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[[ 03متابعات

أورشاليم« سقوط  و»ليلة  األسود«  »الصندوق  يقدم  الدالي  صالح 
الهوسابري  مسرح  على 

افرتاضي« »عالم 
الهوسابري على  كوميدية  دراما 

المسرحي« سمنود  »مهرجان 
نوفمرب  .. الـ26  دورته  في     

 31  ،30 واألحد  السبت  يومي  الهوسابري  مرسح  يستقبل 

»ليلة  و  األسود«  »الصندوق  املرسحيني  العرضني  أكتوبر 

دخول  ويبدأ  الهوسابري،  مرسح  عيل  أورشاليم«  سقوط 

األول  العرض  يبدأ  و  والنصف  السادسة  الساعة  الجمهور 

يف السابعه مساًء 

عرض  كل  مدة  أن  العرضني  مخرج  الدايل  صالح  وأوضح  

مرسحي ساعة ، ويقدم  بني العرضني اسرتاحة  مدتها  ربع 

ساعة ُيقدم بها ستاند أب كوميدي تقدمه »هيام محمد » 

تقدم   « أورشليم  سقوط  ليلة   « مرسحية   : الدايل  وتابع 

محاكاة للفيلم املرصي النارص صالح الدين ،و لكنها تقدم 

للجمهور بشكل كوميدي ساخر، وعن مرسحية »الصندوق 

األسود« فهي أيًضا مرسحية كوميدية اجتامعيه وتقدم عن 

فجأة  و  السنة  رأس  ليلة  يقضون  األصدقاء  من  مجموعة 

يلعبوا  أن  »ليىل«  الصديقة  وتقرر  األحداث  تصاعد  مع 

لعبه خاصة و تغري من حياتهم و يومهم الذي يقضوه معا 

متاًما

أورشاليم«  سقوط  »ليلة  و  األسود«  الصندوق  العرضني 

ملياء  سعيد،  مصطفي  الدايل،  صالح  وبطولة:  متثيل  من 

 ، إبراهيم  حسام   ، عبدالفتاح  أمين  يوسف،  إميان  الخويل، 

الجابري،  حسام  يوسف  محمد،  آسيل  منترص،  نورهان 

عيىس،  عاصم  فتحي،  خالد  مصطفى،  إسالم  إيهاب،  منه 

رضوى  محمود،  ندى  الدسوقي،  محمد  بومبونه،  محمود 

عصام  أحمد،  يوسف  رزق،  جومانا  يارس،  إهداء  أرشف، 

أحمد  حسام،  رودينا  خالد،  كريم  محمود،  معاذ  الدكتور، 

طه، محمد عبدالله، جون هاين، صربي عبدالقادر، جورج، 

محمد أرشف ميزو أحمد الحسن، نورهان عبقرينو، محمد 

هشام،  عبدالوهاب  فيتو،  أدهم  عبدالعزيز،  نريه  جيمي، 

محمد تايجر، زياد صقر، أسامه الطوخي، دانيال إبراهيم، 

عيدالرحمن عبداملنعم، مصطفى عالء محمد حمدي 

أورشاليم«  سقوط  و«ليلة  األسود«  ..«الصندوق  والعرضني 

من ديكور و إضاءة محمود حمدي، إدارة مرسحيه محمود 

،مساعد  محمد  هيام  موسيقى  تنفيذ  و  تصميم  عادل، 

مخرج هاجر حسن و هيام محمد و بسنت محمد

وعرض »ليلة سقوط أورشاليم«   تأليف ورشة كتابه تحت 

إرشاف أمين عبدالفتاح ،وعرض الصندوق األسود مستوحى 

عبدالفتاح  أمين  »كتابة   ”perfect strangers من« 

ومحمود حمدي، فكرة واخراج صالح الدايل 

همت مصطفى

واملستقلة  الحرة  لإلبداع«  »فنون  فرقة  تستعد 

مرسحية«عامل  الكوميدية  الدراما  لتقديم 

افرتاىض« فكرة وتأليف وإخراج سامح صربي عىل 

الساعة  يف  أكتوبر   29 الجمعة  الهوسابري  مرسح 

السابعة مساًء. 

رؤيتي  تتمثل  ملرسحنا:  صربي   سامح  وقال 

كمؤلف ومخرج للعرض املرسحي »عامل افرتايض« 

ظهور  األكرث  املشكالت  ويستهدف  الواقع  من 

ويتعمد ىف كتابته أنه يوجد حلول، وتابع«صربي« 

الحياتية  املشاكل  حول  املرسحية  وتدورأحداث 

موجودة ىف كل بيوت العامل وهى التأثري السلبى 

يسبب  الذى  الخاطئ  واالستخدام  للتكنولوچيا 

حول  األحداث  وتدور  وعصبية  نفسية  أمراض 

األجيال  وإنقاذ  حلول  وإيجاد  املشاكل  طرح 

طرح  و  للتفكري  وتدعونا  االفرتاضية،  الحياة  من 

حلول، و نقدم املرسحية يف إطار مزيج من الفن 

والضحك والخيال، ونتمنى إسعاد الجمهور طوال 

الوقت بكل مانقدمه للفن واملرسح.

العرض أطفال  أبطال  وأوضح » سامح صربي«أن 

وشباب أعامرهم تبدأ من الرابعة حتى 25 سنة، 

املبدعني يجسدون  املوهوبني  وهم مجموعة من 

األدوار بتلقائية ممثلون ويتم تدريبهم  باستمرار 

و شعارهم »املرسح حياة« ونحاول أن نقدم من 

لتوصيل  والثقاىف  الفكرى  التنوع  مرسحنا  خالل 

الرسالة لكل الفئات العمرية ىف املجتمع املرصي.

متثيل  من  افرتايض«  املرسحي«عامل  والعرض 

محمد،  إرساء،  عمر،  اريچ،  نور،  حال،  وبطولة 

لچني، محمد،  محمود، يوسف،آدم، أرشى، روىن، 

عمر ،آدم،إياد، آرس.

صربى«ويشارك  »سامح  واملخرج  املؤلف 

بالتمثيل أيًضا وقدم العديد من األعامل الدرامية 

طفل   400 من  أكرث  بتدريب  وقام  واملرسحية، 

7عروض  من  أكرث  كمخر  وقدم  التمثيل  عىل 

مرسحية منها مرسحيته األخرية سكر،ومر.

شباب  مركز  إدارة  مجلس  أعلن 

لفعاليات  إقامة  عن  سمنود 

والعرشين  السادسة  الدورة 

املرسحي،  سمنود  مهرجان  من 

 15 إىل   4 من  الفرتة  ىف  وذلك 

 2021 عامنا  من  املقبل  نوفمرب 

سمنود  شباب  مركز  مرسح  عىل 

مبحافظة الغربية.

للمهرجان  العام  املنسق  وأوضح 

املرسحي«حاتم  واملخرج  الفنان 

املشاركة  قرشم« ملرسحنا: رشوط 

الـ)  سمنود  املهرجان  دورة  يف 

تكون  أن  يف  متثلت  والتي   ،)  26

للمشاركة  املتقدم  العرض  مدة 

التزيد عن ساعة، وتتحمل الفرقة 

العرض  عن  الكاملة  املسؤلية 

فرقة  تقوم كل  ،و  رقابًيا  املشارك 

فيديو  بإرسال  مشاركة  متقدمة 

وبيانات العرض كامله إىل منسق 

املهرجان 

موعد  آخر  »أن  قرشم  وأضاف« 

املايض  باألسبوع  كان  للتقديم 

22  أكتوبر الجاري، وتم استقبال 

الفرق  عروض  من  العديد 

بعروضها  للمشاركة  املتقدمة 

املقبلة  املهرجان  لدورة  املرسحية 

عن  اإلعالن  يتم  سوف  ،وأنه  

بعد  العروض  ومواعيد  جدول 

للعروض  املشاهدة  لجنة  اختيار 

املشاركة ىف املهرجان قريًبا. 

فعاليات  أن  بالذكر  الجدير 

من  والعرشين  الخامسة  الدورة 

»دورة  املرسحي  سمنود  مهرجان 

اليوبيل الفيض« أقيمت يف الفرتة 

ديسمرب    27 إىل    17 يف  من 

املايض 2020، مبشاركة21  عرًضا 

محافظات  مختلف  من  مرسحًيا 

تحكيم  لجنة  وتشكلت  مرص، 

واملخرج  الكاتب  برئاسة  الدورة 

مهندسة  وعضوية  حامد،  هشام 

واملخرج  السيد،  نهاد  الديكور 

،وكانت  شحاتة  وليد  املرسحي 

العزيز«  عبد  »سمرية  الفنانة 

سمنود  املهرجان  رشف  رئيس 

املرسحي للدورة 25(( .

املرسحي  سمنود  مهرجان  ويقام 

والعرشين  السادسة  دورته  يف 

الشباب  وزارة  رعاية  تحت 

الشباب  ومديرية  والرياضة 

وإرشاف  بالغربية،  والرياضة 

شباب  مركز  إدارة  مجلس  رئيس 

رضوان  املحاسب  سمنود  مدينة 

وبقيادة  نعيم،  الدين  برهان 

مؤسس  زهران  إبراهيم  املخرج 

واملخرج  املهرجان،  ومدير 

املهرجان،  منسق  قرشم  حاتم 

املايل  املدير  عبده  سمري  و 

محسن  الكابنت  وإرشاف  للمركز، 

رئيس  نائب  محمد  عبدالحليم 

مجلس اإلدارة 

همت مصطفى
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[[04 متابعات

األول      المركز  تحصدان  والصيدلة«  »اآلداب 
2021 المسرحي  المنوفية  جامعة  بمهرجان 

اختتمت مؤخرًا يف شهر أكتوبر الجاري فعاليات مهرجان جامعة 

املهرجان عىل خشبة مرسح  وقدمت عروض  للمرسح،  املنوفية 

مرسحية  فرق  تسع  قدمها  التي  الكليات  مبجمع  الحقوق  كلية 

واختالف  وقضاياها،  موضوعاتها  يف  بالتنوع  عروضهم  ومتيزت 

والتأليف  املعارصين  املرصيني  من  وتعددهم  النصوص  مؤلفي 

مختلف  ــداد  وإع ومعالجات  واألجنبي  العريب  املــرصي  غري 

املشاركني  والخريجني  الجامعة  قبل طالب  من  متميزة  للنصوص 

يف دورة املهرجان ومتثلت العروض فيام ييل:

المهرجان عروض 
األرض«  محاريب  »أعظم  عرض  التجارة  كلية  مرسح  فريق  قدم 

الحاسبات  كلية  وقدمت  بــدر،  محمد  ــراج  وإخ تأليف  من 

املرسحي  النص  عن  أوليس«  رآه  ما  »آخر  عرض  واملعلومات 

مصطفى  دراماتورج  ساالكرو،  أرمان  تأليف  آراس(  )مجهولة 

توفيق،  محمد  مصطفى  وإخراج  أمين،  ومحمد  توفيق  محمد 

العبيد..  »ثـــورة  املــرسحــي  عرضها  اآلداب  كلية  وقــدمــت 

أمل  وأشعار  الحديني،  جامل  محمود  تأليف  من  سبارتكوس«، 

دنقل، ودراماتورج وإخراج أحمد نبيه عبد التواب، وقدم فريق 

نص  عن  األخــرية«  »الليلة  عرض  البيطري  الطب  كلية  مرسح 

وقدم  شريين،  وإخــراج  سمري  أحمد  تأليف  من  زفاف«  »ليلة 

»طار  رواية  عن  »املجانني«  عرض  الزراعة  كلية  مرسح  فريق 

فوق عش الوقواق« تأليف الكاتب األمرييك كني كييس، وإعداد 

كلية  وقدمت  أرشف،  حسن  ــراج  وإخ حشاد  أحمد  مرسحي 

الصيدلة عرض »امُلرَقمون«، من تأليف إلياس كانتي، ودراماتورج 

إبراهيم، وقدم  أدهم  إخراج  النعامين وحسام حسن، ومن  عيل 

الهندسة عرضه »أغنية عىل املمر« من تأليف عيل  مرسح كلية 

سامل، وإخراج محمد الصعيدي، وقدم فريق مرسح كلية الرتبية 

اإلعداد  وقدمت  راكان«  »تريز  رواية  عن  راكان«  »تريز  عرض 

كلية  فريق  وقدم  وليد،  وإخراج حسني  مندور،  إميان  املرسحي 

تأليف  من  الحيوان«  حديقة  »قصة  املرسحي  عرضه  الحقوق 

إدوارد آلبي، دراماتورج وإخراج كريم صقر.

التحكيم لجنة 
وتشكلت لجنة التحكيم للدورة األخرية ملهرجان جامعة املنوفية 

والفنان  واملخرج  عباس،  أحمد  املرسحي  املخرج  من  املرسحي 

جامعة  وأعلنت  أنور،  ملياء  الدكتورة  والناقدة  جمعة،  هشام 

إدارة  أقامته  املرسحي يف حفل  مهرجانها  نتائج وجوائز  املنوفية 

النشاط الفني بالجامعة وأعلنت اللجنة عن املراكز األوىل الثالثة 

لجنة  وجوائز  املرسحي  العرض  ومفردات  واملخرجني  للعروض 

التحكيم الخاصة التي متثلت فيام ييل:.

مفردات العرض املرسحي

يف  الجوائز  جاءت  املرسحي  العرض  ومفردات  عنارص  مجال  يف 

مجاالت الديكور واإلضاءة واملالبس والتعبري الحريك.

عن  الديكور  مجال  يف  األول  املركز  بجائزة  إبراهيم  وفازمحمد 

العبيد.. سبارتكوس«، لآلداب، وفاز عمر الجوهري  عرض »ثورة 

وحصد  للصيدلة،  »امُلرَقمون«،  عرض  عن  للديكور  الثاىن  باملركز 

املمر«  عىل  »أغنية  عرض  عن  الخويل  محمد  الثالث  املركز 

للهندسة.

وىف مجال اإلضاءة املرسحية حصد محمد سعد املركز األول عن 

الثاين عن عرض  املركز  املنويف  »امُلرَقمون«، وحصد محمد  عرض 

»ثورة العبيد.. سبارتكوس« لآلداب، وحصد املركز الثالث يوسف 

سعد عن »اليلة األخرية« لفريق مرسح كلية الطب البيطري.

عرض  عن  األول  املركز  الزنايت  محمد  حصد  املالبس  مجال  ويف 

»ثورة العبيد«، وحصد املركز الثاىن أحمد سليط عن »امُلرَقمون«، 

الثالث مي محروس عن »أعظم محاريب األرض«  باملركز  وفازت 

لكلية التجارة.

عن  األول  باملركز  داوود  محمد  فاز  الحريك  التعبري  مجال  ويف 

ماهر  إسالم  الثاين  باملركز  وفاز  لآلداب،  العبيد«  »ثورة  عرض 

املركز  الحيوان«، وحصد  الحقوق »قصة حديقة  كلية  عن عرض 

لفريق  األرض«  محاريب  »أعظم  املنويف عن عرض  الثالث محمد 

كلية التجارة.

عالء  أحمد  األول  املركز  حصد  واأللحان  املوسيقى  مجال  ويف 

الثاين  باملركز  وفاز  للصيدلة،  »امُلرَقمون«،  املرسحي  العرض  عن 

محمود راشد عن عرض »أغنية عىل املمر« للهندسة، وفاز عبد 

الرحمن حرحش باملركز الثالث عن موسيقى عرض »تريز راكان« 

لكلية الرتبية.

التمثيل جوائز 
نبيه  أحمد  األول/مناصفة  باملركز  فاز  طلبة  التمثيل/  مجال  ويف 

سبارتكوس«  العبيد..  »ثــورة  عرض  يف  دوره  عن  التواب  عبد 

لآلداب، وأحمد السعدين عن دوره يف عرض »أغنية عىل املمر« 

لكلية الهندسة، وحصدا املركز الثاين مناصفة عبد الحكيم الغنام 

عن دوره يف عرض »أعظم محاريب األرض« لكلية التجارة، وعمر 

الصيدلة، بينام  الجوهري عن دوره يف عرض »امُلرَقمون«، لكلية 

عرض  يف  دوره  عن  حشاد  أحمد  مناصفة  الثالث/  املركز  حصدا 

عرض  يف  دوره  عن  جعفر  وأحمد  الزراعة،  لكلية  »املجانني« 

»قصة حديقة الحيوان« لكلية الحقوق.

للطالبات التمثيل  جوائز 
ويف مجال التمثيل/طالبات: فازت باملركز األول/ مناصفة سلمى 

وصفا  للرتبية،  ــان«  راك »تريز  عرض  يف  دورهــا  عن  الخرضي، 

الطب  لكلية  األخــرية«  »الليلة  عرض  يف  دورهــا  عن  الحبيش 

البيطري، وحصدتا املركز الثاين/مناصفة مي محروس عن دورها 

عرض  يف  دورها  عن  الحفني  وياسمني  التجارة،  كلية  عرض  يف 

كلية اآلداب، وحصدتا املركز الثالث/ مناصفة أيًضا منار عمر عن 

عرض  يف  دورها  عن  بدر  وهند  الصيدلة،  كلية  عرض  يف  دورها 

كلية الطب البيطري.

مراكزاإلخراج 
ويف مجال اإلخراج حصد املركز األول أحمد نبيه عبد التواب عن 

املركز  وحصد  اآلداب،  لكلية  سبارتكوس«  العبيد..  »ثورة  عرض 

الثاين أدهم إبراهيم عن عرض »امُلرَقمون«، لكلية الصيدلة، وفاز 

األرض«  محاريب  »أعظم  عرض  عن  بدر  محمد  الثالث  باملركز 

لكلية التجارة.

األول  املركز  جائزة  يحصد  لآلداب  سبارتكوس«  العبيد..  »ثورة 

الختيار النص مبهرجان املنوفية املرسحي.

النصوص اختيار  جوائز 
باملركز  باملهرجان فازت  النص املرسحي  اختيار  ويف مجال جائزة 

األول كلية اآلداب عن نص »ثورة العبيد.. سبارتكوس«.

واملؤلف  للكاتب  املمر«  عىل  »أغنية  نص  حصده  الثاين  واملركز 

الثالث  باملركز  »امُلرَقمون«  نص  وفاز  الهندسة،  لكلية  سامل  عيل 
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[[05 متابعات

ملرسح كلية الصيدلة. 

العروض مراكز 
فقد  الكليات  لفرق  العروض  ملراكز  العام  الرتتيب  جائزة  ويف 

جاء املركز األول مناصفة ما بني كلية اآلداب عن »ثورة العبيد.. 

الثاين  سبارتكوس«، وكلية الصيدلة عن »امُلرَقمون«، وجاء املركز 

»أعظم  عريض  عن  والهندسة  التجارة،  لفريقي  مناصفة  بالفوز 

الثالث  املركز  أيًضا  وجاء  املمر«،  و»أغنية عىل  األرض«،  محاريب 

الحيوان«،  حديقة  »قصة  الحقوق  كلية  لعرض  مناصفة  بالفوز 

وعرض »آخر ما رآه أوليس« لكلية الحاسبات واملعلومات.

الخاصة التحكيم  لجنة  جائزة 
مجال  من  أكرث  يف  الخاصة  جائزتها  التحكيم،  لجنة  ومنحت 

مشاركته  نجيب عن  أحمد  األشعار  عن  الجائزة  حاز عىل  حيث 

يف عرض »امُلرَقمون«، لفريق كلية الصيدلة، وفازت بجائزة لجنة 

عرض  يف  مشاركتها  عن  جامل  دنيا  الغناء  يف  الخاصة  التحكيم 

املاكياج  عن  اللجنة  بجائزة  وفازت  الرتبية،  لكلية  راكان«  »تريز 

الحيوان«  حديقة  »قصة  عرض  يف  مشاركتها  عن  بركات  سارة 

الخاصة  التحكيم  لجنة  بجائزة  وفــاز  الحقوق،  كلية  لفريق 

أوليس«  رآه  ما  »آخر  عرض  عن  جامل  فوزي  عن»البانفلت« 

لكلية الحاسبات واملعلومات.

التحكيم لجنة  توصيات 
املهرجان،  جوائز  وتوزيع  الختام  التحكيم يف حفل  لجنة  قدمت 

التي متنت أن تحظى باهتامم كبري من قبل املشاركني  توصياتها 

املقبلة  ــدورات  ال يف  بالجامعة  املهرجان  وإدارة  املهرجان  يف 

ومتثلت فيام ييل : 

مستوى  عىل  وذلك  العربية،  باللغة  باالهتامم  اللجنة  أوصت 

اللجنة  وأوصــت  التمثييل،  األداء  ومستوى  املرسحي  النص 

يالئم  مبا  بالعروض  املطروحة  الدرامية  باملوضوعات  باالهتامم 

رضورة  اللجنة   توصيات  يف  وجــاء  للعروض،  اآلين  التوقيت 

التأليف،  من  املرسحي  العرض  عنارص  لكافة  فنية  ورش  تنظيم 

واملوسيقى  املالبس  تصميم  واإلضاءة  الديكور،  وتنفيذ  وتصميم 

وتكون   ، وأكادمييني  متخصصني  أيــدي  عىل  وذلــك  املرسحية، 

موجهة للمرسحيني الشباب بالجامعة الراغبني يف التطور وتنمية 

بتميز  الفني  املنتج  وصناعة  لتقديم  جيًدا  لتأهليهم  مهاراتهم 

يقدمونها   التي  املرسحية  العروض  ميثل  الذي  فنية،  وجــودة 

مهرجان  يف  التحكيم  لجنة  وأوصت  صورة،  أفضل  يف  ذلك  بعد 

املقبلة  الدورة  يف  املهرجان  دورة  يف  للمشاركني  املنوفية  جامعة 

وأوصت  العاملية،  النصوص  لعروض  املرتجم  اسم  ذكر  برضورة 

املختصة  اللجنة  قبل  من  االهتامم  رضورة  إىل  بالدعوة  اللجنة 

الفنية  التجهيزات  جانب  من  وخاصة  املرسح  خشبة  بتجهيزات 

بدورات  املقدمة  املرسح  عروض  ويالئم  يتناسب  مبا  للخشبة 

أيًضا باستحداث جوائز جديدة تدرج  اللجنة  املهرجان، وأوصت 

ضمن الئحة جوائز املهرجان يف مجال املاكياج، وتأليف األشعار، 

وخاصة  املرسحي  للعرض  الدعايا  تصميم  ومجال  والغناء، 

»بانفلت العرض«.

المهرجان إدارة 
للعام  الجامعة  لكليات  للمرسح  املنوفية  جامعة  مهرجان  أقيم 

الدرايس 2021/2020 خالل شهر سبتمرب املايض برئاسة الدكتور 

رئيس  نائب  أسعد  نانيس  الدكتورة  مبارك، وتحت إرشاف  عادل 

شاهني   محمد  والدكتور  والطالب،  التعليم  لشئون  الجامعة 

مع  شهدوا  الذين  الشباب،  لرعاية  العامة  اإلدارة  عام  مدير 

لجنة التحكيم والعديد من عمداء الكليات املشاركة، واملسئولني  

مهرجان  نتائج  جوائز  توزيع  حفل  بالجامعة  الفني  بالنشاط 

وأقيمت  أكتوبر،  شهر  من  األول  األسبوع  يف  للمرسح  الجامعة 

فعاليات املهرجان بإرشاف العاملني بإدارة النشاط الفني برعاية 

الشباب بالجامعة ومختلف كلياتها املشاركة باملهرجان.

همت مصطفى
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[[06 متابعات

أكتوبر  بشهر  الطفل  لثقافة  القومي  المركز  أنشطة 

األدب  لعميد   48 والذكرى  أكتوبر  بانتصارات  االحتفال 
الفعاليات  أبرز  األراجوز  ومدرسة  الفنية  والورش  العربى 

برئاسة  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  شهدها  مكثف  نشاط  حالة 

حيث  اكتوبر،  شهر  بداية  مع  ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب 

قدمت مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية واملرسحية والربامج 

الثقافية ، وهناك مجموعة من األنشطة الدامئة بالحديقة الثقافية 

السيدة زينب  اجازة بحديقة  فيقام نشاط جمعة وسبت  لألطفال 

الخامسة  الساعة  متام  ىف  اسبوعيا  والسبت  الجمعة  يومي  ويقام 

مجموعة من الفعاليات الفنية ومنها عروض فنية : أراجوز وساحر 

وإعادة  ومجسامت  فنية  وورش  وعرائس  وتنورة  اسود  ومرسح 

القومي  املركز  مبقر  الفنون  حديقة  انشطة  اما   ، حر  ورسم  تدوير 

الساعة  اسبوعيا  والثالثاء  االثنني  يومي  فيقدم  الطفل  لثقافة 

 “ فنية  ورش   ، مهارات  تنمية  وورش  توعوية  “ندوات  صباحا   11

االحد  ايام  مجدى  منال  االستاذة  بالفحم  الرسم  ورشة  فيقدم 

مع  الرسم  تعليم  ورشة  اسبوعيا   5 الساعة  والخميس  والثالثاء 

 ، اسبوعيا   5 الساعة  واالربعاء  االثنني  املفتي  وحنان  صربي  أمرية 

مدرسة األراجوز مع الفنان نارص عبد التواب وذلك يومي الثالثاء 

األراجوز  مدرسة   ، اسبوعيا  الخامسة  الساعة  متام  ىف  والخميس 

تقام  كام   ، اسبوعيا  واالحد  الجمعة  الفتاح  عبد  الفنان محمد  مع 

وكذلك  اسبوعيا  والثالثاء  االحد  الشعبية  الفنون  فريق  بروفات 

بروفات فريق كورال الحديقة “سالم “ الجمعة والسبت اسبوعيا.

 3 يوم  وبالتحديد  اكتوبر  شهر  أوائل  فقدم  أكتوبر  شهر  عن  اما 

بالحديقة  الفوتوغراىف  التصوير  مسابقة  توزيع جوائز  اكتوبر حفل 

الثقافية ، اما يوم 5 اكتوبر اقيم حفل توزيع جوائز مسابقة سفري 

كتابك  اصنع  مسابقة  جوائز  توزيع  وحفل  الفنون  بحديقة  لبلدى 

مجموعة  فأقيمت  اكتوبر   6 يوم  اما   ، الفنون  بحديقة  اإللكرتوين 

األراجوز   ، سالم  كورال  وتضمنت  اكتوبر  بانتصارات  احتفاالت 

إصدارات  معرض   ، اسود  مرسح  عرائس   ، حىك   ، شعبية  فنون   ،

حر  ورسم  فنية  ورش  تنورة   ، اكتوبر  ىف  االطفال  رسوم  معرض   ،

وذلك بالحديقة الثقافية لألطفال ، اما يوم 10 اكتوبر فأقيم حفل 

الجديدة  والجمهورية  اكتوبر  بانتصارات  احتفاال  موسيقى  غنايئ 

الهيثم  ابن  صالون  اقيم  اكتوبر   12 يوم   ، الجمهورية  عىل مرسح 

العاملي  باليوم  اكتوبر فأقيم احتفال  اما يوم 15   ، الفنون  بحديقة 

للفتاة والكشف املبكر ، حىك عن املساواة وحقوق الفتاة واملساواة 

املرشدات  لفريق  كشفية  فرق  دوى  واغنية   ، الرجل  وبني  بينها 

بيوم  االحتفال  أقيم  اكتوبر   18 اما   ، لألطفال  الثقافية  بالحديثة 

اهمية  عن  وندوة  الصحي  الغناء  عن  حىك  وورش  العاملي  الغناء 

توقيع  حفل  اقيم  اكتوبر   19  ، الفنون  بحديقة  الصحي  الغذاء 

كتاب “حيوانات لن ينساها التاريخ “ تأليف السيد إبراهيم رسوم 

احتفال  اقيم  اكتوبر   22 يوم  اما   ، الفنون  بحديقة  التهامي  حسام 

يوم  ، وسيقام  لألطفال  الثقافية  بالحديقة  الرشيف  النبوي  باملولد 

طه  “د.  العريب  األدب  لعميد  ال48  بذكرى  االحتفال  اكتوبر   25

حسني “ وندوة عن رس البطولة وورش فنية بحديقة الفنون ، وىف 

نفس اليوم سيقام االحتفال بالعيد الوطني للصني  وذلك بالحديقة 

الهيثم  ابن  صالون  سيقام  اكتوبر   26 يوم  اما   ، لألطفال  الثقافية 

وذلك بحديقة الفنون ، اما يوم 31 اكتوبر فسيتم االحتفال بذكرى 

وفاة د. مصطفى محمود بالحديقة الثقافية  

 رنا رأفت
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المسرحية  النصوص  سرقات 
واإلبداع الفكر  قتل  في  شروع 

المفهوم  كان  بالبعيد،  ليس  وقت  منذ 
المادية،  السرقة  هو  للسرقة  األساسي 
على  االستيالء  خاللها  من  يتم  اليت 
ولكن  وممتلكاتهم،  األفراد  حقوق 
وارتقاء  اإلنساني،  الفكر  تطور  بعد 
السرقة  لمفهوم  أصبح  الحضارات، 
وأخطرها  أهمها  فكان  أخرى؛  أبعاد 
والوعي  الفكر  سرقة  اإلطالق  على 
باختالف  األدبية  السرقات  خالل  من 
خاصة،  المسرحية  والنصوص  أنواعها، 
السرقات  من  النوعية  هذه  وتكون 
خالله  من  يتم  سوي،  غري  إنسانيا  سلوكا 
بدون  نصوص  أو  أفكار  على  االستيالء 
من  أنها  على  وتقديمها  حق،  وجه 
إلى  نسبتها  دون  السارق  وإبداع  عمل 
األصلي. المؤلف 
المسرحية  النصوص  سرقة  قضية  وحول 
نطرح  الفكرية،  الملكية  حقوق  وحماية 
األزمة.  تلك  حول  المسرحيني  آراء  لكم 
سامية سيد

حقوق  حماية  قانون  فهيم:  السيد 
به العمل  يتم  وال  معطل،  المؤلف 

السيد  د.  املرسحي،  الكاتب  حدثنا  األزمــة،  تلك  ضوء  يف 

فهيم، قائال:

عامة،  الفنية  الرسقات  بل  املرسحية،  النصوص  رسقة  إن 

يتصور  هكذا  أو  القانون؛  عليها  يعاِقب  جرمية  أضحت 

مثل  عىل  يقدمون  ممن  املوهبة  وعدميو  الفكر  مفلسو 

هذه الجرائم؛ فالسطو عىل نتاج فكر وتعب اآلخرين قبل 

أن يكون جرمية مبعناها الشائع فهي خداع للنفس وللغري، 

املوهبة  ميلك  أنه  الدعيُّ  اللص  هذا  يتوهم  ما  فرسعان 

فاملوهبة  هيهات  لكن  الحقيقيني؛  املبدعني  زمرة  يف  وأنه 

أحد،  عىل  تخفى  وال  الساطع  كالنجم  تتوهج  الحقيقية 

واستكمل  الصدأ.  ويعلوه  يخبو  ما  فرسعان  الزائف  أما 

»فهيم«: رغم أن هناك عقوبات رادعة يف القانون لحامية 

كثريا من  فإن  السارق،  إىل َسجن  قد تصل  املؤلف،  حقوق 

إثبات ملكيتهم رسميا،  يغفلون عن  أو  يتكاسلون  املؤلفني 

القراءة  لجان  يف  وثقتهم  شهرتهم  حجم  عىل  معتمدين 

حديثه،  »فهيم«  وتابع  والباحثني.  النقاد  من  واملتابعني 

وفضحه  اللصوص  أحد  وظهور  املعركة  احتدام  عند  قائال: 

بصورة أو بأخرى، ال يعرتف القانون إال بسند موثق يثبت 

أو  الكتب،  بدار  إيداع  رقم  مثل  الحقيقي،  املؤلف  حق 

أو  دوليا،  وترقيام  إيداع  رقم  يحمل  كتاب  يف  النص  نرش 

مع  التعاقد  أو  املوثقة،  املسابقات  إحدى  يف  النص  فوز 

جهة إنتاج رسمية، وأهم وأقوى وثيقة إثبات هي تسجيل 

النص بإدارة حقوق املؤلف بوزارة الثقافة، أو إثبات تاريخ 

بالشهر العقاري.

استطرد  الرسقات،  أزمة  يف  وصالحياتها  الرقابة  دور  وعن 

الفنية  املصنفات  عىل  الرقابة  إن  قائال:  حديثه،  »فهيم« 

وقوع  حني  اإلجازة  بتقارير  يعتد  وال  توثيقيا  ليس  دورها 

نزاع قانوين، فرأي الرقابة يعترب استشاريا يف صالحية النص 

للعرض أو عدمه، وليس من صالحياتها إثبات ملكية النص 

عليها  مير  للقراءة  لجانا  تشكل  فهي  آخر؛  دون  ملؤلف 

الرقابة  يعني  فام  وهمية؛  بأسامء  ولو  النصوص،  جميع 

انتبهت  وقد  ملكيته،  وليس  ومحتواه،  النص  عنوان  هو 

عىل  للسطو  الهواة  فرق  من  كثرية  لحيل  مؤخرا  الرقابة 

النصوص املنشورة بكتابة عبارة »إعداد فالن الفالين«، دون 

للمؤلف وموافقته شخصيا. فأصبحت تشرتط منذ  الرجوع 

الرقابة،  إىل  شخصيا  وحضوره  األصيل  املؤلف  موافقة  فرتة 

لو  الحالة  املخادعة، ويف هذه  »إعداد«  عبارة  اعتامد  دون 

لنفسه؛  النص  الفرق بنسب  أو مديرو  املخرجني  تجرأ أحد 

املؤلف؛  قانون حامية حقوق  طائلة  تحت  مبارشة  فسيقع 

بالغرامة  العقوبة  وتكون  2002؛  عام  الصادر   82 رقم 

والحبس، كام ورد يف املادة 181 من الكتاب الثالث الخاص 

يف  ذكرت  -كام  لكنه  املجاورة؛  والحقوق  املؤلف  بحقوق 
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[[08 متابعات

بداية حديثي- قانون ُمعطل اآلن؛ فالجهات املسئولة مثل 

هذه  مثل  إىل  تلتفت  ال  الرشطة  وأقسام  العامة  النيابة 

اللصوص  الجد، مام مينح  تأخذها عىل محمل  القضايا، وال 

دون  واإلبداعات  األفكار  رسقة  واحــرتاف  للتامدي  فرصة 

رادع.

األعمال  سرقة  البلتاجي:  عبدالفتاح 
واألعمال  الضمري  سرقة  بمثابة  األدبية 

الجوائز تحصد  المسروقة 
قال الكاتب املرسحي عبدالفتاح البلتاجي: علينا أن نعرتف 

أن رسقة النصوص املرسحية، بل واألعامل الروائية، انترشت 

عىل  يتوقف  ال  واألمر  األخرية،  السنوات  يف  واسع  بشكل 

ليتم  روائية  أفالم  رسقة  مثال  هناك  بل  وحده،  املرسح 

وعادة  كفيلم مرصي،  إنتاجها  يعاد  ثم  رواية،  إىل  تحويلها 

هي  وبالطبع  االضمحالل،  سنوات  يف  ينترش  األمر  هذا 

مبثابة  ألنها  األخطر؛  هي  األدبية  األعامل  فرسقة  جرمية؛ 

رسقة الضمري.

وأوضح »البلتاجي«: قد ترجع الرسقات لعدة أسباب، منها 

االستسهال، وعدم وجود موهبة، واملجاملة، وكسب أموال 

يرسق  الذي  فاللص  الرسقة؛  فتتم  فارغة؛  وشهرة  سهلة 

الذي  واملجهود  الوقت  قيمة  يعرف  ال  مثال  أموال  خزينة 

بذله صاحب الخزينة، وتتوقف طرق اكتشاف الرسقة عىل 

املحكمني أو اللجان املسئولة عن إعطاء املوافقة عىل إنتاج 

اكتشاف  يتم  ما  وعادة  الجمهور،  وعي  وبالطبع  العمل، 

أننا  الوعي، والعجيب  النقاد أصحاب  بالصدفة من  الرسقة 

توارد  ومسألة  الجوائز،  تحصد  األعامل  هذه  أن  نالحظ 

الجرمية،  لطمس  البعض  يستخدمها  حجة  هي  الخواطر 

وقد نسمع أن هذا األمر لتسهيل التعاقد بني سارق النص 

صاحب  موافقة  إحضار  منه  يطلب  ألنه  املنتجة؛  والجهة 

النص األصيل، أو من ورثته، وهذه املعضلة يجب أن يكون 

لها حل.

محدودة،  أفكار  إطار  يف  يعملون  الكتاب  جميع  وتابع: 

الزمن  يف  تناولها  يتم  التي  املعالجة  هو  هنا  يفرق  ما  إمنا 

الذي نعيشه، أما معرفة إن كان النص به توارد خواطر، أو 

كان مرسوقا؛ فمن ناحية تناول الحبكة أو املعالجة وتناول 

فهي  متطابقا؛  هذا  كل  كان  فإن  والحوار؛  الشخصيات 

املؤلف،  روح  عىل  ترتكن  خاصة  بصمة  عمل  فلكل  رسقة؛ 

روحه،  من  نابعة  كلامت  أو  بصمة  عنده  تجد  لن  فاللص 

وبالطبع اكتشاف الرسقة يتوقف عىل سعة اطالع املحكمني 

طرحنا  كنا  ما  وإال  ألصحابه،  الحق  يرد  ما  ونادرا  والنقاد، 

أن  بعد  الرسقة  عن  الكشف  يتم  ولألسف  املوضوع،  هذا 

يحصد اللص الجوائز املادية والعينية، وهذا يف رأيى تواطؤ 

يسقط  ال  الدراماتورج  أو  املعد  أن  إىل  مشريا  مجاملة،  أو 

وجود  هناك  كان  ما  األصيل  النص  لوال  ألن  املؤلف؛  حق 

لهذا العمل، فال عمل -أو أي يشء- يوجد من فراغ.

وأوضح »البلتاجي«، أن املسئولية تقع بالطبع عىل الجهات 

املنوط بها هذه األعامل، ورصد امليزانيات، واملهم أنها تقع 

عىل صاحب كل ضمري يقظ، وهناك كارثة أخرى أن هناك 

مخرجني ال يعرفون كيفية قراءة النص املرسحي؛ فيكتفون 

رؤية،  ميلكون  ال  وهؤالء  تستهويهم،  التي  األعامل  بشف 

فيحق للمخرج وضع رؤيته للنص كمسئول أمام الجمهور، 

للمؤلف،  الرجوع  بعد  إال  بالنص  املساس  له  يحق  ال  لكن 

أن  يف  الكاتب  تساعد  اإلجتامعي  التواصل  وسائل  أن  كام 

أما  أو خارجها،  تصل أعامله لعدد كبري سواء داخل دولته 

سلبياتها فهي أنها تقع يف أيادي اصحاب الضمري امليت.

األزمة،  هذه  مواجهة  آليات  إن  قائال:  »البلتاجي«  واختتم 

الذي  املدريس  املرسح  عودة  الصفر،  لنقطة  العودة  هي 

يريب النشء عىل أصول املرسح لتكوين رؤيته. 

 

»عروض  ظاهرة  جرب:  محمد  المخرج 
إلى  نشري  أن  بشرط  جيدة  الديزني« 

“تأليف” عليها  نكتب  وال  المصدر 
وبه  جدا،  شائك  املوضوع  هذا  جرب:  محمد  املخرج  قال 

هذه  يف  يختلف  رأيي  ولكن  النظر،  وجهات  من  العديد 

يحب  فالبعض  مختلفة؛  النصوص  رسقة  ففكرة  القصة، 

مرسحيات  أو  أجنبية  أفالم  من  سواء  أفكارا،  يقتبس  أن 

عاملية أو كرتون؛ فهناك مثال ظاهرة الديزين التي نراها يف 

يختلف  فهذا  “تأليف”،  عليها  ويكتب  الطفل  مسارح  كل 

بالطبع، ففكرة االقتباس من األفكار ليست بالرضورة رسقة 

يف حال كتبنا عليه أنه مأخوذ عن »...«، ولكني أعتقد أن 

أيام  منذ  زمن،  منذ  موجود  وهو  عادي جدا،  اقتباس  هذا 

التي  الخمسينيات  العربية يف فرتة  القدمية واألفالم  الدراما 

االقتباس  فكرة  الخط، وهو  كانت معظمها تسري عىل هذا 

أقول  أيضا يف املرسحيات واملسلسالت والدراما، حني  حتى 

إنه مقتبس وأحاول متصريه أو أحاول أن أقربه بوجهة نظر 

جرمية،  وليست  جدا  طبيعيا  يعد  اليشء  فهذا  مختلفة؛ 

هذا  أو  اإلبداع  هذا  الشخص  ينسب  أن  هي  الجرمية  أما 

بنص  تأيت  عندما  خاصة  لنفسه،  الفكرة  هذه  أو  التأليف 

ليس متاحا للجميع؛ فهذه املشكلة هي الكربى ألنها ليست 

مرئية، أو ليست معروفة لدى الكثري.

تلك  مثل  أن  أعتقد  »جرب«:  أضاف  الحقوق،  حامية  وعن 

األمور ال حامية لها؛ فهي مسألة ضمري، ومسألة أن املبدع 

يحمل وجهة نظر أم ال، فمسألة الحامية هي أشياء يفرزها 

فال  الرقابة،  بفكرة  مقتنع  غري  وأنــا  ويقيمها،  الجمهور 

تقنعني فكرة أن السيد موظف الرقابة يرى جميع األفالم، 

ويفندها  ويفرزها  جميعا،  املرسحية  النصوص  يقرأ  أو 

يف  ولكنها  مستحيال،  يكون  يكاد  فهذا  الرسقات،  ليكتشف 

النهاية مسألة ضمري.

نقوي  أن  علينا  »جرب«:  أوضح  األزمــة،  عالج  كيفية  وعن 

مسألة االبتكار بفتح مجاالت جديدة لالبتكار ونحن منتلك 

يف  واالبتكار،  اإلبداع  عمليتي  تنمي  التي  اإلبداعية  الورش 

األساس  يف  ترجع  التي  الرسقة،  فكرة  سنقتل  الحالة  هذه 

مع  ا  متاسًّ أحدثت  فكرة  نتيجة وجود  أو  الخيال،  يف  للفقر 

ويقتبسها،  التيمة  يأخذ  أن  أراد  الرأس، ومن هنا  فكرة يف 

فمن  وهكذا،   ،»..« عن  مأخوذة  إنها  سابقا  قلت  وقد 

والورش  الجديدة  األفكار  يف  العالج  يكون  أن  الطبيعي 

اإلبداعية يف الكتابة واإلخراج وغريها من العنارص.

العالقة  أن  الشخصية  نظري  وجهة  من  »جــرب«:  واختتم 

بني  هي  مثلام  تعاون،  عالقة  هي  واملؤلف  املخرج  بني 

العمل  وألن  األفضل،  يستهدف  فالجميع  واملمثل؛  املخرج 

االشرتاك  ففكرة  وبالتايل  بينهام،  الفصل  ميكن  فال  متكامل 

سواء بالتعديل أو باإلضافة أو بالحذف هي عملية تعاونية 

بالحب  ثالثتهم  بني  التعاون  يتسم  أن  ويجب  للغاية، 

واحد  فالهدف  وبالتايل  لألفضل،  الوصول  حتى  والتوافق 

النص،  يف  غريه  أو  تعديل  إجراء  املخرج  أراد  إذا  ومشرتك، 

نظره  وجهة  له  ألن  املؤلف  يستأذن  أن  الحب  بكل  عليه 

يف  املؤلف  استئذان  وعدم  بها،  األخذ  يجب  التي  الخاصة 

التعديالت أو التغريات يف النص يعد اعتداء عىل نصه، وإن 

مل يكن هناك اتفاق بينهام قد يؤدي لحدوث املشاكل، مام 

قد يتسبب يف انهيار العمل بسبب الخالفات.

قارعة  على  »األفكار  جملة  سمري:  أحمد 
وينبغي  للسرقات  شرعنة  الطريق« 

رادع بقانون  التعامل 
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[[09 متابعات

الرسقة  أن  عليه  املتعارف  من  سمري:  أحمد  الكاتب  قال 

ويف  للنفس،  ونسبه  أديب  نص  عىل  االستيالء  تعني  األدبية 

أو  شكالن  لها  عليها-  السطو  -أو  األدبية   الرسقات  رأيي 

بتغيري  النص  عىل  بالسطو  الرسقة  وهو  أولهام  غرضان، 

انتحال  هو  والثاين  بغرض رسقته،  محتواه  بعض  أو  اسمه، 

توافر  لعدم  رقابيا  العرض  مترير  بغرض  املؤلف،  صفة 

حقوقه  عىل  للسطو  أو  إليه،  الوصول  صعوبة  أو  املؤلف، 

املالية، وكالهام مرفوض بالطبع.

وكان  ذلك،  مرارة  من  جميعا  عانينا  كم  »سمري«:  وتابع 

بدور  مرهونا  ذلك،  يف  األدبية  العدالة  تحقيق  يف  الرهان 

الرقابة ذاتها بتعديل شكل املوافقة الرقابية عىل النصوص، 

التي كانت سابقا تتم بحضور املخرج فقط، أما اآلن -ومع 

أصبح  نفسه-  املؤلف  بحضور  املوافقة  اشرتاطات  تعديل 

بتغيري  إال  القديم  الشكل  بنفس  النص  رسقة  الصعب  من 

اسمه، وهو ما يشكل عقبة جديدة يف كشف تلك الرسقات 

النص األصيل جيدا للحكم عىل رسقته  التي تقتيض معرفة 

بعض  يستلزم  أمر  وهو  أخــرى،  نصوص  مع  تشابهه  أو 

الوقت لكشف ذلك.

 وأوضح »سمري« قائال: هناك خلط ما بني الفكرة والقضية، 

وهناك جملة متداولة تقول إن األفكار عىل قارعة الطريق، 

تعني  فاالفكار  الرسقات،  تهدف لرشعنة  الحقيقة هي  ويف 

ولكن  معني،  إطار  يف  معني  بشكل  القضايا  إحدى  معالجة 

هي  التي  القضايا  هي  الطريق  قارعة  عىل  الذي  بالطبع 

ملك للجميع، يتناولها كل من شاء بطريقته وفق تفسريه، 

القضية  يف  ولنا  القضية،  لهذه  الخاصة  معالجته  ليقدم 

بأفكار  تناولها  النصوص  من  فكثري  مثال،  خري  الفلسطينية 

القضية  أن  رغم  التشابه  أو  بينهم  التامس  دون  مختلفة 

واحدة.

تقتيض  نظري  يف  جرمية  النص  رسقة  »سمري«:  وأضــاف 

األمر عند  إذ ال يقف  الرسقات،  التعامل معها كغريها من 

الرسقة األدبية فقط، بل من املمكن جني املال من النص، 

حقوق  عىل  السطو  يف  ساهمت  قد  الرسقة  تكون  وهنا 

هذه  مع  التعامل  يحتم  ما  وهو  أيضا،  املالية  املؤلف 

الظاهرة بقانون رادع ال ينتهي عند االعتذار فقط.

ضرر  ال  السرقات  حديين:  جمال  محمود 
يعيش ال  يسرق  من  منها..  خوف  وال 

رسقة  إن  حديني:  جامل  محمود  واملؤلف  املخرج  قال 

شكل،  من  وبأكرث  الوقت  طوال  توجد  املرسحية  النصوص 

النص  فيأخذ  عليه  اسمه  ويضع  النص  يرسق  من  فمنهم 

الفكرة  يأخذ  من  هناك  وأيضا  االسم،  يغري  فقط  بأكمله 

اسم  يذكر  وال  بالدراماتورج،  أشبه  شيئا،  عليها  ويؤلف 

املؤلف، وهذا رأيته كثريا، تحديدا كان هناك نص ىف 1980 

استخدمته  التي  الفرق  من  العديد  فوجدت  تأليفي  كان 

يدعون  الذين  املخرجني  حيث  املحافظات،  يف  تحديدا 

ملكيتهم للنصوص، ولألسف مثل تلك الرسقات ال تكتشف 

أغنية،  أو  فيديو  رسقة  عند  اليوتيوب  فمثال  بالصدفة،  إال 

األصيل،  لألغنية  الصوت  مسجل  ألنه  الرسقة  معرفة  تتم 

لكن يف حالة النصوص املرسحية ال توجد وسيلة الكتشاف 

هذا  أو  الجملة  هذه  أن  إىل  إشارة  ُتعطى  كأن  الرسقات، 

تكتشف  الرسقات  تلك  مثل  وبالتايل  رسقته،  متت  املشهد 

بالصدفة، مثال قدميا كان هناك من يسافر للخارج إلحضار 

ترجمة  بعد  ألنفسهم  ينسبونها  ثم  املجهولة،  النصوص 

النص، وكان ذلك يحدث يف العرشينيات والثالثينيات حتى 

يكتب  من  فهناك  املعربة،  بالنصوص  الفرتة  تلك  متيزت 

آخرين  هناك  ولكن  كذا«،  من  »مأخوذة  أو  »تعريب«، 

ينسبونها ألنفسهم ويسجلونها بأسامئهم.

عامة،  فكرة  هناك  تكون  أحيانا  أنه  إىل  »الحديني«  وأشار 

أن  حقيقية  قصة  مثال  عنها،  يتكلمون  جميعا  والناس 

أناسا وقعوا يف خندق أو يف منجم تحت األرض ويريدون 

ويف  معدمة  فقرية  قرية  عن  الحديث  أو  إليهم،  الوصول 

توقيت االحتالل، أو الحديث مثال عن محرقة اليهود، هناك 

تكون أفكار حقيقية، أو أفكار متداولة، وهي أفكار عامة، 

االفكار؟  تلك  مثل  تناول  سيتم  كيف  هنا:  السؤال  ولكن 

تتحدث  أو مرسحيات عديدة،  أو روايات  أفالما  فقد تجد 

عن الفكرة ذاتها، واملوضوع بعينه، هنا كيف يتم التناول؟ 

فالعديد قد يتناولون الفكرة ذاتها؛ لكن تختلف يف طريقة 

اختلفت  فمهام  رسقة،  بالرضورة  ذلك  يعد  وال  تقدميها، 

اختلفت  ومهام  األشــكــال،  اختلفت  ومهام  النصوص، 

متت  إذا  إال  آخرين،  من  رسقة  إنها  القول  ميكن  ال  األفالم 

الفكرة  ُيسمى  ما  هناك  ولكن  نفسها،  الفكرة  تناول  رسقة 

فرضية  أو  جديدة  أشياء  عن  تتحدث  حيث  الجديدة، 

هنا  فاألساس  »مبتكرة«،  قبل  من  أحد  يتناولها  مل  وأفكار 

ليس املوضوع وإمنا الفكرة أو »طرقعة الفكرة الجديدة« يف 

هذه الحالة عندما تتكرر تدخل يف نطاق الرسقة.

هنا عن  نتحدث  نحن  قائال:  »الحديني« حديثه،  واستطرد 

استوحى  الكاتب  أن  أعرف  أن  كل كاتب ونيته؛ فكيف يل 

مني هذه الفكرة، أو قد تكون فكرة عامة فقرر حينها هذا 

الكاتب أن يكتب عنها، وال أعتقد أن هناك كتابا ساذجني 

فهؤالء  الجمل،  حتى  أو  بالكلامت  أو  بالحروف  ينقشون 

يتم اكتشافهم بكل سهولة، لوجود حقوق امللكية الفكرية 

فقد يتم سجنهم إذا فعلوا ذلك.

وتابع »الحديني«: السبب األسايس وراء مثل تلك الرسقات 

فإذا  يعيش،  ال  يرسق  من  وعموما  الضمري،  النعدام  يرجع 

متت رسقة نص ما، ماذا سيفعل يف النص الذي يليه، وأيضا 

بالتأكيد  يليه؟ وهكذا.. هل سيظل يرسق؟  الذي  النص  يف 

وجود  وال  يعيش،  ال  فالسارق  وبالتايل  اكتشافه،  سيتم 

مؤقت  مكان  يف  مؤقت  نجاح  وراء  يسعى  فالسارق  له، 

فيه،  اكتشافه  يتم  الذي  الوقت  عليه  يأيت  وهنا  ومحدود، 

خاصة إذا ظهر عمله للنور، وبالتايل ستسوء سمعته وترفع 

أشياء  رسقة  يستطيع  ال  أنه  إىل  باإلضافة  القضايا  عليه 

أخرى.

مناخ  بالمسرح  الجهل  حجاج:  سعيد  الكاتب 
أعمال  على  االستيالء  لتسهيل  خصب 

الحقيقيني الُكتاب 
القضية  عن  حجاج  سعيد  املرسحي  الكاتب  حدثنا  فيام 

كان  املتعددة،  اإللكرتونية  الفضاءات  أن  املؤكد  من  قائال: 

لها الفضل األعظم يف تفيش ظاهرة الرسقات األدبية، ملا لها 

من واسع االنتشار دون رقيب أو حسيب من شأنه أن يحد 

من هذه الظاهرة التي تغنب كثريا من حقوق املبدعني، وال 

كثري  يف  يأيت  الرسقات  هذه  اكتشاف  بأن  االعرتاف  من  بد 

رسقة  أحدهم  يكتشف  حني  الصدفة،  مبحض  األحيان  من 

ليجدها مرسحيته،  املرسحيات  إحدى  يشاهد  وهو  إبداعه 
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[[10 متابعات

أنا كثريا من هذه الرسقات بحكم مشاركتي  وقد اكتشفت 

يف تحكيم العديد من مسابقات النصوص املرسحية.

القانون  يجرمها  شك-  -بال  الرسقات  وهذه  »حجاج«:  وتابع 

امللكية  حقوق  قبل  من  مسجال  العمل  يكون  حني  بالطبع 

هذا  ولكن  الفنية،  املصنفات  عىل  الرقابة  حتى  أو  الفكرية 

ال مينع حدوث هذه الرسقات، فال يحق للمخرج أن يعتدي 

عىل نص املؤلف دون مشورته، كام ال يجب أن يكون املؤلف 

لكن  ظهره،  خلف  املخرج  بتصورات  ويلقي  األفــق  ضيق 

تعاون  وليد  هو  املرسحي  العرض  أن  يعرف  أن  عليه  يجب 

مشرتك بني مبدعني اثنني، يشارك فيه مبدعو العمل املرسحي 

خطأ  فهذا  مقدس،  نصه  أن  املؤلف  يتصور  أن  لكن  ككل، 

نصه  ويجعل  مفرغة،  حلقة  يف  يدور  املؤلف  يجعل  كبري، 

العرض عىل خشبة  أمل يف  الكتاب، دون  دفتي  أيضا حبيس 

املرسح.

تكون  رمبا  وقراءاتهم  املرسحيني  معرفة  »حجاج«:  وأضاف 

باملرسح  الجهل  النصوص؛ ألن  تعمل ضد رسقة  نافذة مهمة 

عىل  املدعني  من  االستيالء  لتسهيل  شك  بال  خصب  مناخ 

أعامل الكتاب الحقيقيني للمرسح.

تختلف  األدبية  السرقات  سعد:  منار  الناقدة 
واالقتباس التأثر  عن 

األساطري  تعد  قائلة:  سعد  منار  الفنية  الناقدة  علقت  فيام 

مر  عىل  للكتاب  خصبة  مادة  اليونانية،  وخاصة  القدمية، 

قناعاته  مع  يتناسب  ما  الكاتب  منها  يستقي  العصور، 

الرسالة املنوط به توصيلها  إليه  ومعتقداته واملجتمع املوجه 

إليه، ورمبا تكون أسطورة واحدة يتناولها العديد من الكتاب 

ترجع  التي  الخاصة يف طرحها  رؤيته  واحد منهم  لكل  ولكن 

الظرف  واآلن  بها،  املقيد  مجتمعه  ثقافة  ثم  أوال،  ثقافته  إىل 

فهم  يف  األسايس  الدور  له  الذي  هو  واالجتامعي  السيايس 

من  أكرث  قدمت  التي  األمثلة  أكرث  ولعل  اإلبداعي.  العمل 

برينارد  صاغها  حيث  »بجامليون«،  أسطورة  تناولها،  يف  طرح 

شو أول من تناولها يف عملني، أحدهام درامي، ثم أعاد كتابته 

آنذاك  املجتمع  طبيعة  مع  يتناسب  بحيث  موسيقي  بشكل 

والفرتة االشرتاكية التي عارصها هذا الكاتب، وهو ما قصدته.

نسميه  ما  وهي  املرصية،  األدبية  أعاملنا  يف  تناولها  تم  أيضا 

فرتة  يف  فقدمت  وجائز،  مرشوع  وهذا  والتأثر  التأثري  عالقة 

اسم  حملت  التي  املرسحيات  إحدى  خالل  من  الستينيات 

وكذلك  املهندس،  لفؤاد  الشهرية  املرسحية  الجميلة«  »سيديت 

الفيلم الذي حمل نفس االسم بطولة نيليل ومحمود ياسني. 

وأوضحت »سعد«: ومل تقترص النامذج عىل استلهام األسطورة 

فحسب، بل ميتد كذلك إىل االستلهام أو التمصري من األعامل 

سبيل  عىل  فنجد  املرتجمة،  واملرسحيات  العاملية  األدبية 

د.  به  الخاص  السيناريو  كتب  الذي  “الرغبة”  فيلم  املثال 

األمريكية  املرسحية  من  املرصية  النسخة  هو  الصبان،  رفيق 

صاغ  عندما  ولكن  وليامز،  تنييس  للكاتب  »الرغبة«  اسمها 

االجتامعي  والظرف  البيئة  االعتبار  يف  وضع  الكاتب  كتابتها 

الكرز”،  “بستان  مرسحية  فمثال  الفيلم،  إليها  املوجه  للبيئة 

“عائلة  بعنوان  قدمت  محليا  تناولها  تم  عندما  لتشيكوف، 

وهو  الفرتة،  تلك  أفكار  تحمله  مبا  متصريها  وتم  الدوغري”، 

الرصاع القائم حول أحد أفران الخبز، بينام النص األصيل كان 

الرصاع حول بستان للكرز، وهنا ندرك الفارق بني الثقافتني.

وغري  أديب،  غري  عمل  النصوص  رسقة  إن  »سعد«:  تابعت 

أو  والتأثر  التأثري  عن  جذريا  تختلف  الرسقة  ألن  أخالقي 

انعدام  عىل  يدل  فهذا  عمال  أرسق  أن  االقتباس؛  أو  الرتجمة 

من  نوع  أي  إىل  صاحبها  وافتقار  األخالق،  وانعدام  الرؤية 

قوانني  من  بد  وال  إجرامي،  فهو عمل  وبالتايل،  الثقافة  أنواع 

الرسقات  مثل  ذلك  يف  مثلها  األفعال،  تلك  من  للحد  رادعة 

خاصة  قوانني  ترشيع  ويتم  القانون،  عليها  يعاقب  التي 

تحرمها.

التي  الفرق املستقلة  وأضافت »سعد«: أضف إىل ذلك فكرة 

أصبحت تقدم فنا أسميته فن »التيك آواي«، هذا النوع ميثله 

فئة عريضة من شباب املستقلني لألسف، وبصفتهم مستقلني 

منهم  فهناك  بالطبع،  أعمم  وال  لهم.  يحلو  ما  يفعلون 

املوهوبون الجادون املثقفون، لكن أيضا منهم من يستسهل 

الطريق ولألسف يجد مأوى له يف مرسح صغري يقوم بتأجريه 

تلك  عىل  فالقامئون  حساب،  وبدون  يشاء  ما  عليه  ليعرض 

عدم  تضمن  التي  اإلجــراءات  اتخاذ  من  لهم  بد  ال  املسارح 

الرسقة.

بد  ال  النهاية  يف  قولها:  سعد  منار  الفنية  الناقدة  واختتمت 

املؤسسات  هذه  أصحاب  من  والضمري  الدقة  تحري  من 

األغــاين  ومؤلفي  الكتاب  حقوق  عىل  حفاظا  الخاصة، 

واملرسحيات وغريهم من أقطاب العملية الفنية اإلبداعية. 

ليست  األدبية  السرقات  عطية:  كمال  المخرج 
القناة  هي  الفنية  والمصنفات  بالجديدة 

الملكية حقوق  لحفظ  الرسمية 
حيث  الرسقات،  أزمة  عن  رأي  عطية  كامل  للمخرج  وكان 

الطرق  من  الكثري  ويوجد  الرسقات،  من  العديد  توجد  قال: 

وأولها  الرسقات،  هذه  مثل  اكتشاف  خاللها  من  ميكن  التي 

السارق حني  غباء  فهي  الثانية  الطريقة  أما  الصدفة،  بالطبع 

يأخذ  أو  مثال،  بالفعل  معروف  هو  ما  النصوص  من  يرسق 

وينسبه  العمل  يأخذ  ثم  للجميع،  مقروءة ومعروفة  نصوصا 

خالل  من  تحدث  الرسقات  وهذه  اكتشافه،  يتم  ثم  لنفسه، 

الدرامية  األفكار  فمعظم  للعمل،  الرئيسية  الفكرة  أخذ 

متشابهة، وقد يكون هناك توارد لألفكار، ولكن من املستحيل 

أما  جدا،  احتامل ضعيف  فهو  بالنص،  التوارد  هذا  يكون  أن 

إذا كانت الحبكة املبني عليها النص والدراما منقولة كام هي 

فهي رسقة رسمية.

فهي  بالجديدة  ليست  األدبية  الرسقات  »عطية«:  وأوضح 

برسقة  متهمون  كبار  كتاب  فهناك  األزل،  قديم  منذ  توجد 

عنه  يحدثنا  ما  وهذا  أيضا،  كبار  آخرين  كتاب  من  أعامل 

مالطا،  يهودي  تشابه كبري بني مرسحية  التاريخ، فمثال يوجد 

فهل  لشكسبري،  البندقية  تاجر  ومرسحية  مارلو،  لكريستوفر 

هذا يعد رسقة أم توارد أفكار؟ أما الرسقات اآلن فهي مباحة 

لوسائل  ذلك  السبب يف  يرجع  وقد  األوقات،  كل  ومتاحة يف 

الرسيع  لالنتشار  الفرصة  أعطت  التي  املختلفة،  التواصل 

عىل  اعتامدها  بسبب  أقل  الرسقات  كانت  فقدميا  للرسقات، 

الحصول عىل الكتاب أو النسخة، ولكن يف الوقت ذاته أيضا؛ 

فإن وسائل التواصل لها دور كبري يف الكشف عن العديد من 

الرسقات برسعة كبرية. 

للتسجيل  واألساسية  الرسمية  القناه  أن  إىل  »عطية«  وأشار 

واألفكار  امللكية  لحقوق  حفظ  ففيها  الفنية،  املصنفات  هي 

من خالل التسجيل، فمعظم الرسقات تحدث بسبب الضعف 

شيئا  ميتلك  كان  إذا  وفارغ،  مبدع  غري  فالسارق  العجز؛  أو 

لرُسِق هو؛ فالسارق يتجه لرسقة ما ال ميلكه، وهنا يجب أن 

توجد جهات لحامية املؤلفني وحامية نصوصهم. 

ال  فهو  الدراماتورج؛  أو  املعد  عمل  إىل  نظرنا  إذا  وأوضــح: 

يسقط املؤلف األصيل، فمن املفرتض أن أي عمل يتم إعداده 

من  واملخرج  اإلعــداد،  يكتب  ذلك  بعد  ثم  كذا،  عن  يكتب 

عىل  املؤلف  كان  إذا  ولكن  النصوص،  عىل  يشتغل  أن  حقه 

مل  وإذا  املؤلف،  واستئذان  إخبار  عليه  وجب  الحياة  قيد 

الكاتب هنا يف  تعديل، وأرى  أي  له  املؤلف فال يحق  يوافق 

وأرى  بالرسقات،  يعلم  ال  فهو  مظلوما،  الحاالت  تلك  مثل 

أيضا مظلومة، ألن  الرقابية  الجهات  أن  للحق-  -إحقاقا  أيضا 

املسئولية كبرية عليها.

مثل  تحكم  التي  القوانني  توجد  حديثه:  »عطية«  واختتم 

التعويضات،  إىل  تصل  وقد  عليها،  وتحاسب  الرسقات  تلك 

وقد تصل ألكرب من ذلك وهو السجن؛ فالرسقة تعد جرمية؛ 

سطا  من  مبحاسبة  يتقدم  أن  للمؤلف  يحق  ذلك  ومبوجب 

لكل  ونصيحتي  الفكرية.  امللكية  قانون  مبوجب  أعامله  عىل 

حدث  فإذا  ويوثقه،  نصه  يسجل  أن  »مؤلف«  نص  صاحب 

وأخذها آخر، تثبت حينها ملكيته لها.

األدبية  الرسقات  موضوع  حول  املختصني  آراء  استطالع  بعد 

منذ  موجودة  املسالة  أن  رأينا  املرسحي،  النص  مجال  يف 

واملفكر،  املبدع  لحق  اغتيال  وبأشكال مختلفة، وهي  القدم، 

واغتصاب لثمرة مجهوده التي ظل عاكفا عليها، وأخذت منه 

جلل،  أمر  املؤلف  حق  وحامية  والتعب،  الجهد  من  الكثري 

الحقوق،  تلك  لحامية  أكرث  التحرك  املعنية  بالجهات  ومنوط 

حقوقهم  تضيع  ال  حتى  للكتاب  إرشــاد  هناك  يكون  وأن 

األدبية واملادية مبربرات كثرية، وعىل الجهات املنوطة بحفظ 

السارقني،  لهؤالء  ثغرة  وال  مجاال  تدع  أال  امللكية  حقوق 

وتشيع  الحقوق  تضيع  ال  وحتى  بأفعالهم،  يتامدون  ال  حتى 

الفوىض؛ فالحق أحق أن يتبع.
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[[12 ملف

قدمه  ما  إال  شيئا  فهمي  فوزي  الدكتور  عن  أعرف  أكن  مل 

قرأت  املرسحي، حني  واإلبداع  النقد،  مجايل  كتابات يف  من 

الذي  الحديثة(  والدراما  الرتاجيدي  )املفهوم  املهم  كتابه 

لعبة   - الغائب  )عودة  ومرسحياته   ،1986 عام  يف  أصدره 

قلمه  غياب  أن  أعلم  وكنت  واألسرية(،  الفارس   - السلطان 

كل  أخذ  الذي  العام  بالعمل  انشغاله  سببه  كان  اإلبداعي 

التعرف  أتاح يل فرصة  الذي  العمل هو  تقريبا، وهذا  وقته 

لقصور  العامة  الهيئة  قرب. حني جاء مرشفا عىل  عليه عن 

إحالة  عقب  جــاءت  التي  االنتقالية  الفرتة  يف  الثقافة، 

أن  إىل  1997ـ  عام  يف  املعاش  إىل  مهران  حسني  رئيسها 

أربعة  حوايل  بعد  الرزاز  مصطفى  الدكتور  رئاستها  تسلم 

الدكتور  فيها  رأيت  التي  االنتقالية  الفرتة  مدة  هي  أشهر، 

مجلة  لتحرير  مديرا  يومها  وكنت  قرب،  عن  فهمي  فوزي 

 1990- عام  منذ  فيها  عملت  –التي  الجديدة(  )الثقافة 

وكنت -كذلك- مسئوال مع الصديق الشاعر )محمد كشيك( 

التي  األدبية  السالسل  بعض  -وقتها- عن  النرش  إدارة  مدير 

خالل  -من  الوقائع  بعض  أذكر  أن  وأود  الهيئة..  تصدرها 

فهمي  فوزي  د.  كان  حد  أي  إىل  بها  مبينا  تلك–  شهاديت 

منه  أستفد  مل  أنني  وأشهد  ومتواضعا.  ودميقراطيا،  متفهام، 

 أي يشء عىل املستوى الشخيص، يجعلني أقدم شهاديت تلك.                                       

     وأود يف شهاديت أن أذكر ثالث وقائع مختلفة، كل واقعة 

منها تكشف ُبعدا من أبعاد شخصيته.

األولى: الواقعة 
وكشيك-  -أنا  شعرنا  إليها-   أرشت  -التي  الفرتة  تلك  يف    

هدفها  نظن-  كنا  –هكذا  الخفاء  يف  تدور  أشياء  مثة  أن 

لتنفيذ  الدكتور فوزي فهمي جاء،  النرش، وأن  إدارة  تصفية 

لنا  تجاهله  هو  لدينا،  اإلحساس  هذا  أكد  وما  املهمة،  تلك 

الوقت  يف  معنا،  الحديث  أو  مقابلتنا،  يطلب  فلم  متاما، 

إىل  الهيئة  قيادات  بعض  ويحيل  الكل،  يقابل  رأيناه  الذي 

بعضهم  ويقوم  اإلدارية،  للنيابة  بعضهم  ويحول  التحقيق، 

يف  للمساءلة،  بهم  الزج  خشية  استقالته،  بتقديم  اآلخر 

يكتب:  العال  أبو  عبدالرازق  أحمد   

وقائع ثالث 
اإلطراء.. يستحق  رجل  عن 

حياة2  في  كتبتها  الشهادة  هذه   
على  وقرأها  فهمي،  فوزي  الدكتور 
جدا  سعيدا  وكان  بالفيسبوك،  صفحيت 
بعد  سأنشرها  بأنين  أعلم  أكن  ولم  بها، 
جميعا.      منا  أقوى  الموت  لكن  رحيله، 
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الدكتور  ميارس  ملاذا  تساءلنا:  املضبب.  الجو  هذا  وسط 

صمته تجاهنا هكذا، وتلك اإلدارة من اإلدارات املهمة، التي 

الكتاب  هيئة  من  أهم  أنها  العديدة،  باإلصدارات  أثبتت 

لتنفيذ  ــربرات  وم أسباب  عن  يبحث  هو  إذن،  نفسها!! 

عن  نتوقف  مل  هذا،  من  الرغم  وعىل  قلنا–  –هكذا  خطته 

إصدار الكتب، أو إصدار املجلة، إميانا منا بدورهام، وفجأة 

عن  مسئوال  –بوصفه  مكتبه  إىل  كشيك  يستدعي  وجدناه 

تنرشها  التي  اليومية  األخبار  تلك  رس  عن  ليسأله  النرش- 

النرش  ضد  املبيتة  فهمي  فوزي  نية  عن  وتتحدث  الصحف 

رئيسا  أعمل  لسنوات  ظللت  قائال:  السالسل،  ــدار  وإص

تنرش  األكادميية  أخبار  أو  صوريت  أَر  ومل  الفنون،  ألكادميية 

يحدث  الذي  ما  الصحف.  يف  الكثافة  بتلك  -يوميا-  هكذا 

مخاوفنا،  وأبدينا  األمر،  بحقيقة  صارحناه  وحني  بالضبط؟ 

املنجز  ذلك  عىل  حفاظا  الحملة  بتلك  قمنا  بأننا  واعرتفنا 

يقوم  أو  ويقلصه،  ضده،  سيقف  أنه  أبدا  نشك  ال  الذي 

عىل  حرصه  مؤكدا  متاما،  ذلــك  ينفي  وجدناه  بإلغائه، 

منا  وطلب  آلياته،  وتنظيم  وتطويره،  بل  عليه،  املحافظة 

استبعاد  مع  اإلدارة،  تصدرها  التي  بالسالسل  بيان  تقديم 

وبالفعل  املنشورة،  املوضوعات  حيث  من  املتشابه،  بعضها 

وليس  –نحن–  فقط، عن طريقنا  أربع سالسل  استبعاد  تم 

السالسل،  تحرير  لرؤساء  اجتامعا  طلب  بعدها  منه،  بقرار 

بتنظيم  املتعلقة  النقاط  كل  استعرض  وفيه  مكتبه،  يف  تم 

عمل النرش، وتحديد االختصاصات، ووضع الئحة لتنفيذ ما 

يومها  االجتامع  حرض  السالسل،  تحرير  رؤساء  إليه  توصل 

)عيل أبو شادي، وكان مرشفا عىل النرش أثناء عمله مسئوال 

محمد   – الغيطاين  جامل   – أصالن  إبراهيم   – الرقابة  عن 

خريي   – عيد  السيد  محمد   - الشايب  طلعت   – البساطي 

شلبي – وكشيك وأنا(. وأذكر أن فوزي فهمي حاول يف هذا 

يف  املرسح(  )آفاق  مجلة  حول  تصوره  يطرح  أن  االجتامع 

إغالقها،  يريد  أنه  فظننت  توجهاتها،  لتجديد  منه  محاولة 

مرسح،  رجل  أنا  يل:  فقال  مستميتا،  دفاعا  عنها  فدافعت 

وحيدة  مجلة  هذه  له،  فقلت  عيّل،  التأثري  تستطيع  ولن 

كده؟!  عاجباك  فقال:  املرسحية،  حياتنا  عن  بصدق  تعرب 

فقلت نعم.. قال: إذن تستمر هكذا. أنت حر!! واستمرت، 

بالضبة واملفتاح، تحت  التالية، أغلقت  العهود  وبعدها ويف 

زعم تطويرها!! إذن، التخوفات كان لها أساس من الصحة، 

لكن دميقراطية الرجل، جاءت يف صالح العمل الثقايف، الذي 

التي  السالسل  إقرار  تم  االجتامع  ال يحكمه غرض.. يف هذا 

الئحة  ووضعت  إصدارا،   16 من  بدال  إصدارا   12 أصبحت 

نفس  يف  الثقافة  وزير  من  اعتمدت  النرش،  عمل  لتنظيم 

العليا  اللجنة  بتشكيل  قرارا  فهمي  فوزي  وأصدر  العام، 

يكون  بأن  آخر،  قرارا  وأصدر   ،1997 أكتوبر   28 يف  للنرش 

السالسل  تحرير  رؤساء  دعوة  مهامه  من  عام،  أمني  للنرش 

النرش  بأمور  يتعلق  ما  كل  ملناقشة  املنتظم  االجتامع  إىل 

أصدر   1997 أكتوبر   30 يف  بيومني  وبعدها  الهيئة،  داخل 

قرارا يحدد فيه سياسات النرش، ويحدد اختصاصات رؤساء 

اليوم..  حتى  بها  معموال  القرارات  تلك  وظلت  التحرير، 

بدءا  الهيئة  داخل  النرش  لها  تعرض  التي  األزمات  وبرغم 

إال أنني مل أفعله، لعلمي أن الدكتور فوزي فهمي لن يقبل 

أن يكتب له أحد شيئا يخصه، ويخص قلمه. وهذه النقطة 

تكشف بعدا يف شخصيته، هو فطنته، ووعيه باألسباب التي 

دفعتني لفعل هذا، ومل يتذمر، ألنه كان يف قرار نفسه يريد 

للمجلة أن تصدر، كام أخربين فيام بعد. ولو كان أحد غريه، 

لفعل الكثري والكثري ورمبا أكرث من اإلزاحة!!

الثالثة:  الواقعة 
   بعد أن ترك د. فوزي فهمي الهيئة، وسلمها سليمة مائة 

-بأيام-  بعدها  اتصل  ــرزاز،  ال مصطفى  للدكتور  املائة  يف 

أكادميية  يف  ملقابلته  يذهب  أن  منه  طالبا  كشيك،  مبحمد 

الزيارة،  تلك  يف  معه،  يصطحبني  بأن  وأخــربه  الفنون، 

وابتسامة  بشوش،  بوجه  استقبالنا،  الرجل يف  لنجد  وذهبنا، 

ألنه  معنا،  هذا  فعل  بأنه  أخربنا،  حني  وفاجأنا  ــورة،  وق

اكتشف مدى طهارتنا، ونظافة أيدينا، برغم أنه جاء، وكان 

واستطاع  فيه،  والعاملني  بالنرش،  يتعلق  ما  كل  يف  متشككا 

واملتعاقدة  الكتب،  طباعة  عن  املسئولة  املطبعة  يجعل  أن 

مع الهيئة، أن تخفض أسعار الطباعة  بنسبة %20 يف املائة، 

جدا،  كبري  رقم  إىل  تشري  النسبة،  تلك  بأن  علام  ووافقت، 

يعمل  دامئا  أنه  إىل  وأشار  يطبع،  ما  قيمة  بالنسبة ملجموع 

بنفس الروح، روح املحافظة عىل املال العام، وليس إهداره، 

نفرط  الحكومة،  ماله وليس مال  كأنه  املال  يعمل مع هذا 

إنسان  عن  وكاشفا  صادقا،  حديثه  وكان  نشاء،  كيفام  فيه 

الهيئة،  بحجم  يدير منشأة  يعرف كيف  اليد،  بسيط طاهر 

وبحجم األكادميية، بشكل بسيط، وسهل -وبدون تعقيدات- 

مع املحافظة عىل املال الذي يوجه إىل دعم األنشطة، وأمر 

أحد رجاله بالتجول معنا لرنى حجم اإلنجازات التي حققتها 

األساسية،  البنية  بأعامل  يتعلق  فيام  خاصة  األكادميية، 

وقلت  رأيته،  مبا  بالفعل،  وذهلت  الحديثة،  والتقنيات 

إنني مل أره إال حني زرت أمريكا، ورأيت كل هذا يف املراكز 

الثقافية املخصصة.

الرجل  أن  بنفيس معه، تكشف  التي عشتها  الوقائع  تلك    

هو  وهذا  الخاص،  للصالح  وليس  العام،  للصالح  عمل  

بني  يفرق  الذي  املعيار  هو  وهذا  القيادات،  بني  الفرق 

من  أكرث  باملنصب،  تفرح  زائفة،  وقيادة  حقيقية  قيادة 

الجميع،  خدمة  أجل  من  يصب  الذي  العام  بالعمل  فرحها 

لتحقيق  أو سعي  اإلعالم،  نحو  وبدون سعي  بهرجة،  بدون 

فوزي  ود.  املزيفة،  للقيادة  وامُلهلكة  الزائفة،  الربوباجندا 

فهمي قيادة واعية، بدورها، وواعية، بأن كل عمل تحكمه 

وطاهر،  اليد،  نظيف  رجل  محددة،  وسياسة  اسرتاتيجية، 

برغم  اإلعالمي  للتواجد  يسعى  ال  ومخلص،  ومتسامح، 

واستطاع  ضجيج،  وبال  صمت،  يف  عمل  تحقيقه،  سهولة 

وحقيقيا،  متميزا،  يكون  أن  الخصال-  هذه  عىل  -اعتامدا 

وإنسانا قبل كل يشء.                                                                                                                                            

ومرورا   ،1999 عام  يف  البحر”  ألعشاب  “وليمة  أزمة  من 

وانتهاء   ،2001 عام  يف  العاصفة  الثالث:  الروايات  بأزمة 

اإلصدارات  بعض  واجهتها  التي  الصغرية  املشكالت  ببعض 

خالل الفرتة القليلة املاضية، إال أن أحدا ال يستطيع القضاء 

املنظمة لعمله، ويعود  القرارات  عىل هذا املرشوع، بسبب 

الفضل أوال: لحسني مهران صاحب قرار إنشاء إدارة النرش، 

وثانيا: لفوزي فهمي صاحب القرارات املنظمة لعمل اإلدارة 

بوصفها كيانا ثقافيا مهام وحقيقيا.

الثانية: الواقعة    
الجديدة يف عام  الثقافة  لتحرير مجلة    منذ عملت مديرا 

كل  -أول  الشهري  صدورها  موعد  عىل  أحافظ  وأنا   ،1990

شهر- وبشكل منتظم، ال يؤخره أي سبب مهام كان، حتى 

الليل،  أكتوبر 92 وبعد منتصف  زلزال  أثناء  أنه  أذكر  إنني 

الزلزال،  توابع  من  خوفا  الشوارع  يف  تسكن  الناس  وكل 

التي قيل إنها ستكون قاتلة، كنت والصديق الفنان )محمد 

ومكتبه  العدد،  إلنهاء  نسهر  الفني،  املجلة  مدير  بغدادي( 

د.  جاء  حني  ولذلك  نهتم،  وال  بنا،  يهتز  الثالث  الدور  يف 

هكذا  باملجلة،  يهتم  مل  رأيناه  الهيئة،  إىل  فهمي  فــوزي 

منه  طالبا  به  اتصلت  ولذلك  يقاطعنا،  كان  ألنه  -حسبنا- 

فوافق،  موعده،  يف  يصدر  ليك  الجديد،  العدد  افتتاحية 

مشاغله  نتيجة  وعــده،  تأخر  وملا  سيعّده،  بأنه  وأبلغني 

من  طالبته  وقته،  كل  أخذت  التي  واملشكالت  العديدة، 

جديد، فأخربين أال أصدر العدد إال بعد أن يكتب افتتاحيته، 

رئيس  أن  هو  مهران  حسني  منذ  به  املعمول  التقليد  وكان 

األعىل  واملجلس  التحرير،  رئيس  هو  الهيئة  إدارة  مجلس 

للصحافة وافق عىل هذا اإلجراء، باعتبار املجلة مجلة أدبية 

التحرير  رئيس  هو  فهمي  فوزي  فإن  ولذلك  متخصصة، 

الوقت  رأيت  وملا  فجأة!!  جاءته  التي  املجلة  لتلك  الجديد 

مبيته  النية  تكون  أن  خشيت  ستتأخر،  واملجلة  يقرتب، 

رئيس  افتتاحية  بدون  طبعها،  أمر  بإعطاء  فقمت  إليقافها، 

الدكتور  يتحدث  ومل  موعده،  يف  العدد  وصدر  التحرير، 

به  اتصلت  التايل  العدد  ويف  الشأن،  هذا  يف  فهمي  فوزي 

أصدرته  لقد  يل:  فقال  الجديد،  العدد  افتتاحية  لتجهيز 

افتتاحية  بدون  اآلن  أصدره  افتتاحية،  بدون  املايض  الشهر 

يتحدث  أنه  للتحرير، وظننت  رئيسا  اسمي  تضع  أيضا، وال 

تأخر  وملــا  يحدث،  لن  األمــر  هــذا  بــأن  فأخربته  غاضبا، 

نفيس   أيضا، وقلت يف  العدد يف موعده  -كالعادة- أصدرت 

لو أراد الدكتور فوزي فهمي إقالتي من املجلة، بسبب تلك 

عن  تتأخر  املجلة  أجعل  لن  لكنني  حقه،  فهذا  املواقف، 

موعدها مهام كان الثمن، وكل مرة أصدر فيه العدد يخربين 

منها  أعــداد  أربعة  وصــدرت  أفعل،  وال  اسمه،  أرفع  بأن 

تجاهي  يفعل  ومل  افتتاحيتها،  يكتب  ومل  الهيئة،  ترك  حتى 

ألين  متاما،  حقه  هذا  أن  برغم  موقفا،  يتخذ  ومل  يشء،  أي 

العادة قد جرت  بأن  للهيئة، علام  خالفت تعليامته كرئيس 

عىل أن افتتاحية رئيس التحرير ميكن أن يكتبها نائب رئيس 

لكنها  قبل،  من  يحدث  كان  كام  التحرير  مدير  أو  التحرير 

تنرش باسم رئيس التحرير، وكان من املمكن أن أفعل هذا، 
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“انسوا هريوسرتات” هذا ما طالب به القيارصة والكهان.

“انسوا هريوسرتات” هكذا أمر الجبابرة والطغاة.

“انسوا... انسوا” ولكن هل تستطيع األوامر السيطرة عىل 

ذاكرة الناس.

هذه العبارات ما زلت أسمعها بصوت أستاذي د. فوزي 

السابق  الفنون  أكادميية  ورئيس  الكبري  الكاتب  فهمي 

الرصح  ــة  أروق يف  يرن  صداها  زال  وما  الله-  -رحمه 

يف  قالها  التى  املرسحية،  للفنون  العايل  املعهد  العظيم 

متام  يف  يلقيها  كان  والتي  الصباحية،  محارضته  بداية 

الساعة التاسعة صباحا كل يوم إثنني. وقد كانت محارضة 

بعد  حتى  كذلك  ظلت  وقد  كطالبة،  يل  بالنسبة  مقدسة 

حضورها  عىل  دامئا  أحرص  وكنت  املعهد،  من  تخرجي 

ولو  متاما  التأخري  ومرفوض  مبكرا،  تبدأ  كانت  أنها  رغم 

ليس خوفا من  املحارضة، وكان حريص  ميعاد  دقيقة عن 

نسبة الغياب، ولكن لشعوري كطالبة بأنها محارضة مثينة 

عليها  أنا  التي  الخربة  بذات  أكن  مل  أنني  ورغم  ومفيدة، 

للعقل،  بغذاء  مليئة  شيقة  محارضة  كانت  وقد  اآلن، 

والروح يتخللها بعض املرح، وكأنها توليفة رائعة صنعت 

املعلومة  توصيل  يستطيع  عبقري  محارض  من  بدقة 

تكون  عقولنا  تدخل  إن  ببساطة  التي  باألفكار  املغلفة 

نواة لثمرة تكرب يف عقولنا وأرواحنا وتخلق منا أجياال من 

مختلف  بشكل  الحقائق  لرنى  والنقاد،  املثقفني  الكتاب 

بشكل  أيضا  والدراما  للفن  تقدميها  بدورنا  ونستطيع 

مختلف.

املحارضة،  هذه  عىل  عاما  عرشين  من  أكرئ  مرور  ورغم 

فقد  تفاصيلها،  بكل  ذهني  إىل  حــارضة  أتذكرها  فأنا 

وتخرتق  تفوق  يجعلها  الذي  والتأثري  الجامل  من  كانت 

حدود الزمن، “فهل تستطيع األوامر السيطرة عىل ذاكرة 

الناس”، فهي عبارة تذكرين أيضا بفيلم “املصري” للمخرج 

يوسف شاهني عىل لسان أحد أبطال الفيلم، وهو الفنان 

“إن  هي  والعبارة  رشــد”،  “ابــن  دور  يف  الرشيف  نور 

للناس”.  توصل  مينعها  يقدر  محدش  أجنحة  لها  األفكار 

ملاذا  أعــرف  ال  ولكن  للمحارضة،  تذكري  أكملت  وقد 

أراه يحدث  الهريوسرتات، فهل ذلك ملا  تذكرت اآلن هذا 

اآلن من أفعال، وأيضا أقوال، تارة إلنصاف املثقفني، وتارة 

لبعض ممن يسمون أنفسهم علامء، ووجدت نفيس أقوم 

بإعادة قراءتها  بإحضار نص املرسحية من مكتبتي وأقوم 

قد  الكاتب  أن  املرسحية  بداية  يف  فوجدت  جديد،  من 

كتب عن لسان شخصية من شخصيات املرسحية أسامها 

“رجل املرسح اآليت”.

األرضية  الكرة  أصبحت  عندما  واليوم،  املــرسح:  رجل 

وقت  ويف  واالنفجارات،  النارية  الطلقات  جراء  من  تهتز 

لبعض  طبيعيا  شيئا  والقسوة  الجرائم  فيه  أصبحت 

القرن  وقتها.. يف  ما حدث  أتذكر  ما  كثريا  فإنني  البلدان، 

الرابع قبل امليالد.

ملاذا  سؤايل:  عىل  إجابة  الكلامت  هذه  أن  أيقنت  وقد    

كثريا  يذكرين  اآلن  يحدث  فام  الهريوسرتات؟  هذا  تذكرت 

صوت  يأيت  وهنا  العبقرية.  املرسحية  هذه  بأحداث 

من  “ولكن  ليقول  أخرى  مرة  فهمي  فوزي  د.  أستاذي 

إنسان  هو  هريوسرتات  يكمل:  ثم  هريوسرتات؟”،  هو 

يكون  أن  قرر  عــادي،  غري  يكون  أن  قرر  ولكنه  عــادي، 

يف  الثقة  فقد  أن  بعد  الناس،  ذاكرة  يف  وخالدا  مشهورا 

عليه عىل  ُفرض  ما  يفعل  أال  قرر  الحياة،  يف  كثرية  أشياء 

ومكر  ذكاء  من  لديه  ما  كل  واستغل  املسلامت،  من  أنه 

أفكاره،  ينفذ  ليك  بالحياة  مباالة  وعدم  وشجاعة  وجنون 

هذا،  زماننا  يف  يعيش  عادي  إنسان  أي  وبني  بينه  الفرق 

بالسجن  يعاقب  فعله سوف  ما  يفعل  أن  يحاول  أن من 

بأي  يعاقب  مل  هريوسرتات  ولكن  وطنه،  عن  النفي  أو 

كان  الذي  الشديد  للذكاء  وذلك  العقوبات،  هذه  من 

حكم  فقد  أخــرى،  ناحية  ومن  ناحية.  من  به،  يتمتع 

عىل  اآلخــرون  أرادهــا  التي  األشياء  من  العديد  املوقف 

وامللك  الكاهنة  فهناك  ومناهجهم،  مواقعهم  اختالف 

ولكن  املرايب،  والرجل  والسجان  والقايض  امللك  وزوجة 

ماذا فعل هريوسرتات ليستحق العقاب والسجن وينتظر 

الذي  املعبد  حرق  أنه  فعله  ما  فعل؟  ماذا  املحاكمة؟ 

لها  تقريا  لآللهة  القرابني  ويقدمون  اإلغريق  فيه  يتعبد 

ورغبة يف قضاء حوائجهم، حرق معبد الربة أرمتيدا أفخم 

أي  السبع، دون  الدنيا  وإحدى عجائب  التاريخ  معبد يف 

خوف من اآللهة وكهنتها، وهو يعرف عقوبة جرم كهذا. 

أحداث  كل  وتدور  السجن،  ودخل  عليه  القبض  تم  وقد 

إيفيس  مدينة  يف  السجن،  هــذا  داخــل  من  املرسحية 

جريجوري  ألفها  التي  امليالد،  قبل   356 عام  اإلغريقية 

تكتب:  العزيز  عبد  إيناس 

هريوسرتات انسوا 
فهمي فوزي  د.  دائما  وتذكروا 
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السجن  داخل  عام 1970، ومن  الرويس  الكاتب  جورين، 

إعدامه  من  وبــدل  خارجه،  ما  يف  هريوسرتات  يتحكم 

فورا مل يحدث ذلك، بل حفر هريوسرتات اسمه يف سجل 

يصنع مجدا؟! وهل  أن  أحمق  لفعل  فهل ميكن  التاريخ، 

الفعل أحمق فعال؟ وهل يستطيع هذا البائع الذي أعلن 

عىل  نفسه  يفرض  أن  العمل  يف  حظه  ينل  ولن  إفالسه 

ذاكرة الناس. والحقيقة، إن هريوسرتات مل يعدم ألن كهنة 

تقتص  حتى  محاكمته  تأجيل  الحاكم  من  طلبت  املعبد 

منه اآللهة، فقد فكر الكهنة ماذا يفعلون مع هذا الشاب 

الذي تجرأ عىل اآللهة بحرق معبدهم، فإذا قاموا بإعدامه 

أن  تستطع  مل  التي  املعبد  بآلهة  الثقة  الشعب  يفقد  قد 

يبَق  مل  النهاية  ويف  اإلغريق.  يحكم  فاريس  ألنه   العرش 

من هريوسرتات إال ذكراه، وما كان أمام الكهنة وامللك إال 

حارق  هريوسرتات  اسم  ذكر  ومينع  يحرم  مرسوم  إصدار 

املعبد “انسو هريوسرتات”. 

والحقيقة، إن أستاذي العظيم د. فوزي فهمي اختار تلك 

املرسحية برؤية ثاقبة للمرحلة التي منر بها كطلبة لقسم 

الدراما والنقد وكتاب املستقبل، ألن هذه املرسحية غنية 

آفات  وأخطر  بأهم  ترتبط  التي  األفكار  من  بالكثري  جدا 

وعالقة  والرشوة  بالدين  والتجارة  كالعنرصية  املجتمعات 

فهمي  فــوزي  د.  أستاذي  يكمل  ثم  بالحاكم.  الشعب 

بقراءة  شغوفني  جعلنا  مهم  تساؤل  برتك  املحارضة  بقية 

ملاذا  املعبد؟  هريوسرتات  حرق  ملــاذا  وهــو:  املرسحية، 

نهاية  عليه  تجيب  ما  وهو  املعبد؟  وآلهة  بالقرابني  كفر 

أن رشح  فبعد  املحارضة،  نهاية  أيضا  وتذكرت  املرسحية. 

د. فوزي فهمي موضوع املرسحية أعجبت بها جدا، وقد 

املرسحية  نأخذ هذه  رايكم؟ هل  ما  بسؤالنا  أنهى كالمه 

قائلة  فورا  يدي  برفع  أنا  فقمت  غريها،  بعرض  أقوم  أم 

له: “أل يا دكتور.. املرسحية دي حلوة جدا”، فقال: متام، 

يل  فنظر  دكتور”،  يا  “ليه  له:  فقلت  هريوسرتات.  انسوا 

هريوسرتات”،  “انسوا  املرسحية  اسم  ده  وقال:  ضاحكا 

وليس هريوسرتات. 

شكرا ملحارضات دكتور فوزي التي كونت وجداين وعقيل. 

األستاذ  بالتأكيد  ننىس  فلن  هــريوســرتات،  نسينا  وإذا 

والكاتب واملحارض دكتور فوزي فهمي -رحمة الله عليك 

أستاذي العزيز.

مكانتهم  يتقلدون  الذين  وهم  اإليــذاء،  نفسها  عن  ترد 

طالب  حني  يف  املعبد،  هذا  خالل  من  األموال  ويكسبون 

القايض الذي ميثل العدل بإعدامه فورا. ولكن هريوسرتات 

الشهرة  اكتساب  يف  األحمق  الفعل  هذا  يستغل  أن  قرر 

واملال، فقام برشوة السجان ليك يأتيه بالتاجر املرايب، ثم 

حارق  مذكرات  وهي  مذكراته،  منه  يشرتي  ليك  يغريه 

والجميع  الكثريون،  عليها  يتهافت  سوف  التي  املعبد 

حارق  ملعرفة شخصية  الفضول  من  الكثري  يحملون  كانوا 

أن  أرادت  التي  الحاكم  زوجة  هؤالء  أهم  ومن  املعبد، 

تشارك يف الدخول إىل التاريخ، بأن يكتب يف مذكراته أنه 

حرق املعبد ألنه يحبها، والحاكم بدوره خاف عىل كريس 
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بعد  فهمي  فوزي  الدكتور  األستاذ  صمت  يف  عاملنا  عن  رحل 

مسرية حافلة باإلنجازات عىل كافة األصعدة الفنية أو اإلدارية. 

منه  جعلت  التي  الحياتية  سريته  قــراءة  املسرية  هذه  تفرض 

قدوة  ومبثابة  بالبنان  إليه  يشار  للكثريين؛  ملهام  ثقافيا  منوذجا 

عىل  والسري  شخصيته  استلهام  الكثريون  وحاول  بها؛  يحتذى 

نهجها إال أن معظم املحاوالت التي حاولت تقليده تكشف عن 

تفرده وتؤكد عىل شخصيته الفريدة التي سوف تظل خالدة يف 

سياقنا املرسحي.

منها  أدوار  عدة  فهمي  فوزي  الدكتور  الجليل  األستاذ  مارس 

ترسم  التي  الثقافية  السياسات  يصوغ  الذي  الثقايف  القيادي 

منها  الثقافية  املواقع  من  العديد  فتقلد  املرسحية،  الخريطة 

نقلة  فيها  أحدث  التي  عاما  عرش  سبعة  ملدة  الفنون  أكادميية 

والرتجمة  اللغات  مركز  أنشئ  عهده  ففي  وأكادميية،  معرفية 

االستديوهات  بناء  مثل  معامرية  لنهضة  لبنات  وضع  بجانب 

مؤسيس  أحد  فهمي  فوزي  الدكتور  الراحل  يعد  كام  وغريها. 

مهرجان القاهرة الدويل للمرسح التجريبي، وظل رئيسا له ملدة 

مهرجان  أهم  عهده  يف  املهرجان  وأصبح  تقريبا،  دورة  عرشين 

يف  املرسحية  الخريطة  من  غريَّ  ألنه  العريب  الوطن  يف  مرسحي 

الوطن العريب سواء من خالل عروضه املرسحية أو مكتبته التي 

ترجمت أمهات الكتب املرسحية من مختلف دول العامل، والتي 

الوطن  إرجاء  كافة  يف  وفنية  نقدية  نقلة  إحداث  يف  ساهمت 

العريب.   

بل  فقط،  املرسحي  الجانب  الثقايف عىل  القيادي  دور  يقترص  مل 

قصور  هيئة  قيادة  فتوىل  املرصي  الثقايف  السياق  وشمل  امتد 

“وليمة  روايــة  أزمة  )بعد  املهمة  لحظاتها  إحدى  يف  الثقافة 

باإلضافة  والعرشين.  الواحد  القرن  بداية  البحر”(  ألعشاب 

لفرتات  للثقافة  األعىل  باملجلس  املرسح  لجنة  مقرر  تقلده  إىل 

طويلة.

الصورة  كان  والثقايف  املخطط املرسحي  أن دور  الرغم من  عىل 

سياقنا  يف  تداولت  التي  فهمي  فوزي  للدكتور  األبرز  الذهنية 

الثقايف )ملدة تزيد عن أربعني عاما شهد له الكثريون بأنه مارسه 

بحنكة ومهارة(، فإن املتتبع ملسريته يجد أن هناك صورة خفية 

وهي  واملرسحي  الثقايف  املخطط  دور  وتحرك  تتحكم  كانت 

نصا  بوصفها  الحياة  مع  تعامل  ألنه  املرسحي،  املؤلف  صورة 

املرسحي  املؤلف  كأنه  الثقافية،  حبكتها  ويرسم  كتابته  يعيد 

الحيايت الذي ميارس إبداعه وصنعه بالكتابة عىل صفحة الحياة 

بدال من صفحة الورقة، ولعل هذا كان عوضا له لعدم استكامل 

وهي  مرسحيات  بثالثة  فيه  اكتفى  الذي  اإلبداعي  مرشوعه 

)الفارس واألسرية، وعودة الغائب، ولعبة السلطان(. 

لقد متثل األستاذ الدكتور فوزي فهمي صورة املؤلف املرسحي يف 

الذي يدير املشهد املرسحي والثقايف من خلف  كافة مامرساته، 

شهوة  تجذبه  ومل  وبريقها  األضواء  يهوى  يكن  فلم  الكواليس، 

الثقافية  أفعاله  عن  الحديث  يف  زاهدا  فكان  العلني،  الظهور 

التكرميات،  عىل  التكالب  أو  جوائز  عىل  للحصول  السعي  أو 

من  حيايت  يف  مرة  واحدة  كرمت  )إنني  الشهرية  جملته  وقال 

آخر(.  تكرميا  أريد  وال  مندور  محمد  الدكتور  الراحل  أستاذي 

بعمق  يتأمل  املختلفة  الثقافية  للمواقع  إدارته  الراحل يف  فكان 

األحداث، يقرأ شخصياته كأنهم ميثلون أدوارا، لكن يف مرسحية 

تتغري  أن  يقبل  ال  فكان  له،  منصوص  دور  منهم  لكل  حياتية 

بوصفه  إليه  الرجوع  بدون  نصه  من  سطر  يتغري  أو  حبكته 

القدير –من وجهة نظره- عىل كيفية صنعها واملبدع يف كتابتها، 

يف  فهمي  فوزي  الدكتور  مع  تعامل  من  كل  يحتفظ  ولذلك 

ذاكرته بالعديد من املواقف التي تكشف عن شخصية استثنائية 

تتغلب عىل كافة املصاعب.

مرسحيا  مؤلفا  بوصفه  لنفسه  رسمه  الذي  املنحى  هذا  ولعل 

فكان  الحياتية،  مامرساته  كافة  يف  ثقايف ترسب  لنموذج  وحوله 

يقرأ املشهد الثقايف املرصي سواء يف كتابته الثقافية التي تتناول 

مرسحي  كمؤلف  األهــرام(  )بجريدة  والسيايس  الثقايف  الشأن 

كأستاذ  دوره  حتى  فيها.  جوهري  هو  ما  اكتشاف  يحاول 

ملحارضاته،  إدارته  يف  استثنائية  طريقة  له  كان  متفرد  أكادميي 

فكرة  يكتشف  الذي  )كاملؤلف  كأفكار  تالميذه  مع  تعامل  كام 

جديدة( ميكن أن تضخ دماء جديدة يف سياقنا املرسحي. ولعل 

الدور األستاذ األكادميي هو الدور الذي ظل يحافظ عليه طيلة 

الرغم من  الحياتية، فكان يواظب عىل املحارضات عىل  مسريته 

وحضوره  بعلمه  تالميذه  نفوس  يف  كبريا  أثرا  فرتك  انشغاالته، 

والتزامه األكادميي.

بوصفه  فهمي  فــوزي  الدكتور  لألستاذ  املتعدد  الحضور  إن 

جعل  أكادمييا،  أستاذا  أو  مرسحيا  مؤلفا  أو  ثقافيا  مخططا 

من  صنعها  التي  املامرسات  بعض  ومع  معه  يختلفون  البعض 

الفعل  متارس  دمت  فام  مرشوع،  اختالف  وهو  نظرهم،  وجهة 

ومعارضون.  مؤيدون  له  يكون  فسوف  العام  الشأن  يف  الثقايف 

إال أن بعد فاجعة رحيله املفاجئ، يتفق الجميع عىل أننا فقدنا 

قيادة مرسحية مهمة ومتفردة واستثنائية صعب تكرارها أدارت 

املشهد املرسحي املرصي ملدة أربعني عاما وضعت نصب أعينها 

الفنون  ألكادميية  قيادتها  أثناء  الفنية  مكانة مرص  عىل  الحفاظ 

أو رئاسة مهرجان القاهرة الدوىل للمرسح التجريبي. 

يكتب: الخطيب  سمير  محمد  د.   

القيادي  من   .. فهمي  فوزي 
المسرحي المؤلف  إلى  الثقافي 
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اختلفت معه، شعرت  ما  كثريا  اإلدارة،  التدريس ويف  أستاذ خوجة يف  هو 

كان  فحينام  وفضله،  بل  منه،  التعلم  أنكر  مل  لكن  كثرية،  أحيانا  بالظلم 

الجديدة  الالئحة  باملعهد، ولظروف ما تم تطبيق  التحقت  عميدا للمعهد 

قبويل.  وتم  األكادميية  لرئيس  نائب  وهو  للتقديم  عدت  ثم  وُفصلت، 

الفرصة  إتاحة  هو  الله-  -رحمه  فوزي  الدكتور  فعله  ما  إن  والحقيقة، 

للمواهب دون النظر إىل الواسطة، فكان التحاق البسطاء من أمثايل وجييل 

الفن  وعاملقة  التدريس  أساطري  أيدي  وعىل  يديه  عىل  تتلمذوا  الذين 

وقتها. وبالطبع، كنا بسطاء وحينام كنت يف الدراسات العليا أصبح الدكتور 

فوزي رئيسا لألكادميية، وزادت املرصوفات مبا ال نستطيع، فكان أن عرض 

الله–  أحمد شفاه  -الدكتور سمري  آنذاك  املعهد  األصدقاء عىل عميد  أحد 

رفعه  أنه  أخربنا  ثم  طلبا،  نكتب  أن  منا  فطلب  املرصوفات،  تقسط  أن 

أنهيناها، ونزل  الله- وذات يوم يف محارضة مبكتبة  للدكتور فوزي -رحمه 

مبحارضة  مساء  الثامنة  حوايل  يومه  ينهي  أن  دامئا  يحب  -كان  كام  معنا 

الدراسات العليا-  وإذا به يضع يده عىل كتفي مربطا عليه ولينفرد يب عن 

زماليئ وُيرّس يل همسا “لقد وافقت عىل طلبك للتقسيط”.

كان -رحمه الله- يحب أن يتابع كل يشء بنفسه ويحب التغيري، ذات يوم 

صعدنا ملكتبه لحضور محارضتنا يف الدراسات العليا، طلب منا تغيري املكان 

الطلق،  الهواء  يف  الجلوس  أو  سريا  والحديث  األكادميية  لحديقة  والنول 

العودة ملكتبه الستكامل  الربجولة، لكنه رسيعا طلب منا  وفعال جلسنا يف 

أجابني همسا “واضح وجودي يحد  السبب  املحارضة، وعندما سألته عن 

من حرية الطالب يف االستمتاع باملكان”.

تعلمت  الحياة،  يف  شخصيا  عيّل  أثر  ما  الكثري،  تعلمنا  محارضاتك  من 

تقول:  كنت  فكام  لتحقيقه،  وأسعى  أفعل  مبا  واإلميان  والتحدي  اإلرصار 

املدافعون عنها عن جدوى  يتساءل  إال عندما  املحارصة ال تسقط  املدينة 

القدمية؛  بقاهرتنا  الفخر  تعلمنا  منك  واإلميان.  اإلرصار  قمة  إنها  الدفاع، 

ملرص  عوديت  عند  يل  رسالتك  أتذكر  بها،  أفتخر  فأصبحت  الكبري،  عشقك 

حينام نرشت صوريت يف بوابة املتويل والسبيل، وكان تعليقا معربا عن الحب 

املشرتك للقاهرة والتقدير املشرتك لبعضنا البعض. 

التهنئة  وانتظرت  األستاذية،  عىل  حصلت  أيام  فمنذ  سامحني،  أستاذي 

ليست  ميكن  “ال  إجابته:  فكانت  لك،  لصديق  وشكوت  تحدث،  ومل  منك 

املبادرة  منك  تعودت  لكن  الرحيل.  لحظات  أنها  نعلم  نكن  مل  أخالقه”. 

واالتصال والتعليق والتشجيع.

كل ذلك نفتقده برحيلك. اللهم اغفر لعبدك فوزي فهمي وارحمه وأسكنه 

فسيح جناتك، وجازه عام علمنا إياه، وأجعله يف ميزان حسناته.

يكتب:  زعيمه  د.محمد   

القاهرة  عاشق  الخوجة 
وداعا فهمي  فوزي 
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نشأت عالقتي بالرمز املركزي يف حياتنا األكادميية عامة واملرسحية خاصة، الكاتب 

لاللتحاق  تقدمت  حني  فهمي،  فوزي  الدكتور  األستاذ  املحنك  والقائد  واألستاذ 

نائب  منصب  تقلد  قد  حينها  وكان   ،19٨٨ عام  املرسحي  والنقد  الدراما  بقسم 

األحبة عن طالب  لرئاستها، فقد حدثه بعض  الفنون ويف طريقه  أكادميية  رئيس 

القاهرة  ملهرجان  األوىل  الدورة  ندوات  يف  ظهر  الذي  الشاعر  العامة  الثانوية 

الدويل للمرسح التجريبي، وأرص سيادته عىل حضور امتحانات القبول، فلم يكن 

يحب الوساطة، ولكنه أدرك أن الوسطاء زمالء وخارج الدوائر العالية، وليس يل 

دخل مبارش بوساطتهم، ويف امتحان القبول وجدين األعىل درجات بني املتقدمني، 

أرص  الشخصية  املقابلة  ويف  اآلخرين،  تدخل  يف  بالشك  مشوب  بارتياح  فشعر 

عىل أن يسألني أسئلة خاصة الختبار الذكاء والتدين الذي كان واضحا يف سلويك 

واختبار ثقافتي، وأخريا ابتسم حني أعجب بردودي وحني حاولت أن ألقي بعض 

أشعاري، رد قائال )مش محتاجني نسمعك تاين بعدين هنسمعك كتري( كان هذا 

مبثابة إعالن مبكر لنجاحي وخرج ورايئ أستاذي النبيل محمد عبدالهادي وقال يل 

)كنت رائع أنت أفضل طالب جالنا يف العرش سنني اليل فاتوا أنا شايفك معيد(.

منذ هذه اللحظة كان اهتامم األستاذ يب اهتامما خاصا، وحني تخرجت عام 1992 

الدكتورة  الفضل  صاحبة  مع  عملت  كام  التعاون  دار  مؤسسة  يف  مبارشة  عينت 

هدى وصفي، وحني علم أنني يف طريقي الستالم العمل أصدر فورا قرارا بتكليفي 

بالعمل معيدا بالقسم طبعا بعد موافقة مجلس القسم باإلجامع.

األكادميية  إلصــدارات  تحرير  سكرتري  بالعمل  بتكليفي  قرارا  بعدها  أصدر  ثم 

سعد  األستاذ  اللجنة  رئيس  وكان  التجريبي،  باملهرجان  الندوات  للجنة  ومنسقا 

أردش.

الثقافات،  كل  مفتوحا عىل  كتابا  الله-  -رحمه  فهمي  فوزي  الدكتور  االستاذ  كان 

وكان يعاملني كمعيد منذ كنت طالبا، وكان ال يدخن سوى سيجارة صباحا من 

عبدالهادي  محمد  األستاذ  ترك  أن  وبعد  أنا،  أو  عبدالهادي  محمد  األستاذ  علبة 

املعهد كنت أنا رفيق سيجارة الصباح. 

كان بالنسبة يل املعلم واألب والداعم والنقطة الفاعلة التي نلتقي جميعا عندها، 

الفرقة  إنتاج  من  “كاليجوال”  يف  له  مساعدا  أردش  سعد  األستاذ  اختارين  فحني 

وأخي  معي صديقي  وكان  العرض  مع  وسافرت  يعرتض،  مل  لألكادميية،  الطليعية 

من  نحققه  ما  وحققنا  أيام  بعرشة  التخرج  امتحانات  قبل  وعدنا  محمد حسني، 

تفوق كل عام. 

بوجه  واألوروبية  بوجه خاص  باألكادميية  واآلسيوية  الروسية  للثقافة  إنه مصدر 

عام. وعىل مستوى اإلدارة علمني أن اإلدارة فن وعلم ولغة واقتدار.

ال أنىس مقوالته الشهرية مثل: أنتم عقل األكادميية يا أبناء قسم الدراما والنقد.

املدينة املحارصة ال تسقط لكرثة عدد وعتاد محارصيها إمنا تسقط حينام يشعر 

حامتها بال جدوى حاميتها.

أستاذي الجليل وأيب فوزي فهمي، أمل الفراق أملَّ يب وبتالمذتك، فعجز القلم عن 

أمل  عىل  وفضلك..  واسمك  بتاريخك  يليق  بكتاب  أعدك  ولك  يشء،  كل  كتابة 

اللقاء يف الربزخ.

يكتب:  سليم  د.مصطفي   

فهمي فوزي  أ.د. 
المركزي الرمز 
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الكتابة  باقرتاحك  أعتز  الحسيني،  إبراهيم  االٔديب  الزميل 

السيدة  حي  زميل  فهمي..  فوزي  الجميل  الراحل  عن 

زميلنا  ومع  املرصود،  حوض  يف  املرسحية  وفرقته  زينب 

املرحوم الناقد عبدالفتاح البارودي.

يف االٔعياد كنت أذهب أنا ونبيل األلفي لنقدم التهنئة الٔم 

فوزي فهمي -رحمة الله عليها.

وآخر  إبراهيم حامدة.  الراحل  مع  ثالثتنا  لقاء جمع  آخر 

املرسحية  الفنون  مبعهد  السابق  الدرايس  العام  يف  لقاء 

قسم  باب  عىل  فهمي  فوزي  وزمييل  أخي  مع  يل  كان 

النقد. كان لقاء حارا.. مل أنىس أن كل سفريايت للتدريس 

السعودية،  أو  الكويت  أو  العراق  أو  ليبيا  يف  بالخارج 

إحدى  يف  وهو  مرة  عليه  مررت  عليها.  يشجعني  كان 

يلقي  شابا  مدرسا  رأيت  أنني  وأشهد  باملعهد،  محارضاته 

فوزي  األستاذ  جانبه  إىل  وقف  وقد  للطالب  محارضة 

واهتامم..  برعاية  املــدرس  الشاب  رشح  يراقب  فهمي 

للفنون  العايل  املعهد  يف   1965 عام  تدرييس  بداية  يف 

فهمي  فوزي  يكن  ومل  سيارة..  أمتلك  أكن  مل  املرسحية 

ميتلك سيارة هو االٓخر.. كنا نتقابل حسب جدول الدراسة 

٨ صباحا أمام كوبري الجالء وتحت عامرة كانت تسكنها 

بسيارته  إلينا  يايت  امليعاد  الفنانة روحية خالد. ويف نفس 

كان  عندما  الهرم  إىل  لينقلنا  خطاب  سعيد  املرحوم 

عميدا ملعهد الفنون املرسحية. ال أحدثك عن جواليت مع 

الجامهريية..  الثقافة  تكوين  عند  فهمي  فوزي  الراحل 

وعند تقديم الحاصلني عىل درجة الدكتوراة يف الفنون يف 

األلفي  لنبيل  فهمي  فوزي  دعوة  وعن  القاهرة..  جامعة 

مبيدان  الركيب  مطعم  إىل  عيد  وكامل  حامدة  وإبراهيم 

السيدة زينب. أو عن احتفالنا جميعا بصدور كتاب نبيل 

الجمعة يدفن حبيبي فوزي  األلفي عن املرسح.  واليوم 

فهمي أحمد، وليس صدفة يف أسبوع ميالد الرسول -عليه 

يف  والحرسة  العني  متأل  الدموع  تزال  وال  والسالم-  الصالة 

أتحمل أقىص صدمة يف حيايت. كل  أن  أستطيع  كياين، وال 

والعزيز  بالزميل  ألحق  أن  وجل  عز  املوىل  من  أطلبه  ما 

والفريد والعظيم فوزي فهمي -الله يرحمه.    

يكتب: عيد  الدين  د.كمال 

صدمة ٔاقصى 
حياتي في 
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عىل غرار طريقة سقراط يف تناول القضايا واملفاهيم الكلية، من خالل 

يف  معنا  ينتهج  فهمي  فوزي  الدكتور  كان  والتساؤالت،  األسئلة  طرح 

األساسية  الدعائم  شّكل  التفكري،  يف  نقديا  أسلوبا  املحارضات  قاعات 

األسلوب  بذلك  صدرا  يضيق  فكان  للعامل،  ورؤيته  النقدي  ملنهجه 

بالكثري  األدمغة  حشو  مبجرد  يرتبط  الذي  الكمي،  التقليدي  األكادميي 

يتم  حتى  معينة،  آراء  نحو  فكريا  الطلبة  وتوجيه  املعلومات،  من 

الطالب  فيغدو  األستاذ-  -أي  هو  يريد  كام  اإلجابة،  ورقة  يف  يتفريغها 

كاإلناء الذي ما أن يفرغ من املاء يصبح فارغا. بل كان معلام باملعنى 

فال  الكيفي،  الكينونة”  “منط  فروم  إريك  أسامه  ملا  وفقا  الفلسفي 

التحاور  عرب  لنا  يتيح  ولكن  معلومات،  يلقن  أو  معينة،  آراء  يفرض 

ونصل  نفكر،  كيف  تعلمنا  التي  السبل  كافة  األسئلة،  وطرح  والنقاش 

امليول  باختالف  منا عىل حدة،  فرد  ملا ميليه عقل كل  النتائج وفقا  إىل 

إىل  أنه توصل  يذمه ملجرد  أو  منا  أحدا  ينهر  يكن  لذلك مل  والثقافات. 

نتيجة مغايرة آلرائه، بل كان صدره رحبا تجاه كل االختالفات الفكرية، 

ويعمل  معه  ونتحاور  نتناقش  حتى  فكريا  واستفزازنا  إلثارتنا  ويسعى 

علمنا وغرس  النقدي كام  التفكري  التفكري. وهذا هو جوهر  عقلنا عىل 

يف وجداننا. ولذلك كانت عالقتنا به تتجاوز جدران قاعات املحارضات، 

معلام  كان  بل  أستاذ،  مجرد  يكن  مل  العامة. فهو  الحياة  مشارف  إىل 

غري  والعطاء  باملودة  الوجدان  يف  يفيض  وإنسانا  عطوفا،  وأبا  فاضال، 

يوم  كل  ضمريه  يسائله  الذي  املرء  إن  يل  يقول  كان  ما  فدامئا  املادي، 

عام أتم من واجبه اإلنساين املكلف به عىل أكمل وجه، يخلد إىل فراشه 

وجسد  روح  فاإلنسان  البتة.  املوت  يخىش  أن  ميكن  وال  هانئا  مطمئنا 

السامء  عوامل  إىل  تدلف  فالروح  املوت،  أحدا  يدرك  وعندما  ووجدان. 

فال  الوجدان  أما  رفات،  إىل  ويتحول  يفنى  والجسد  بارئها،  إىل  فتعود 

يدركه الفناء وال متسسه أنياب التاليش واالنزواء فتبقى ذكراه أبد اآلباد، 

الوجدان،  ألن  معينه،  ينضب  ال  مادي  غري  زاخر  عطاء  من  قدمه  مبا 

أال أخىش  لذلك علمني  باإلنسانية جمعاء.  الذي يصلنا  املشرتك  اليشء 

ما  بقدر  أبدي  خلود  إىل  وانتقال  جزيئ،  رحيل  مجرد  ألنه  أبدا  املوت 

الغايل، وأيب  العزيز  الله أستاذي  الوجدان. رحمك  أثر املرء يف  بقي من 

وأكلم  صدري،  أضلع  من  ضلعا  برحيله  أفقدين  الذي  العظيم،  الفاضل 

قلبي، وأدمي جوانحي. أستاذي الذي علمني كيف أصبح إنسانا، فأثرى 

ما  أقول إين سأفتقدك، ألنك دامئا  الدنيا. ال  بكنوز  وجداين مبا ال يقدر 

متثل أمامي يف كل اختبار تحيكه يل رشاك الحياة فانحاز إلنسانيتي فوق 

بني  قلب  نبضة  كل  أقرأه، ويف  وكتاب  كلمة وحرف  كل  كل يشء، ويف 

أضلعي تنبض باملودة والعطاء. ولكني سأشتاق إىل صوتك وأنت تقول 

يل كلام تحادثنا “أوحشتني جدا”. فليس كل أستاذ معلم، وال كل معلم 

مثل األب، واألستاذ، والقدوة، واملثل األعىل، دكتور فوزي فهمي، ستظل 

حيا يف الوجدان.

الكلامت،  صناعة  علمني  من  لفقدان  وأملي  حزين  عن  يعرب  ما  الكلامت  من  أجد  ال 

له  أدين  الذي  فهمي..  فوزي  الدكتور  العظيم  والبناء  الكبري  املفكر  ومعلمي  أستاذي 

بكل حرف أكتبه، فهو من أعطاين أرسار الدراما وزرع بداخيل حبها، وما زلت أهتدي 

املعلم  وهو  وأسلوبا،  لغة  املتفرد  املرسحي  الكاتب  هو  إياه،  علمني  ومبا  بإرشاده 

الذي كتبت عنه  أستاذي  الفنية املرصية والعربية،  للحركة  أجياال  الذي خرج  واملثقف 

منذ شهور قليلة مقاال يف إحدي الصحف، فإذ به يرسل يل كلامت ال يقدر عىل صياغتها 

إال من كان ميتلك ناصية الكالم.. مهام تحدثت عنك لن أوفيك حقك أستاذي العظيم 

-رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته.

يكتب:  الجمل  بالل   

فهمي فوزي 
العالم ورؤية 

يكتب:  سالمة  أيمن   الكاتب 

المسرحي الكاتب 
وأسلوبا لغة  المتفرد 

ملف
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رجال  من  جيل  رحيل  يكتمل  جسديا  فهمي  فوزي  د.  برحيل 

الثقافة ارتبطت أسامؤهم بالجمع بني الثقافة الرفيعة والقدرة 

الفذة عىل إدارة الرصوح والفعاليات الثقافية، هؤالء األساتذة 

تبنيهم  أن  ال  الدولة  مؤسسات  يبنوا  أن  عاتقهم  عىل  حملوا 

وإنجازا  علام  خلفهم  تاركني  رحلوا  وقد  املؤسسات.  هذه 

كل  ألنفسهم عىل  وقد حصلوا  يرحلون  آخرون  بينام  وإبداعا، 

يشء، فلم يرتكوا خلفهم شيئا.

الظل، يؤدي واجبه بعيدا  اختار د. فوزي فهمي أن يعيش يف 

للموات،  مرادفا  عنده  الظل  يكن  ومل  ــالم،  اإلع صخب  عن 

فالرجل كان حضورا جارفا يف الحياة الثقافية املرصية والعربية، 

ومرسحيا  مثقفا  نعته  التي  العربية  املواقع  نراجع  أن  ويكفي 

صنع جرسا من التواصل بني املرسحيني العرب والغربيني.

ورمبا يظن البعض أن إنجاز د. فوزي فهمي يف املجال املؤسيس 

عاش  فقد  الظن،  هذا  تدحض  الشواهد  لكن  سواه،  ما  يتقدم 

ويعلم  النظرية،  إثر  التطبيق يف  فيها  سار  فكرية  الرجل حياة 

تويل  التي  الرصوح  يدير  كان  الرجل  أن  معه  عملوا  من  كل 

إليها ككاتب يعلم جسامة  التي وصل  مسئوليتها وفقا لرؤيته 

كانت  املجتمع. وقد  الكاتب ودوره يف تشكيل وعي  مسئولية 

لديه وهي  الفريدة، تضاف إىل ميزة أخرى كانت  هذه ميزته 

إىل  يصدره  تكليفا  ينىس  ال  الرجل  كان  فقد  القوية،  ذاكرته 

االكتامل،  حتى  التنفيذ  تقدم  يتابع  فيظل  مرؤوسيه،  من  أي 

ترجمته ضمن مرشوع إصدارات  كتابا متت  كام مل يكن ينىس 

وبني  بينها  ويقارن  الرتجمة  مقرتحات  يتابع  فكان  التجريبي، 

ما تشابه حرصا عىل ما هو  باستبعاد  ما سبق ترجمته ويقوم 

جديد ومختلف.

–وهذا  به  االقتداء  الكثريون  حاول  فقد  عظيم  كل  وكشأن 

وكانوا  الفشل  فالحقهم  تقليده،  غريهم  وحــاول  مطلوب- 

بسلوكهم هذا دليال عىل رؤيته الثاقبة للتاميز والتميز، وسأبدأ 

التجريبي  للمهرجان  قدمها  التي  دراسته  ضمتها  التي  باألوىل 

الثقايف  النقاء  عىل  الحفاظ  “فكرة  ينكر  وفيها   1998 عام 

التفاعل  تيار  الثقافية يف مواجهة  للتاميز والخصوصية  كحامية 

التاميز  عن  دفاعه  ويبني  القدرات”،  واكتساب  واالنفتاح 

الثقايف بوصفه “ال ينفي التفاعل مع الثقافات األخرى”، مذكرا 

بأن “املجتمعات عىل خريطة العامل منذ فجر التاريخ مل تتطور 

العربية اإلسالمية  البعض”، وأن “الثقافة  يف معزل عن بعضها 

تفاعلت مع عنارص من الثقافات الفارسية واليونانية والهندية 

والصينية وغريها”، كام أن “الثقافة األوروبية يف عرص النهضة 

ورومانية  ويونانية  عربية  ثقافات  من  عنارص  مع  تفاعلت 

تتمتع  حية  ثقافة  من  هناك  ليس  أنه  أي  وهندية،  وصينية 

بالنقاء البحت”.

ومل يكن تبني الرجل لـ”التاميز الثقايف” نابعا فقط من حرصه 

الثقايف  “التاميز  ولكن ألن  األخرة،  الثقافات  مع  التواصل  عىل 

التي  الحقيقية  املناعة  ذاته  يف  هو  والتفاعل  للتجدد  بقابليته 

تواجه اإلقصاء والهيمنة والتآكل واالستالب. فالتاميز الثقايف ال 

يعني النفي وإمنا يعني االختالف، وال يعني الترشنق واالنكفاء 

عيل الذات وإمنا يعني اإلصغاء املتبادل وحق اآلخر يف التفرد”. 

من  عامني  بعد  سيقع  ملا  استرشافا  هذه  رؤيته  مثلت  وقد 

تبعها من هجامت  وما  أحداث 11 سبتمرب  الدراسة من  هذه 

رشسة عىل كل ما هو عريب أو مسلم, وأمام ذلك متسك الرجل 

بـمجتمع التميز والكفاءة فـ”هو القادر من جهة عىل مواجهة 

متفرجا  يقف  ال  حيث  الخارجية،  واإلكــراهــات  التحديات 

فكرة  داخليا  يرسخ  أخرى،  جهة  ومن  العاملية.  املتغريات  عىل 

واحرتام  الفرص  تكافؤ  ضامن  تعني  التي  االجتامعية  العدالة 

القدرة والكفاءة”.

ويرشع املفكر الكبري يف وضع ارتكازات مرشوع مجتمع التميز 

تتجه  إيجابية  استجابة  خلق  إىل  يسعى  منهج  “عىل  والكفاءة 

إىل القضاء عىل املامرسات الطفيلية وحامية املواهب وتكثيف 

مجاالت  وتنامي  والشفافية  املحاسبة  آليات  وتعزيز  املنافسة 

الرتبوية  املنظومة  وفاعلية  والتقنيات،  واملعلومات  االتصاالت 

التي تحمي بناء مجتمع االبتكار واإلبداع”. 

بل  املصطلحات،  باستخدام  يكتفي  فهمي  فوزي  د.  يكن  مل 

فيه  الرؤية وتعرثت  فيه  بتمحيصها يف وقت غامت  يقوم  كان 

تسمية األشياء مبسمياتها، فها هو يزيل “الفهم امللتبس ملعنى 

كان  فإذا  بالتميز،  زائفا  إحساسا  البعض  يكسب  الذي  التميز 

الفهم امللتبس يؤدي إىل الجنوح الخطر، كحالة الشاب الوسيم 

مامرسة  فإن  جراي(  دوريان  )صورة  وايلد  أوسكار  رواية  يف 

يتخطى  الذي  التميز  فكرة  تشبع  جوانبها  أحد  يف  )املــودة( 

تجمع  فهي  االجتامعي،  االغرتاب  إىل  تقود  وال  الخطر  الجنوح 

بني رغبة التجمع ورغبة االنفراد”.

وال يرتك مفكرنا مفهوم “املودة” دون متحيصه هو اآلخر حتى 

ال يؤدي إىل مجرد “إشباع عاطفي ال يخضع ملنطق العقل”.

لقد رحل العامل الجليل ورجل الثقافة املقتدر د. فوزي فهمي، 

رحل بجسده فقط، ولكن بقت أفكاره نرباسا لنا وألجيال تأيت 

هام  املجتمعي  والتميز  الثقايف  التاميز  بأن  تؤمن  بعدنا  من 

دعامتا التقدم.

يكتب: عبدالقادر  محمد 

فهمي.. فوزي 
والتمزي التمايز 

ملف



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 25 أكتوبر 2021العدد 545 العدد 25739 أكتوبر 2021العدد 739

[[22 رؤى

 مصطلح الجيل مصطلح عريب – يف األساس ولعل الفيلسوف 

الفرنيس “ أوجست كانط “ أول من طرح فكرة املجايلة، عند 

أكد  حيث   ، املجتمع  تطور  قوانني  تحديد  مسألة  عن  حديثه 

فتقدم  اإلنساين  الفكر  تطور  يف  يؤثر  األجيال  تجدد  أن  عىل 

كل  وبتأثري   ، واملستمر  التدريجي  بالتعاقب  مرتبط  اإلنسانية 

جيل يف الجيل التايل له . 

واعتمد “ كانط “ يف مقاربته لفكرة األجيال ودورها يف التطور 

التاريخ ونظرية  لفلسفة  التي وضعها  األسس  االجتامعي عىل 

قوانني  عىل  يقوم  املجتمعات  تاريخ  أن  يرى  فهو   ، العلوم 

مرتبطة أساساً بالطبيعة البرشية ورشوط تطورها .

تطور  عىل  يعمل  اإلجتامعى  الجيل  أن   “ مونتريى   “ ويرى 

الجامعة نظراً ملا يربط بينهام من أحاسيس ومعتقدات .

منذ  والعربية  املرصية  الثقافة  يف  املجايلة  فكرة  ظهرت  وقد 

الثقايف  التجديد  ، مع ظهور حركات  العرشين  القرن  منتصف 

الشعر  أو  التفعيلة  شعر  حركة  وخاصة  واإلبداعي،  والفكري 

العراق  السياب يف  ، وبدر شاكر  نازك املالئكة  ، عىل يد  الحر 

 ، مرص  يف  حجازي  عبداملعطي  وأحمد  عبدالصبور  وصالح   ،

اللبنانية   “ الحركة ظهرت “ جامعة شعر  وبالتوازي مع هذه 

أىب  وأدونيس وشوقي  املاغوط  الحاج ومحمد  أنىس  بشعرائها 

، معتمدين يف ذلك  النرث  شقرا والتي دعت إىل كتابة قصيدة 

عىل خلفية نقدية مأخوذه من كتاب “ قصيدة النرث “ للباحثة 

الفرنسية “ سوزان برنار “ .

فكرة  عىل  املعتمد  املرسحي  التجديد  من  حالة  ظهرت  كام 

اتجاهات  عدة  فظهرت   ، والعربية  املرصية  الهوية  تأكيد 

اإلشرتاكية  باألفكار  املتأثر   ، الواقعي  املرسح  منها   ، مرسحية 

وميخائيل  عاشور  نعامن  أعامل  يف  ذلك  تجىل   ، واملاركسية 

دياب  محمود  تجربة  يف  كام   ، الشعبي  واملرسح   ، رومان 

الرتاث  إستالم  عىل  عمل  الذى  واملرسح   ، وهبة  وسعدالدين 

يف  كام  املعارص  والسياىس  اإلجتامعى  الواقع  لنقد   ، العرىب 

صالح  عند  الشعرى  املرسح  وكذلك   “ فرج  ألفريد   “ أعامل 

عبدالصبور وعبدالرحمن الرشقاوى .

مابني  أشكاله  وتعددت  روافده  بتنوع  املرسح  هذا  متيز  وقد 

الذي  العاملي  واملرسح   ، الشعري  واملرسح  الواقعي  املرسح 

األورويب  املرسح  من  الكالسيكية  النصوص  أهم  يعرض  كان 

الراحل  الفنان  يد  عىل  الحبيب  مرسح  إنشاء  إىل  باإلضافة   ،

الذي   “ العبث  مرسح   “ بتقديم  يقوم  والذى  أردش  سعد 

المصري..  المسرح  في  السبعينيات  جيل 
حدود)2-1( بال  تجريب   

تحت عنوان “ ذكريات إخراج .. إيل أصحاب الكهف “  حيث 

إننا نعترب املرسحية كنص أديب مكتوب مبثابة الجوهر   : يقول 

 ، بأرسها  املرسحي  العرض  حياة  عليه  ترتكز  الذي  املحور  أو 

األمل إىل مستقبل  يتطلعون بعني  الذين  نتوجه إىل كل  وإننا 

املرسح املرصي فنناشدهم أن يبحثوا معنا عن املؤلف املرصي 

، ويعملوا عىل تحقيق وجوده يف العامل الحياة املرسحية .

إن فكرة الجيل ــــ هنا ــــ تعنى “ التحول الثقايف “ النوعي 

وعىل   ، اإلبداع  الفعل  املستوى  وعىل  األفكار  مستوى  عىل 

كان  ــــ  مثاًل  ــــ  األربعينات  فجيل  الشخصية  تطور  مستوى 

الجيل  فهذا   ، املرصية  والسياسية  الثقافية  الحياة  يف  دور  له 

قبل  وثقافياً  واجتامعياً  سياسياً  املرصية  الحياة  تحوالت  عاش 

وبعد الحرب العاملية الثانية ، وكان له دور مهم يف نقل الفكر 

 ، عام  بشكل  الغريب  الفكر  ونقل   ، إىل مرص  العلمي  االشرتايك 

إىل  والفن  األدب  يف  الرسيالية  األفكار  نقل  يف  دور  له  وكان 

مرص ، وروج لألفكار الليربالية والعلامنية .

من أهم املؤثرات يف أفكار هذا الجيل هزمية يونيو 1967 فقد 

كانت هزمية 67 هي الحدث األعظم الذى بدأ وعى أبناء هذا 

الجيل ينفتح عليه وفيه ، أقوى قوة ضاربة يف الرشق األوسط 

تهزم هزمية ساحقة يف ستة أيام أو ست ساعات.

سواء  املختلفة  الفنون  ازدهار  السبعينيات  فرتة  شهدت  وقد 

يف السينام أوملرسح أو الغناء، من خالل ظهور جيل موهوب 

موسوعية  ثقافة  خالل  من  الفنية،  أدواته  تطوير  عىل  عمل 

فكرة  عىل  تأكيده  كذلك  املختلفة،  العامل  فنون  عىل  واطالع 

التجريب  عنرص  عىل  التأكيد  مع  الجامعي،  والعمل  الهوية 

الفني.

كان شائعاً يف أوروبا يف ذلك الوقت من خالل أعامل “ يوجني 

إبسن   “ كالسيكيات  إىل  باإلضافة   “ و”دورمنات   “ يونسكو 

الجيل  ذلك  مخرجو  كان  ذلك  ومع  وغريهم  “شكسبري”  و   “

املؤلف  ، ويقدرون دور  املعروض  النص  أهمية  يدركون متاماً 

يف العملية املرسحية باعتباره الخطوة لنجاح أي عمل مرسحي 

له  مقال  األلفي يف  نبيل  الراحل  املخرج  عليه  أكد  ما  ، وهذا 

عيد عبد الحليم
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[[23 رؤى

وما  الحداثة  عامل  يف  نوعية  قفزة  التجريب  أن  اعتبار  عىل 

التطورات  الفن يف ظل  الحداثة إلنتاج أمناط مغايره من  بعد 

 ، هائلة  طفرات  وأخرى  لحظة  بني  ما  تشهد  التي  التقنية 

املايض قد شهدت  القرن  السبعينيات من  فإن فرتة  وبالتأكيد 

حالة  خلق  حاول   ، املرصي  املرسح  يف  مغاير  جيل  ظهور 

الجيل  –وهو  الستينيات  جيل  قدمه  عام  تختلف  مرسحية 

الذي قدم منوذجاً فريداً يف تاريخ املرسح املرصي والعريب عىل 

السواء 

قد  املرصي  املرسح  يف   “ السبعينيات   “ مرحلة  أن  وأعتقد 

متيزت بعنرصين هامني :

مرسحية  فرجة  لتقديم  الشعبي  املوروث  يف  البحث   : أولهام 

بإحياء  املرسح،  لفن  العربية  الجذور  من  تستفيد   ، شعبية 

الظل  مثل خيال  الحضاري  التطور  مع  تندثر  أن  كادت  فنون 

مراحل  يف  شكلت  والتي  القفازية،  والعرائس  واألراجوز 

الشعب  مرسح   “ ب  الراعي  عىل  د.  أسامه  ما  انتشارها 

هذا  يف  املرسح  كتاب  إليه  اتجه  الذي  املنحنى  وهذا   ،  “

الذي  العاملي  واملرسح   ، الشعري  واملرسح  الواقعي  املرسح 

 ، األورويب  املرسح  من  الكالسيكية  النصوص  أهم  يعرض  كان 

باإلضافة إىل إنشاء مرسح الحبيب عىل يد الفنان الراحل سعد 

أردش والذي يقوم بتقديم “مرسح العبث“ الذي كان شائعاً 

يونسكو“  “يوجني  أعامل  الوقت من خالل  ذلك  أوروبا يف  يف 

و“شكسبري”   “ “إبسن  كالسيكيات  إىل  باإلضافة  و”دورمنات“ 

متاماً  يدركون  الجيل  ذلك  مخرجو  كان  ذلك  ومع  وغريهم 

العملية  يف  املؤلف  دور  ويقدرون   ، املعروض  النص  أهمية 

وهذا   ، مرسحي  عمل  أي  لنجاح  الخطوة  باعتباره  املرسحية 

تحت  له  مقال  يف  األلفي  نبيل  الراحل  املخرج  عليه  أكد  ما 

حيث    “ الكهف  أصحاب  إيل   .. إخراج  ذكريات   “ عنوان 

إننا نعترب املرسحية كنص أديب مكتوب مبثابة الجوهر   : يقول 

 ، بأرسها  املرسحي  العرض  حياة  عليه  ترتكز  الذي  املحور  أو 

األمل إىل مستقبل  يتطلعون بعني  الذين  نتوجه إىل كل  وإننا 

املرسح املرصي فنناشدهم أن يبحثوا معنا عن املؤلف املرصي 

، ويعملوا عىل تحقيق وجوده يف العامل الحياة املرسحية .

لقد حاولت يف معظم   “ :  “ السالموين  حول تجربته يقول “ 

الدرامية  تجاريب  أصول  أستمد  أن  مرسحيات  من  كتبت  ما 

اللعبة  واستلهام شكل  املرصية  الشعبية  املأثورات  أعامق  من 

شكل  يف  تتبلور  مل  التي  املرسحية  ظواهرنا  من  املرسحية 

ظواهرنا  تحولت  التي  الطبيعة  لدى  وكان   ، كامل  مرسحي 

يف  جديد  ابتكار  أو  مرسحية  حقيقة  إىل  البدائية  املرسحية 

القالب املرسحي والبنية املرسحية خصوصاً يف النص املرسحي 

للتحرر  دفعني  الذي  هو  بالحرية  الشعور  أن  اعتقادي  وىف 

الوقوع يف  أو  االنغالق  أو  بالتعصب  الكتابة دون شعور  أثناء 

أرس الذات “ .

وقد يكون لجوء هذا الجيل إىل غربلة املوروث الشعبي بحثاً 

 1967 يونيو  هزمية  تداعيات  ملواجهة   ، مرسحية  هوية  عن 

هذا  وكان   ، الشعبي  الوعي  يف  عميقاً  رشخاً  أحدثت  والتي 

الرشخ أعمق عند النخبة املثقفة .

له  شهادة  يف  الشافعي  الرحمن  عبد  املخرج  ملسه  ما  وهذا 

لدى  تراكمت  لقد   “  : يقول  حيث  املرسحية  تجربته  حول 

يف  وخربات  وأفكار  وأحاسيس  وأماكن  وأساليب  مفردات 

املامرسة املرسحية ، تناسلت وتوالدت عرب كل مرسحية وأخرى 

، ال تتكرر وال تتشابه ، وكل مرسحية تشكل بالنسبة يل خربة 

خاصة يف طريق طويل مل أنجزه بعد ، إنني أصبو إىل البحث 

قصد  عن  اتخذه  موضوع  عن  الشعبية  السري  شخصيات  يف 

ركيزة لبنية جديدة يف املرسح املرصي “ .

الجندي  يرسى  الكاتب  مع  الشافعي  شكل  اإلطار  هذا  وىف 

التي  العروض  من  مجموعة  خالله  من  قدما  مرسحياً  ثنائياً 

وكالة  يف   “ مختلفة  أماكن  يف  قدمت  جامهريياً  نجاحاً  القت 

الثقافة  مرسح  وىف  السامر  مرسح  خشبة  وعىل  الغوري 

الجامهريية “ ومنها مرسحية عىل الزيبق “ التي استمر عرضها 

معركة  انفجار  السامر حتى  تعرض مبرسح  كاماًل وظلت  عاماً 

“ وغريها  املداحني  عاشق   “ و   “ بني هالل  “ سرية  تالها  ثم 

الشعبي  الغناء  بفنون  التمثيل  فيها  امتزج  التي  األعامل  من 

والعزف الحي عىل الدفوف بدون زخرفة شكلية ، وكانت مثل 

هذه العروض البداية الحقيقية إلنشاء مرسح السامر.

الجندي  ويرسى  السالموين  العال  أبو  محمد  أمثال  الجيل 

مرسحيته  مقدمة  يف  إدريس  يوسف  د.  لدعوة  امتداداً  يعدا 

أكد  والتي  عريب“  مرسح  نحو   “ أسامها  والتي  “الفرافري“ 

من  يحمله  مبا  السامر  ملرسح  إىل  العودة  رضورة  عىل  فيها 

 “ التمرسح  بحالة   “ أسامه  ما  وهو  األداء“  “جامعية  معنى 

األشكال  فتلك   “ التجمع   “ عىل  تعبريه  حد  عىل  تقوم  والتي 

واملآتم  األفراح  يف  اليومية  حياتنا  الحدوث يف  كثرية  املرسحية 

الجنس  ابتكرها  التي  الكثرية  االحتفاالت  يف  واملناسبات، 

لالحتفال  التجمع  مثل   ، مضحكة  أحياناً   “ كحجة  البرشى 

واملناسبات  الحصاد  بأعياد  االحتفال  أو   ، األوالد  أحد  بطهور 

انتهاء  بعد  البيوت  يف  اليومية  السهرات  هذه  أكرث   . الدينية 

انتهاء  وبعد  األسواق  يف  التلقائية  التجمعات  والعمل،  اليوم 

البيع والرشاء، بل إن الشعوب ابتكرت أماكن ثابتة لتجمعات 

مثل  الجامعية  لغريزته  استجابة  الفرد  إليها  يذهب  مستمرة 

القهاوي والحانات والنوادي .

مابني  أشكاله  وتعددت  روافده  بتنوع  املرسح  هذا  متيز  وقد 
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: الذاتي  التحول 
بني  التداخل  مجال  تسمية  ايل  فقط  الدراسة  هذه  تهدف 

املرسح واألداء . وبسبب هذا املجال , ينتمي الفن اىل خطاب 

مالئم  تحليل  تقديم  قطعا  وميكنه   . الدرامي  بعد  املرسح 

 : التايل  التحول  هو  البحث  قيد  هو  وما   . كفن  نفسه  لألداء 

من  فنيا  يحولونه  واقعا  الفنانون  ميثل  أن  يعني  املرسح  كان 

فعل  اعداد  يتم  ال   , األداء  فن  ويف   . واالمياءات  املواد  خالل 

بفضل  معه  والتواصل  عنهم  بعيد  واقع  لتحويل  الفنانني 

 . الذايت  التحول  اىل  يسعون  باألحرى  بل   , الجاملية  املعالجة 

فالفنان – يف فن األداء , وبشكل ملحوظ غالبا الفنانة ( يرتب 

وينفذها   , عليه  وتستويل  جسمه  عيل  تؤثر  التي   , األحداث 

وليس  للفعل  كموضوع  الجسد  يستخدم  مل  اذا   . ويعرضها 

مسافة  كل  االجراء  هذا  فان   , دالة  ومادة   , للفعل  كهدف 

بالنسبة  هو  ما  بقدر   , أنفسهم  للفنانني  بالنسبة   – جاملية 

اطالق   « عرض  يف  بوردين  كريس  املمثل  فقيام   . للجمهور 

النار  عليه  يطلق  شخص  بجعل    )Shoot ” )1971 النار 

 A ساخنة  أمسية   « عرض  فريتسفي  دو  لول  املمثل  وقيام   ,

جينا  املمثلة  لسان  بقطع طرف   )Hot Afternoon“ )1977

بان بشفرة موس , يثري األسئلة عن مكانة جامليات االختالف 

النقطة  فعند   . املتفرج  فيها  يوضع  التي  املكانة  النهاية  ويف 

املرسح  يستنتج   , رئيسية  قيمة  التحول  فيها  يصبح  التي 

أيضا  املرسح  ففي   . األداء  فن  نتيجة  عن  مختلفة  نتيجة 

عاجزا  يقف  ولكنه  الذايت  التحول  لحظة  اىل  الوصول  ميكن   ,

فيه  يريد  الذي  الوقت  ففي   . مطلقة  لحظة  ايل  تحويلها  عن 

املمثلون أن يحققوا لحظات فذة , فانهم يريدون أن يكرروها 

. ورمبا يرفضون أن يكونوا مزدوجي الشخصية , ورمبا يظهرون 

مثل  أو   , الفعلية  لذواتهم  كمودين  أو  ملحميني  كمؤدين 

 , أولية  جاملية  كامدة  حضورهم  يستخدمون  الذين  املؤدون 

ولكنهم يريدون أن يكرروا العملية يف اليوم التايل باعتبارهم 

قابلة  غري  كمناورة  ذلك  يحدث  وقد   . الحقيقية  انفسهم 

للنقض يف اجسامهم ولكنه ليس الهدف .

واذا وجد   , املؤدون صورة ألنفسهم كضحايا  ابتكر  واذا       

مشاركتهم  تجربة  خالل  من  كضحايا  أنفسهم  املتفرجون 

نوافذ

يف  الذايت  التحول  مفهوم  يدعون  فرمبا   . السابق  السحري  أو 

تطرفا  األكرث  املنظور  الشائع  االنتحار  أداء  اعتبار  اىل  الواقع 

مجرد  خالل  من  وسط  حل  أي  يشوبه  ال  وفعل   , األداء  يف 

ميثل حارضا حقيقيا  أن  شأنه  من  الذي  والتمثيل   املرسحانية 

يتحول  عندما  أو   , الضحية  دور  يلعبون  وبالتايل   , األداء  يف 

فهناك   , تحمله  ميكن  ما  حدود  يف  ذاتية  مناورة  ايل  األداء 

التي  تشابه متكرر مع الطقوس القدمية يف كل هذه الحاالت 

األسطوري  املشاكل ألنها خارج سياقها  أن خالية من  ال ميكن 

المسرح في  األداء 
الدرامي)2-2( بعد              

تأليف: هانز ثيز ليامن 

ترجمة : أحمد عبد الفتاح
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وتجربة ال تتكرر . واألصالة الفنية والذاتية لألداء ليست محل 

غريت  أيضا  بل   , فريدة  لحظات  فقط  عنها  ينتج  ومل   . شك 

نقطة  فقط  هنا  نحدد  أن  ونريد   . دائم  بشكل  للفن  فهمنا 

الحقيقية  الحياة  بني  بالعالقة  يتعلق  فيام  والخيار   , االنطالق 

 , جذريا  اختزلت  لو  حتى   , الجاملية  املساقة  وهل   , والفن 

وراء  يكمن  فام  ؟  عدمه  من  الجاميل  العمل  مبدأ  هي  تظل 

األخالقي  االختيار  واملرسح هو  األداء  الذايت يف  التحول  سؤال 

األخالق هي  لنني”  من  بعبارة  برج  جولد  روزيل  وتستشهد   .

جامليات املستقبل “ , وهي مقولة ألهمت عنوان عرض لوري 

املرسح  ويف   .  “ املستقبل  األخالق هي جامليات   “ أندرسون 

الجسم  ألن   : للمخاطرة  الجسم  أيضا , ميكن أن يتعر  

دامئا  هو  واملرسح   , مادية  مامرسة  يف  كامدة  أيضا  يستخدم 

الحالة  هي  وهذه   . واملعروض  العرض  بني   للحدود  تلويث 

بالنسبة للبالية الذي يتطلب تدريبات شاقة , وميكن تفسريه 

من  كل  أعامل  يف  أيضا(  فيها  ومشكوك   ( متطرفة  كمامرسة 

) ونعلم  والتمييز بني املرسح واألداء   . شليف وفابر وآخرين 

أنه ال يوجد حد فاصل( ويجب أن يتم ذلك ليس فقط عند 

تعريض الجسم وتحققه الذايت كامدة دالة يف املوقف , حيث 

تيم  حيث  ولكن   , الداللة  عملية  خالل  من  استيعابه  يتم 

فمن   . الذايت  التحول  أجل  من  تعبريي  بشكل  املوقف  اظهار 

أنفسهم  يحولوا  أال  املرسح  يف  املؤدون  يريد   , املبدأ  حيث 

ولكن يحولون املوقف ورمبا يحولون املشاهدين . مبعنى آخر 

, حتى يف العمل املرسحي الوجه نحو الحضور , يبقي التحول 

املستقبل  يف   )3(  , تطوعي   )2(  , افرتايض   )1( التطهري  وتأثري 

 )1( واللحظة  العملية  املثايل هو  األداء  فان فن   , وباملقارنة   .

يتوظف فعال ككاهن , أي كام هو واضح ومعرتف به اجتامعيا 

مجتمع  ويف   . اآلخرين  حدود  ويتجاوز  باالعجاب  ويحظى 

اليوم ينفذ كل فنان الطقوس وفقا ألهدافه .

     لذلك أينام نظرنا وبغض النظر عن مسافة الرجوع يقول 

التسلية  بني  التشابك  من  جديلة   , مزيج  املرسح   « شيشرن 

والطقوس » . أحيانا يبدو الطقس مصدرا , ويف أحيان أخري 

فوق  يتدحرجون  جيميني  اكروبات  مثل  انهم   . تسلية  يبدو 

 . دامئا  أوال  أحد  وال  دامئا  املقدمة  يف  أحد  ال  البعض  بعضهم 

ورمبا كان من غري الدقيق الحد من تسلل بواعث الطقس اىل 

رسخ  قد  آنذاك  تطور  وما   . والسبعينيات  الستينيات  مرسح 

 . بأشكال متعددة  والتسعينيات  الثامنينيات  نفسه يف مرسح 

يف املرسح الحقيقي, كام يف أساليب العرض املوجهة للجمهور 

بقوة , ويف األداء بقدر ما يف العديد من الفعاليات املرسحية 

بني  مساحة  هناك   ,  Para-theatrical Activities النظرية 

املرسح والطقوس . وتؤكد مقوالت املرسح األنرثوبولوجية أن 

 ) األداء  )فن  واملرسح  الطقس  بني  ليست  األساسية  القطبية 

الطقوس  الفعالية )والتي هي عيل املحك يف  ولكن يف عوامل 

( وبني التسلية )يف الفن( . ويبقي أن نرى اىل أي مدى ميكن 

أن يطبق هذا التمييز األسايس بالنسبة لألنرثوبولوجيا الثقافية 

حقيقة  من  الصعوبة  تنشأ  اذ  الجديد.   املرسح  تحليل  عيل 

 , عند شيشرن  التوائم  توحي صورة  كام   , الجاميل  السلوك  أن 

ميكن  وبالتايل   . العنرصين  كىل  تشابك  من  الحقيقة  يف  ينشأ 

بسيطة  لها عالقة  الفعالية  من  تنويعة  اىل  املرسح  يسعى  أن 

متثل  وبالتايل   , مثال  االفريقية  املجتمعات  طقوس  باجراءات 

أكرث من مجرد تسلية . 

الحقيقية , )2( واالجبارية عاطفيا , )3( تحدث هنا واآلن . 

الكتشاف  الصحيح  املسار  عن  بعيدا  هذا  يقودنا  أي  وميكن 

يف  الذايت  والتحول  التحول  بني  الفاصلة  الخطوط  تفاصيل 

هو  كام   , كطقوس  واألداء   . للطقوس  املختلفة  االستخدامات 

)نيتشوميهول(   Vienna Actionists فرقة  أعامل  يف  الحال 

معني بتحول املتفرج . فأخالقيات التطهري – اعادة العدوانية 

تتطلب   – والتجريبي  الوعي  فضاء  ايل  الحضارة  يف  املكبوتة 

اثارة  خالل  من  للمشاهد  الرائعة  العزلة  وتجاوز  املشاركة 

ردود فعل عاطفية الميكن السيطرة عليها ) الخوف واالشمئزاز 

والرعب( . ومع ذلك يتم الحفاظ عيل الهوية الذاتية للمؤدين 

, ويظل الحدث مرسحيا , وتظل لوحات أرنولف رايرن فنية . 

وألنني لست مهتام بالدراسة األنرثوبولوجية هنا فقد وطنت 

أو  الطقسية  الجوانب  عيل  التأكيد  عيل  الوقت  طوال  نفيس 

بأنه  نسلم  ورمبا   . واألداء  املرسح  أشكال  يف  الطقسية  شبه 

الخيال  بأمناط  املرتبطة  السلوك  أمناط  فيه زرع  املشكوك  من 

الواضح  من  ولكن   . الحديث  العرص  يف  واألسطوري  السحري 

مدونات  تلميحات  يف   , األولية  اللحظات  اىل  الرجوع  أن 

 ( االحتفايل  السلوك  أشكال  مع  والتكيف   , الحضاري  السلوك 

حتى لو كانت مزيفة( فانها تصبح مثمرة للفن , وتدعم بوجه 

القواعد  اطار  يف  الراديكايل  الفن  كبت  ضد  املقاومة  خاص 

الرفض  التقليدية . وينقلب يوهان لوثر رشودر ضد  الجاملية 

العام الذي ينسحب من تحدي األفعال عن طريق النفور من 

. فالطقوس يف املرسح املعارص ومامرسة  الديني  املستنري من 

عرب  ترويضه  حدود  عند  االنسان  امكانيات  تستجوب  األداء 

الحضارة . وأن الفنان – والسيام املؤدي الهاميش – ال ميكن أن 

نوافذ
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[[
العدوانية واملسئولية :

من الواضح أن األداء املتمركز حول الجسم والشخص هو غالبا 

مجال املرأة . ومن بني الفنانات املشهورات راشيل روزنتال و 

أصبح  وقد   . أندرسون  ولوري  جوناس  وجوان  كاروليشينامن 

للمثل  اجتامعيا  باعتباره شاشة عرض مشفرة  األنثوي  الجسم 

خاصا  موضوعا  أصبح  واالهانات   واألمنيات  والرغبات  العليا 

 , للنساء  املشفرة  الذكور  صور  جعل  قد  النسوي  النقد  ألن 

مام  كبنيات  معروفة  متزايد  بشكل  الجنسية  الهوية  وكذلك 

علينا  ويجب   . الذكورية  النظرة  توقعات  حول  الوعي  رفع 

 Kitchen املطبخ  ضغوط   “ مثل  بعروض  هنا  نستشهد  أن 

بدأت حياتها كرسامة  التي  بيكر  بويب  قدمته  الذي   ”Shoves

. ودعت بانتظام أكرث من عرشين متفرجا اىل مطبخها الخاص 

)أو اىل مطابخ الضيوف حول العامل( وهناك عن قرب , قدمت 

املطبخ  يف  النساء  استعباد  حول  متصاعدا  رسياليا  مونولوجا 

مادية عيل  أفعالها من خالل عالمة  فعل من  لكل  بالنسبة   (

الجسد  لحقيقة  يكون   , األخرى  العروض  ويف   .  ) جسدها 

 . األخرى  املوضوعات  كل  فوق  األسبقية  لالنقراض  املعرضة 

وعندما قدمت ماريانا ابراموفيتش نفسها اىل الزوار واشرتطت 

بأنه مسموح لها بفعل أي يشء , يجب أن يحول االدراك اىل 

العدوان  برز   , املذكور  األداء  هذا  يف   . مسئولية  ذات  تجربة 

الذين سمحوا ألنفسهم  الزوار  الصارخ عيل السطح بني بعض 

باالستفزاز لغياب الحدود , بحيث كان البد من ايقاف العرض 

ثم  الفنانة  فرقة  عيل  محشوا  مسدسا  أحدهم  اشهر  عندما 

وجهه اليها . وهنا الخطر واألمل هام نتيجة السلبية املتعمدة , 

فكل يشء مفهوم ألنه مرتوك لسلوك الزوار . 

اىل  والسبعينيات  الستينيات  يف  األداء  فناين  سعى  وقد       

األمل  تجربة  خالل  من  اجتامعيا  القمعية  املعايري  انتهاك 

اذ   , النار«  اطالق   « بوردين  كريس  عرض  ففي   . والخطر 

الحقيقي  الخطر  وحتى  وحتى  واألمل  النفس  ايذاء  خطر  جاء 

ولكن  آخر  شخص  ارتكبه  الذي  الفعل  خالل  من  حياته  عيل 

التنبؤ جزء من  كان   , أيضا  . وهنا  نفسه  بوردين  مببادرة من 

كلتا  يف  الضحية  دور  ويتضح   . سيطرتنا  حدود  ويف  اللعبة 

الحالتني ولكنه ميتد من ارادة ذاتية مستقلة . ورغم ذلك فان 

نفسها مرشوطة  الشخصية  االردة  أن  ندرك  عندما  يحدث  ما 

توجد  أن  وميكن   . االجتامعية  البنيات  ونتيجة  وانها ضحية   ,

درجة جديدة من الغرابة يف أعامل أورالنالتي تقوم عملياتها 

جبني   ( الغربية  الثقافة  ملثاليات  وفقا  العلنية  التجميلية 

وتشويه  تجميل  عيل   ) ذلك  اىل  وما  نفرتيتي  وأنف  موناليزا 

 . , وبالتايل تسحب أي هوية طبيعية  جسمها والسيام وجهها 

لبس  التي ال  الفردية  التعبري عن  تقليدي  يعد بشكل  فالوجه 

فيها , وهنا , باملقارنة , يتغري باستمرار عيل مدار عدة سنوات 

ولكن   , مسبوقة  غري  هوية  باعتباره  ليس  بدقة  يعرض  ثم 

أن  يبدو  وهنا   . لالرادة  الشخيص  والقرار   , لالختيار  كنتيجة 

املذكورين  املؤدين  تضحية  مع  باملقارنة  تزداد  الذاتية  االرادة 

جديدة  مشكلة  تظهر  الوقت  نفس  يف  ولكن   . بأنفسهم  آنفا 

عمل  فيظهر   . التمثيل  ومناذج  الجامل  ومثاليات   , الثقافية 

الشخيص  الجسد  ألسلوب  الذاتية  االرادة  وهو   , أورالن 

املستوحى من الفن , تشويها لبلوغ الجامل , وتجسيدا مخيفا 

بل   , الشخصية  الذات  تحول  فقط  ليس  وهو  التحول,  لعدم 

مؤكد  غري  املسئولية  تركيز  ويضبح   . االنسان  صورة  تحول 

عروضها  جعل  تجنبت  أورالن  أن  والسيام  تطاق  ال  بدرجة 

النقد  مثل   ( األيدلوجي  النقد  أطروحات  مبساعدة  مقبولة 

النسوي للطاقة التجميلية( . 

األداء الحايل : 

األولية  االمياءة  تكون  مدى  أي  أورليخجومربيتشاىل  أوضح 

من   , يتطور   , تتخلص من جسدها طواعية  الذات  أن  ومبا   .

للواقع  يستسلم  وال   , الذات  يريد  الذي  الفرد  تأليه   , ناحية 

وتؤكد   . املثال  الجسدي عيل سبيل  , يف مظهره  املحدد سلفا 

مينحنا  وهذا   , نفسها  اختيار  اىل  املطلق  حريتها  ميل  أورالن 

اعتبار  يلزم  الخيارات حيث ال  املجتمع متعدد  ملحة ملستقبل 

الفرد  عيل  يجب  ولكن  طبيعي  بشكل  معطى  أنه  يشء  أي 

 , ذلك  ورغم   . واملسئولية  االختيار  عبء  يتحمل  أ  أيضا 

تكشف عروض أورالن , من الناحية األخرى , بوضوح مخيف 

قد   – قوتها وشجاعتها  أقىص  أنها يف  يبدو  االرادة –حيث  أن 

باملعايري  اذ تظهر نفسها وكأنها مرشوطة كلية   : تنازلت فعال 
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األشكال  من  مساحة  أخذت  أنها  يبدو  التي  الحضور  لتقديم 

مع  تكويننا  عن  املسئولة  هي  التمثيل   وطقوس  واألنواع 

مسألة  فانها   , لحجته  وطبقا   . حقيقي(  كحدث   ( الرياضة 

كانت  وقد   . ملسها  نستطيع  ليك  املتناول  يف  األشياء  تحرك 

اعادة صياغة مقوالت بنيامني القائلة بأن رغبة الجامهري التي 

الترشيح من  الغاء  األساس يف  كانت  األشياء  لتقريب  تقهر  ال 

يعتمد  مل   , الحضور  تقديم  لهرمنيوطيقا  وبالنسبة   . الفنون 

جومربيتش اال عيل القربان املقدس حيث يكون الخبز والنبيد 

الحقيقي هو فعل  الوجود  املسيح ودمه ولكن  رمزين لجسد 

انه منودج الحضور  الفرقة وليس شيئا محددابل هو الجوهر, 

االحتفال  طقوس  يف  الجامعة  ايل  وينضم  نفسه  يشري  الدي 

بخشبة  الريايض  الحدث  جومربيتش  يقارن  املعنى  .وبهدا 

التوجه  ليس  هذا   , هنا  مثل  :هنا  الوسيط  العرص  مرسح 

وفقا  الحديث  املرسح  عكس  .وعىل  املطلوب  الهرمنيوطيقي 

لجومربيتش , ال يتظاهر املمثلون عيل خشبة املرسح أنهم ال 

يالحظون بل يتفاعلون معه. 

     ان األطروحة القائلة بأننا نتعامل يف الرياضة مع ظاهرة 

وفقا  تعمل  ال  التي   , الثقافية  الطفرة  لتطور  كأعراض  األداء 

منطقية  تبدو  الهومنيوطيقي,  والتفسري  التمثيل  لسجالت 

لألحداث  املتزايدة  األهمية  حالة  أن  الواقع  يف  تبدو  فهي   .

الثقافة  داخل  أكرب  تحول  من  جزء  تكون  رمبا  الرياضية 

للعرض  الثقافية  الظاهرة  أهمية  تكتسب  والتي   , املعارصة 

آخر  سؤال  فانه  ذلك  ومع   .  ) التمثيل  أو  التقليد  )وليس 

واملكسب  )اللحظيني(  والهزمية  للنرص  الواقعي  ابعد  اذا  ما   ,

والخسارة , ال مينع ظهور الحضور , بحيث ال تزال الرياضة يف 

النهاية مختلفة عن الطقوس املرسحية – وهو سؤال ال ميكن 

مناقشته باستفاضة هنا . عيل أية حال , فان التنفيذ الساذج 

وتقديم   , التفاعيل  واألداء  السحري  لالحتفال  التجديفي  أو 

يفرس  اذ   . الدراما  بعد  ما  ملرسح  مضيئة  فكرة  هو  الحضور 

والطقسية  االحتفالية  وامليول   , الحضور  عيل  األخري  ارصار 

يف  الشائعة  الطقوس  مع  املساواة  قدم  عيل  لوضعه  وامليل 

هذا  مثل  أن  جومربيتش  يتجاهل  ومل   . الثقافات  من  كثري 

باملعنى  يتحقق  أو   , »هناك«  يكون  أن  يستحيل  الحضور 

املشتاق  اليشء  شخصية  دامئا  يستعيد  وأنه   , للكلمة  الكامل 

اليه واملشار اليه والذي يختفي دامئا عندما يدخل يف التجربة 

غري  املرجعية  عن  شيللر  فكرة  اىل  يرجع  كام   . املنعكسة 

الساذجة ولكنها عاطفية ليك نتأملها كميالد للحضور, والقدوم 

واملجيء , انه مجرد حضور ميكن تخيله . 

     يف نفس الوقت املهم يف املرسح ليس فقط الرؤية الثاقبة 

, ولكن أيضا يف خاصية  الصيغة االفرتاضية للحضور املجرد  يف 

املتبادل  التحدي  أعني  أخالقيا   التحديد  يف  املفرطة  الحضور 

هناك  عندئذ  )ديدرو(  املمثل  يف  مفارقة  هناك  كانت  واذا   .

التي  الصوت واالمياءة  . فهناك  املفارقة يف حضوره  املزيد من 

يقدمها لنا – ولكن ليس انبثاق من ذلك اململ املوجود هناك 

الجملية  الزمانية  تحدد  مدى  أي  اىل  الحايل  نظرنا  نطاق 

االغريق  وجود  بوهر  ويذكر   . حرصيا  الحداثة  لالستيعاب 

الخوف  استيعاب  ويتأمل   , الجديدة  الخوف  وجامليات 

باعتباره بنية جاملية تحدث يف مختلف أطوار األدب األورويب 

النهضة  الخامس  عرص  القرن  يف  أثينا  ويعترب   , الفن  وتاريخ 

املتأخر  ويعترب القرن الخامس يف أثينا وعرص النهضة املتأخر 

وعرص القرن العرشين أرضا خصبة لنمو ظاهرة الخوف ) التي 

مل تتأسس تاريخيا بل تأسست جامليا ( . 

     وعند هذه النقطة , رغم ذلك , من املالئم أن نربط فكرة 

ان قدر رأس  نقول  أن  فيمكننا   . ننوعها  باملرسح وأن  بوهرر 

املخيف  بحقيقة  يرتبط  أن خزفها  . يف حني  ترى  أنها  امليدوزا 

بالضبط  السبب  ولهذا   . االطالق  عىل  تسميته  ميكن  ال  الذي 

أن  يجب  الخوف  موضوع  فان  و  اللوحة  ملنطق  وطبقا   ,

والنظرة   . بال مالمح  . فهو  للتمثيل  القابل  العامل  يبقى خارج 

من  ولكنها   , تنظر  ال  اللوحة  يف  املقطوع  للرأس  املرسومة 

 , امليتة بدقة  منطق الصورة املرسومة تعرب عن نظرة امليدوزا 

أي أنها ال ترى . أن موت النظرة وخوائها هو اليشء املخيف 

الفن واملرسح  نظريات  األسايس يف  الدافع  , يدخل  وبالتايل   .

ضمن سياقنا : فكرة الصدمة ) عند بنيامني ( وفكرة املفاجأة 

 , أدورنو(  عند   ( للهجوم  التعرض  وفكرة   , بوهرر(  عند   (

 ( الرضوري لالدرك  , وفكرة  ايررشيكني(  ) عند  الرعب  وفكرة 

, وفكرة أول  , وفكرة الخوف ) عند رشيكني(  عند بريخت ( 

بعدم حدوث  التهديد  , وفكرة   ) ) عند موللر  للجديد  ظهور 

 , الدرامية  . فكل األشكال املرسحية غري   ) ليوتار  ) عند  يشء 

التي تنقل نوعا من التأمل الفارغ واألشكال املرعبة والخارقة 

ألداء األمل يشكل متطرف تظهر التفسري النفيس للخوف الذي 

عند  مهام  ليس  فعال  وهذا   ( كاف  غري  وجود  تجربة  يشكل 

باعتباره  الخوف  يف  نفكر  أن  علينا  وهناك   .  ) أيضا  بوهرر 

بعد  يف   , ذلك  ورغم   . للتمثيل  قابلة  حالة  أو  بيشء  محفزا 

تكون  التي  الصدمة  بنية  نالحظ  أن  يجب  املرسح  جامليات 

عن  الناجم  الخوف  ليس   – اليشء  عن  مستقلة  عيل  اثارتها 

 . التعبري  ان جاز  الخوف نفسه  أو حدث بل خوف من  قصة 

وميكن توضيح ذلك من تجربة الشعور بالدهشة عندما ندرك 

ال   – يشء  تذكر  ميكننا  ال  عندما  أو  ما  شيئا  نفقد  أننا  فجأة 

يكننا قول ماذا – وهذا عدم امتالك أو جهل يدخل فجأة اىل 

الوعي كتجربة للفراغ – اشارة ال ميكننا تفسريها ولكنها تؤثر 

فينا مع ذلك  . فالحارض الذي يعترب بهذه الطريقة معلقا أو 

وتحدث   . فقدانه  أو  يشء  ضياع  تجربة  هو   , للتعليق  قابل 

تجربة الفقدان هذا عند خط الزمن . وبعكس شكوك النزعة 

أن  ميكن  املرسح  الدهشة  جامليات  تجربة  فان   , الجاملية 

نفسه  يوجه  فاألداء   . املسئولية  لجامليات  آخرا  اسام  تكون 

الرتكيبة  الدراك  الشخصية  مسئوليتي   : ملشاركتي  أساسا 

يصبح  مل  ملا  مفتوحا  انتباهي  يظل  وأن  ؛  للحدث  الذهنية 

؛  حويل  يحدث  فيام  باملشاركة  واحسايس   , للفهم  موضوعا 

املوقف  خالل  من  ناتج  كعنرص  بل   , حقيقته  غزارة  ومن   ,

املركب للمرسح ككل , وكموقف ال ميكن اختصاره يف مجمله 

عن  مختلف  نوع  ولكنه  الواضح  الحضور  هو  نواجهه  فام   .

معامرية  قطعة  وحضور  الصوت  انه حضور   , الصورة  حضور 

يكن  مل  لو  حتى   – ذواتنا  اىل  يشري  فعال حضور مشرتك  انه   .

معطى  الحضور  كان  اذا  ما  واضحا  يعد  مل  وبالتايل   . متعمدا 

لنا , أم أننا انتجناه نحن املتفرجني يف املقام األول . ان حضور 

بل   , موضوعيا  حضورا  أو   , اليشء  حضور  مثل  ليس  املمثل 

للمتفرج  منه  مفر  ال  الذي  الضمني  باملعنى  مشرتكا  حضورا 

الحالة  هو  املمثل  حضور   – للمرسح  الجاملية  فالتجربة   .

النموذجية هنا ألن وجود االنسان الحي يحتوي عيل الغموض 

الجاملية مبا هي كذلك – هي  بالحدود  املتعلقة  وااللتباسات 

بأثر رجعي  تحدث  األخرية  االنعكاس. وهذه  فقط يف طريقة 

ولن يكون لها دافع حتى لوال التجربة السابقة للحدث املتأمل 

أو املنعكس , والذي بهذا املعنى , له صفة الصدمة . وتعرف 

املواجهة  اوال    : الثانوية  القطبية  الجاملية هذه  التجارب  كل 

مع وجود مفاجئ ومن حيث املبدأ هذا الجانب من التمزق ) 

أو ما ورائه( ومضاعفة االنعكاس , من ثم تجهيز هذه الخربة 

 .

     وتؤكد جامليات الخوف عند كارل هاينز بوهرر فائدتها 

وتلك  األداء  معه  يتعامل  الذي  بالحضور  يتعلق  يشء  أي  يف 

 . الدرامي  املرسح  منوذج  عن  تتخىل  التي  املرسحية  األشكال 

 . التاريخي  الزمن  مجازيا  بأنه  الجاميل  الزمن  ترجمة  يتم  وال 

الزمن  أحداث  اىل  الجاميل ال يشري  الزمن  الوجود يف  فالحدث 

باعتباره   – نفسه  لألداء  محددة  زمانية  نعتربه  وما   . الفعيل 

الصدمة  ليس هو صورة   – يتم متثيله  الذي  الزمن  مميزا عن 

, فاننا نكتشف سؤال  والخوف عند بوهرر . بل عيل العكس 

أن  بنا  يجدر  وهنا   . املرسح  جامليات  يف  كعنرص  الخوف 

 “ كارافاجيو  لوحة  وبتأمل   . للخوف  بوهرر  رشح  ايل  ننظر 

امليدوزا” باعتبارها مثال , فانه يرشح لنا أن جامليات الخوف 

تختلف عن الخوف الحقيقي من خالل األسلوبية التي تحول 

التطابق املتخيل هو  , فان  . وبالتايل  الخوف اىل شكل زخريف 

فوجه   . بكثري  أهم  الثانية  والخاصية   . فقط  يحدث  الذي 

هي  أن  يبدو  ولكن  نفسه  للخوف  اهانة  ليس  امليدوزا  هذه 

جاز  ان   , األسطوري  مصريها  وهو   ( مخيفا  شيئا  ترى  نفسها 

التعبري( . فاالرتعاش يف ذاته , واملظهر الجاميل موجودان فيام 

فعال  مخيفا  شيئا  ميثل  ال  فهو   . التجريبي  الخوف  متثيل  وراء 

أو  التفسري  الحايل  املظهر  يستدعي  ال    , جاملية  وكحقيقة   .

البحث أو التفسري الرتاجيدي للخوف ) مثال ( , بل انه التجربة 

الذي  اللوحة مير بادراك الخوف  التمثيلية للخوف . ومشاهد 

تطرحه الصورة . ويستنتج بوهرر من هذا النموذج خصائص 

املكونة  العنارص  يعتربها  التي   , الغموض  وخصائص  الكثافة 

للتجربة الجاملية , والتي ميكن وصفها بدورها بصيغ مساوية 

» للظهور املفاجيء” و” االستيعاب الذايت االشارة » . وخارج 
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ووعيي باشكالية فعل الفرجة نفسه . 

     املرسح بعد الدرامي هو مرسح الحارض , واعادة صياغة 

الحضور يف كلمة الحارض , يف اشارة اىل مفهوم بوهرر » زمن 

النهاية أن نفهمه كعملية وكفعل  الحارض املطلق« , يعني يف 

الرتكيبة  مبعني  ادراك  موضوع  وال  مادة  وال  شيئا  ليس  فهو   .

الحضور  فهم  مع  ونتعامل   . والفهم  بالتخيل  تتأثر  التي 

املعريف  التصنيف  عيل  االعتامد  مبعنى   , يحث  شيئا  باعتباره 

الحارض   « صيغة  تتناسب  وال   . الجاميل  املجال  عن  كتمييز 

الجاميل  تعترب  التي  املفاهيم  املطلق » عند بوهرر مع جميع 

فالفن   . آخر  لواقع  ممثال  أم  استعارة  أو  واسطة  أو  وسيطا 

املطلق  أو  االلهي  أو  االنساين  أو   , للحقيقي  واسطة  ليس 

جورج  قصده  الذي  باملعنى  الحقيقي  الحضور  ليس  والفن   .

شتايرن . وبدال من ذلك ,  يتم انشاء اآلخر الذي هو خال متاما 

ولكن   , كمخمس جاميل  وليس  اللحظة  املحتوى يف هذه  من 

 . الفني  العمل  حضور  يف  نوعه  من  فريدا  تجسيدا  باعتباره 

الظواهر  هذه  مبثل  الخاصة  املتغريات  هذه  استنتاج  وميكن 

منهجيا ولكن ال ميكن تحليلها وترشيحها اال يف أشكالها املادية 

اختفاء  باعتباره  ولكن   , موحدة  نقطة  ليس  الحارض  وهذا   .

نفسه  الوقت  ويف  انتقال  بالفعل  هو   , النقطة  لهذه  دائم 

صور املذهب الطبيعي . سوف يأيت يشء جديد , ولرندد معا 

كلامت بريخت : 

                هذا التافه السطحي املجنون بالحداثة 

                الذي لن يرتدي نعليه أبدا 

                ولن يقرأ كتبه لنهايتها 

                وهذه هي القفزة الطبيعية

                املرحة لهذا العامل 

             وحتى لو مل تكن شيئا جديدا 

             فانها أفضل من كل يشء قديم 

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

كتاب  من  الثالث  الفصل  يمثل  المقال  هذا 
الدرامي  بعد  المسرح   « ليمان  سزي  هانز 
صدر  الذي   ”Postdramatic theater

.2006 عام  روتليدج  عن 
يف  املؤلف  لنفس  مقاالت  عدة  تقديم  مرسحنا  ملجلة  سبق 

أعدادها السابقة تضمنت تعريفا مخترص لهذا املنظر املرسحي 

األملاين الكبري . 

هو  بالرضورة  فالحارض   . واملستقبل  املايض  بني  انقطاع  فرتة 

اآلن  يفرغ  الذي  الحدث  يهب  انه   . للحضور  وانزالق  تعرية 

وهذا الفراغ نفسه يجعل الذاكرة والتوقع يومضان . فال ميكن 

ادراك الحارض مفاهيميا ولكن ميكن فهمه فقط كانقسام ذايت 

يتعلق  انه   . لآلنية  الجديدة  الشظايا  داخل  يف  لآلنية  دائم 

يتم  ما  غالبا  التي  املرسحية  بالحياة  ارتباطه  من  أكرث  باملوت 

املرسح  وخصوصية   « موللر  هايرن  يقرر  وكام   . استحضارها 

الشخص  بل حضور  الحي  املمثل  بالضبط حضور  ليست هي 

فان   , الدرامي  بعد  . ويف املرسح  الذي ميوت بشكل محتمل 

الحضور بهذا املعنى الغائم السائل – والذي يدخل التجربة يف 

نفس الوقت باعتبارها انتهت , وباعتبارها غياب , وباعتبارها 

مغادرة بالفعل – يلغي التمثيل . 

 ورمبا يف النهاية سوف يكون املرسح بعد الدرامي هو اللحظة 

كل  عيل  التمثيل  ماوراء  اكتشاف  فيها  يحدث  أن  ميكن  التي 

مرسح  عيل  الدرامي  بعد  املرسح  ينفتح  ورمبا   . املستويات 

جديد تأيت معه التجليات الدرامية من جديد , بعد أن انفصل 

الرسدية  األشكال  هو  الجرس  يكون  ورمبا   . الدراما  عن  املرس 

الحاجة  , وليس  القدمية  للقصص  والبسيط  التافه  والتخصيص 

تخمة  من  للهروب  والزائفة  الواعية  األسلوبية  العودة  اىل 
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منها  تونس،  زارت  املرصية  املرسحية  الفرق  بعض  أن  علمنا 

وفرقة  أبيض،  جورج  وفرقة  حجازي،  سالمة  الشيخ  فرقة 

فرقة  مثل  زارتها  أخرى  فرق  عن  وسنقرأ  وهبي!  يوسف 

يستقبل  مل  ذلك  ورغم  إلخ،   .. القومية  والفرقة  الريحاين 

رشدي«!  »فاطمة  فرقة  استقبلوا  مثلام  فرقة  أي  التونسيون 

وأستطيع أن أقول إن الفرقة املرسحية املرصية الوحيدة، التي 

التاريخ  كانت فرقة فاطمة رشدي، وأن  بتونس  اسمها  ارتبط 

لسنوات  وتونس  رشدي  فاطمة  بني  يربط  سيظل  املرسحي 

العمر  رحلة  أعّدها  والتي  األوىل،  رحلتها  بسبب  طويلة، 

بالنسبة لفاطمة رشدي!

وكان  مرة،  1932 ألول  إبريل  يف  تونس  رشدي  فاطمة  زارت 

بعدة  حدوثها  قبل  هذه  زيارتها  ينتظر  التونيس  الشعب 

مراسلها  من  رسالة  يناير  يف  نرشت  »الصباح«  فمجلة  أشهر! 

يف  التمثيل  »هواة  عنوانها  املرساوي«  »محمد  تونس  يف 

كاد  »ما  فيها:  قال  رشدي«،  فاطمة  بفرقة  يرحبون  تونس 

السيدة  عزم  نبأ  »الصباح«  يف  يقرأون  والفن  التمثيل  هواة 

بعض  فرقتها  وإحياء  هناك،  إىل  الرحيل  عىل  رشدي  فاطمة 

الحفالت التمثيلية حتى ابتهج أهايل تونس وغمرهم الرسور 

التمثيلية  الفنية  النهضة  إليه  إذ سيشهدون مبلغ ما وصلت 

فاطمة  إىل  تحياتهم  بتقديم  يبادرون  والتونسيون  مرص.  يف 

رشدي واألستاذ عزيز عيد وجميع أفراد الفرقة عىل صفحات 

حضور  ويرتقبون  ترحيب  أعظم  مبقدمها  ويرحبون  الصباح 

الجميع بفارغ الصرب«.

»فخر  عنوان  تحت  فرباير،  يف  فقالت  »املقطم«  جريدة  أما 

دعوات  »تتواىل  تونس«:  يف  املرصية  التمثيلية  الفرق 

إلحياء  إليهم  للرحيل  رشدي  فاطمة  فرقة  عىل  التونسيني 

تلك  ونزواًل عىل  الشيقة.  رواياتها  الحفالت هناك من  بعض 

للسفر  أفندي يوسف«  السيدة فاطمة »عيل  الرغبة أوفدت 

املسارح  أصحاب  مع  لالتفاق  الشقيقة  األقطار  تلك  إىل 

الفرقة  أن  بنا  اتصل  وقد  الجاري.   9 يوم  القاهرة  وسيربح 

أدخل إليها عنرص جديد وهو الغناء والطرب ترويحاً للنفس، 

وإننا آلملون أن تكون فاطمة وفرقتها فخر مرص كام كانت 

وزارة  رصحت  حتى  والعراق  وفلسطني  سورية  يف  فخرها 

املعارف املرصية وجاهرت برأيها رسمياً فأرسلت إىل السيدة 

فاطمة شكرها وثناءها وإعجابها«.

نرشت   – تونس  إىل  الفرقة  سفر  وقبل   – مارس  أواخر  ويف 

عليها  املتفق  الفرقة  استقبال  ترتيبات  الهول«  »أبو  جريدة 

يف تونس، وهي: أن أعضاء 35 هيئة فنية وعلمية يف تونس 

عىل  وفرقتها  رشدي  فاطمة  السيدة  استقبال  اعتزموا  قد 

البواخر  رشكة  مع  اتفقت  الهيئات  هذه  وأن  الباخرة،  ظهر 

حيث  الباخرة،  ظهر  عىل  األوىل  االستقبال  حفلة  تقام  أن 

من  الرتحيب  خطب  إلقاء  يف  الهيئات  هذه  مندوبو  يتبارى 

عباراتهم  عىل  رشدي  فاطمة  السيدة  وترد  شعر،  ومن  النرث 

بكلمة تشكر لهم فيها عواطفهم الرقيقة واستقبالهم الرائع. 

تونس  يف  املليك  القرص  إىل  ذلك  بعد  الفرقة  أعضاء  ويقصد 

تقام  املساء  ويف  الترشيفات.  سجل  يف  أسامءهم  فيقيدوا 

الدولة  وزراء  يحرضها  تونس،  باي  رساي  يف  األوىل  الحفلة 

الرسمية،  مبالبسهم  املفوضني  الدول  وسفراء  املوظفني  وكبار 

وكبار  العام  الفرنيس  واملفوض  تونس  باي  جاللة  ويرشفها 

القبائل.  وزعامء  العشائر  ورؤساء  والقضاء  الجيش  رجال 

شكر  كلمة  الحفلة  هذه  يف  رشدي  فاطمة  السيدة  وتلقي 

سيد عيل إسامعيل

)8( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

رشدي فاطمة  للفنانة  العمر  رحلة 

نوافذ

1914 عام  تونس  في  جالسًا  يمثل  حجازي  سالمة 
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[[30 نوافذ

وثناء«.

قبل  الصحف  يف  واملنشور  املرسوم  التخطيط  هو  هذا 

أما بعد وصولها، فقد نرشت مجلة  الفرقة إىل تونس!  وصول 

»الكواكب« رسالة من مدير الفرقة اإلداري »إبراهيم يونس«، 

»وصلنا  فيها:  قال  فعلياً،  تم  الذي  االستقبال  وصف  وفيها 

تحياتهم  يهدونكم  والكل  جيدة  بصحة  جميعاً  ونحن  تونس 

باهراً  عظياًم  فكان  استقبالنا  أما  فاطمة.  السيدة  وخصوصاً 

آالف  امليناء  رصيف  عىل  احتشد  فقد  مثيل،  له  يسبق  مل 

البحر  عرض  إىل  باملوسيقى  القوارب  خرجت  كام  الخلق  من 

إىل  الوصول  ساعة  ويف  السفينة.  ترسو  أن  قبل  الستقبالنا 

التو  يف  إحداهام  بدأت  موسيقيتني  فرقتني  وجدنا  الرصيف 

الوطني  بالسالم  أعقبته  ثم  املحبوب،  املرصي  السالم  تعزف 

شق  هتافاً  تهتف  الجامهري  وظلت  الباي«،  »مارش  لتونس 

الباخرة  سلم  عىل  أقدامنا  نضع  أن  وقبل  السامء.  عنان 

نواب  من  مؤلفة  وكانت  االستقبال،  هيئة  إلينا  صعدت 

كلامت  بعضهم  ألقى  الذين  ورجال صحافتها  وأعيانها  تونس 

حيث  الباخرة  غادرنا  ذلك  وبعد  للمقام.  املناسبة  الرتحيب 

وجدنا رتاًل كبرياً من السيارات أوصلتنا إىل فندق »ماجستيك« 

أثر  ظهر  وقد  الزاخر.  كالبحر  تتدفق  الجامهري  كانت  حيث 

إبريل   15 يوم  بدأناها  التي  التمثيلية  الحفالت  يف  نجاحنا 

من  أقفلت  التياترو  أبواب  فإن  كليوباترا«  »مرصع  برواية 

أماكن  غصت  أن  بعد  العام  الشارع  به  امتأل  الذي  الزحام 

فال تسل عن  نهاراً  أما   ...... التياترو ومل يبق منها يشء خال 

يف  تلح  وكلها  املختلفة  واألندية  الجمعيات  متثل  التي  الوفود 

الوقت  أين  ولكن  لنا.  تكريم  لحفالت  أوقات  تحديد  رضورة 

أقول لك بأننا لقينا يف األقطار  الكايف لكل هذا؟ ....... وأخرياً 

التونسية ما مل نكن نتصوره من حفاوة وإقبال«.

تونس،  يف  »الصباح«  مجلة  مراسل   - املرساوي«  »محمد  أما 

ابريل  يوم 13  انبلج صباح  أيضاً: عندما  االستقبال  فقال عن 

بالوفود  غاصاً  تونس  مرىس  رصيف  كان  حتى   1932 سنة 

السابعة صباحاً، وجميعهم من أعيان  الساعة  املتجمهرة منذ 

كونت  خاصة  استقبال  لجنة  إرشاف  تحت  تونس  وأدباء 

مبالبسها  اإلسالمية  املوسيقى  فرقة  الستقبالها  لذلك وحرضت 

واألدبية  التمثيلية  الجمعيات  مديرو  حرض  كام  الرسمية، 

حاملني باقات الزهور مع أسامء مقدميها. وما كادت الباخرة 

عن  تتبادل  التحية  بدأت  حتى  وربع   9 الساعة  يف  تظهر 

منهم  الكثريون  وركب  واملستقبلني،  الفرقة  أفراد  بني  ُبعد 

الهتاف  وتعاىل  البحر،  عرض  يف  الفرقة  الستقبال  الزوارق 

رست  حتي  هكذا  وظل  املتواصل،  الحاد  التصفيق  ودوى 

عن  عددها  يقل  وال  املتجمهرة،  الوفود  وأقبلت  الباخرة 

املرصي  الوطني  بالسالم  املوسيقي  وصدحت  نسمة.  األلف 

الوطني  فالسالم  التونيس،  الوطني  السالم  عزفت  ثم  أواًل، 

اللتقاط  يتسابقون  وأخذو  املصورون  أحتشد  وقد  الفرنيس. 

ذلك  من  متكنوا  وقد  الباخرة.  ظهر  عىل  وهم  للفرقة،  صور 

الصحفيني  من  لفيف  وصعد  الشديد.  االزدحام  من  بالرغم 

يف  األوىل  الدرجة  صالون  إىل  املستقبلني  واألعيان  واألدباء 

الباخرة حيث قدموا إىل السيدة فاطمة رشدي باقات األزهار، 

التعارف بني الصحفيني والفرقة  فتقبلتها شاكرة. وبعد أن تم 

أنشد الشاعر العرصي السيد »محمود أبو رقيبة« أبياتاً عامرة 

بالرتحيب. ثم استقل أفراد الفرقة السيارات التي أعدتها لجنة 

مرسحية »مجنون ليىل«. وأمام اإلقبال الكبري عىل مرسحيات 

ستني  أصبح  »الفوتيه«  فثمن  التذاكر،  أسعار  ارتفعت  الفرقة 

قرشاً بداًل من 22 قرشاً. 

وذكرت مجلة »الصباح« - يف مايو 1932 عن طريق مراسلها 

الفرقة  مهمة حول زيارة  أموراً   - املرساوي«  التونيس »محمد 

إبريل، عندما  وعروضها يف تونس، منها ما حدث يف يوم 18 

»موىس«  مللعب  فرقتها  أعضاء  وكبار  رشدي  فاطمة  ُدعيت 

الوطنيني  الفريقني  بني  القدم  كرة  مسابقة  لتفتتح  الريايض 

كأس  عىل  البنزريت«  الريايض  و»النادي  الريايض«  »الرتجي 

مليدان  رشدي  فاطمة  السيدة  فنزلت  إخوان«.  عامر  »ابن 

والتصفيق،  الشديد  الهتاف  بني  صدقي  زينب  مع  اللعب 

الرضبة األويل، ثم جلست عىل  الكرة  اللعب برضب  ففتحت 

فاطمة  السيدة  نزلت  وقد  الزاخرة،  الجموع  بني  االستقبال 

والسيدة  ]ابنتهام[،  عيد  وعزيزة  عيد  عزيز  واألستاذ  رشدي 

يف  أوتيل  أفخم  وهو  املاجستيك،  أوتيل  يف  صدقي  زينب 

جميل،  منزل  يف  نزلوا  فقد  الفرقة  أعضاء  باقي  أما  املدينة. 

وهو جديد البناء ال يقل عن أحسن أوتيالت أوربا.

المسرحية العروض 
بعرض  تونس  يف  البلدية  مرسح  عىل  عروضها  الفرقة  بدأت 

الجامهريي،  اإلقبال  وأمام  كليوباترا«.  »مرصع  مرسحية 

»ماتنيه  الواحد  اليوم  يف  مرسحيتني  عرض  يف  الفرقة  بدأت 

»غادة  مرسحيتي  الثاين  اليوم  يف  عرضت  لذلك  وسواريه«! 

عرضت  الثالث  اليوم  ويف  الصغري«،  و»النرس  الكاميليا« 

وكانت  ليىل«،  و»مجنون  إمييل«  من  بالك  »خيل  مرسحيتي 

إىل  الفرقة  انتقلت  ثم  العدد«.  »كاملة  الحفالت  جميع 

مرسحية  مع  املرسحيات  هذه  بعض  لعرض  »سوسة«  مدينة 

»السلطان عبد الحميد« يف يومي 21 و22، وتكررت العروض 

مدينة  يف  وكذلك   ،24  ،23 يومي  »صفاقس«  مدينة  يف 

»بنزرت« يومي 26 و27.

رسائل،  عدة  املرصية  واملجالت  الصحف  مراسلو  وأرسل 

قبل  الجمهور  كلمة عىل  ألقت  رشدي  فاطمة  أن  منها  عرفنا 

عرضها األول، قالت فيها: »شكراً لكم يا أهل تونس عىل هذا 

فارقت  ما  والله  وأين  به،  قابلتموين  الذي  والرسور  التشجيع 

السفر  مشاق  وتحملنا  والفؤاد،  الضلوع  بني  ُحبها  التي  مرص 

وكان  واديكم،  إىل  النيل  وادي  ففارقت  الغربة،  وصعاب 

الفن  نرش  هي  األويل  وغايتي  عليكم،  الله  بعد  اعتامدي 

القطران  فليحيى  تونس.  أخت  ملرص  خدمة  بينكم  املرصي 

الرشقيان الشقيقان تونس مرص«.

وإن كانت الصحف اهتمت بأدوار فاطمة رشدي يف عروضها 

»زينب  بتمثيل  أشادت  نفسه  الوقت  يف  أنها  إال  املرسحية، 

صدقي« يف دور مرجريت، و»حسني رياض« يف دور أرمان يف 

مرسحية »غادة الكاميليا«، و»عزيز عيد« يف دور املجنون يف 

تونس إلى  عيد  وعزيز  رشدي  فاطمة  وصول 
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من  الرياحني  باقات  إليها  أهديت  أن  بعد  مخصوص  مقعد 

الفريقان  أمامها  ولعب  والشكر،  بالرسور  فتقبلتها  الرياضيني 

بانتظام ريايض وفن دقيق بعد أن أخذت عدة صور.

الحميد«  عبد  »السلطان  مرسحية  عرضت  مساء   19 يوم  ويف 

املعظم،  امللك  بيت  أعضاء  من  األمراء  السمو  أصحاب  بحضور 

وقد  التونسيني.  ورساة  وعسكريني  مدنيني  من  املوظفني  وكبار 

الفصول  بني  الغنائية  مبقطوعاته  فوزي«  »سيد  الحضور  أطرب 

بالك  »خيل  مرسحية  أما  الدبس«.  »محمد  بيانو  نغامت  عىل 

التي  »سالمبو«  مرسحية  عن  عوضاً  الفرقة  فمثلتها  إمييل«  من 

الفرقة عن تأخرها بسبب مرض السيدة فاطمة رشدي،  اعتذرت 

أقام  »صفاقس«  ويف  موعدها.  يف  إلخراجها  االستعداد  وعدم 

أعيانها وأدباؤها حفلة تكريم للفرقة يف منزل كبري، وعىل مرسح 

االستحقاق من درجة فارس تقديراً لها واعرتافاً بنبوغها. وأضافت 

املرحوم  كان  عليه  الحصول  رشف  حاز  مرصي  أول  أن  ذلك  إىل 

املهدية  منرية  السيدة  به  ظفرت  ثم  حجازي  سالمة  الشيخ 

تذكر  أن  العزيزة  الزميلة  فات  وقد  أبيض.  جورج  فاألستاذ 

يشأ  مل  وإن  النيشان  هذا  حمل  رشف  له  كان  آخر  مرصي  اسم 

وهو  أال  له،  الله  قسم  مبا  راض  متواضع  فهو  نفسه  عن  اإلعالن 

الشيخ »سيد إسامعيل« أحد أعضاء فرقة  القدير  املمثل املطرب 

املاجستيك، ذلك أنه كان ضمن أفراد فرقة املرحوم الشيخ سالمة 

حني زارت تونس، وحدث أن الشيخ مرض يف إحدى الليايل فناب 

الشيخ سيد  الغرام«  برواية »شهداء  عنه يف متثيل دور »روميو« 

املتفرجني يف  الباي ضمن  إسامعيل. وصادف أن كان رئيس بالط 

هذه الليلة فرس كل الرسور وأطنب للباي يف مكانة الشيخ سيد. 

بني  باملثول  وترشف  للرساي  استدعى  أن  ذلك  نتيجة  من  وكان 

براءة  الكرمية  بيده  وسلمه  كبرية  مالية  نفحة  فنفحه  الباي  يدي 

تواضع  يخفيها  ظل  التي  الحقيقة  هي  هذه  االستحقاق.  نيشان 

املطرب الكبري الشيخ سيد إسامعيل إىل أن سنحت فرصة حصول 

السيدة فاطمة رشدي عىل هذا النيشان، فأردنا أن نرد الفضل إىل 

ذويه«.

من  أغرب  تاريخية  مفاجأة  تحمل  والتي  الغريبة  القصة  هذه 

الشيخ  أن  تاريخياً  فاملعروف  وجه!  من  أكرث  تحتمل  الخيال، 

زار  عندما  بالفعل  تونس  باي  من  وساماً  نال  حجازي  سالمة 

يوليو  يف  »املؤيد«  جريدة  الخرب  ونرشت   ،1914 عام  تونس 

أن  »الظاهر  قائلة:  املرصية،  الحكومة  من  تهكمية  بصورة 

العناية بالتمثيل العريب يف جميع البالد الرشقية أفضل منها يف 

علمي  معهد  إنشاء  العثامنية  الحكومة  قررت  فباألمس  مرص. 

للتمثيل »كونرسفاتوار«. واليوم جاءنا من تونس أن سمو الباي 

الشهري  املرصي  املمثل  الشيخ سالمة حجازي  أنعم عىل حرضة 

يف  حياته  قىض  الذي  وهو  أوفيسيه،  درجة  من  الثاين  بالوسام 

مرص فلم ينل من الحكومة أدىن مساعدة مادية أو أقل وسام«.

»جورج  قال   ،1917 عام  سالمة  الشيخ  تأبني  حفل  ويف 

قيل  وما  حجازي  سالمة  »الشيخ  كتابه  يف  جاء  كام  طنوس« 

يف تأبينه«: »يف مساء األحد 21 يونيو سنة 1914 مّثل الشيخ 

الدين  »صالح  رواية  الباي  قرص  مرسح  يف  بجوقته  سالمة 

والوزراء  الفرنسوي  الحاكم  الباي  مع سمو  فشهدها  األيويب« 

واألعيان فأعجبوا جميعاً مبا رأوا وسمعوا. وتفضل سمو الباي 

وأنعم عليه بالوسام الثاين من درجة »أوفسيه««.

بالتمثيل،  قام  الذي  هو  سالمة  الشيخ  أن  يتضح  سبق  ومام 

إقحام  ولكن  الوسام!!  فقلده  متثيله  شاهد  تونس  باي  وأن 

ألن  مقبول!!  منطق  له  هنا  إسامعيل«  سيد  »الشيخ  اسم 

»الشلل«،  بالفالج  مريضاً  الفرتة  هذه  يف  كان  سالمة  الشيخ 

وهو  ميثل  وكان  بحرية،  التمثيل  عىل  قدرته  عدم  يعني  مام 

بها  أعجب  بصورة  دوره  أدى  فكيف  كريس!!  عىل  جالس 

الحضور وعىل رأسهم الباي فمنح الشيخ سالمة وساماً؟!! إذن 

بالفعل  الدور  أدى  الشيخ »سيد إسامعيل«  إن  يقول  املنطق 

عىل أنه الشيخ سالمة، وتقلد الوسام عىل أنه الشيخ سالمة، 

الشيخ  معنويات  رفع  أجل  من  الحقيقة  أخفى  والجميع 

املريض .. هكذا أظن!!   

و»السلطان  كليوباترا«  »مرصع  مرسحيتي  الفرقة  مثلت  املدينة 

مرسحية  الفرقة  مثلت  صفاقس  لجمهور  وإكراماً  الحميد«،  عبد 

الفرقة  مثلت  »بنزرت«  مدينة  ويف  الرشيد«.  أخت  »العباسة 

مرسحية  متثيل  أرادت  وعندما  كليوباترا«  »مرصع  مرسحية 

سياسية،  ألسباب  الحكومة  منعتها  الحميد«  عبد  »السلطان 

فأبدلتها مبرسحية »العباسة أخت الرشيد«. 

نيشان قصة 
باي  جعل  لها،  زيارة  أول  يف  تونس  يف  رشدي  فاطمة  نجاح 

فعلقت  »املقطم«،  جريدة  الخرب  فنرشت  نيشاناً،  يقلدها  تونس 

عنوان  تحت  قائلة   ،1932 مايو  يف  »الكواكب«  مجلة  الخرب  عىل 

»نيشان مجيد!!«: »نرشت »املقطم« يف أحد أعدادها األخرية أن 

بنيشان  رشدي«  »فاطمة  الكبرية  املمثلة  عىل  أنعم  تونس  باي 

تونس في  البلدي  المسرح 

نوافذ
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فهمي فوزي  د.   .. رحل  الذي  أبانا 
ــّح..  ــق إىل املقــرة.. كان الســؤال ُيل طــوال الطري

ملــاذا أحببنــا هــذا الرجــل كل هــذا الحــب؟.. 

أجيــال مختلفــة )نســاء ورجــال( كانــت دموعهــم 

تنهمــر صمتــا.. يربــت كل منــا عــى كتــف اآلخر.. 

ــه  ــؤال نفس ــون الس ــى العي ــرح ع ــون تط والعي

)يعنــي خــاص؟(.  وانتبهــت إىل أن الرجــل الــذي 

تجــاوز الثامنــن مل يكــن يومــا عــى قامئــة املــوت 

ــا  ــاة ف ــح الحي ــن مام ــه م ــا، وكأن ــد أي من عن

ــل  ــذا الرج ــرب أن ه ــوده. األغ ــتقيم إال بوج تس

ــه  ــف مع ــاه ونختل ــر  نخش ــبابنا املبك ــا يف ش كن

ــيا!  ــاه قاس ــرة اعترن ــم م ــب.. وك ــد الغض إىل ح

ــأيت  ــه واألفضــل أال ي ــأِت محارضت ــو مل ي ــى ل نتمن

املعهــد أصــًا.. فوجــوده مربــك محــر.. ألننــا 

ــو  ــه توبيخــا مــا، رمبــا عــى عل حتــام ســنلقى من

ــى  ــة.. أو ع ــر الئق ــا غ ــة يراه ــوت.. أو حرك ص

ــك  ــه )وتل ــا ب ــزيل كلفن ــب من ــاء بواج ــدم الوف ع

ــه  ــاكا أن مكتب ــر إرب ــر(. وكان األك ــة األك الجرمي

يطــل عــى بــاب الخــروج والدخــول الوحيــد مــن 

وإىل املعهــد، وهــو مــا كان يضطرنــا إىل مزيــد من 

االنضبــاط )مــش ناقصــن كلمتــن عــى الصبــح(. 

ورمبــا لــكل ذلــك كانــت املكافــأة ألي منــا هي أن 

يبتســم يف وجهــه. أمــا أن يضــع يــده عــى كتــف 

أحدنــا أثنــاء حديــث ثنــايئ ال يتكــرر كثــرا، فتلــك 

ــزة الكــرى. الجائ

  يف محارضاتــه كان يرهقنــا بأســئلة ال عن املرسح 

ــاة. كان يســتمع باهتــامم..  فقــط، بــل عــن الحي

يختلــف مــع مــا تقــول لكنــه يفــرح باملختلــف. 

ــاة  ــنوات يف الحي ــن الس ــل م ــرج وقلي ــد التخ بع

العمليــة، ستكتشــف أن مــا كان يفعلــه معــك 

ــنوات  ــد س ــك اآلن.. وبع ــو معين ــذا الرجــل ه ه

أكــر ستكتشــف أنــه كان يتابعــك عــن كثــب ولن 

ــي  ــو( ليثن ــن ه ــو م ــك )وه ــردد  يف أن يهاتف ي

عــى مقــال أو عمــل أو موقــف. حينهــا ســتوقن 

ــك  ــتجد نفس ــح. وس ــق الصحي ــى الطري ــك ع أن

تقــول لنفســك قبــل أي عمــل )مــاذا لــو عــرف؟! 

ــارك. ــرأ؟!( فيســتقيم اختي ــو ق مــاذا ل

 هنــاك أمــام املقــرة قــرأت كل هــذا يف العيــون 

ــه  ــا الغامئــة.. عــرات مــن أبنائ ــة ونظراته الباكي

ــه دون صخــب )فنحــن يف  يتســابقون عــى حمل

حــرة األســتاذ(، هنــاك تجــى املعنــى الصحيــح 

ملــا كنــا نظنــه تناقضــا )أن تحــب فــوزي فهمــي(، 

ــور  ــن حض ــت م ــذي حرم ــرت أيب ال ــاك تذك هن

ــل  ــا أحم ــل وأن ــس للرج ــي أهم ــه، ووجدتن دفن

ــا أيب(. ــة أليب ي ــه )الســام أمان جثامن


