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 مسرحح سياسى يخلو من االمعتقدااتت ووااألفكارر»..مفاووضاتت ااالختالفف«عرضض 

تارريخ االنشر
جرجس شكرىى

٢٠١٩/٠٥/٢٥ – ٠٠:٥٢:٥٦

 فى ووسط"تمارراا" االعرضض االمسرحى االذىى أأقيم فى بناية قديمة تعودد للقرنن االتاسع عشر "مفاووضاتت ااالختالفف"
مدينة االقاهرةة حاوولل ااستعاددةة االتارريخ إلعاددةة صياغته، أأوو قل إإعاددةة بناءء عالم من االعالقاتت ااالجتماعية

وواالسياسية ووااالقتصاددية فى فضاءء هذهه االبناية االقديمة، بمشارركة االجمهورر االذىى لن يكونن مجردد مشاهد بل
هو شريك أأساسى فى االلعبة االمسرحية االتى تبدأأ من مدخل االبيت االقديم فى هذهه االمفاووضاتت ااألدداائية

.االتى تناقش االقيم ااالجتماعية وواالذااتية فى ثقافاتت مختلفة

تستقبل االممثلة وواالمخرجة االنمساووية كلودديا بوسيه االجمهورر حين تهبط االدررجج االخشبى االعتيق محملة
بمجموعة من االلوحاتت لفتها حولل جسدها، ااأليدىى وواالبطن وواالرقبة، لتنتزعها ووااحدةة ووااحدةة، تهبط االدررجج ووهى

محملة بثقافاتت متباينة ووتحاوورر االجمهورر حولل ثقافة ااالختالفف من خاللل االلوحاتت االتى تجسد مجموعة من
االمدنن ووتبرزز ليس فقط االعماررةة بل االعاددااتت وواالتقاليد وواالقيم االثقافية ووااالجتماعية لهذهه االحقب ووهذهه
االثقافاتت، ووسوفف تقشر نفسها أأوو تنزعع عنها هذهه االمدنن بكل ما تحمله من ددالالتت ااجتماعية ووسياسية

 ووكنت أأوولل االمشارركين حين..ووثقافية ووتوززعها على االجمهورر االذىى سوفف يحملها وويشارركك فى االعرضض
..خاطبتنى وونحن نقف فى مدخل االبناية أأنن أأحمل هذاا االمنظر من مدينة ددووسلدووررفف ووهو مشهد للقاهرةة

بطاقة"ووبدأأتت تنتزعع االثقافاتت ااألخرىى من حولل جسدها وويحملها آآخروونن، ووررااحت تصف االمشهد ووهو عباررةة عن 
 أأررىى طاحونة هوااءء فى االجانب ااأليمن خلف/ ووجدتها فى أأررشيف مدينة ددووسلدووررفف1902بريدية من عامم 

 فى/ ظهر شاررعع االقاهرةة للمرةة ااألوولى1889 عامم / نهر طريق تراابى على االجانب ااأليسر/مجموعة من االبناياتت 
بارريس خاللل إإقامة االمعرضض ااالستثنائى االذىى صممه مهندسس معماررىى فرنسى بعد فترةة ووجيزةة من محاوولة

 قامم بشق قتاةة االسويس لكن/االخديو إإسماعيل االذىى تعلم فى بارريس تحويل االقاهرةة إإلى بارريس االشرقق

ووااألفكارر االمعتقدااتت من يیخلو سيیاسى مسرحح».. ااالختالفف مفاووضاتت «عرضض https://www.maspero.eg/wps/portal/home/radio-a...

1 von 3 04.06.19, 14:43



 متجراًا25 شاررعع به مسجد وو /إإسماعيل أأفلس ووااضطر إإلى بيع حصته من االقناةة إإلى ااإلنجليز وواالفرنسيين
 هذاا ووصف االلوحة االذىى سرددته االسيدةة باإلنجليزية، ثم ررااحت تنزعع عن جسدها لوحة أأخرىى لمدينة"..ووسوقق

 االشاررعع االمصرىى بكل مفرددااتت..ااإلسكندررية، حولل االمشرووعع االخيالى االذىى أأسسه االمصرىى االيونانى جوررجج بانجيلو
 ووتواالت االصورر االتى تجسد هذهه االفكرةة وويطلق عليها االعرضض االهوية..االقرنن االتاسع عشر فى شيكاغو

!االثقافية االمفتعلة، ثقافة للبيع، ثقافة االرااسمالية، ثقافة االتصدير من أأجل تسلية االجماهير من خاللل ااآلخر
ووتتواالى االمشاهد فى هذاا ااالتجاهه لنصعد مع كالوودديا بوسيه إإلى االطابق ااألوولل فى االبناية االقديمة االتى
تنتمى فى عماررتها إإلى تلك االحقبة لنجد شريكها عبدهللا ضيف فى اانتظاررنا يحدثث االجمهورر عن نشأةة فن

االمسرحح فى مصر ووحواارر حولل ززكى طليماتت ووآآخرين ال يخلو من االسياسة متضمنًا حكاية جمعية االحمير، ووسوفف
نتجولل فى هذاا االفضاءء خلف كالوودديا ووعبدهللا، كالهما يبحث عن ااآلخر فى أأددااءء تمثيلى يعتمد على إإمكانياتت

االصوتت وواالقدررةة على االتحكم فى االجسد ووأأيضًا لغة االعيونن فى محاوولة للتفاعل بين ثقافتين مختلفتين، االغربب
وواالشرقق، االنمسا وومصر، عبر ووجهاتت نظر مختلفة سوااءء على االمستوىى االعامم أأوو االخاصص، كالهما يطارردد ااآلخر عبر

 يحاوورر ااآلخر، ووفى أأحيانن أأخرىى شعرتت بأنن ثقافة/أأددااءء مسرحى ال يخلو من االحدةة وواالصراامة، كالهما يكتشف
.تطارردد ثقافة أأخرىى ووسط االجمهورر االذىى يشارركك فى االحدثث

 أأنن االعرضض يعكس تأثير ااأليديولوجيا على حاضرنا فى ظل رراادديكالية"مفاووضاتت ااالختالفف"جاءء فى بطاقة 
االخطابب االسياسى ووذذلك فى محاوولة لطرحح أأسئلة حولل تأثير هذهه االراادديكالية االسياسية على حياةة ااألفراادد

 ووفى سبيل هذهه االفكرةة ااعتمد االعرضض على بحث تم إإجرااؤؤهه بين مصر وواالنمسا أأىى بين االشرقق وواالغربب"االيومية
 لتمزجج بين"جونتر أأووير"ووتمت معالجته ددررااميا ليقدمم لنا فقرااتت أأدداائية ووتكويناتت بصرية ووضعها االكاتب 

االسياسى وواالتارريخى ووااالجتماعى ووأأيضًا االشخصى لتعكس فى االنهاية ااالختالفف بين االثقافتين من خاللل
.. ااإلطارر االعامم، االفكرةة، االحواارر، ااألددااءء، فضاءء االحكاية..عرضض ااختلف عن االسائد وواالمألوفف فى كل مفرددااته

ناهيك عن بطاقة االعرضض االتى حفلت بمصطلحاتت سياسية، فمن يقرأأ االبطاقة خاصة قبل االعرضض سيتوجه
للبحث عن عالقة هذاا االعرضض بالراادديكالية أأوو االتوجه االصلب وواالمتطرفف وواالهاددفف للتغيير االجذررىى للوااقع

االسياسى، هذهه االفلسفة االتى تبحث فى مظاهر االظلم فى االمجتمع وومحاوولة اانتزااعها، كيف يتم تجسيدها
فى االفضاءء االمسرحى حتى ووإإنن كانن االعرضض قائما كمشرووعع ووأأسس بحثية، وواالعرضض يبحث كما يفعل
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االراادديكاليونن فيما يعتبروونه جذوورر ااألخطاءء ااالقتصاددية وواالسياسية ووااالجتماعية فى االمجتمع وويطالبونن بإززاالتها
ووهذاا ما حاوولل االعرضض تقديمة من خاللل معالجة ددرراامية لبعض ااألفكارر االعامة ووااألحدااثث االتارريخية وواالموااقف
االشخصية مستخدمًا االصورر االفوتوغراافية وواالسينمائية فى فضاءء هذهه االبناية االقديمة أأوو فى هذاا االفضاءء

االتارريخى، ليتنقل االجمهورر خلف كالوودديا ووعبدهللا حيث اانتشرتت االصورر على أأررضض هذاا االبيت ووأأصبحت كل صوررةة
 تم من.. كالوودديا/ أأوو ذذكرياتت االغربب.. عبدهللا/تشكل مشهداًا يلتف حوله االجمهورر، سوااءء من ذذكرياتت االشرقق

خاللها ااستخداامم االصوررةة االتى تؤكد على أأهمية االبعد االكيفى فيما تعرضض له من فنونن تشكيلية، ووُيدخل
.االتجربة االمسرحية فى سياقق ترتيبى ززمنى إإلى تجربة تنشطها اانطباعاتت االحوااسس وويسوددها عامل االمكانن
ووكما هو االحالل فى االفن االتشكيلى االحديث فإنن مسرحح االصورر أأيضًا ال ززمانى، حتى ووإإنن كانت هذهه االصورر

شخصية أأحيانًا للممثل وواالممثلة، فحين يستعين االمسرحح بالصوررةة كجزءء من االبناءء االعميق للعرضض يحيل
االمشاهد إإلى أأززمنة ووعواالم مختلفة، ززمن ووعالم االصوررةة، بدءءاا من االصورر االتى عرضتها كالوودديا على االجمهورر
فى بدااية االعرضض وومروورراًا بالصورر االتى اانتشرتت على أأررضية فضاءء االحدثث، ووووصوًال إإلى االصوررةة االمعرووضة على

 تمثل ااألوولل فى مجموعة..االشاشة، فقد ووززعع االعرضض االرؤؤية االزمانية بين االزمن االمجردد وواالزمن االمباشر
االتابلوهاتت االتى ُعرضت فى فضاءء االحدثث وواالتى كانت تنقل االمشاهد إإلى ززمن آآخر ززمن أأشباحح ااأليديولوجيا

االتى يقصدها االعرضض من خاللل االبحث االذىى أأجرااهه كى يصل إإلى هذهه االماددةة، حيث تفرضض على االمشاهد تحليل
مكانن االتابلوهه االخاصص فى االهيكل االفنى، كما أأنه يوقف عامل االزمن عن طريق االزجج بمشهد معين فى بؤررةة
ااالهتمامم، سوااءء االمشهد االعامم االحافل بالرموزز االتارريخية االتى تشرحح عالقاتت ااجتماعية ووسياسية ووااقتصاددية

 االنمسا أأوو تابلوهه شخصى لعبدهللا/ووثقافية، أأوو االمشاهد االخاصة االتى ااعتمدتت على تابلوهه شخصى لكالوودديا 
.من مصر وواالذىى أأيضًا يجسد هذهه االعالقاتت

 ينتمى رربما إإلى االمسرحح االسياسى لكن من خاللل ررؤؤية ما بعد حدااثية تعتمد على تفكيك"مفاووضاتت ااالختالفف"
االكلياتت ووتنحازز إإلى االتعدددية ووااالنفتاحح، باإلضافة إإلى سقوطط صفاتت عدمم ااالنحيازز وواالموضوعية، ووغيابب االغاية

.فكلها أأيديولوجيا يحارربها االعرضض

 االذىى يديرهه االمخرجج االمسرحى أأحمد االعطارر حيث"ددىى كافف" فى مهرجانن "مفاووضاتت ااالختالفف"شارركك عرضض 
".الززمم مسرحح"شاهدهه جمهورر االقاهرةة فى ووسط االمدينة، وومن قبل شاهدهه جمهورر ااإلسكندررية فى مهرجانن 
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