل  الحجرية  األعمدة  من  مجموعة  توجد 

املرشبيات والبوايك أسفلها عدد من األبواب الصغرية ملجموعة 

من الدكاكني التي تعلوها ثلث طوابق يوجد بها غرف لسكنى 

التجار الوافدين، حيث كانوا يقيمون بالقرب من تجارتهم .

التاريخية  ًاألهمية  متاما  وعى  الذي  “الشافعي“  عىل  وكان 

يتعامل  أن   – الخاص  املعامري  الطابع  ذي   – الهام  األثر  لهذا 

مقاعد  أو  للمرسح  خشبة  هناك  فليست  شديد،  بحرص  معه 

تجريبي  مرسحي  عرض  يف  يفكر  يجعله  مام   ، للجمهور 

أن  من  فتأكد  أيضاً  املنطقة  وأهل  املكان  طبيعة  مع  يتلءم 

التفاعل  عىل  القامئة  الفرجة  فنون  يف  تكمن  الحلول  أفضل 

الفتاح“  عبد  “محمد  الديكور  مصمم  مع  فاتفق  واملشاركة 

 – الساحة  منتصف  تقع يف  والتي   – “النافورة“  استخدام  عىل 

الجمهور  أما   ، بقرصة خشبية  بتغطيتها  للعرض وذلك  كمنصة 

أماكن  تكون  واملرشبيات  جانب  كل  من  حولها  كحلقة  فيقف 

الفنانني  العامة، وتم دخول  الشخصيات  املشاهدين من  لكبار 

املشاركني يف العرض من وسط الجمهور ليصبح الجمهور جزءاً 

من العرض من خلل االندماج الكامل مع أبطاله من املمثل .

الريايض وىف كثري من ساحات وأجران الوجه القبيل .

لهم  وقعت  طريفة  قصة  الشافعي“  الرحمن  “عبد  ويحىك 

مبحافظة  قها  مبدينة  الرشقاوي“  “أدهم  عرض  تقديم  أثناء 

منصة  عن  عبارة  املرسح  كان  حيث   1969 عام  القليوبية 

الجمهور بأعداد غفرية كبرية  القرية ، وحرض  أسمنتية تتوسط 

ومن بينهم عمدة القرية وكبار األعيان وبدأ الخفراء ينظمون 

من  الجمهور  تفاعل  العرض  بداية  ومع  بعصيهم  الجمهور 

وأفلتوا  املرسحية  املنصة  جنبات  إىل  يصعدون  فبدأوا  الحكاية 

من حصار الخفراء بعد أن ذاب الجميع يف املشاهدة . وهذه 

تؤكد  طرافة  من  تحمله  وما  الشديدة  بساطتها  رغم  القصة 

مع   يتامس  بل حواجز  التي قدمت مرسحاً  التجربة  قيمة  عىل 

الجمهور الحقيقي ، املتعطش لتجارب تشخص وتجسد همومه 

وأحلمه .

بحر  يف  للغوص  ملخرجها  الباب  التجربة  هذه  فتحت  وقد 

عرض  يف  الفصيح“  “الفلح  ذلك  بعد  فقدم  الشعبي  الرتاث 

املداحني“  و“عاشق  اليتيم“  و“سعد  امللح“  وادي  من  “حكاية 

و“حسن ونعيمة“ يف رائعة “منني أجيب ناس“ وقصة “السيد 

البدوي“ يف “مولد يا سيد“ و“أبو زيد الهليل“ يف سرية “سرية 

بني هلل“ و“ليلة الرؤية“ و“الليلة الكبرية“ مستخدما يف تلك 

العروض تقنيات شعبية كالرسادق وخيمة الرسادق والساحات 

الشعبية، وقبل ذلك وبعد ذلك مستلهاًم روح الشعب والتي – 

هي بحق – جوهر أي عمل فني خالد .

فخشبة  الفقري  املرسح  تيامت  عىل  “الشافعي“  اعتمد  وقد 

أو  سينوغرافيا  فيها  يوجد  ال  املرسح  فخشبة  الفقري  املرسح 

بنادق  ثلث  سوى  هناك  يكن  مل  العرض  أدوات  حتى  ديكور، 

ومجموعة من العيص وفؤوس الفلحني 

املمثل  املخرج  وضع  فقد  الدرامي  العنرص  شكل  ناحية  ومن 

يروى  الذي  واملطرب  الرشقاوي“  “أدهم  بدور  قام  الذي 

الباشا ومأمور  املنصة وجعل  الجمهور عىل  األحداث يف وسط 

املنصة  وبني  البواىك  يف   – السلطة  رمز  ميثلن  الذين   – املركز 

والبواىك انفصال مكاين ومعنوي شاسع .

تناقش  واضح  سيايس  بعد  ذات  فنية  داللة  التقسيم  هذا  وىف 

والسلطة  الشعبي  البطل  صورة  يف  املتمثلة  الشعب  وضعية 

القاهرة يف ذلك الزمان .

وإذا كان العرض هو وليد البيئة الشعبية ، فل بد من أن يكون 

متاحاً للجميع من أبناء الشعب لذا كانت تذكرة الدخول هي 

والخروج  الدخول  تنظيم  عىل  قام  وقد  فقط  قروش“  “ثلثة 

أبناء الحي وقد استمر عرض “أدهم الرشقاوي“  مجموعة من 

ثلمثائة ليلة بدأت عام 1968 وانتهت يف منتصف 1970، ولقد 

السامر  مرسح  عىل  قدمت  التي  األعامل  باكورة  ليكون  اختري 

الذي تم افتتاحه عام 1971 .

القى  آخر  عرض  إىل  مخرجه  قادت  التي  اإلرهاصة  وكانت 

إقبااًل جامهرييا ونقدياً هو “عىل الزيبق“ والذي عرض لعامني 

وقد  السامر  مرسح  فرقة  خلل  من   1973  –  1972 متتاليني 

طاف العرض قرى ومدن مرص املختلفة فعرض يف إستاد املنيا 
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 : نفسها  األشياء  إلي   -  2
كلام قلت الحقيقة زاد الشوق إيل األشياء. ال ميكننا أن نتحدث 

ذلك  نفعل  أن  علينا  يجب  الواقع  يف  فحسب.  الحقيقة  عن 

الفينومينولوجي  ترصيحه  ويف  تأمل.  فعل  األمر  كان  لو  حتى 

نسأل  أن  يجب  الجوفاء!  التحليلت  عن  »بعيدا  يقول هورسل 

اللتان  واملشاهدة،  التجربة،  إيل  بالرجوع  نفسها،  األشياء 

 .«  ! منطقي  وتربير  معنى  كلامتنا  مينحا  أن  وحدهام  ميكنهام 

هذا الشعار املعروف عن الفينومينولوجيا هو سمتها املميزة : 

العرشين جذبت  القرن  بداية  املتطرف. يف  املوضوعي  املوقف 

تحدث  فمثل  واملوهوبني.  الشباب  من  الكثري  الفينومينولوجيا 

فيلهلم شاب Wilhelm SChaPP عن التفاين يف األشياء : 

الرشط األول هو التفاين يف األشياء؛ والخوض يف األشياء نفسها 

هنا  املسألة  ويتذوقها،  يأخذها  بل  األشياء،  يف  يفكؤ  وال  ؛ 

مفتون  أنه  مارتيوس  كونراد  وتحدث  معانيها.  بأوسع  مأخوذة 

باألشياء. دع األشياء نفسها تتحدث – األشياء فقط – هذا هو 

شوق كل فينومينولوجي. 

أساس  هي  والتي  أيضا،  الحتمية  هذه  عيل  العثور  وميكن   

أن  وميكننا  جروتوفسيك.  فلسفة  جذور  يف  الفينومينولوجيا، 

نقرأ شعار هورسل يف سياق فلسفة جروتوفسيك رصاحة تقربيا. 

عن  بعيدا   : يعني  وذلك   .! األجوف  الكلم  عن  بعيدا  ولذلك، 

املرسح كمجال للكلم األجوف ! وعبارة هاملت » كلم، كلم، 

املرسح  بها  عرّف  التي  الطريقة  هي  هذه  اليست   – كلم« 

متشابكني  واملرسح  الكلم  فن  كان  لقد  ؟.  قرون  لعدة  نفسه 

أساسا  يتحدث  الذي  الشخص  هو  واملمثل  ينفصم.  ال  بشكل 

الذي  املكان  هي  والقاعة  الجمهور.  إيل  املرسح  خشبة  عيل 

: أن يفنت الجمهور  الغني  نسمعه فيها. وهذه ظاهرة املرسح 

التي  الكبرية  األفكار  عن  وتعرب  العامل،  عن  وتعرب  بالكلامت، 

عندما  ذلك،  عن  وبعيدا  االمياءات.  مبختلف  االنسانية  انجبتها 

املرسحية  الظاهرة  أن  نرى  عيوننا،  ونفتح  املرسح  يف  نجلس 

األصيلة قابلة للختزال النسان حي يظهر يف املشهد. وهنا نحن 

كلمة  أي  نطق  يتم  وال  مادي.  ومرسح  أساسية  ظاهرة  أمام 

نوع  هو  وال  املرسحية  هو  ليس  فاملرسح  املمثل.  ظهور  عند 

“الفيلسوف”.  نفسه  امتنع جروتوفسيك عن تسمية  لقد  أديب. 

فقد اعتقد أنه مل يبتكر أي فلسفة أو نظرية )كلامت، كلامت، 

فقرية..� فينومينولوجيا  نحو 
)2-2( المسرح  في  جروتوفسكي  وفلسفة  الفينومينولوجيا  بني  التشابه  أوجه  بعض 

تأليف: دانييل روالند سوبوتا

ترجمة: أحمد عبد الفتاح

تفلسفوا  الذين  الشبان  التلميذ  لعرشات  بنجاحها  تدين 

يف  االجتامعية  الظواهر  أبرز  من  واحدة  خلقوا  وبالتايل  معا، 

الحركة  تاريخ  العرشين. ويوضح  القرن  العلمية يف  املجتمعات 

التفلسف املشرتك قد تجاوز ماكانت  الفينومينولوجية أن هذا 

الحركة  كانت  فقد  تعنيه(.  تزال  وال   ( الجامعية  الحياة  تعنيه 

يحدث  التي  الطائفة،  من  نوعا  تقريبا  تعد  الفينومينولوجية 

وعيل  والتحوالت.  الصوفية،  التجارب  النشوة،  من  الكثري  فيها 

املرتبطة  بالفينومينولوجيا  املتعلقة  الطبيعة  هذه  أساس 

وكذلك  السبعينات،  يف  شبيجلربج  هربرت  حاول  باملجتمع، 

الفينومينولوجيا  ميارس  أن  أوج مرسح جروتوفسيك،  الحال يف 

بني جامعات صغرية من الطلب. 

بها  قام  التي  املرسحية  للفعاليات  بالنسبة  الحال  وكذلك   

جامعي  مكان  املرسح  أن  املعروف  من  إذ  جروتوفسيك. 

بكثري  جروتوفسيك  مرسح  تجاوز  ذلك،  ومع  جامعي.  وفعل 

الشائع  من  كان  فقد  مرسحا.  الوقت  ذلك  يف  يعد  كان  ما 

ومكان  للممثلني(   ( العمل  مكان  هو  املرسح  بأن  االعتقاد 

لقد  بيرت بروك –  للجمهور(. وياملقارنة –كام يقوب   ( التسلية 

تصنيف  تم  كام  مقدسا.  مكانا  املرسح  من  جعل جروتوفسيك 

باملامرسة،  يتعلق  قاله  يشء  وكل  مامرسا.  كان  فقد  كلامت(. 

يهم  فام  دامئا.  والثانوية  الناقصة   – للمامرسة  وصفا  وكان 

خشبة  عيل  ميثل  الذي  امللموس  املادي  الحي  الشخص  هو 

كلامت  ال  املرسحية.  الحقيقة  ياء  ألف  هو  اإلنسان  املرسح. 

فان  ولذلك  متغطرسة.  واميائات  كبرية،  وأفكار  رضورية،  غري 

: املخترب. كان من املفرتض أن يكون  اسم مرسح جروتوفسيك 

مبثابة تذكري بأن األمر برمته يتعلق بالعمل الشاق مع األشياء، 

والتفاين يف األشياء. 

 : االجتماعي  التواصل   -3
عيل الرغم من أن هورسل كان ميارس الفينومينولوجيا عرب األنا 

إذ  ديكارت،  ببحوث  يذكرنا  الذي  األحادي  التفكري   – املنفصلة 

هو  املتعالية  الذاتية  هاوية  يف  التدريجي  االنغامس  أن  اعتقد 

فيها  وتصور  املستقبل.  أجيال  تكمله  أن  يفرتض  الذي  العمل 

مجتمعا حقيقيا يناضل من أجل قضية ويتحمل مسئولية مصري 

أنها  حقيقة  هو  الفينومينولوجيا  جوهر  يشكل  فام  االنسانية. 

مجرد  ليس  وهذا  النظر.  ووجهات  املناهج  بتعددية  تسمح 

الفينومينولوجيا  أن  نجد  تاريخيا،  نتحدث  فعندما  احتامل. 
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مرسح  حالة  يف  السابق  يف  كان  كام   – جوتوفسيك  مرسح 

قارن  لقد  الطائفية.  من  نوع  أنه  عيل   –Retuda ريتودا 

االنضباط  كان  إذ  واألرسة.  باملجتمع  مرسحه  جروتوفسيك 

هو  والعروض  التدريبات  أثناء  العمل  يف  والتنظيم  املعتمد 

أمر أسطوري بالفعل. وتطابق فهم املرسح كمجتمع مع الجو 

العام يف بولندا االشرتاكية، التي كان الرتكيز فيها عيل تأثري أي 

نشاط مبا يف ذلك الفن. 

 : النفي  طريق  عن   -4
تكمن الحقيقة يف الظاهرة. وهذا اليعني أن الوصول الظاهرة 

طويلة  استعدادات  تستغرق  ولكنها  الحقيقة.  المتلك  كايف 

حول  السؤال  يطرح  عندما  األحيان،  من  كثري  ويف   . ومملة 

أنها منهج.  بالتحديد، فان االجابة هي  الفينومينولوجيا  ماهية 

بسمتها  للفينومينولوجيا  املنهجية  الطبيعة  ترتبط  شك  وبل 

املنهجي منوها وكفاءتها – وال يهم  االجتامعية. ويؤكد االجراء 

يف  الحقيقة  املنهج  يحدد  أن  املفرتض  ومن  يستخدمها.  من 

يف  يختفي  فام  القش.  عن  القمح  نفصل  أن  بد  وال  الظاهرة. 

الفينومينولوجي  التور. ويف الترصيح  الظلم يجب أن يظهر يف 

عرّف هورسل   « كعلم  الفلسفة   «  1911 عام  يف  فعل  املذكور 

عن  منفصل  منهجها  باعتباره  الجديد  الفلسفي  العلم  منهج 

النحو  هذا  عيل  األشياء  وبرؤية  األخرى.  والتقنيات  املناهج 

ازالة كل ما يطمس جوهر  إيل  نحتاج  افرتاضات مسبقة،  دون 

العملية،  الخطط  اليومية. علوة عيل مختلف  الحياة  مبامرسة 

والرؤى  التعليامت  من  كبري  عدد  من  البرشي  النشاط  يتكون 

العاملية. فنحن ال نترصف ككائنات حرة، ولكن أفعالنا يكتنفها 

حقيقة  إيل  نصل  وحتى  والعادات.  األمناط  من  مظلم  ضباب 

إيل  نحتاج  فاننا  املرسحية،  الظاهرة  جوهر  هو  الذي  الفعل، 

استخدام منهجا سلبيا لتحديد جميع الحواجز النفسية واملادية 

خلل  من  الهدف  هذا  تحقيق  ويتم  وازالتها.  والروحانية، 

تدريب املمثل. ورغم ذلك، ال يجب علينا أن نصنع منه صنام. 

بكل  ألنفسنا  تسليحنا  خلل  يتم  ال  الحقيقة  عن  والكشف 

باألحرى.  األسلحة  نزع  علينا  ولكن  والحيل،  األساليب  أنواع 

بالنقاء والتعرية والصدق واالتصال  الفينومينولوجيا تتعلق  ان 

املفتوح. وثراء املرسح هو غناه. 

 : اإلنسان  هو  هذا   -5
املقابل  الوجود كام أن هناك ظواهر. وهذا يف  هناك كثري من 

هناك ظهور.  مادام  ظواهر  هناك  أن   : الوقت  نفس  يف  يعني 

الظهور  أن  فكام  للقصدية.  أخرى  تسمية  هو  األخري  وهذا 

الشخص  وعي  يكون  كذلك  ما،  لشخص  ما  يشء  ظهور  هو 

لكشف  وبالتايل  معني.  منظور  من  تتجىل  فالظاهرة  ما.  بيشء 

: أنها كذلك  الحقيقة يف الظاهرة، يجب أن نلحظ منظوريتها 

الفينومينولوجية  الدراسات  فان  وبالتايل،  ما.  لشخص  دامئا 

الخالصة  الذاتية  مجال  تفتح  الظاهرة،  مظهر  عيل  تركز  التي 

األشياء يف سياق التاريخ. والتحرر من االفرتاضات هو الطريق 

الجزء األول يقول هورسل  الحقيقة. يف كتابه » األفكار »  نحو 

تدعمه  كذلك  هي  مبا  األشياء  إيل  للوصول  الحر  االختيار  ان 

املتتالية  االختزاالت  وتؤدي  املمبادئ.  ومبدأ  االختزال  طريقة 

الدؤوب عيل  العمل  املهم هو  النقي.  للجوهر  إيل رؤى كاملة 

أن  اعتاد  –عبارة   « مختلفا  شيئا  قدم  فضلك  من   « الظواهر. 

بأفكار عظيمة ولكن  بالتبشري  يبدا  يقولها هورسل ألي شخص 

يف  االخلقيات  هذه  عيل  الرتكيز  جلب  وقد  بها.  مسموح  غري 

العمل الكثري من املؤيدين واملعارضني للفينومينولوجيا. 

اجراء منهجيا مامثل يف مرسح جروتوفسيك.  أن نجد   وميكننا 

» من خلل  ؟  املرسح  ما هو   « تتبع جروتوفسيك سؤال  وقد 

منهج االستبعاد واالختزال )عن طريق النفي(. فجوهر املرسح 

ويجب  الجمهور.  أمام  للممثل  الخالص  الفعل  يف  نفسه  يؤكد 

األمر  يتعلق  وال  نفسه.  الشخص  جانب  من  االختزال  يتم  أن 

الفكرة هي  بتنفيذ أي افرتاضات نظرية سابقة يف املرسح، بل 

أن الفعل املرسحي يجب أن يكشف الحقيقة عن نفسه. وكام 

الحقيقة  هذه  إيل  املسار  ان  هورسل،  فلسفة  يف  الحال  هو 

يتكشف تدريجيا. فل يكفي أن نضع انسان يف منصف خشبة 

جروتوفسيك  اكتشف  لقد  الحقيقة.  مع  يتعامل  ليك  املرسح، 

وكل  تنوعا،  األكرث  الفعل  مخططات  من  كاملة  مجموعة 

وحياته  نشأته  أثناء  اإلنسان  يتبناها  التي  الكلشيهات  أنواع 

املرتبطة  الفعاليات  ب  يتعلق  كله  وهذا  معينة.  ثقافة  داخل 
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الفينومينولوجي.  االختزال  عملية  قاوم  الذي  الباقي  باعتبارها 

فالفينومينولوجيا تبدأ من تحول انتباهنا من العامل إيل الوعي. 

يف النهاية، استغرق األمر جزءا واحدا فقط من مجال التأسيس 

األوسع. وتحت غطاء الوعي، فان ما أكد نفسه هو عامل الحياة 

الذي ال ينضب، والوجود يف العامل، والذاتية املشرتكة والتجارب 

جوهر  إيل  تسعى  التي  املجاالت  تلك  يف  انه  الجسمية. 

الجسدية هي  أن  أنه كامن. والسيام  أننا يجب  يبدو  الظاهرة 

بالنسبة  خاص  اهتامم  ذات  هي  االنسانيةالتي  التجربة  صورة 

للفينومينولوجيني. 

 ويبدأ املرسح الفقري باختزال كل يشء ليس مرسحا. وللوصول 

 – مرسحي  يشء  كل  رفض  إيل  نحتاج  فاننا  املرسح،  لب  إيل 

انسان  يوجد  الخالية  املساحة  ففي  مؤقتا.  ننساه  باألحرى  أو 

يسمى ممثل وهو الذي يقف أمام شخص آخر يسمى متفرج. 

التقاء  هو  واملرسح  شاهدا.  املتفرج  يصبح  األداء  مسار  ويف 

هنا  انا   « يقول  واملمثل  لوجه.  وجها  آخر  انسان  مع  انسان 

من أجلك، بدال منك، ومن أجلك ». وتعليق كل يشء ليس له 

الجسدي هنا. ويف  اإلنسان يف وجوده  علقة باملرسح، يكشف 

سياق عمل املمثل عيل دوره – كام قال ستانسلفسيك – يعمل 

امللموس  اإلنسان  أن هذا  يتضح  نفسه، ومع ذلك  املمثل عيل 

ميكن أن يفصح عن نفسه يف حقيقته الكاملة فقط ان كان ما 

انفتح بداخله هو مسارات ال تشري فقط إيل ما وراء تجسيده 

واآلن،خارج  هنا  هو  ما  أبعد  إيل  أيضا  ولكن  الخاص،  املادي 

إيل  الجسم  من خلل  املرور  الفكرة هي  املميز.  اإلنسان  ذلك 

يصبح  األيقونة،  مثل  فاملمثل  والطبيعة.  والهوية  االنسانية 

نافذة لألبدية. وميارس التجيل الذايت يف أفقه. 

: نفسك  علي  اعمل   -6
التأمل  عمل  والعميق  النقي  الوعي  مجال  عن  الكشف  يبدأ 

والتخيل.  الذاكرة  بأفعال  مرتبط  أمر  وهو  الفينومينولوجي. 

وينطوي العمل الفينومينولوجي عيل وصف الظواهر وتحليلها 

املعنى،  انشاء  طبقة  البحث  ويكشف  وتوضيحها.  ومتييزها 

الوعي كمجال  النتائج. ويبدو  الدوافع ومجموعة  ومجموعات 

تاريخه.  له  الذي  الرتانسندنتايل  النشاط  من  مستنفد  غري 

ويتحدث هورسل عن املعرفة الفينومينولوجية باعتبارها تكرار 

الفينومينولوجية.  املعرفة  الجديدة يف  األفعال  التاريخ يف  لهذا 

ونستمر  الفينومينولوجي  البحث  مسار  إيل  ندخل  ليك  ولكن 

فيه، فل يكفي تلبية تعليامت معينة مثل » أطلب منك اجراء 

تنويع  اجراء  أو  العامل  األطروحة حول وجود  وتعليق  االختزال 

تخييل اآلن«. بالطبع ينشئ هذا النوع من التعليامت منهجية 

املفاجئ، ومتجيد  الكشف  الفينومينولوجيا ويحميها من غواية 

الطبيعية  البيئة  عن  غريب  الفينومينولوجي  والختزال  الروح. 

ورغم  تنفيذه.  كيفية  حول  واضحة  تعليامت  يتطلب  وبالتايل 

ذلك، البحث الفينومينولوجي ليس مجرد تطبيق لتقنية معينة 

معني  توجه  تبني  من  ينتج  ولكنه  الظواهر،  عيل  العمل  أثناء 

شيلر  فكر  ففي  املتفلسف.  الشخص  وتغري  التحول  عن  بعيد 

اخلقي  موقف  الفرتاض  دعوة  هناك  أن  يبدو  خاص،  بوجه 

والعاطفة  الحب  الزهد، اليقاظ مصادر حبنا، ألن  تجاه،  معني 

للفلسفة أن تزدهر عيل أساس خلفية شخصية معدة. واليشء 

وعيل  الذات.  يف  والتحكم  والتواضع  الحب  هو  الرضوري 

رضوري،  هو  فيام  املشاركة  تحدث  رمبا  مسبقا  املعد  األساس 

وبالتايل املسئولية الكاملة التي تحدث عنها هورسل. 

فكر  يف  األخلقية  الدوافع  نفس  نجد  أن  الصحب  من  وليس   

واألخلقيات  العمل  االلتزامبأخلقيات  كان  لقد  جروتوفسيك. 

املرسحية.  جروتوفسيك  أعامل  يف  البداية  نقطة  الوحشية  شبه 

إذ استخدم جروتوفسيك مصطلحات مشابهة ملصطلحات شيلر 

: التواضع و التفاين والفهم. ويركز املرسح الفقري عيل اإلنسان 

الجسم  هي  لذلك،  األساسية،  والظاهرة  البدنية.  ماديته  يف 

البرشي وتجلياته األدائية. وتكمن حقيقة اإلنسان يف عامله، ويف 

الفينومينولوجيا،  مثل  البرشي،  والجسم  جسديته.  ويف  آلهته، 

فالجسم  والثقافة.  البيولوجيا  داخل  االختلف  يتجاوز  ما  هو 

الداخل  من  ُيرى  الذي  الجسم  بني  الفرق  يتجاوز  املرسحي 

والجسم املعطى من الخارج. فهو باألحرى الجسم الذي يوضع 

بني داخلية التجربة وخارجية التعبري. 

نفسه.  عيل  املمثل  عمل  يحدث  بالضبط  الفجوة  هذه  يف   

مؤرش  هي  املمثل  مع  جروتوفسيك  تعاون  انطلق  ونقطة 

فعل  عن  شيلر  ويقول  العدوى.  تويه  عيل  قادران  وحدهام 

دامئا  فاالنسان  الفلسفية.  للعدوى  أخلقي  كرشط  الشخصية 

هو الذي يتفلسف. وقد قارن شيلر ومن بعده فينك، املعرفة 

وقد  أفلطون.  عند  الكهف  من  الخروج  مجاز  مع  الفلسفية 

قبلوا هذا املجاز، ولكن – الذي سوف يكون مهام لجروتوسيك 

بأن  والدينية  امليتافيزيقية  األفلطونية  القناعة  ورفضوا   –

ومن  املوت.  عيل  وتدريب  الجسم  مع  معركة  هو  التفلسف 

والجسم  للحسية  افلطون  انكار  فان  الفينومينولوجي  املنظور 

هو خطأ كبري. وبالتايل – وفقا لشيلر- فان ما يتم االحتفاظ به 

تتطلب  الفلسفة   : شيئان  هام  للفلسفة  أفلطون  تعريف  من 

فعل شامل لجوهر الشخص، وأن هذا الفعل ينشأ عيل الحب، 

املحتملة.  األشياء  جوهو  يف  يشارك  أن  للنسان  يسمح  الذي 

هو  فيام  للنسان  محددة  نواة  مشاركة  عن  شيلر  يتحدث 

رضوري. يف حالة الفلسفة فان اليشء األخري هو اإلدراك، ولكن 

آخرا.  شيئا  تكون  فرمبا  األخرى  الروحانية  الفعاليات  فيحالة 

نقطة  أصبح  والذي  نيتشه  عند  املوجود  التمييز،  يضا  ويذكر 

انطلق ملقارنة فلسفة جروتوفسيك بالفينومينولوجيا، وتحديدا 

ميكن  حال،  أي  عيل  وديونييس.  أبوللوين  هو  ما  بني  الفرق 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 17 يونيو 2021العدد 545 العدد 07719 يونيو 2021العدد 719

[ [27 نوافذ]

االستيعاب  من  خصوصيته  وتنبع  الطبيعي.  الحيايت  لتوجهه 

برشي  جسم  إيل  األفلطوين-الديكاريت  اإلنسان  النقسام  الثقايف 

مظلم،  مادي  جسد  الجسم  يكون  النموذج،  هذا  ويف  وروح. 

متاح  غري  أساسا  فالجسم  واالنفتاح.  االضاءة  هو  والوعي 

وبالتايل  وسطحيا.  فقط  جزئيا  ينريه  فالوعي  املذكور.  للضوء 

كان الرصاع واالنقسام الداخيل الحاد للنسان. فانسان الحضارة 

الغربية يعيش بشخصية منقسمة. ويخلق ثقافة فصامية أيضا. 

وعندما يبدأ املمثل يف العمل عيل نفسه وجسمه، فان مهمته 

التكامل  اعادة  من  ويتكون  االنقسام.  هذا  هدم  هي  األوىل 

برفض العوائق والقيود، وفتح قنوات تدفق الطاقة بني الجسم 

والروح، وذوبانهام. والعمل عيل الجسم، الذي ميارس باعتباره 

هذه  أو  الجسم،  ضغط  يخفض  أن  يجب  شاقا،  بدنيا  تدريبا 

اتهوية بحيث ميكن لضوء الوعي أن يصل إيل أقىص حد ممكن 

الفعل  وهذا  البداية.  يف  واملظلمة  املغلقة  مناطقه  ويفتح 

الناجح ملسح الجسم، حيث يصبح الجسم عاكسا للروح، سامه 

الجسم  يصبح  فقط  اآلن   .“ املتكامل  الفعل   “ جروتوفسيك 

ظاهرة شفافة، تجيل حي للحقيقة، جسم روحي ميضء. ورغم 

ذلك، قبل أن يحدث هذا يستغرق األمر تدريبا بدنيا وذهنيا 

البحر بطريق طريقة طريان الجسم. 

الجسم  فينومينولوجيا  قطعت  العرشين،  القرن  تاريخ  ويف 

الجسدية  خلل  من  كجسد  الجسم  فهم  من  طويل  شوطا 

يتميز  الذي  الجسم  مفهوم  إيل  الداخلية  التجربة  يف  املعطاة 

نوعا  األرض  كوكب  خارج  ومن  مجيد  وروحاين  واضح  بأنه 

املادة  أبعاد  كل  جروتوفسيك  مرسح  يف  نزعم  أن  وميكننا  ما. 

البدنية بالرغم من أن أن أهم ما فيها هو شكل الجسم الذي 

يتجىل يف الفعل املتكامل. 

الفعل  قمة  هو  جلوتوفسيك  مرسح  يف  املتكامل  والفعل   

والحب.  والعطاء  والفداء  االعرتاف،  فعل  انه  املرسحي. 

أفلطون،  عند  الكهف  مبجاز  الفعل  هذا  جروتوفسيك  ويقارن 

بالنفس  والتضحية  الجريكو،  لوحات  يف  املصورة  باالشكال  أو 

نصادف  االحرتايف  األدب  ويف  املسيح.  بتضحية  يقارنه  والنهاية 

جرتوفسيك  عروض  يف  دامئا  واحد  بطل  بوجود  القائل  االدعاء 

هي  ليست  الذات  فان  املتكامل،  الفعل  ويف  املسيح.  هو  ؛ 

بحد  ظاهرة  تصبح  التي  هي  ولكنها  الظواهر،  تكشف  التي 

للظاهرة  تعريفه  يف  ليفيناس  اميانويل  اتباع  وميكننا  ذاتها. 

املشبعة – كام فعل جان لوك  الظاهرة  أو هي  بأنها »الوجه« 

ماريون. 

 : الكلمة  كان  الجسم   -8
واعادة  الفارغة  الكلامت  من  بالتخلص  هورسل  يويص  عندما 

حديث  أي  برفض  بالطبع  يطالب  ال  فانه  لألشياء،  االنتباه 

يتم ترسيخه يف  الذي ال  النوع  الكلم من  عيل االطلق، ولكن 

عنها  والتعبري  أفكارنا  عن  الكلم  وامكانية  نراها.  كام  األشياء 

أهم  أحد  وأيضا  البحث  ملنطق  األسايس  املوضوع  هو  باللغة 

العثور  يف  هورسل  جهد  ويشكل  الفينومينولوجيا.  يف  املشاكل 

الكلمة الصحيحة لوصف األشياء كام نراها شهادة مؤثرة  عيل 

الفلسفة.  أساس  يف  تكمن  التي  األساسية،  للتناقضات  ورمزا 

إذ يبدو أن العامل بطبيعته ال ميكن التوفيق بينه وبني الرؤية، 

منذ  وبالتايل،  سدها.  ميكن  ال  والرؤية  الكلمة  بني  الهوة  و:ان 

يبحثون  الفينومينولوجية، كان هورسل وتلميذه  الحركة  بداية 

هذا  تقلل  أن  ميكن  التي  الفلسفية  اللغة  من  النوع  هذا  عن 

فقد  ولذلك  املوضوعي.  غري  بالنطق  األمر  ويتعلق  التناقض. 

والتعبريات  األخرى  التجارب  أيضا  اهتاممهم  أثار  ما  كان 

الخاصة بها أكرث من تلك املرتبطة باملنطق أو االبستمولوجيا. 

كان  إذ  التقليدي.  املرسح  يف  يشء  أهم  الكلمة  كانت  وقد   

أكرث  بايجاد  املمثل  وظيفة  وتعلقت  للمرسحية.  تاليا  املرسح 

وكان  املخرج.  تعليامت  واتباع  النص  لتقديم  اقناعا  الطرق 

اضافية.  بامياءات  عنه  ويعرب  املشهد  يف  بدوره  يقوم  املمثل 

وكان يصارع مللء الكلامت بالعاطفة وبذلك يشارك يف العرض. 

عنارص  أحد  هي  الكلمة  فان  جروتوفسيك،  مرسح  ويف   

جروتوفسيك  يعرضه  أن  قرر  وما  جدا.  مهمة  ولكنه  الفعل، 

األعامل  وعادة  النصوص،  مختلف  هو  املرسح  خشبة  عيل 

النموذجية  الحالة  عادة  صورت  وقد  الكلسيكية.  الدرامية 

جوفاء.  كانت  النحو  هذا  عيل  الكلمة  ولكن  البرشي.  للجنس 

يف  جديد  من  املمثل  ينغمس  أن  هو  يشء  أهم  كان  ولذلك 

تجربة  بناء  باعادة  نفسه  عيل  املمثل  عمل  ويرتبط  طويل. 

بدائية معينة من املايض يغرق فيها دوره. والهدف ليس ايقاظ 

التي  الدوافع  بتلك  االمساك  بل  العواطف،  أو  املشاعر  بعض 

تقع يف أساس فعل معني باعتبار أنه يتجسد يف موقف معني. 

الفردي،  وجوده  املمثل  يتجاوز  الخلف  إيل  بالنظر  وبالتايل، 

والطبيعة واآللهة. وبذلك  اإلنسان  تاريخ  ويصبح مرآة تعكس 

يواجه اآلخرين واآلخر. 

 : المتكامل  الفعل   -7
املشاركة  وفعل  الفينومينولوجي،  اإلدراك  ذروة  شيلر  يذكر 

الجوهر  ملعرفة  شيلر،  ويقول  الجوهر.  يف  للنسان  املتكاملة 

وجود  نصبح  أن  ويجب  معه،  متشابهني  نصبح  أن  يجب 

هو  اللنهايئ  الجوهر  عامل  ارتباط  كان  فاذا  وأبديا.  جوهريا 

الذات  عيل  يجب  عندئذ  الله،  أو  اللنهائية،  الشخصية  فكرة 

الجوهر  املشاركة يف هذا عامل  التي تطمح يف  الفينومينولوجية 

اللمتناهي هذا، أن تتجاوز طبيعتها البرشية وتدخل يف مسار 

الصعود  فهذا  دامئا.  شيئا  ليس  بالطبع  وهذا  الذايت.  االنقسام 

للدراك مؤقت ونادر فعل. وقد تحدث أفلطون عن القفز من 
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أن  الفكرة  وكانت  البدنية.  نزعته  مصادر  يف  الكلامت  معنى 

يجد التجربة الشخصية التي ميكن أن تتطابق مع معنى نطق 

بالعاطفة كام  الكلامت  أجل ملء  ليس من  ذلك،  بعينه. ومع 

يف املرسح التقليدي. وبالنسبة للعواطف – طبقا لعلم النفس 

عندما  وتظهر  إرادتنا  عن  خارجة  فهي   – جروتوفسيك  عند 

أن  نريد  فام  يظهروا.  أن  نريدهم  عندما  وليس  ذلك  يريدون 

الجسدية  األفعال  وهي  الجسدية.  األفعال  هو  عليه  نسيطر 

النص. والكلمة  املمثل كلامت  بها  التي يجب أن ميأل  املذكورة 

كآخر  يظهر  أن  يجب  بالداخل  يشء  عن  عن  وتعبري  كعلمة 

يسبقه  يقال  ما  ليفيناس،  يقول  البدنية. وكام  للفعالية  مرحلة 

القول، الذي يسمح للكلمة أن تنترش ف العامل. وتتوج الكلمة 

املجسدة عملية الكشف الذايت. 

 : اآلخر   -9
املتعلق  األمر  يعد  كان  الفينومينولوجية،  الحركة  تاريخ  يف 

وقدم  املشرتكة.  الذاتية  مشكلت  مع  توازي  يف  بالجسدية 

ديكارتية«.  »تأملت  كتابه  يف  املزج  وامكانية  حتمية  هورسل 

تأخذ  لفيناس،  أو  سارتر  مثل  آخرين،  فينومينولوجيني  وعند 

املواجهة مع الجسدية مسارا أكرث درامية. ومرسح جروتوفسيك 

مشابه كثريا. 

مرسح  ويف  الناس.  لقاء  مكان  دامئا  املرسح  كان  وقد   

أهم  أحد  مستوى  إيل  اللحظة  هذه  رفعت  جروتوفسيك 

هذا  يسيطر  الغني،  املرسح  ويف  ككل.  العرض  يف  اللحظات 

النوع من املواجهة مع اآلخر التي وصفها سارتر. يقوم املتفرج 

بتجسيد املمثل، ويختزل األول األخري إيل موضوع ادراك. وعيل 

تاريخية  اجابة  يؤسس  وبالتايل  اليومية.  املامرسة  مجال  يف 

ممثيل  بواسطة  تبنيها  يتم  التي  األساسية  للحاجات  معينة 

الحركة الفينومينولوجية منذ بايتها. وتفرتض دعوة نتايل ديرباز 

وممثيل الحركة اآلخرين ملامرسة الفينومينولوجيا شكل حقيقيا 

ظهرت  التي  الحلول  من  كثري  جروتوفسيك  استبق  فقد  هنا. 

بغض   – نفسه  فجروتوفسيك  الحالية.  الفينومينولوجيا  يف 

الفينومينولوجيا.  يعرف  يكن  مل   – سارتر  اعامل  عن  النظر 

عيل  غريبة  كانت  التي  التقاليد  ظل  يف  فلسفته  وضع  وقد 

الفينومينولوجيا. 

جروتوفسيك  وأعامل  الفينومينولوجيا  بني  التجور  هذا  ثالثا،   

ضمنية  بنيات  تعكس  لكليهام  املتناظرية  البنيات  أن  يقرتح 

وهي  كذلك.  هي  مبا  الروحانية  الحياة  تجسيد  يف  مسبقة 

للفينومينولوجيا  فقط  ليس  أساسية  بنية  باعتبارها  تحدث 

الروح  أعامل  نواجه  أينام  ولكن  جروتوفسيك،  مرسح  أو 

ملزيد  انطلق  نقطة  تكون  أن  ميكن  وامللحظة  املتجسدة. 

جروتوفسيك  ومرسح  الفينومينولوجيا  مبعالجة   : البحث  من 

والعلقات  األولية  املقومات  نصف  أن  ميكننا  لنا،  كنموذج 

الداخلية ألي حياة روحانية مجسدة. 

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

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

البولندية. 
 AnAllizA iمجلة في  المقالة  هذه  نشرت 

 .) 2020(  49  ،EgzystEncijA

عكس املرسح الغني، تحتلف العلقة بني الجسدية يف املرسح 

سارتر.  أو  لفيناس  بها  ميتلها  التي  الطريقة  ومتاثل  متاما  الفقري 

اتجاهات  الجسدية يف  بني  العلقات  متتد  الفقري،  املرسح  ففي 

املمثل  املمثل،   – املمثل   : التالية  العلقات  تشمل  مختلفة. 

 – املمثل  املخرج،   – املمثل  الشاهد،  املمثل-  اآلمن،  الرشيك 

عامل األشياء. يف نهاية الستينيات تركت مسلامت جروتوفسيك 

بحيث ال  املرسح مساحة محدودة جدا  أن  اعتقد  إذ  املرسح. 

الفعل  أن  هي  والفكرة  فيه.  جسدية  بني  علقات  بدء  ميكن 

املتكامل يجب تضخيمه يف الحياة اليومية : يف القة األخوة مع 

اآلخرين ومع الطبيعة. فام يهم هو اللقاء، واالحتفال. 

 : االستنتاجات 
بأفكار  املرسح  يف  جروتوفسيك  فلسفة  مقارنة  تؤدي 

الفينومينولوجيا إيل بعض االستنتاجات. 

يف  جروتوفسيك  بفلسفة  الفينومينولوجيا  مقارنة  بسبب  أوال،   

املرسح، ميكن تأمل كل منهام من زاوية جديدة وبالتايل تصبح 

مضيئة ومفهومة بعمق أكرب. وبفضل تحول بعض االكتشافات 

اكتسب  فقد  املرسح،  مجال  يف  الفينومينولوجيا  مجال  يف 

بديهيتها  عن  يعرب  رمبا  بفضلها  التي  الرضورية  األدوات  األخري 

اكتشافات  تتحقق  الوقت  نفس  مختلفة. ويف  بطريقة  املظلمة 

منهام  كل  وبالتايل،  للتجسيد.  عرضة  وتصبح  الفينومينولوجيا 

هو نوع من التحقيق والتوضيح. 

أيضا، رغم ذلك، أن أعامل جروتوفسيك  املقارنة  ثانيا، تكشف 

اقرتاح  ولكنها  الفينومينولوجيا،  مع  متوازية  ضاهرة  ليست 

الفينومينولوجيا  مجال  يف  معينة  اكتشافات  لتحويل  ناجح 
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يف  عنها  تحدثنا  التي   – التمثيل  أنصار  جمعية  محارضات  نجاح 

املقالة السابقة - دفع الجمعية إىل االنتقال إىل النقطة األهم، وهي 

َجِريك  »دافيد  أو  »املمثل«  مرسحية  متثيل  األعضاء  فقرر  التمثيل! 

الجمعية  رئيس  اإلنجليزية  من  ترجمها  التي   -  »david Garrick

العريب«  التمثيل  »دار  مرسح  واستأجروا   - الرحيم  عبد  محمد 

وزير  وقام  الجمعية،  إنتاج  باكورة  عليه  ليعرضوا  جنيهاً  بعرشين 

املعارف »أحمد باشا حشمت« بجعل العرض تحت رعايته، تشجيعاً 

للجمعية ولرئيسها املدرس بالوزارة، بل وقّدم الوزير تربعاً من ماله 

وقد  الجديد«.  »الجيل  مجلة  ذكرته  ملا  وفقاً  الجمعية،  إىل  الخاص 

يناير  من  األول  يف  املرسحية  متثيل  موعد  »مرص«  جريدة  أعلنت 

التي  التمثيلية  1٩15، قائلة: » يرأس سعادة حشمت باشا الحفلة 

يوم  ظهر  بعد  الخامسة  الساعة  يف  التمثيل  أنصار  جمعية  تقيمها 

»املمثل«  رواية  فيها  ومتثل  العريب.  التمثيل  بدار  القادم  الجمعة 

املدرسة  يف  امُلدرس  الرحيم  عبد  محمد  األستاذ  وضعها  التي 

السعيدية، ويقوم بتمثيلها نخبة من أعضاء الجمعية املذكورة«.

قدرتها  الجمعية  وأثبتت  العرض  ونجح  بالفعل،  التمثيل  وتّم 

سمومها  تكتب  والحاسدة  الحاقدة  األقلم  بدأت  لذلك  التمثيلية! 

مّر  التمثيل عىل  الصحف! وهذا هو حال نجاح هواة  وتنرشها يف 

التاريخ!! فام بالنا بشباب هاٍو ينجح يف أول عرض يتم عىل مرسح 

ويتربع  رعايته،  تحت  ويجعله  املعارف،  وزير  ويحرضه  شهري، 

أحدهم  هاجم  لذلك  الخاص!!  جيبه  من  مايل  مببلغ  للجمعية 

العرض ونرش عنه مقالة بتوقيع »مخلص« يف جريدة »األفكار« يوم 

12 يناير 1٩15، قائًل:

أن  ُذكر  »املمثل«،  رواية  التمثيل  أنصار  جمعية  من  فرقة  مثلت 

كام  التمثيل  شاهدت  وقد  الرحيم،  عبد  محمد  حرضة  واضعها 

مدير  عناية  منها  فأعجبني  الجمعية،  هذه  أنصار  من  كثري  شهده 

املرسح بالتنظيم والرتتيب، حتى غىش جامل املناظر ورواء املقاعد 

كثرياً من العيوب التي مرّت للمشاهدين. ُكشف الستار يف املقدمة 

متكلفاً،  فيها  يشء  كل  فكان  اإلدارية،  للجنته  جلسة  فيه  ناٍد  عن 

حتى كلم األعضاء وجلساتهم وموضوع الجلسة. فأما النطق فكان 

أولها  من  املقدمة  بفساد  الحكم  إال  معه  يسعنا  مل  بحتاً  صناعياً 

َفرق ما بني  األربعة، فكان  الرواية  إىل آخرها. ثم دخلنا يف فصول 

املمثل. ولوال صاحب  املمثل وغري  بني  ما  والسادة، فرق  السيدات 

املعالجة  يف  ومقدرته  التمثيلية  دعابته  وُحسن  الفتاة«  »والد  دور 

واضع  قدرة  ولوال  شديداً.  انحطاطاً  انحطت  قد  الرواية  لرأينا 

النظر  عن  الناس  إشغال  عىل  جرك«  »دافيد  دور  ُممثل  الرواية 

إىل صواب التمثيل، مبا كان يبدو منه من فحيح وشخري ورعونات 

ُيدهش لها املتفرج لغرابتها، لكان جلوسنا إذ ذاك مؤملاً أملاً شديداً. 

فأما متثيله بقية العرض وهو يف حديث مع أيب الفتاة، أو مع الفتاة 

نفسها أو مع نفسه، فكان أولياً صناعياً جداً؛ ولكن لعل الذي أتلف 

عليه جهده هو ما يف صوته من فراغ وازدواج. فقد كان النطق ال 

يلتئم يف كثري من الظروف مع العاطفة امُلمثلة، ولوال قدرة السيدة 

سيد عيل إسامعيل

)2( والسينما  التمثيل  أنصار  جمعية  بدايات 

مسرحي عرض  أول   .. الممثل 

[ نوافذ]]

املمثل ديفيد جريك مع زوجته
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مخاطبها  ملقول  ومصدرها  مقولها  ملءمة  عىل  موىس«  »فيكتوريا 

املوفق  التمثيل،  امُلدرب عىل  إال  يبلغها  وافرتاضاته، وهذه منزلة ال 

له بفطرته لسقطت هي أيضاً بسقوط العطل الذي تلبسه صاحب 

الرواية. أما بقية أعضاء التمثيل فهناك أدوار كثرية مل يتميز أصحابها 

الضعف منهم مع حسن نطقهم، ولعل هذا من ضعف  إال بظهور 

أقوله يف هذه  أن  ما ميكن  املران. وهذا  قلة  من  أو  أيضاً،  التأليف 

العجالة ليتنبه أنصار التمثيل إليه يف املرة الثانية. وعندي أنه يجب 

دافيد  املقدمة، ويغريوا ممثل  النظر عن  إذ ذاك أن يرصفوا  عليهم 

رضبوا  أنصفوا  إن  أو  بها،  أليق  ألشخاص  األدوار  ويعطوا  جريك، 

صفحاً عن الرواية كلها«.

نفسها  الجريدة  يف  أيضاً  املخلص  ر«  »أ.  الهجوم،  هذا  عىل  رّد 

رواية  عىل  انتقاده  »مخلص«  لحرضة  قرأت   « قائًل:  يومني،  بعد 

»املمثل«. وكام كنت ممن شهد متثيلها أردت أن أرد بهذه الكلامت 

كلمي  أبدأ  أن  وقبل  قاله.  فيام  له  متصدياً  »مخلص«  حرضة  عىل 

أريد أن أوجه نظره إىل أنني لست ممن لهم الرشف باالنخراط يف 

جدارة  عن  بها  املعجبني  من  ولكنني  املباركة؛  الجمعية  هذه  سلك 

املنرصم بفضل  العام  الجمعية وتأسست يف  تلك  واستحقاق. قامت 

من  هي  لخدمة،  أنفسهم  كرسوا  الذين  العرص،  هذا  رجال  بعض 

يف  لإلفاضة  داعياً  مثة  أرى  وال  شأناً.  وأرفعها  قدراً،  الخدمات  أجّل 

البلد  التي تعود عىل  النتائج الحسنة  التمثيل، وما ينتجه من  مدح 

فلم  الجمعية  تلك  قامت  لوطنه.  محب  مخلص  كل  لها  يرجوه  مبا 

الضعف  موطن  عرفوا  قلئل  أفراد  من  إال  فعلية  مساعدة  تلق 

حول  من  أوتوا  ما  ورصفوا  عملهم  عىل  وثابروا  مداوتها،  فأرادوا 

حيث  من  »مخلص«  حرضة  عىل  به  ُيرد  أن  ميكن  ما  أقل  هذا 

الرحيم  عبد  محمد  انتقاده  حيث  من  وأما  الرواية.  رجال  انتقاده 

ال  القارئ  أن  مع  التقريع  يف  وزاد  اللوم  من  أكرث  قد  فأراه  أفندي، 

الذي  أفندي  الرحيم  أو حسداً، ألن عبد  أن هناك غرية  يكاد يشك 

إنه  اإلجامل  بوجه  عنه  يقال  أن  ميكن  والذي  متثيل،  أحسن  مثل 

الطلبة  جميع  من  قوبل  لقد  حتى  مناظريه،  من  باراه  من  سبق 

بذلك فضل  أظهر  أن  أردت  وما  بالهتاف واالستحسان.  والحارضين 

الرجل بدون حق بل أن من شهد متثيله ميكن أن يقدر الرجل حق 

قدره. واألغرب من ذلك، والذي زاد اعتقادي بأن حرضة »مخلص« 

يف قلبه يشء من الحسد، وهذا ما أمتنى أال يكون هو ما نسبه اىل 

حرضة عبد الرحيم من سوء اإلنشاء، وذلك ما ال يوافقه عليه أحد 

التاريخية ومل تكن  الرجل معروفة لكل من قرأ كتبه  إذ إن مقدرة 

جمع  قد  بل  فقط،  الرحيم  عبد  شخص  يف  املستحسنة  امليزة  هذه 

مؤثر.  خطيب  أنه  كام  بليغ  منشئ  فهو  أيضا،  الخطابة  ميزة  إليها 

حرضة  من  إال  الوجه  هذا  من  بانتقاد  أسمع  مل  إين  املدهش  ومن 

»مخلص« هذا. واالنتقاد من الوسائل الفعالة لرتقي اليشء املنتقد؛ 

رشوط  أظن  ما  عىل  »مخلص«  حرضة  يعلم  كام  للنتقادات  ولكن 

وأركان وأن أهمها االنتقاد الصادق وحسن تعبري االنتقاد. وإين أرجو 

أي  ارتقاء  يود  من  كل  ومن  وألمته  لبلده  الخري  يحب  من  كل  من 

من الفنون أن ال يقابل القامئني به مبثل ما قابل به حرضة »مخلص« 

رجال جمعية أنصار التمثيل«.

أخرى مرة  العرض 
 1٩15 فرباير   5 يوم  أخرى  مرة  »املمثل«  مرسحية  الجمعية  مثلت 

إهداء املرسحيةخطاب حفل تأبني رئيس الجمعية

وما قدر لهم من قوة إىل غرس حب هذا الفن الجميل وأحبائه يف 

أفئدة شبابنا، فأعلنت هذه الجمعية ألول مرة خروجها إىل املرسح، 

وظهرت لها أول رواية قام بتمثيلها رجال مل يكونوا يف بدء نشأتهم 

له  حبهم  إال  اللهم  ومعاهده  التمثيل  دور  يف  يتعلموا  ومل  ممثلني، 

والسعي وراء إعلء شأنه، خدمة لوطنهم. فحرض ليلتهم تلك نخبة 

بالجمعية  معجباً  منهم  فرد  كل  وخرج  ومتعلميها،  األمة  أبناء  من 

سمعت  وما  النجاح.  لها  متمنياً  أفرادها  عىل  مثنياً  بها،  والقامئني 

االنتقاد  إليها  وجه  فإنه  »مخلص«  حرضة  إال  حقها  بخس  بأحد 

الجمعية  هذه  إىل  املوجه  انتقاده  نرى  حق.  وبل  مسوغ  بل  امُلّر 

يوجب  مام  أفندي«،  الرحيم  »عبد  رئيسها  حرضة  إىل  وخصوصاً 

األسف. ولو كان انتقاده حقاً ملا أخذناه عليه؛ ولكنه وصم الرواية 

الحقيقة  يف  هو  الذي  األمر  وجهل  عار،  وصمة  بتمثيلها  والقامئني 

الذين  أولئك  عىل  مكذوب  هو  نفسه  الوقت  وىف  الصحة.  عن  عاٍر 

قاموا مبا مل يقم به غريهم. وزد عىل ما تقدم أن املمثلني أجادوا كل 

اإلجادة، ومثلوا أدوارهم خري متثيل. حتى أن كثريين ممن شاهدوا 

التمثيل،  أنصار  جمعية  أفراد  بتمثيل  كثرياً  رسوا  اإلفرنجي  التمثيل 

بهذا  عهدهم  لقرب  بالنسبة  العمل  وُحسن  باإلتقان  لها  وشهدوا 

منهم  صدرت  قد  املتطوعون  املمثلون  كان  إن  ذلك  ومع  الفن. 

عىل  عليها  يؤاخذون  فل  حركاتهم  يف  أو  كلمهم  يف  أغلط  بعض 

حرضة  أن  لو  بودي  وكان  الجارحة.  واللهجة  الشدة  بهذه  أظن  ما 

كان  وإن  ينتقد حقاً.  أن  بالجمعية،  يشهر  أن  عن  »مخلص« عوضاً 

ما  القدرة عىل  الكفاءة وعدم  املمثلني عدم  حرضته يظن يف هؤالء 

ارتياح.  بكل  عملهم  قابلوا  يفهمون،  ممن  غريه  آالفاً  فإن  به،  قاموا 
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بفرقته  عيل«  الحميد  »عبد  فيها  وشارك  العريب،  التمثيل  بدار 

جريدة  يف  متوازناً  نقداً  الدين«  »سعد  عنها  فكتب  املوسيقية، 

املمثل«،  يف  »كلمة  عنوان  تحت  فرباير،   1٠ يوم  نرشه  »األفكار«، 

األستاذ  لواضعها  جرك  دافيد  أو  املمثل  رواية  »حرضت  فيه:  قال 

ورئيس  السعيدية  باملدرسة  امُلدرس  أفندي  الرحيم  عبد  محمد 

املتعلمني  الشبان  نخبة  من  بحق  التي هي  التمثيل،  أنصار  جمعية 

وجميل  الفوائد  جزيل  من  للتمثيل  ما  يفهمون  فئة  واسطتها.  هو 

األثر يف النفوس، ويعلمون أن املؤلف الروايئ السيكولوجي واملمثل 

البارع يخطون باألمم خطوات واسعات، ويسمون مبدارك الشعوب 

الرواية  الطرق. ولقد جمعت هذه  أقرب  من  حثيثاً  وأخلقها سمواً 

ورشاقة  األسلوب  وطلوة  املوضوع  اختيار  من  املحسنات  كل 

يف  وصحة  اإللقاء  يف  فصاحة  مع  وبلغتها  اللغة  وسهولة  األلفاظ 

اإلعراب، يشهد بذلك كل من كان حارضاً، ألنهم كانوا صفوة الشبيبة 

بلغت  لقد  حقاً  التمثيل.  فن  وغواة  وموظفني  طلبة  من  املتعلمة 

هذه الرواية حداً من اإلتقان دعت كثريين من ذوي الذوق السليم 

ممن شهدوها يف املرة األوىل للحضور يف املرة الثانية، أخص بالذكر 

أنها  وعندي  حشمت،  باشا  أحمد  الجليل  الوزير  السعادة  صاحب 

أحق باملشاهدة مرات. هذا وملا كان الكامل مستحيًل فقد الحظت 

الصحفي  واجب  من  أرى  نفسه،  الفن  يف  البسيط  الغلط  بعض 

التنويه عنه حتى يتلىف، فمن ذلك: 

أواًل: قد كان يبالغ يف اإلشارات باليد عندما كانت جلسة إدارة نادي 

األحرار منعقدة. ولو كانت اإلشارات أقل من ذلك لكانت أقرب إىل 

الحقيقة منها إىل التمثيل. وهذه الغلطة ال ميكن للممثلني أنفسهم 

املقياس  أنفسهم ألنهم  للمتفرجني  الحكم عليها  ُيرتك  إدراكها، وإمنا 

منتقد  أو  املمثل  ُحكم  أما  املوضوع.  من  ذهنهم  لخلو  الحقيقي 

فمثله  عليه،  املوضوع  لتكرار  صحيحاً  يكون  فل  التمثيل  جامعة 

كمثل اليدين إذا وضعت إحداهام يف حساء ساخن واألخرى يف ماء 

األوىل  فاليد  فاتر  ماء  يف  ثم وضعتهام معاً  درجة حرارته منخفضة، 

مل  واحد  املاء  أن  مع  حار  بأنه  تشعر  والثانية  بارد،  ماء  بأنه  تشعر 

يتغري.

املادة  يقرأ  أن  النادي  سكرتري  دور  ممثل  عىل  يجب  كان  ثانياً: 

ظهر  عن  حفظها  كمن  يلقيها  وال  أمامه،  الذي  الدفرت  يف  التاسعة 

قلب؛ ألن املواد القانونية الهامة ال تحفظ عن ظهر قلب، فام بالك 

بقانون نادي خاص.

ثالثاً: يف الفصل الثاين تلقي »أدا« وهي بطلة الرواية قطعاً محفوظة 

من شعر شكسبري عىل مزاجها ووفق هواها، فلها حينئذ أن تقحم 

ولها  شاءت.  ما  الحيوية  من  وتعطيها  القطع،  تلك  استطاعت  ما 

الحق يف ذلك فإن القطع غاية يف إثارة الشعور ومس القلوب.

اسم  والدها  لجهل  مطلقاً  تضحك  أال  »أدا«  عىل  يجب  كان  رابعاً: 

التي  وهي  خصوصاً  ذلك  يف  فاضحاً  عيباً  أرى  ألين  لري؛  امللك  ابنة 

جمعت كل املحاسن األخلقية يف صفاتها، وتغذت بالعلوم واملعارف 

من نشأتها. أما وقد اضطرها حرضة واضع الرواية إىل الضحك فكان 

ضحكة  ال  عادية  ضحكة  تضحك  أو  فقط  تبتسم  أن  بها  األجدر 

سخرية كام شاهدناها.

خامساً: ال يجب عىل املسرت »أنجت« وهو رئيس البورصة امللكية أن 

ينشد تلذذاً من الشاي الذي صنعته له ابنته »أدا« خصوصاً إن ذلك 

يخالف الذوق اإلنجليزي مخالفة كلية.

من  خرج  قد  جرك  دافيد  املسرت  الرواية  بطل  أن  الحظت  سادساً: 

باب غري الذي دخل منه عند زيارته ألول مرة منزل املسرت أنجت، 

وكان األجدر به أن يخرج من حيث أىت، وإال ظهر كأنه عامل بدخائل 

املنزل وهذا خلف الواقع«.

الجمعية رئيس  وفاة 
الحاقدين  كتابات  يعرقلها  ومل  الناجح،  طريقها  يف  الجمعية  سارت 

جريدة  نرشته  ما  إىل  باإلضافة  وذكرنا،  سبق  كام  الحاسدين، 

تحت   ،1٩15/4/1٠ يوم  بّناء  غري  ونقد  وحسد  حقد  من  »األفكار« 

الجمعيات  بعض  محاولة  عن  ناهيك  التمثيل«!!  »جمعيتا  عنوان 

حدث  كام  الفنية،  التمثيل  أنصار  جمعية  جهود  عىل  االستيلء 

مرسحية  تعرض  أن  أرادت  التي  بالتمثيل«  النهضة  »جمعية  مع 

الرحيم«! لذلك نرش املريض  »املمثل«، مستغلة مرض »محمد عبد 

لجمعية  مفتوح  »خطاب  عنوان  تحت  »األخبار«   جريدة  يف  كلمة 

النهضة بالتمثيل« يوم 1٩15/7/8، قال فيها: 

» مبا إين رئيس جمعية أنصار التمثيل التي لها الحق يف متثيل رواية 

النهضة  جمعية  أن  الصدفة  بطريق  علمت  إين  وحيث  »املمثل«، 

بالتمثيل ستمثل هذه الرواية يوم 11 يوليو سنة 1٩15 بدون إذن 

صفحات  عىل  هذا  بإعلن  بادرت  فقد  التمثيل،  أنصار  جمعية  من 

بالواجب عيّل  الجرائد حفظاً لحقوق جمعية أنصار التمثيل، وقياماً 

مؤقتاً ألين طريح الفراش. فأنا بصفتي رئيس جمعية أنصار التمثيل 

رواية  متثيل  يف  الحق  لها  ليس  أن  بالتمثيل  النهضة  جمعية  أعلن 

]التوقيع[ »عن جمعية  إذا صدر منا غري ذلك.  إال  »املمثل« مطلقاً 

أنصار التمثيل .. محمد عبد الرحيم««.

عبد  »محمد  الجمعية  لرئيس  منشورة  كلمة  آخر  هذه  كانت 

إقامة  الجمعية  فقررت  قليلة،  بأيام  بعدها  مات  حيث  الرحيم«، 

وأرسل  الحكومة،  موظفي  بنادي  الجمعية  مقر  يف  لتأبينه  حفلة 

بهذا املعنى إىل املحامي والكاتب املرسحي  سكرتري الجمعية خطاباً 

بأن  علاًم  بإحاطتكم  أترشف   ..« فيه:  قال  جمعة«،  لطفي  »محمد 

محمد  األستاذ  للمرحوم  تأبني  ستقيم حفلة  التمثيل  أنصار  جمعية 

الساعة  الجمعية يف يوم األحد 5 سبتمرب 1٩15  الرحيم رئيس  عبد 

5 مساء بدار نادي موظفي الحكومة بالقاهرة. وقد اختاركم مجلس 

فالرجاء  الحفلة،  هذه  يف  الفقيد  مؤبني  من  لتكونوا  النادي  إدارة 

عظيم  وأقبلوا  ترون  مبا  وإخباري  االختيار  هذا  بقبول  التفضل 

أنصار  جمعية  سكرتري  فتوح  حسني  املخلص  ]توقيع[  احرتامايت. 

التمثيل«.


