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السحرية«.. و»الخلطة  حب«  و»سرة  لولي«   «
الثقافة  لوزارة  اإليكروني  الموقع  على  العيد  مسرحيات   

للخدمة تعود  ثقافة  قصر   17
موقع  ٢٥ من  أكر  ضمن  صيانتها  من  اانتهاء  بعد 

تم  أنه  الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  أكدت 

استام أكر من 25 موقعا ثقافيا بعد انتهاء عمليات الصيانة 

الحياة  عودة  فور  اإبداعى  النشاط  إستئناف  استعدادا 

تعليق  فرة  استثار  تم  انه  وأضافت   ، ى مر  طبيعتها  إى 

البنية  كفاءة  لرفع  كورونا  جائحة  عى  للسيطرة  النشاط 

الثقافية امرية ى مختلف امحافظات .

الحاية  أعال  تضمنت  قد  الكفاءة  رفع  عمليات  وكانت 

 ، الكهرباء   ، الدهانات   ، اأسقف   ، اأرضيات   ، امدنية 

ااوبرا  دار  مسارح  وشملت  امسارح  ومقاعد  ميكانيزم 

امرية بالقاهرة وااسكندرية ودمنهور ومباى قصور الثقافة 

بامنصورة ، أسيوط ، بورسعيد ، مرى مطروح ، الزقازيق ، 

الغردقة ، بنى سويف ، أسوان ، قر ثقافة اأسمرات ، قر 

ثقافة بنها ، قر ثقافة أبو قر واأنفوى بااسكندرية ، قر 

 ، ثقافة نجع حادي  ، قر  مايو  امستقبل مدينة 15  ثقافة 

 23 ، مرح  سيتى  بجاردن  الطفل  ثقافة  قر   ، منف  قاعة 

الثقافة  قصور  هيئة  إصدارات  بيع  منفذ   ، بامحلة  يوليو 

بالديوان العام ومقر مبيت العاملن برم الشيخ .

أحمد زيدان

برنامجا  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  برئاسة  الثقافة  وزارة  أعدت 
الثقافة  وزارة  قناة  عى  تبث  التى  للعروض  ومتنوعا  حافا 
 .. البيت  ى  خليك  اإلكرونية  امبادرة  فعاليات  ضمن  باليوتيوب 

الثقافة بن ايديك ظن وذلك احتفاا بعيد الفطر امبارك .
اختيارها  التى تم  امواد  لها أن  الدايم ي تريح  وقد أكدت عبد 
تشمل العديد من األوان اإبداعية التى تنتجها مختلف قطاعات 
الوزارة وتهدف إى إبراز دور القوة الناعمة ى تنمية الوعى وبناء 
امجتمع كا تؤكد أهمية الرسالة السامية للفكر والفن ى اإرتقاء 
بالوجدان وتهذيب السلوك ، مشرة إى استمرار الخدمات الثقافية 
http:// للوزارة  الرسمى  اإلكروى  اموقع  يقدمها  التى  امجانية 

اإفراضية  الزيارات  وتضم   /www.moc.gov.eg/ar/home
للمتاحف وامعارض ، إتاحة تحميل وقراءة إصدارات وزارة الثقافة 
وترجات لعناوين عامية اى جانب اإطاع عى الكثر من الوثائق 

الوطنية التاريخية النادرة .
ى  ينطلق  امبارك  الفطر  بعيد  اإحتفال  عروض  برنامج  أن  يشار 
امبارك ويتواصل عى مدار  الفطر  أيام عيد  أول  بعد ظهر  الثانية 
ثاثة ايام ويشمل فقرات متنوعة من السرك القومي لأطفال ) 2 
ظهراً ( ، مروع ابدأ حلمك إعداد اممثل الشامل ) 8:30 مساء ( 
حفات لنجوم الغناء عاي الحاي - وائل جسار - كاظم الساهر 
)9 مساء ( ، مرحيات لوي إخراج مراد منر وبطولة محمد الحلو 
 ، الكياي  عائشة   – العدل  سامي   – ماهر  احمد  كال-  فايزة   –
، مجدى  فهمى  ايهاب  وبطولة  عبده  عادل  اخراج  سرة حب من 
صبحي ، مروة ناجى ، الخلطة السحرية للسعادة من اخراج شادى 

الداى وبطولة فاطمة محمد عى – محمد حفظي – فهد ابراهيم) 

10:30 مساء ( بااضافة اى حلقات مجمعة من فوازير سينا مر 

تبث ى السادسة مساء وتقرر تحديد السبت 30 مايو كاخر موعد 

e.m.culture@gmail. االيكروى  الريد  عى  ااجابات  لتلقى 

com عى ان يتم اعان الفائزين يوم ااثنن 8 يونيو ى بث مبار 

https://www.youtube.com/ عى قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

channel/UC8McPibRT36QSjnt4eGucNw

أحمد زيدان
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أطلقتها  التى   “ ..اعرف  فكر   .. “اضحك  مبادرة  إطار  ى 
البيت  ينفذها  والتي  الدايم  عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة 
ى  ممثا  مختار  إساعيل  الفنان  برئاسة  للمرح  الفني 
وفرقة  بسيوي،  سامح  الفنان  بقيادة  امواجهة  مرح  فرقة 
امرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمى والتى تهدف إى 
تقديم 10 مرحيات قصرة، مستلهمة من القصص القصرة 
للمؤلف الروى العامى انطون تشيكوف، ويصورها امخرج 

أمن مصطفى وتبث عى قناة وزارة الثقافة 
العرض امرحى مشهور مش  الغرباوى  امخرج مازن  يقدم 
القدير سامى  الفنان  مشهور “ من إعداده وإخراجه بطولة 
ديكور  خالد  نادين  والفنانة  طلبه  محمد  والفنان  امغاورى 

مصطفى التهامى إعداد موسيقى إسام عى  
مش  “مشهور  تجربته   عن  الغرباوى  مازن  امخرج  قال 
إعدادى  من  لتشيكوف  “كلخاس”  قصة  عن  مشهور” 
يستند  التى  السوداء  الكوميديا  نوعية  والعرض  وإخراجى 

بشكل كبر عى الجانب اإنساى 
التجربة أى قمت بعمل اأعداد امرحى  والجديد ى هذه 

الكوميديا ى  من  النوعية  تقديم هذه  وقد سبق ى  للقصة 
ى  معتمده  كانت   والتى   “ جديد  دستور  “هنكتب  عرض 

بشكل كبر عى الشق السياى واإجتاعى 
مختلفا  اأمر  كان  مشهور”  مش  “مشهور  تجربة  ى  ولكن 
تعتمد  التجربة  هذة  ى  السوداء  فالكوميديا  ى  بالنسبة 
عن  النظر  بغض  البحت  اإنساى  الشق  عى  كبر  بشكل 
هذه  ى  ى  بالنسبة  أيضا  الجديد  وهو  السياسية  التفاصيل 

التجربة 
العرض حول  تابع “تدور فكرة  العرض  وعن أحداث وفكرة 
 ، يذكر  إنجاز  أى  دون  حياته  مراحل  بكل  مر  مغمور  فنان 
خدمة  ى  حياته  أفنى  فقد  بامرح  الوثيق  إرتباطه  وهذا 

امرح 
وهنا تتجى عظمة تشيكوف ى التاس الواضح مع  اأزمة 
فنان  أن  نجد  الكورونا  بسبب  العام  تجتاح  التى  الراهنة 
امرح هو اأكر تررا من اأزمة عى امستوى اإقتصادى 

كا أن فنان امرح يفنى حياته وكل ما لديه ى سبيل أن 
يقدم ىء مثل له قيمة كبرة واأمثلة والناذج كثرة من 

مشهور«  مش  »مشهور 
أعرف« فكر..   .. »أضحك  مبادرة  ضمن  الغرباوى  مازن  للمخرج  جديد  عرض 
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مراحل  ى  الكثر  وفقدوا  حياتهم  أفنوا  الذين  امرح  فناى 
حياتهم ى سبيل تقديم امرح 

من  وبصيص  للتفائل  يدعوا  جانبا  قدمت   “ قائا  وأضاف 
اأمل من الجهات امعنية وهى أن تكرم فنان امرح الذى 
عى  أسمه  يطلق  أن  وهو  الفن  هذا  سبيل  ى  حياته  أفنى 
عن  تنازل  الفنان  لهذا  يقدم  تقدير  أقل  وهو  امسارح  أحد 
أشياء كثرة لخدمة هذا الفن وم يحقق ىء وهذا الجانب 

م يكن متواجدا ى القصة اأصلية 
بطل  “مشهور”  شخصية  امغاورى  سامى  الفنان  =يجسد 

العرض وعن أحداث العرض وشخصيته التى يجسدها 
ى  يعمل  مغمور  ممثل  حول  العرض  أحداث  تدور   “ قال 
فرقة منذ 40 عاما ويقدم أدوار صغرة ولكنه يرتبط ارتباط 

تشعر أنك ترى إنسانا يحيى معنا عى الرغم من اختافات 
مجتمع  ونحن  الروى  امجتمع  ى  يعيش  فهو  امجتمعات 
اإنسانية  امامح  بن  شديد  بتقارب  نشعر  ولكننا  مرى 
وبن  مشاكل  من  يطرحه  ما  بن  كبرة  اختافات  يوجد  فا 

امشكات التى نحياها 
“سعدت  أضاف  الغرباوى  مازن  امخرج  مع  تعاونه  وعن 
بتعاوى مع امخرج مازن الغرباوى وقد جمعنا سابق العرض 

امرحى “ى بيتنا شبح “ للمخرج عصام السيد وامخرج 
وقد كنت متابعا أعال امخرج مازن الغرباوى منذ أن كان 
ومخرج  فنان  وهو  امرحية  للفنون  العاى  امعهد  ى  طالبا 

متميز .
املقن  سباعى  شخصية  طلبة  محمد  الفنان  يجسد  بينا 
يشجعه  داما  وهو  وطيدة  عاقة  مشهور  تربطه  والذى 

ويحاول مساندته  .
الرغم  للحياة فعى  وعن دوره قال “ سباعى شخص محب 
مصدر  يعد  أنه  إا  وصعاب  ضغوط  من  به  مر  ما  من 
بينى  كبر  تشابه  فهناك  وللفرقة  مشهور  واأمل  للتفائل 
أن  كا  للحياة  وحبها  إنطاقها  ى  سباعى  شخصية  وبن 
م  الذين  امرح  ى  الفنانن  من  كبرة  نسبة  مثل  العرض 
يحصلوا عى فرصة إثبات مواهبهم وميزهم وهناك رورة 

لإهتام ودعمهم 
الفنانة الشابة نادين خالد تجسد شخصية حياة وعن دورها 
مع  حب  قصة  تربطها  التى  حياة  شخصية  أجسد   “ قالت 
مشهور وتبدأ القصة بينها منذ أن رأت حياة أحد العروض 
حب  قصة  ويربطها  معرفته  وتبادر  به  فتنبهر  مشهور 
بالزواج وذلك إنغاس مشهور  تكلل  القصة ا  ولكن هذة 
هذة  تقتحم  امشاكل  وتبدأ  له  الشديد  وعشقه  امرح  ى 
قصة  وتنتهى  عنه  وتتخى  مشهور  من  حياة  وتستاء  القصة 

الحب الوحيدة ى حياة مشهور ويقى حياته وحيدا 
وتابعت جذبنى ى شخصية حياة أنها ملك أخد القرار فعى 
تأخد  أنها  إا  مشهور  عاقتها  ى  امباردة  أنها  من  الرغم 

القرار بإنهاء هذة العاقة أنها اترى جدوى من حبها 

رنا رأفت 

أدوار  يقدم  أنه  من  الرغم  وعى  وأبطالها  بالفرقة  كبر 
كا  بكل وجدانه وطاقته  الفرقة  مع  يتعايش  ولكنه  صغرة 
أن الفرقة ترتبط باأحداث التى مر بها الباد عى مدار 40 

عاما  
وتابع “أحداث العرض تذكرى ما قدمناه ى فرقنا ى البيت 
الفنى للمرح وإرتباطنا الكبر بها فكل فرق مرح الدولة 
الفنى  بالبيت  تعينى  تاريخ  منذ  وذلك  بيتى  مثل  كانت 
للمرح وحتى خروجى عى امعاش عام 2011 فقد عملت 

ى كل فرق مرح الدولة التى مثل بيتى 
وعن أهم ما ميز كتابات تشيكوف أضاف:  

“أهم ما ميز تشيكوف هو الجانب اإنساى الشديد فعندما 
مرحى  عرض  او  قصة  ى  سواء  درامية  شخصية  يقدم 
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للعرائس القاهرة  مسرح 
من  اأزبكية  حديقة  بجوار  فريد  موقع  العرائس  مرح  يتميز 

فني  مجمع  ضمن  القاهرة  بوسط  العتبة  ميدان  وبن  ناحية 

يشمل امرح القومي ومرح الطليعة. 

وأثناء   1958 عام  ففي  امرح  إنشاء  وبدايات  فكرة  عن  أما 

الزراعي  الصناعي  للمعرض  النار  عبد  جال  الرئيس  افتتاح 

التي  الفنية  العروض  من ضمن  ماريونيت  عرض  الرئيس  شاهد 

“اأصابع  بعنوان  العرض  وكان  اأنشطة  هذه  تصاحب  كانت 

هذه  ي  يصاحبه  وكان  الرومانية  تساندريكا  لفرقة  الخمسة” 

رئيس  الراعي  عي  والدكتور  رضوان  فتحي  الثقافة  وزير  الجولة 

ي دار اأوبرا امرية . وظهر العرض اأول لها ي 10 مارس عام 

1959م. وكان نتيجة نجاح العرض أن تم اختيار وضم مجموعة 

صاح  تأليف  السلطان  بنت  عرض  وقدموا  الفنانن  من  جديدة 

جاهن وبرم التوني معا, ومرحية الديك العجيب من اأدب 

الروماي.

معهد  مرح  عى  عروضها  الفرقة  تقدم  بأن  قرار  وصدر 

ذلك  بعد  الفرقة  وقدمت  1959م,  عام  العربية  اموسيقى 

جال  الرئيس  مشاهدة  صادف  الذي  الكبرة  الليلة  أوبريت 

عبد النار له ي امعرض الصناعي بصحبة ملك امغرب, وانبهر 

بناء  آنذاك برورة  الثقافة  وزير  عكاشة  ثروت  فكلف  بالعرض 

العمل  رعة  النار  عبد  الرئيس  منهم  فطلب  الفنون  مصلحة 

اماريونيت.  عرائس  فن  عى  الفنانن  من  جديد  جيل  لتدريب 

خال  من  تنفيذها  ي  وبدأ  للفكرة  الراعي  عي  د.  وتحمس 

السقا وفكري أمن  : صاح  العرائس  لفناي  اأول  الرعيل  اختيار 

وإبراهيم رجب, عنر حافظ , أحمد أبو النجا , صاح عبد الحي, 

راي  السيد  مصطفى,  نعيمة  ميخائيل,  ألفريد   , سام  إبراهيم 

الذي انفصل مبكرا عنهم. وتم تدريبهم عى يد الخراء الرومان. 

جاهن  وصاح  شاكر  ناجي  الفنان  امجموعة  هذه  إى  وانضم 

“الشاطر  وهو  مر  ي  العرائس  مرح  عمل  أول  كتب  الذي 

 25 رقم  الغرفة  البداية  ي   الفرقة ي  مقر عمل  وكان  حسن”. 

حكايات للمسارح 
)٢( ..وأسرار 

المسرح  تاريخ  على  شاهدا  ليبقى  وأسرار,  حكايات  له  مسرح  كل 
وفنين,  وممثلن  مخرجن  ومبدعيه  ومسرحياته  عروضه  بكل 

الاحقة  اأجيال  تعرف  ا  أبدعوا  ومخرجن  تألقوا   نجوم  من  فكم 
تراكمية,  إبداعية  عملية  هو  والفن  شيئا,  إبداعاتهم  وعن  عنهم 

العرض  دور  أهم  من  بعض  على  الضوء  نسلط  أن  رأينا  هنا  من 
حاليا,  والفاعلة  القائمة  بالمسارح  انتقاء  بداية  بمصر  المسرحي 

من  وذلك  آخر,  مجال  في  الباقن  استكمال  حى  نماذج  كمجرد 
التقنية  ومشاكلها  ومتطلباتها  وإمكانياتها  وتاريخها  نشأتها  حيث 

ذلك  وسيكون  بها.  تألقوا  الذين  المبدعن  وأهم  وجدت,  إن 
قائمة  أذكر  سوف  اأخرة  الحلقة  نهاية  وفي  حلقات  عدة  على 

بها. ااستعانة  تمت  الي  والمراجع  المصادر 
أحمد محمد الريف
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مبنى كبر خصيصا ليكون مثابة مرحا وأكادمية لفن العرائس 
مائة  تكلف حينها  وقد  بالعتبة  الحاي  امبنى  بناء  فتم  ي مر, 
1963م  عام  وي  جدا.  عالية  تكلفة  وكانت  مري  جنيه  ألف 
إدارة  عنايت  راجي  وتوى  العرائس.  مرح  فعليا  إليه  انتقل 
شعبة  هي:  شعب,  لثاث  امرح  تقسيم  وتم  حينها.  امرح 
ها  مرحيتن  صباحية  حفات  تقدم  وكانت  امدارس  مرح 
عرائس  مرحية  أول  وهي  اأباليس  وقاهر  ينجح  ما  صحصح 
وشعبة  جوته.   فاوست  أسطورة  عن  مأخوذة  وهي  بالقفاز 
الفاحن بقيادة امخرج عي سام وقدمت عرض دقي يا مزيكا , 

إضافة إى الفرقة الرئيسة.
وصيانة  وإصاحات  تجديدات  إجراء  تم  وقد 

مرات:  ثاث  بالمسرح 
السقا  الفنان صاح  إدارة  أثناء  التجديد اأول تم عام 1983    -
ماس  بسبب  حدث  والذي  امرح  حريق  بعد  ذلك  وكان  له, 
مخزن  امرح, خصوصا  من  كبر  احراق جزء  عنه  نتج  كهرباي 
ولأسف  كبرة.  خسائر  ي  تسبب  ما  والديكورات,  العرائس 

اختفى عدد كبر من العرائس التي قيل إنها احرقت.
مديرا  اموجي  جال  الفنان   كان  عندما  الثاي  التجديد    -

للمرح و ذلك ى أواخر التسعينيات. 
نور. وقد  الفنان محمد  الحاي  امدير  الثالث ي عهد  التجديد   -

بدأ ي عام 2017 وانتهى عام 2019. 

تراث  من  العروض  لبعض  للعرائس  القاهرة  مرح  تاريخ  من 
امرح . 

التذاكر   شباك  غرفة  رئيسية:  غرف  ثاث  الكبر  الهول  ضمن   *
وغرفة مدير عام الشئون امالية واادارية وغرفة مدير عام دار 
العرض . كا يوجد بالدور اأري خمس غرف لإدارين وورشة 

نجارة .
امرح   وخشبة  والحامات  الجمهور  صالة  به  الثاي  الدور   *

ملحقاتها .
* الدور الثالث مكتب مدير عام فرقة مرح القاهرة للعرائس 

مكتب ملحق للسكرتارية .
العرائس,  لتصنيع  والثاي   اأول  اأتيليه  به  الرابع  الدور   *

ومخزن أول للعرائس, وإدارة فرقة الساحة .
* الدور الخامس  ادارة ااحصاء وإدارة خدمة امواطنن, ومخزن 

آخر للعرائس. 
* الدور السادس مخزن كبر للديكورات والعرائس .

وخزانات  مخزن  فبها  التاسع   إى  السابع  من  اأدوار  من  أما   *
ميكانيزم  الرئيسية  الخدمات  وبها  السوفيته(   ( والشواية  امياه 

سكك الديكور وااضاءة وغرفة مواتر رفع امصعد .
كري   ٣٢٤ عدد  حاليا  تسع  فهي  العرض  لصالة  بالنسبة 

للجمهور. 
ولكن  عادية.  مرح  خشبة  أى  مثل  مثلها  امرح  خشبة  أما 
الباسارل  مثل  امرح  لخشبة  اخرى  فنون  به  العرائس  مرح 
لخدمة  تتحرك  امرح  خشبة  فوق  مرح  خشبة  إنشاء  وهى 
او الصغر  الكبر  العرائس والعرض ليشعر امشاهد سواء  اعبي 
ويظهر  أخرى.  إى  مكان  من  به  ويتنقل  يتحرك  امرح  أن 
القهوة  من  بنا  يتنقل  وهو  الكبرة,  الليلة  عرض  ى  جليا  هذا 
بنا.  يتحرك  امرح  وكأن  امولد  إى  الشارع  إى  السرك  إى 
الديكور  لفن  أخرى  مهارات  وهناك  الباسارل.  مهارة  وهذا هى 
أو  ممى  وعمل  العرض  بنوعية  الخاصة  البارفانات  وعمل 
يقوم  لى  أسفل  من  أو  أعى  من  سواء  العرائس  لاعب  مكان 
واعب  العرض.  طوال  امشاهد  يراه  أن  دون  العرائس  بتحريك 
اعب  لكل  تصميمها  يتم  سوداء  مابس  يرتدى  داما  العرائس 
حتى ا يشعر به أو يراه امشاهد أثناء تحريك العرائس. وداما 
يكون هناك ممى خلف البارفانات ليسر عليه اعب العرائس 

لتحريك العرائس حسب امشهد الفني أو الدرامي.
للعرائس: القاهرة  مسرح  عروض  من 

سيد  وألحان  جاهن  صاح  تأليف  الكبرة(  )الليلة  أوبريت 
مكاوي وإخراج صاح السقا. مرحية )صحصح ما ينجح( تأليف 

والدور  امدخل  إى  إضافة  أدوار  عدة  من  العرض  دار  وتتكون 
اأري: 

* ممر كبر عى جانبية حديقة بها اشجار متنوعة ونجيل .
لناذج  وبانوراما   .. كافتريا  به  الجاهر  كبر استقبال  * هول 
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مقالب  السقا,  وإخراج صاح  فوزي  محمد  ألحان  جاهن  صاح 
صحصح وتابعه دندش، من أشعار الشاعر عبد الرحمن اأبنودى 
إخراج صاح السقا، »أبو عى« تأليف الشاعر سيد حجاب إخراج 
صاح السقا، و«عودة الشاطر حسن« إخراج صاح السقا، »عقلة 
إيهاب  تأليف  العجيب«،  »الديك  السقا،  صاح  إخراج  الصباع« 
سقا«  »حكاية  السقا،  صاح  إخراج  جاهن  صاح  وحوار  شاكر، 
تأليف سمر عبد الباقي إخراج صاح السقا.مرحية )عروستي( 
تأليف  مر(  )محطة  نور.  محمد  إخراج  بهجت,  محمد  تأليف 
يكش(  ما  فركش  )أوبريت  حسنن,  رضا  إخراج  الزناي  محمد 

وعروض  البيت  أبناء  من  للهواه  وعروض  والركات  للجامعات 
للعرائس واأطفال عندما كان امرح القومي للطفل مغلقا .

مثل  فهي  امرح  تواجه  التي  وامشكات  للمعوقات  بالنسبة 
امبنى  بصيانة  تتعلق  الروتن  نتيجة  الدولة  مسارح  معظم 
وغرها.  وامكيفات  واإضاءة  الديكور  وسكك  الفنية  واأجهزة 
لتكاليف  تحتاج  الصحي  بالرف  بنظم  كا توجد مشكلة دامة 
تحتل  الحى  إدارة  أن  ذلك  إى  يضاف  لحلها.  ضخمة  وجهود 
امكان امواجه مدخل مرح القاهرة للعرائس وتوضع معداتهم 
امرح  ادارة  اضطر  الذى  اأمر  بامرح.  الخاصة  البوابة  أمام 
مرح  الخاص  امدخل  واستخدام  له  الرئيس  الباب  إغاق 

الطليعة للدخول سواء للعاملن او الجمهور.
مسارح  مجمع  فيها  يشرك  والتي  اأزلية  اأكر  امشكلة  لكن   
القومي هي مشكلة  الطليعة وامرح  العتبة معه وهي مرح 
وجودهم  يشكل  حيث  بامرح,  امحيطن  الجائلن  الباعة 
بكثافة وعشوائية عائقا أمام الدخول والخروج من امرح سواء 
امظهر  يشوه  أنه  كا  بامرح,  والعاملن  الفنانن  أو  للجمهور 
الجاي والحضاري امفرض أنه يحيط برح فني وثقاي, إضافة 
العشوائية  نتيجة  الدائم  للخطر  به  وامتواجدين  امكان  لتعرض 
بامرح  امحيطن  الباعة  بن  وامشاحنات  الخافات  تكرار  مع 

وما يتبعها من خسائر ومخاطر لأرواح واممتلكات.  
وقد توى عدد كبر من امديرين اأكفاء إدارة دار العرض مرح 
القاهرة للعرائس, من أبرزهم: ربيع عبد الكريم, محمد شوقي, 

أحمد عبد امنعم, ومحمد شافعي.

الجمهورية مسرح 
يقع مرح الجمهورية بشارع الجمهورية )إبراهيم باشا سابقا( 
بحي عابدين بوسط القاهرة, وكان هذا امبنى حتى عام 1959 

تأليف وإخراج شوقي حجاب, رحلة الزمن الجميل إخراج محمد 
اأطفال  أحبها  التي  امتميزة  العروض  من  العديد  وغرهم  نور. 

واقت نجاحا كبرا عى مدار تاريخ امرح.
إضافة إى عروض الفرقة فإن مرح القاهرة للعرائس يستضيف 
مرح  عروض  منها  امتنوعة.  امهرجانات  عروض  من  عددا 
الركات وعروض الجامعات وخصوصا جامعة عن شمس وبعض 
عروضا  وأحيانا  الهواة  وعروض  للمرح,  الفني  البيت  عروض 
للثقافة الجاهرية . كا أنه يستضيف بعض العروض امحلية ي 
عروض  عليه  فتعرض  القومي  امهرجان  وي  التجريبي.  امهرجان 
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من أقد دور العرض السيناي بالقاهرة وكان معروفا باسم دار 
سينا رويال والتي تم إنشاؤها عام 1912 وي عام 1959 أصدر 
وزير الثقافة ثروت عكاشة قرارا بتحويله إى مرح وأطلق عليه 

مرح الجمهورية.
أرجاؤه  فزينت  ضخمة  تعديات  امرح  عى  أجريت  وقد 
تطل  جديدة  واجهة  وأنشئت  البديعة  والزخارف  بالديكورات 
عى شارع الجمهورية وزود امبنى كله بوسائل اإضاءة الحديثة.

وافتتح بعد تحويله من دار سينا إى مرح عام 1960. 
الفخمة والعريقة وأكرها  امسارح  الجمهورية من  ويعد مرج 
مدار  عى  واموسيقية  امرحية  العروض  لتقديم  استعدادا 
السنة وذلك أنه مزود بأجهزة التكييف منذ عام 1963. وتحفل 
شهر  وي  والعامية  امحلية  اموسيقية  الفرق  بعروض  مواسمه 
مايو 1963 قدمت إوبريت الباروكة اقتباس محمد مراد وألحان 
سيد درويش, ومرحية قر الشوق عن رائعة نجيب محفوظ 

وكا العرضن من إخراج زي طليات.
الثانية  الشعبة  قدمت   1964 عام  وحتى   1962 عام  ومنذ 
مرح  العامية  امرحيات  من  عروضها  القومي  بامرح 
دكتور  إلبا,  برنارد  بيت  ملتوف,  الشيخ  منها:  نذكر  الجمهورية 
عروض:  القومي  امرح  قدم  كا  فانيا,  الخال  ماكبث,   كتوك, 
امرح  خصص   1964 صيف  وي  الفرافر.  السبنسة,  القضية, 
لعروض فرقة امرح العامي التابعة لفرق التليفزيون امرحية 
اأفق,  وراء  الوهم,  مريض  النبيل,  الرجوازي  عروض:  فقدمت 

الدرس وامتحذلقات, الجرمة والعقاب.
موسم  ي  الكوميدي  امرح  فرقة  عروض  عليه  قدمت  ثم 
السيارات  بنادي  الجيب  مرح  مقر  احراق  بعد   ,1965/1966

ي يناير 1963.
 وبسبب إمكانات امرح وحسن تجهيزه استخدمته فرق كثرة 

لتقديم حفات وعروض فرق قطاع اأوبرا , حيث قدمت عددا 

من اأوبرات عليه, كا قدم عليه امرح القومي عروضه خاصة 

خال فرة تجديد مرح اأزبكية مثل: السرة امحمدية, عملية 

امرح  عروض  بعض  بامرح  قدمت  كا  اأصول.  أواد  نوح, 

امتجول, منها: امزاد والجارية, كا استقبل امرح فرق الدراما 

والباليه والفنون الشعبية ي أوائل الثانينيات.

أرضية  ي  وتشقق  هبوط  بعد  امرح  أغلق   1990 عام  وي 

الصالة, وي عامي 49, 95 أجريت عى امرح إصاحات شاملة 

بهدف تطوير مرافقه الخدمية واإدارية وزودت سوفيتة امنصة 

افتتاح  واعيد  امناظر,  من  كبرا  عددا  لتستوعب  ب18سكة 

ليلة من  اافتتاح تم عرض  امرح ي ديسمر 1995. ومناسبة 

ألف ليلة من تأليف برم التوني وألحان أحمد صدقي وبطولة 

محسن  إخراج  من  أنغام  وغناء  الحجار  وعى  الفخراي  يحيى 

حلمي.

نبيل  الفنان  الجمهورية  مرح  إدارة  تولوا  من  أهم  من  وكان 

للبيت  امرح  تبعية  فرة  ي  القلعاوي  محمود  والفنان  األفي 

الرابعة ي ديسمر  الفني للمرح. ثم تم افتتاح امرح للمرة 

انتهاء عمليات تطوير جديدة شاملة. حيث قدمت  بعد   2001

فيه فرقة الرقص امرحي الحديث )شهر زاد( إخراج وليد عوي. 

وقد استضاف مرح الجمهورية عروض مهرجان القاهرة الدوي 

ومن  الدوي.  السينا  مهرجان  وعروض  التجريبي  للمرح 

التي عرضت عليه مرحية )لن تسقط  العروض امرحية  أهم 

 ,2002 الخوي  فهمي  وإخراج  الريف  نور  بطولة  القدس( 

)قواعد العشق اربعون( بطولة بهاء ثروت وإخراج عادل حسان 

.2017

يوسف  فرقة  الحكيم,  مرح  مثل:  الصيف  شهور  ي  خاصة 
أوبرا  فرقة  ااستعراضية,  القاهرة  فرقة  البلد,  ابن  فرقة  وهبي, 

القاهرة, فرقة الباليه امري.
 ومن أهم امهرجانات التي أقيمت ي هذه الفرة: مهرجان 23 
الرقص  مهرجان  امحافظات,  فرق  مهرجان  للموسيقى,  يوليو 
امرح  مهرجانه  الركات,  فرق  مهرجان   ,1966 عام  الشعبي 
الكويتي,  الخليج  فرقة  الزائرة:  اأجنبية  الفرق  ومن  التجريبي, 
اإندونيسية  اماندراجوا  فرقة  الباكستانية,  الشعبية  الفنون  فرقة 
بلغاريا  فرقة  الهندية,  الشعبية  الفنون  فرقة  الشعبية,  للفون 
الفرنسية,  ليموزين  السوري,  القومي  امرح  الشعبية,  للفنون 

شكسبر لندن, امرح الوطني الليبي.
والثقافة  الفن  عيد  مناسبة   1979 عام  أكتوبر  من  الثامن   وي 
عمليات  انتهاء  بعد  السادات  أنور  الجمهورية  رئيس  افتتح 
 , وردة  من:  كل  ضمت  ضخمة  احتفالية  ي  الشامل,  التطوير 
حيث  فؤاد,  محرم  شاكر,  هاي  قنديل,  محمد  الخيام,  ياسمن 
أنشدوا نشيد الحب فن وإمان من ألحان اموسيقار محمد عبد 

الوهاب
عام  أكتوبر  من  العرين  و  الثامن  ي  اأوبرا  دار  حريق  بعد   
للدولة  الرسمي  امرح  ليكون  امرح  تجديد  تقرر   ,1971
بديا عن دار اأوبرا إى حن إنشاء دار أوبرا جديدة, حيث تم 
التجديد والتغير ي واجهة امرح امطلة عى شارع الجمهورية 
الشكل  إى  السقف  وعدل  الرومانية  العارة  مط  واتخذت 
الكريستال  من  نجفة  بالصالة  يوجد  الداخل  ومن  الكاسيي  
الصالة  تنسيق  وأعيد  بالجرانيت  الرخامي  امدخل  واستبدل 
بالقطيفة  امقاعد  أرضية  وكسيت  البناوير  ألغيت  كا  واألواج 

الحمراء وزود امرح بأحدث معدات اإضاءة والصوت.
اأوبرا  دار  عن  بديا  ليكون  امرح  خصص   1980 عام  منذ 
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»المسرحجي«  وداع  في 
الطوخي محمود 

الكبر  المسرحي  الكاتب  عنا  رحل 
الثاني  الثاثاء  الطوخي،  محمود 
وهو  الجاري،  مايو  من  عشر 
والدراما  المسرح  ُكّتاب  أبرز  من 
بحرفيته  تمز  التلفزيونية، 
الكثر  معالجة  في  الشديدة 
وقدم  المجتمع،  قضايا  من 
السياسي  الكباريه  عروض  أول 
وإخراجه  تأليفه  من  مصر،  في 

بلدنا«. جروح  على  »سرتو 
مارس   13 في  »الطوخي«  ولد 
ليسانس  على  وحصل   ،194٥
اإنجلزية  اللغة  قسم  اآداب 
عام  شمس  عن  جامعة  من 
تأسيس  في  وشارك   ،196٥
وانضم  المسرحية،  أسوان  فرقة 
الشوك  مسرح  ورشة  إلى 
في  بالكتابة  وشارك  السورية 
بالمسرح  والتحق  عروضها،  أول 
الكتابة  يمارس  وبدأ  القومي، 
والتلفزيون  والسينما  بالمسرح 
أعماله  ومن  كمحرف 
و»دستور  »غيبوبة«  مسرحيات: 
حبيبي«  والبنت  و»أنا  سيادنا«  يا 

و»بكرة«. نواعم«  و»حظ 
محمود  المسرحي  الكاتب  ينل  لم 
التكريمات،  من  حقه  الطوخي 
بصمه  تاركا  عالمنا  عن  ورحل 
عرفوه  من  كل  حياة  في 
التقت  الذين  معه،  وعملوا 
ليحدثونا  ببعضهم  »مسرحنا« 

معه. ذكرياتهم  وعن  عنه 
إيناس العيسوي

اانتخابي في مصر النظام  تغير  اسيادنا« أسهمت في  يا  الشرقاوي: »دستور  جال 
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محمود  الكبري  للكاتب  بالرحمة  دعواتكم  بدير:  أحمد  الفنان  قال 

الطوخي، الذي قدم أهم مرسحيتني يف تاريخ املرسح املرصي، وهام 

»دستور يا سيادنا« ألنها كانت تتكلم عن االنتخابات، وتخيل أن تلك 

شخصية  خالل  من  باالستفتاء،  وليست  بالرئاسة  تكون  االنتخابات 

رئاسة  انتخابات  يف  نفسه  رشح  الذي  املرصي«  عرتيس  »محمود 

تسترشف  جدا،  جريئة  مرسحية  فكانت  املرسحية،  يف  الجمهورية 

املستقبل، وأن تكون االنتخابات الرئاسية حرة، وبعد عرض املرسحية 

بعدة سنوات أقر نظام االنتخاب، وبعد أحداث 25 يناير وثورة 30 

يونيو قدم مرسحية »غيبوبة«، وتدور أحداثها حول ما حدث خالل 

وهو  بطلقة  ُيصاب  الذي  املواطن  شخصية  خالل  من  الفرتة،  هذه 

استغالله،  القوى  كل  ومحاولة  امُلجّمع،  من  سفره  جواز  يستخرج 

حتى ُيقال إن أول دماء سالت كانت تابعة لهم.

الطوخي،  محمود  تاريخ  يف  فقط  العمالن  هذان  »بدير«:  وأضاف 

بدير:  وتابع  األول.  الطراز  من  مرسحي  ككاتب  يخلداه  أن  كافيان 

املرسحيتان  به  جمعتني  أو  فقط  زوجتي  شقيق  يكن  مل  محمود 

اللتان ذكرتهام، وإمنا هو صديق عمري، وبحكم كونه مؤلفا قدمت 

له أيضا مرسحية سافرت بها إىل أكرث من دولة عربية، وهي مرسحية 

و»غيبوبة«  سيادنا«  يا  »دستور  جمعتنا  وعندما  وصلوا«،  »الطالينا 

إىل  يحتاج  مشهد  أي  يف  معه  أتناقش  كنت  دامئا،  بجواري  كان 

توضيح، وكان رحمة الله عليه مثقفا جدا ورسيع جدا يف االستجابة، 

وتؤدي  ومحبوكة  جيدة  مشاهد  إىل  أقولها  التي  األفكار  ترجمة  ويف 

الغرض بسالسة، وكان لديه جملة حوارية جميلة:

وعن سريته الذاتية حدثنا الفنان أحمد بدير قائال: عاش »الطوخي« 

اإلنجليزية،  الجرائد  يف  يكتب  كان  لندن،  يف  عاما   18 من  يقرب  ما 

من  الكثري  خاللها  قدم  سوريا،  يف  سنوات   5 من  يقرب  ما  وعاش 

األعامل املرسحية، وقدم أيضا مسلسالت كوميدية والكثري من األفالم 

كان  وإمنا  فقط،  املرسحية  كتب  بأنه  يكتفي  يكن  مل  السينامئية، 

السلبيات  من  لكثري  األحيان  بعض  يف  الحلول  وتجد  الضوء  وتلقي 

يجمعنا  مل  الشديد  ولألسف  الوقت،  ذلك  يف  النظام  يف  املوجودة 

كل  وركز  اإلسكندرية  يف  وعاش  القاهرة  ترك  ألنه  ثالثة،  مرة  الحظ 

إىل  أضافت  التي  إبداعاته،  من  فحرمني  ُهناك،  عمله  يف  جهوده 

أعاميل الكثري من النجاحات.

يكون  أن  قبل  إنسان  الطوخي  محمود  قالت:  شوقي  حنان  الفنانة 

جرس  ذات  وكلمة  فكر  له  ككاتب  حظه  يأخذ  مل  لألسف  كاتبا، 

ومعنى وحب، فكان يبني لشخصياته كيانا عىل الورق، والعمل معه 

املمثل  دور  فكل  جيدا،  الشخصية  يرسم  ألنه  تعب،  بدون  ممتع 

ُكل  يحب  طاقة حب،  وكان  الواقع،  إىل  الورق  عىل  من  يخرجها  أن 

الناس، مل أره يوما يغتاب أحدا.

الُكّتاب املبدعني كالراحل  وأضافت »حنان«: لألسف ُهناك كثري من 

انتقالهم  إال عند  نتذكرهم  منازلهم ال  الطوخي جالسون يف  محمود 

القوي ومصطفى  عبد  الكاتبان محمد جالل  ومنهم  الله،  رحمة  إىل 

فقط  البطل  مونودراما«  »مسلسالت  اآلن  نراه  ما  لألسف  إبراهيم، 

أن  اآلن  نراه  ما  ولكن  حوار،  والحياة  املشهد،  يف  يتحدث  من  هو 

حتى  فرصته،  اآلخر  يعطي  أن  دون  لصالحه  املشهد  يحتكر  املمثل 

الدراما  يف  النجاح  مقياس  اعتقاده،  يف  كام  األضواء،  منه  يأخذ  ال 

من  هو  والشاطر  بونج«  »البينج  كلعبة  والعطاء  األخذ  عىل  ُيبنى 

يستطيع إحراز األهداف، والحمد الله أنني تعلمت عىل يد الُكّتاب 

الحقيقيني.

»دستور  يف  عملت  عندما  يل  قاله  ما  أنىس  لن  »شوقي«:  وتابعت 

كانت مكتوبة  أكرث مام  إنني قدمت شخصيتي  قال  فقد  يا سيادنا« 

عىل الورق، وقال يل هو واملخرج جالل الرشقاوي جملة لن أنساها: 

عىل  فجأة  تكربين  إنك  يل  يقول  كان  املرسح«،  البابيل  سهري  »أنِت 

املمثل  يجعل  ممتعا  كان  معه  العمل  آخر،  وأجدك شخصا  املرسح، 

يتأكد أنه يقدم عمال محرتما.

محمود  الكبري  بالكاتب  عالقتي  أحمد:  فتوح  الفنان  قال  فيام 

بدير  أحمد  الفنان  خالل  من  جاءت  عليه،  الله  رحمة  الطوخي 

للهيئة، قدم  التي تجمع بينهام، وعندما كنت رئيسا  النسب  وعالقة 

هو والفنان أحمد بدير مرسحية »غيبوبة«، والحقيقة إنه كان إنسانا 

مرحا ونشيطا جدا، عاش حياته يف ضجيج ورحل يف صمت.

يف  له  زياريت  عند  كان  به،  جمعني  لقاء  آخر  »فتوح«:  وأضاف 

»دستور  يف  معه  عملت  وعندما  عام،  من  يقرب  ما  منذ  املستشفى 

العمل معه ممتعا، فهو إنسان طيب جدا ال يحمل  يا سيادنا« كان 

ثورجيا دون  كان  كثريا جدا ومثقف جدا،  أي رش، سافر  إنسان  ألي 

أن يحمل أي غل أو حقد ألي شخص، وكان يتميز بخفة دمه وآرائه 

الرصيحة الواضحة.

فيام قال املخرج شاذيل فرح: رحيل الكاتب الكبري محمود الطوخي 

خسارة كبرية للمرسح املرصي والعريب، كان يف جميع نصوصه يعتمد 

عىل املرسح الكوميدي، الذي ندر وجوده اآلن، كانت معرفتي به يف 

بداية التسعينات، لقد تربينا عىل فنه عندما كان يعيش يف أسوان يف 

الستينات، وهو مؤسس فرقة أسوان املرسحية، عمله يف ذلك الوقت 

العايل يف أسوان جعله يوجد مع كوكبة من العظامء منهم  يف السد 

الكاتب الصحفي واملؤلف املرسحي عىل سامل.

وتابع »شاذيل«: جميع أعامله متميزة، ولكن أقربهم إىل قلبي عرض 

يف  كثريا  العمل  هذا  ُقدم  ولقد  االسامن،  يصح  »بكرة«  أو  »بكرة« 

الثقافة الجامهريية، وأحب له أيضا مرسحية »غيبوبة«.

محمود  بالراحل  معرفتي  بداية  قال:  خميس  أحمد  املرسحي  الناقد 

عميل  بحكم  واحدة ست«،  فيه  »كان  نص  من خالل  كان  الطوخي 

كمسئول عن لجنة النصوص بالبيت الفني للمرسح، وذلك بعد ثورة 

يناير مبارشة، كان من املفرتض أن ُينتج له العمل، وكنت قد طلبت 

منه بعض التعديالت، وبالفعل اتصل يب وسألني عن رأيي يف النص 

ومل هذا التعديل؟ فحدثته عن شخصيات العمل وكيف ُتكافأ ما بعد 

تأسيس  لكيفية  األبواب  تفتح  املناقشة  بأن  واقتنع  يناير،   25 ثورة 

يحرض العرض يومّيا، كأنه عنرص متثييل.

وتابع »بدير«: الفنانة الكبرية سميحة أيوب كانت قريبة منه جدا يف 

الفرتة األخرية، وكان ُيعد لها مرسحية »كان يف واحدة ست«، لتقدم 

يحبونه  كانوا  معه  عملوا  الذين  الزمالء  كل  القومي،  املرسح  عىل 

وكانت تربطهم به حالة حب، حتى إن األستاذ جالل الرشقاوي بىك 

وهو ُيعزيني.

بالراحل  تجمعني  كانت  أيوب:  سميحة  الكبرية  الفنانة  قالت  فيام 

عاما، وكنت  يقرب من 30  ما  الطوخي صداقة عميقة جدا  محمود 

العرض، وهي  كانت عىل وشك  لخطواته وجمعتنا مرسحية  متتبعة 

»كان فيه واحدة ست«، لكن قامت الثورة، وبعدها ما كان بداخل 

أخرى،  ومواضيع  الفساد  عن  كانت  الشارع،  يف  ُيقال  كان  املرسحية 

ففكرتها جريئة جدا، وكل ما بداخل املرسحية ُطرح بالفعل، فلم يعد 

هناك يشء مستغلق لألسف الشديد. 

معنى  ويعرف  ويقدس  حميدا  صديقا  كان  »أيوب«:  وأضافت 

به،  خاص  خط  له  وكان  وموهوب،  جيد  مفكر  وهو  جدا،  الصداقة 

فأنا أُحب جميع أعامله.

الطوخي  األستاذ محمود  الرشقاوي:  الكبري جالل  املخرج  قال  كذلك 

يف  معه  تعاونت  ومجتهدا،  مبدعا  كاتبا  كان  عليه،  الله  رحمة 

وواجهتنا  أراجوزات«،  و»دنيا  سيادنا«  يا  »دستور  هام  مرسحيتني 

موافقة  تكن  مل  الُسلطة  ألن  األوىل،  املرسحية  يف  كثرية  مشكالت 

عليها، ولكنها دفعت الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد عرش 

بتغيري  إصدار ترشيعات  الربملان  من  يطلب  عرضها ألن  من  سنوات 

أول  يف  وفعال  للسلطة،  التداول  يحدث  بحيث  املوجود،  القانون 

انتخابات رئاسية ترشح أكرث من شخصية لرئاسة الجمهورية.

أما املرسحية الثانية فكانت تنتمي ملرسح الكباريه السيايس، وكلمة 

ولكنها  لييل،  ملهى  مبعنى  عليها  متعارف  هو  كام  ليست  كبارية 

ُتناقش فيه أمور السياسة  الذي  الثقايف  كلمة أملانية معناها املنتدى 

ُتعالج  اسكتشات  عن  عبارة  املرسحية  تلك  واالجتامع،  واالقتصاد 

جالل الرشقاوي

إلى  أدت  له كصديق وفنان  بدير: محبيت  أحمد 
النسب عالقة 

السياسي  الكبارية  رواد  الطوخي من  الشرقاوي: 
في مصر

أحمد بدير
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المصري  للمسرح  رحيله خسارة كبرة  شاذلي فرح: 
المسرحية أسوان  وهو من مؤسسي فرقة 

لإسكندرية إضافة 
قال الفنان واُمخرج إمان الصري: تعرفت عى محمود الطوخي ي 
بداية السبعينات، وكان مثله مثل الكثرين مجروح بآثار نكسة 67، 
كنت ُأشاهد له عرضا جامعيا ي مرح سيد درويش ي اإسكندرية، 
تأليفه وإخراجه اسمها »سرتو عى جروح  ُيقدم مرحية من  وكان 
مرح  عى  وجديد  مختلف  شكل  لها  كان  الرواية  هذه  بلدنا«، 
جدا  شديدة  بحنكة  مكتوبن  مشاهد  أربعة  نظري  لفت  الجامعة، 
وأسلوب تقدمهم إخراجيا كان افتا جدا للنظر، ي هذا الوقت كنت 
ما زلت أتخبط ي أروقة الفنون ي قر ثقافة الحرية وقر ثقافة 

اأنفوي وبعض الفرق امرحية ي اإسكندرية.

امعهد  ي  دراسته  ي  متخلفا  كان  الوقت  هذا  ي  »الصري«:  وتابع 
امرحلة وبعدها سافر، سنة 75  يتخرج وينهي هذه  أن  يفكر  وكان 
الفرقة  ي  تحديدا  وكنت  امرحية،  للفنون  العاي  بامعهد  التحقت 
ويرحب  كامرا  يحمل  الطوخي  محمود  وُفوجئت  امعهد  ي  الثانية 
الزمن، وكان  الفرة من  البعض كل هذه  نَر بعضنا  ي جدا وكأننا م 
وكانت هذه  الكويتية  السياسة  مجلة  ي  يعمل  كان  ويرجع،  يسافر 
وأحيانا  لندن  ي  وقته  معظم  فكان  لندن،  من  تصدر  الجريدة 
امهن  نقابة  تكوين  بداية  مع  مر  ي  استقر  أن  إى  الكويت.  ي 
التوقيت  هذا  وي  امساحة،  قوي ي هذه  له حضور  كان  التمثيلية، 
كنت عى شفا التخرج، ولقد ربطت بيننا صداقة قوية جدا، لدرجة 

نص مهم من إنتاج البيت الفني للمرح، وكان ذلك مصدر سعادة 
له، وبالفعل قام ببعض التعديات وعرضه عى مرة أخرى، وتناقشنا 

فيه وي عروضه السابقة.
وتابع »خميس«: الطوخي لديه نص شهر جدا ُيقدم كثرا ي الثقافة 
يا  »دستور  وهو  جدا  مهم  عرض  ولديه  »بكرة«،  اسمه  الجاهرية 
له  نصوص  مجموعة  مناقشة  عامن  منذ  ترفت  وقد  سيادنا«، 
جائزة  العام  ذلك  ي  عنها  وأخذ  الكتاب  هيئة  من خال  نرها  تم 
ي  امجموعة  هذه  ناقشت  كا  الكتاب،  معرض  من  مؤلف  أفضل 
القاهرة الدوي للكتاب، وكان معي ي تلك امناقشة امخرج  معرض 
شاذي فرح، وكان حضورنا للمناقشة بناء عى طلب الراحل محمود 
عليها  يعتمد  التي  العوامل  عن  تحدثنا  امناقشة  تلك  وي  الطوخي، 
السات  بتطوير  يقوم  كان  وكيف  الكوميديا،  ومنها  »الطوخي« 
وعاقته  الكتابة  ي  ووعيه  ومنهجه  عليها  يعمل  التي  الرئيسية 
وأشياء  نفسه  العمل  تناول  ي  امخرج  ومنطق  الروفات  ي  بالعمل 

أخرى كثرة.
محمود  بالراحل  جمعني  شهرا  موقفا  ُهناك  »خميس«:  وأضاف 
الطوخي لن أنساه، فيا يقرب من أربع سنوات، شارك »الطوخي« 
بعرض مرحي ي امهرجان القومي للمرح امري، ومنعت لجنة 
ترتقي  ا  اُمشاركة  النصوص  أن  التأليف،  جائزة  امهرجان  تحكيم 
من  كبرة  وثورة  جدا،  كبر  جدل  مسار  ذلك  وكان  بالجائزة،  للفوز 
التأليف؟!  جائزة  منع  يتم  كيف  كثرين،  ومؤلفن  الطوخي  محمود 
أن  معناه  ُمهن،  بشكل  امرشدي  سهر  اأستاذة  أعلنته  امنع  وهذا 
امؤلفن يحتاجون أن يتعلموا كيفية كتابة الدراما، وكان كثرا منهم 
يتقن الدراما وكتابة النص امرحي، ودار نقاش طويل بيني والراحل 
محمود الطوخي حول هذا الحدث، بجانب أنه كان متأثر جدا من 

ذلك القول. 
يحدث  ما  الكبرة  بااستجابة  »الطوخي«  متاز  »خميس«:  أضاف 
ست«  واحدة  فيه  »كان  النصوص  تلك  ومن  قضايا،  من  الشارع  ي 
لنا  ُيقدم  التجاوب  هذا  خال  ومن  و»بكره«،  سيادنا«  يا  و»دستور 
منتجا مرحيا له عاقة بالراهن ااجتاعي امري، وهو أيضا متاز 
الخاص  الكوميدي  امنتج  منه  ُيخرج  لذلك  شديدة،  تهكمية  بروح 
به من خال هذه امراقبة والتفاعل، وُيعد ذلك السمة اأساسية ي 

أعاله.
وتابع أحمد خميس: محمود الطوخي طوال عمره كان يعيش بروح 
الشباب وينتمي أفكارهم ويدافع عن قضاياهم، وعندما كان يرى 
لو كان من  نفسه حتى  ُيراجع  أن  اممكن  لديه حق، فمن  أحدا  أن 
بناء  أفكاره، ويكتب  يحدثه أصغر سنا، فا مانع عنده من مراجعة 
امخرج  قدمها  التي  العروض  وأغلب  واُمخرج،  بينه  التجاوب  عى 
فكرة  عى  قامة  كانت  الطوخي،  محمود  تأليف  من  مري  محمد 

تجاوب امؤلف مع أفكار اُمخرج.

أحمد: عاش حياته في ضجيج ورحل في  فتوح 
صمت

شاذي فرح سميحة أيوب فتوح أحمد
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ارتباط  بيننا  كان  العجوزة،  واحد ي  نعيش سويا ي مسكن  ُكنا  أننا 
البعض  بعضنا  أعال  ونرى  معا  ونحلم  اليومية  الحياة  ي  شديد 

رحمة الله عليه.
عمل  غر  به  يجمعني  م  لأسف  الصري:  إمان  امخرج  وأضاف 
لفرقة  عاما  مديرا  كنت  وعندما  »بكرة«،  وهو  إخراجي  من  وحيد 
مرح  ي  وإعانها  الفرقة  بتشكيل  ي  تكليف  أول  ي  اإسكندرية 
من  برم«  »برم  عمل  الفرقة  هذه  أعال  أول  كان  التوني  برم 
شديد  إمان  لدينا  كان  فقد  مري،  محمد  وإخراج  الطوخي  تأليف 
ولكن  آخر  عمل  يجمعنا  أن  تفكرنا  وكان  البعض،  بعضنا  موهبة 

لأسف م يحدث ذلك حتى وافته امنية.

مرحية  اإبداع  مرح  عى  قدمنا   2014 سنة  »جابر«:  وتابع 
بداية  كان   2017 عام  وي  بكرة«،  »بعد  اسمها  كان  ولكن  »بكرة« 
الشديد  بالنشاط  يتميز  كان  معه  رحلتي  كل  وي  الشديد،  مرضه 
جدا، كان مرحجي معنى الكلمة، ماهر جدا يقدم أي حلول بديلة 

ي امرح بأقل اإمكانيات.
وأضاف »جابر«: من أطرف امواقف التي جمعتني بالراحل محمود 
وكنت  »بكرة«،  مرحية  ي  امؤلف  دور  ُمثل  كان  عندما  الطوخي 
أقوم بدور امخرج امنفذ داخل العرض، وكان داما مزح معي ويقول 
إنه كان يقلق مني عى امرح من أي خروج عن النص كمزاح معه 

ي امرحية، وكنت أستمتع جدا بالعمل معه ي هذه امرحية.
خاص  عبء  أي  تتحمل  يجعلك  ا  هائا،  »إدارجي«  كان  تابع: 
دراية  وعى  جدا،  اإسكندرية  ُيحب  وكان  العرض،  بإداريات 
أنفسهم، ومن امفرض إعادة عرض  السكندرين  بتفاصيلها أكر من 
مرحية »شقاوة« ي نادي سموحة، وسيتم تكرمه، برعاية امهندس 
فرج عامر ودكتورة نهلة توفيق امسئولة عن لجنة امرح ي النادي.

بيني  تعارف  أول  السباعي:  وليد  الديكور  مهندس  قال  كذلك 
امخرج  خال  من  كان  الطوخي  محمود  الكبر  امرحي  والكاتب 
أحمد جابر، وكان ي ذلك الوقت يخرج عرضا لكلية الحقوق بجامعة 
اإسكندرية، وقدمنا معا مرحية »حكاية شعب كويس« وحصلت 
مرحية  وكانت  السينوغرافيا،  ي  اأوى  الجائزة  عى  خالها  من 
جدا،  بالديكور  وُأعجب  السياي،  الكباريه  رواد  من  فهو  سياسية، 

ومع اختاف السن بيننا، إا أننا أصبحنا أصدقاء مقربن.
وتابع »السباعي«: أبريل عام 2012 كان افتتاح مرح برم التوني 
وهو  استعراضيا  غنائيا  عرضا  اافتتاح  هذا  ي  وقدمنا  باإسكندرية، 
»برم برم« من تأليفه، ويحي عن حياة برم التوني بشكل بسيط 
لتصميم  بقوة  رشحني  من  هو  الطوخي  محمود  والراحل  وممتع، 
أن  لدرجة  كبرا،  نجاحا  العرض  وقد حقق هذا  العرض،  ديكور هذا 
بالفعل مدة  ليلة، وتم ذلك  أكر من  أن نعرض  الثقافة طلب  وزير 

شهر، وقدم هذا العرض خال شهر رمضان.
إنجلرا  ي  عمل  حياته،  عن  كثرا  يحدثني  كان  »السباعي«:  وأضاف 
من  يخجل  ا  وكان  امطبخ،  ي  يعمل  ذاته  الوقت  وي  صحفيا، 
نادي  مؤسي  أحد  أيضا  وهو  مريته،  جدا  يفتخر  وكان  العمل، 
سموحة، ومن كواليسه الشخصية، أنه من صنع هذا امرح تقريبا 
لدرجة  النجارة،  بأعال  بنفسه، ويقوم  الخشب  فكان يشري  بيده، 
لذكراه، وكان اأب  تخليدا  باسمه  ُنسمي هذا امرح  أن  أننا فكرنا 

الروحي مركز اإبداع الفني لنادي سموحة.
بالقلب  مريض  أنني  أشعر  ي  يقول  كان  أيضا:  »السباعي«  وأضاف 
الحياة  أتنفس  فأنا  امرح  داخل  أما  امرح،  من  خروجي  عند 
أنه  ويرى  أو »مرحجي«،  نفسه »مرحنجي«  ُيسمي  وكان  بحب. 
عى استعداد وكفاءة أن ٌيقدم مرحية كاملة بكل عنارها مفرده، 
التخصص  بامرح، لكن كان يحب  فكان يفهم ي كل يء متعلق 
مرضه  قبل  اأخرة  أيامه  وي  الجميع،  من  جدا  محبوبا  كان  جدا، 
الشديد، تم تكرمه من امهندس محمد فرج عامر وأخذ درع النادي 
نادي  مرح  وإنشاء  الفني  اإبداع  مركز  إنشاء  ي  لجهوده  تكرما 
اليوم  تكريم  ي:  وقال  أكرم،  أيضا  أنا  كنت  تكرمه  وعند  سموحة، 

جعلني أشعر أنني طفل وكأنني أصغركم عمرا.
فأغلب  جدا،  متعاونا  كان  مهران:  هاي  امرحي  امخرج  قال  فيا 
ما  »بكرة« وهو  الحالية، وخاصة نص  اأحداث  تتفاعل مع  عروضه 

جمعني به عند إخراجى له، اخرته أنه كان يواكب الفرة الحالية.
داما  وكان  جدا،  طموحا  كان  الطوخي  محمود  »مهران«:  وتابع 
يتحدث عن امستقبل، وكان من امفرض أن أخرج له تجربة أخرى، 
وكان عى عكس مؤلفن كثرين كبارا، متعاونا جدا ويتقبل امناقشة، 
للنص،  امختلفة  الرؤية  يتقبل  وكان  العرض،  أخبار  داما  ُيتابع  وكان 
أنه أخرج من قبل ويرى أن امخرج من حقه أن يضيف رؤية للنص 

امكتوب.

وأضاف أيضا »الصري«: كان متعاونا ومرنا جدا، م يكن يحمل فكر 
كان يعرف  بالعكس  بل  كأنها »قرآن«،  بأن نصوصهم  امؤلفن  بعض 
لكل  وأن  الحال،  نفس  عى  يبقى  وا  حي  كائن  امرح  أن  جيدا 
وقت متطلبات وأشكاا، ولذلك كان قريبا جدا من امرح الحديث 
التقليدين،  امؤلفن  من  أكر  للتجريبين  وينتمي  الوقت،  معظم  ي 
منها  أذكر  عروي  من  الكثر  ي  وصور  جدا،  التصوير  ُيحب  وكان 

عرض »النجدة«.
الفنية  والريادات  القيادات  من  جدا  قريبا  كان  »الصري«:  وتابع 
عبد  الكبر  والفنان  غيث  حمدي  الكبر  الفنان  ومنهم  العظيمة 
أقرب  هو  وكان  قلبه  إى  اأشخاص  أقرب  كانا  فقد  عودة،  الغفار 
الناس لقلبيها، باإضافة إى الفنان أحمد بدير، ولقد أنشأ الطوخي 
مجلة خاصة بالنقابة، فكانت امجلة الفنية امعرة عن حال النقابة، 
ي  النقابة  إدارة  مجلس  الحقيقي  الصوت  وكونها  بتنوعها،  وامتازت 

ذلك الوقت.
فيا قال امخرج وامؤلف أحمد جابر: تعرفت عى محمود الطوخي 
ي مرحية  ُأمثل  ُكنت  اإسكندرية،  ي  اإبداع  مركز  ي   2006 عام 
»بكرة« من تأليفه وإخراج محمد مري، ومن تلك اللحظه أصبحنا 
وقد  للروتن،  ينتمي  ا  داما،  وشباب  نشاط  شعلة  فهو  أصدقاء، 
عرضنا هذه امرحية عى هامش امهرجان القومي ثاث مرات، وتم 
أخرجت  وبعدها  جدا،  كثرا  اإسكندرية  ي  اإبداع  مركز  ي  عرضها 
لكلية  يفلسع«،  ما  »الشعب  كويس«..  شعب  »حكاية  مرحية  له 
خالها  من  وحصلنا  الجامعة،  مسابقة  ي  بها  وشاركت  الحقوق 
عيد  يوم  ُعرضت  أنها  ترتيب  دون  الطريف  ومن  اأول،  امركز  عى 
ميادهن رحمة الله عليه 13 مارس، وحصلنا من خالها عى جوائز 

كثرة.
وأضاف »جابر«: أسست أنا والطوخي وأبو درة وأسامة عبد الوهاب 
أن  تصلح  قاعة  استأجرنا  سموحة،  نادي  فرقة  عليهم،  الله  رحمة 
تكون مرحا، وقدمنا عليها مرحية “الطاينا وصلوا” و”منشّتات” 
وعرض “ولد وشايب وثاث بنات”، جميعها من تأليفه، وكانت من 

بطولتي.

نصيبه من  لم يحصل على  حنان شوقي: 
باستمرار التكريم وكان يشجعي 

الشارع  لما يحدث في  أحمد خميس: يستجيب 
ويواكبه دراميا ويتمتع بحس كوميدي

إمان الصري

حنان شوقيأحمد خميس
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محمد متولى: »فطائر التفاح« ينتمى إلى 
مغامرة اعترته  وقد  الذهى  المسرح 

ع��ل��ى  م�����ت�����ول�����ي   م����ح����م����د  ال�����م�����خ�����رج  ق��������دم 
التفاح  “فطائر  عرض  الغد  مسرح  خشبة 
أم��ج��د  ال���س���ودان���ى  ال��ك��ات��ب  ت��أل��ي��ف  م���ن   “
ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ت��ي��س��ر  ب��ط��ول��ة    ، ال���ع���ا  أب����و 
فوكيه،  ف��ادي  ديكور  الرافعي،  أحمد 
ع��ز  إض���������اءة  ال����ن����اص����ر،  أح����م����د  م���وس���ي���ق���ى 

حلمى.  
ويناقش  دي���ودرام���ا   ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��رض 
الى  هى  حواء  :هل  اإشكالية  القضية 
م��خ��رج  ح����اورن����ا  ال���ج���ن���ة؟  م���ن  آدم  أخ���رج���ت 
و  ال��ع��رض  ح���ول  م��ت��ول��ى  م��ح��م��د  ال��ع��م��ل 
إلى  باإضافة  له  أخرى   مسرحية  تجارب 

المسرحية.  الساحة  على  القضايا  أهم 
ال��ع��ال��ى  ال��م��ع��ه��د  خ��ري��ج  م��ت��ول��ى  م��ح��م��د   
 ،  1993 ع����������ام  ال�����م�����س�����رح�����ي�����ة  ل����ل����ف����ن����ون 
ال��ه��ن��اج��ر  م��رك��ز  ع��ل��ى  أع��م��ال��ه  اول  ق���دم 
ق���دم  ك���وك���ت���و،  ج�����ان  ت���أل���ي���ف  “أودي���������ب” 
نجم  م���س���رح  ع��ل��ى  ل���أط���ف���ال  م��س��رح��ي��ت��ان 
ل��ك��ل  ال����ط����ع����ام  ه����م����ا  وم�������خ�������رج،   ك���م���ن���ت���ج 
وس���ف���روت  ال���ح���ك���ي���م  ت���وف���ي���ق  ت���أل���ي���ف  ف����م 
إلى  ب��اإض��اف��ة  ش��ق��اوة،   ف��ى  وش��ق��اوة 
ومنها:   المسرحية  ااعمال  من  العديد 
م��ع  ال�����رج�����ال�����ة  وزن������ق������ة  ال����غ����اب����ة  س����ل����ط����ان 
مصر  مثل   .. رات��ب  أحمد  ال��راح��ل  الفنان 
ق��دم  ك��م��ا  ب��ال��م��غ��رب��ن   ت��ط��وان  ب��م��ه��رج��ان 
الهناجر  بمركز   “ التهديد  “تحت  ع��رض 
بالمهرجان  ج��وائ��ز  أرب��ع��ة  وحصد  للفنون 
،ك���م���ا   ٢008 ع������ام  ل���ل���م���س���رح  ال����ق����وم����ى 
“الحكاية  بعرض  تونس  ف��ى  مصر  مثل 
ل����ذوى  ال���ش���م���س  م���س���رح  ل���ف���رق���ة   “ روح 
جائزة  على  حصل   ، الخاصة  اإحتياجات 
أوادنا  بمهرجان  مسرحى  عرض  أفضل 

الدولى. 
حوار : رنا رأفت 

ليس حكرا عى لون معن أو أسلوب معن، فهناك عروض ناقشت 
أن  كا  الدراما،  من  مختلفة  وصنوف  بأنواع  وامرأة  الرجل  عاقة 
عرض “فطائر التفاح “ ينتمى إى نوعية امرح الذهنى وهو نوع 
من  نوع  فهو  عليه،  امتعارف  بامعنى  دراما  توجد  فا  مرهقا،  يعد 

امرح مختلف وهو ما جعلنى أقبل عى تقدمه بشكل مختلف. 
تقبل  يستطيع  جمهورنا  هل  نظرك  وجهة  من   -

؟  المسرح  من  النوعية  هذة 
كل عرض مرحى يختار جمهوره، وهذا ا ينطبق فقط عى امرح 
بذائقته  جمهوره  فنى  عمل  فلكل  الفنون،  أنواع  جميع  عى  ولكل 

الفنية امختلفة.   
الضوء  عليها  تلقى  أن  أردت  الى  الرؤية  ما   -

؟ العرض  خال  من 
امؤلف أمجد أبو العا قدم بالنص تداخل أزمنة ولقطات من حياة 
آدم وحواء وكيف مارسان حياتها وقبل أن موت آدم وى مشهد 
من اروع امشاهد يكتشف أن حواء هى جنته عى اإرض وليست 
وقد  الفكرة  هذة  إى  يشر  والنص  الجنة،  من  خروجه  سبب  هى 
أكدت عليها بشكل كبر، فطوال الوقت يتهم آدم حواء بأنها سبب 
خروجه من الجنة ولكن ى نهاية العمل وى مشهد رومانى مميز 

كان ا يرغب ى رؤية أحد سواها.  
رؤية  إيضاح  فى  هاما  دورا  السينوغرافيا  لعبت   -

النصوص  من  يعد  التفاح«  »فطائر  عرض 
هذا  بتقديم  المجازفة  تخشى  ألم  الصعبة.. 

النص؟
فسألني:   العا  أبو  أمجد  وامؤلف  أنا  تحدثت  النص  عندما جذبنى 
ماذا اخرت هذا النص تحديدا عى الرغم من أنه م يحقق النجاح 

امرجو حن قدم سابقا 
فكانت إجابتى بأن النص مثل تحديا بداخل الفنان سواء كان ممثا 
النص  صعوبة  أن  كا   ، موسيقى  أو  ديكور  مهندس  أو  مخرجا  أو 

مكن ى تداخل اازمنة. 
وفكرة  الجنة،  من  وخروجها  وحواء  آدم  فكرة  يناقش  فالنص 
بأسم  العرض  سمى  لذلك  التفاح،   بسبب  حدثت  التى  الغواية 
النص فاز بجائزة أفضل نص  “فطائر التفاح “ وأود أن أشر  إى أن 

مرحى ضمن مسابقة الهيئة العربية للمرح عام 2013 
و العرض متداخل اأزمنة كا سبق وأرت،  مابن العر الحديث 
وامشهد القديم “آدم وحواء “ وخروجها من الجنة، ويناقش فكرة 

هل أخرجت حواء آدم من الجنةن  بشكل فنى رفيع امستوى.  
الرجل  عاقة  ناقشت  العروض  من  عديد   -
هذه  تعانى  هل  نظرك:  وجهة  من  والمرأة.. 

؟ طرحها  فى  المباشرة  من  العروض 
ا أستطيع الحكم عى عروض أخرى، فأنا لست ناقدا كا ان  الفن 
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طه  اأديب  تقابل  وأيضا  اليأس  هزمة  ى  درسا  لها  يعطى  الذى 
وقد  رحلتها،  ى  تعملته  ما  كل  له  وترح  الكبر  امفكر  حسن 
جسدت دور البطلة الطفلة رحمة التى تعاى مرض التوحد ، وقبل 
إختيار  الفرقة حتى أمكن من  أعضاء  التجربة تعرفت عى  أبدا  أن 
واأطفال  الخاصة  اإحتياجات  ذوى  بن  ما  ومزجت  العرض  ابطال 
امجتمع،  عن  الخاصة  اإحتياجات  ذوى  أفصل  ا  حتى  الطبيعن 
وكان معى مجموعة من الفنانن ومنهم الفنانة إيناس نور والفنان 
زيد  أبو  يوسف  والفنان  السعود  أبو  وائل  والفنان  محمود  ماهر 
عن  القراءة  ى  بدأت  لرحمه  إختيارى  وعند  اأطفال،  من  وآخرون 
معها من خال  اأعاقة، وحاولت  “ وطبيعة  هذه  “التوحد  إعاقة 
واأدراك  اإنتباه  ومنها  اامور  بعض  معالجة  ى  امرح  لعبه 
وبعد  أفضل  بشكل  لديها  اأمور  هذة  تحسنت  ،وقد  والحفظ 
وقد  اأفضل،  إى  حالتها  بتحسن  كثرا  والدتها  سعدت  شهرين 
بالنسبة  مختلفة  التجربة  وكانت هذة    ، كبر  نجاح  رحمه  حققت 
فرقة  الثقافة  وزارة  وبإنشاء  إليه،  نلتفت  م  آخر  له دور  فالفن  ى، 
يرز  وما  وهو  عظيم،  ىء  وهو  الفن  دور  جميعا  أدركنا  الشمس 

إهتام الدولة بذوى اإحتياجات الخاصة . 
لذوى  تقدم  الى  العروض  ينقص  الذى  ما   -

؟ الخاصة  اإحتياجات 
اإحتياجات  لذوى  الشمس  فرقة  إنشاء  منذ  نظرى  وجهة  من  أرى 
ى  كفنانن  يوجهنا  نفى  طبيب  توافر  من  ابد  كان  الخاصة 
العمل  معهم فأنا ى تجربتى قرأت عن إعاقة التوحد كثرا وجمع 
باإضافة  بشكل صحيح،  اموضوع  أقدم  حتى  عنها  كثرة  معلومات 
إى جمع السر الذاتية التى قدمتها عن الشخصيات الفنية العظيمة 
آخر  عمل  مخرج  يقدم  ان  اممكن  ومن   ، العرض  خال  امطروحة 
فوجود  ولذلك  معاها،  يتعامل  التى  اأعاقة  طبيعة  ايعى  للفرقة 

طبيب نفى أو أخصاى إجتاعى أمر هام للفرقة. 
من  تبعه  وما  كورونا  فروس  بأزمة  اأن  نمر   -
من   .. منه  للوقاية  وإحرازية  وقائية  إجراءات 
تغيرا  اأزمة  هذة  ستحدث  هل  نظرك  وجهة 
؟  عروض  من  يقدم  وما  المسرحية  الكتابات  فى 
هناك تاريخ جديد يكتبه كورونا يختلف عن ما قبل كورونا ، فهذا 
 7 من  يقرب  ما  جلوس  التاريخ  فيها  يشهد  التى  اأوى  امرة  هي 
مثل  الفئات  بعض  بإستثناء  منازلها،   ى  العام  ى  مواطن  مليار 

اأطباء والضباط وغرهم ، والحقيقة أننا ى أزمة ، واأمر م يفرق 
بن جنس وجنس  أو عرق أو دين، ودين  وأرجو أن تكون اأزمة 
تجربة توقظ اإنسانية ى العام، وأن نتعلم من هذة التجربة شيئا. 

المسرحية  الكتابات  فى  أزمة  من  نعانى  هل    -
؟

عظيمة  بلد  فهي  ذلك،  من  أفضل  مرحية  حركة  تستحق  مر 
وتاريخها ى امرح يرجع إى أكر من مئة وخمسون عاما، باإضافة 
التاريخ الفنى وامرحى وقدموا  إى أن مبدعيها هم الذين صنعوا 
أعاا خالدة  ى التاريخ امرحى ، ولكن بالرغم من هذا التاريخ 
تزيد  أن  رورة  وهناك   ، فقط  مسارح   9 فقط  لدينا  امرحى 

أعداد امسارح  
أكتوبر  امسارح ى  فأين  القاهرة،   اإنتاج امرحى إطراف  ومتد  
اأمر  متد  أن  يجب  امدن،   من  وغرها  زايد  الشيخ  ومدينة 
تعلب  أن  رورة  هناك  أن  كا  جديدة،  مناطق  إى  جغرافيا 
الثقافة  عروض  ى  اأمر  يقتر  وا  هاما  دورا  الجاهرية  الثقافة 
يكون  أن  فيجب  العرض،  لياى  من  عدد  تقديم  عى  الجاهرية 
ى  الشباب  ويجتذبون  مواقعهم،  ثقافين  منشطن  القصور  مسئوى 

مختلف اأقاليم مارسة اأنشطة الفنية وامرحية. 
بالعروض  الخاصة  الدعاية  فى  مارأيك   -

؟ المسرحية 
امتاحة  والسبل  اإمكانيات  هى  ما  البداية  ى  نتساءل  أن  علينا 
للدعاية؟  وخال هذة الفرة أصبحت الدعاية عى مواقع التواصل 
اأكر  الوسيلة  وهى  للعروض  الدعاية  أساليب  أوى  ااجتاعى 
كبرة  أعدادا  اتحوى  بامسارح  الخاصة  الصفحات  ولكن   ، إنتشارا 
فمن الهام توصيل امنتج امرحى إى الجاهر ، كا أن العام تغر 
فقدما كنا  نقوم بعمل دعاية ى الجرائد والصحف والقومية، ولكن 
بسبب التقدم التكنولوجى تراجع دور الصحف والجرائد الورقية ى 

فكرة الدعاية. 
؟ مؤخرا  المهرجانات  حركة  فى  رأيك  ما   -

العروض  يشاهد  وان  للجمهور  امهرجانات  تصل  أن  يجب 
كا  الخارج،  من  عروض  أو  محلية  عروضا  كانت  سواء  امرحيةن 
ان من الرورى أن يحتك الشباب امرحى بالعروض ويطلعوا عى 
ما وصل إليه امرح عى مستوى العام ، وهناك رورة أن تراعى 
وتقييم  إختيار  ى  واموضوعية  الدقة  امهرجانات  ى  التحكيم  لجان 

العروض. 
راتب  أحمد  الراحل  الفنان  مع  عرضن  قدمت   -
 “ الرجالة  “زنقة  و   “ الغابة  “سلطان  وهما 

؟  عنهما  حدثى 
الفنان الراحل أحمد راتب فنان عظيم وله تاريخ فنى طويل وكان 
أنه  والحقيقة   “ الغابة  سلطان   “ عرض  ى  معه  فنى  تعاون  أول 
“غول مثيل “ قدم كل ما كنت أحلم به ى امشاهد من أداء مثيى 
عام  وى   ، وبساطة  شديدة  براعة  يقدمه  ان  وإستطاع  وتجسيد، 
2013 قدمنا سويا تجربة متميزة وهى “ زنقة الرجالة “ مع الفنانة 
هشام  والفنان  امرى  حكيم  والفنان  رجاى  إمان  والفنانة  مونيا 
الله وكانت تجربة مختلفة واقت نجاحا كبرا وقد إستمتعت  عبد 

كثرا بالعمل معه فهو فنان من طراز رفيع. 
إنتاجك  من  الطفل  لمسرح  تجربتن  قدمت   -
يقدم  فيما  رأيك  ما  نجم  مسرح  على  وإخراجك 
من  نعانى  وهل  الطفل؟  لمسرح  عروض  من 

؟ الطفل  كتابات  فى  ندرة 
تجارب  هناك  ولكن  بالطفل،  الخاصة  الكتابات  ى  ندرة  من  نعاى 
امخرج  تجربة  الحر  وليس  امثال  سبيل  عى  ومنها  متميزة 
 “ العجائب  باد  ى  أليس  و”   “ “سنووايت  عرض  ى  رزق  محسن 
وااخراج  اإنتاج  كثرا عى مستوى  ميز  فقد  بتجربته  وقد سعدت 
أما فيا يخص كتابات الطفل فمن الرورى أن يحدث تعاون بن 
امركز القومى للمرح وما يقيمه من مسابقات ى هذا اأتجاه مع 

هيئة امرح حتى تقدم النصوص الفائزة عى خشبات امسارح 
لذلك اانتباه  تاريخا جديدا وعلينا  تكتب  كورونا 

؟ التمز  هذا  سبب  فما  العرض 
وحتى  الذهنى  امرح  نوعية  إى  ينتمى  العرض  أن  ذكرت  كا 
شيئا  تقديم   من  ابد  كان  للجمهور  وأقربه  الحدث  اناقش 
تقديم  تطلب  ما  وهو  مشهد  بكل  الجمهور  يستمتع  حتى  مختلفا 
بفضل  جيد  بشكل  تحقق  اأمر  أن  والحقيقة  مختلفة،  سينوغرافيا 
الديكور  وى  حلمى  عز  اإضاءة  ى  معى،  العمل  فريق  إجتهاد 
الفنان أحمد  اموسيقى  الديكور فادى فوكيه وى  وامابس مهندس 
امتفرج  يستمتع  حتى  مختلفة  حالة  تحقيق  استطعنا  وقد  النار، 
من  حالة  ويعيش  العرض  حالة  إليه  وتصل  اممثلن  وحوار  بأداء 
اللقطات  ببعض  إستعنت  كا  الفكرة،  إستقبال  الهدوء  حاات 

السينائية التى تخدم العرض وقد نالت إستحسان مؤلف العمل .
الفنان  العمل  بطلى  مع  تعاونك  عن  ماذا   -

؟ العزيز  عبد  تيسر  والفنانة  الرافعى  أحمد 
الفنانة تيسر عبد العزيز ممثلة متميزة وكان يقوم ببطولة العرض 
كا  الرافعى  أحمد  الفنان  ى  فرشحت  اعتذر  ولكنه  زميل  أمامها 
 .. أدواته  مالك  ممثل  هو  و  نبيل،  أحمد  امنفذ  امخرج  ي  رشحه 
وقد عقدت جلسات عمل معها مناقشة النص وامشاهد امختلفة 
رؤيتى  تحققت  وقد  لها  رؤيتى  برح  وقمت  امشاهد  وتقسيم 

وما أردت إبرازه بفضل فريق العمل. 
روح  “الحكاية  عرض  فى  مختلف  بوجه  ظهرت   -
 .. الخاصة  القدرات  لذوى  الشمس  فرقة  مع   “

؟  التجربة  تلك  عن  حدثى 
الحكيم  وفاء  الفنانة  دعتنى  عندما  بالصدفه  التجربة  هذة  بدأت 
امرح  وكان  الفرقة،  إنتاج  باكورة  لرؤية  الشمس  مرح  مديرة 
كان  فقد  امقدم  بالعرض  كثرا  سعدت  ،وقد  آنذاك  حديثا  منشأ 
أسعدوا  وقد  اتوصف،  سعادة  حالة  ى  ممثا  أربعون  هناك 
الجمهور كثرا ووجدت نفى سعيدا بتجربتهم ، ورأت الفنانة وفاء 
وأرسلت  للفرقة  عرض  إخراج  فرشحتنى  الشديد  تحمى  الحكيم 
ى أكر من نص من بينهم نص “الحكاية روح “ وقد جذبنى النص  
تدور  والنص  مؤلفه،  مع  بالتعاون  عليه  امكثف  العمل  وبدأت 
أحداثه حول فتاة صغرة ا ترغب ى الذهاب إى امدرسة فيأخذها 
ماك إى رحلة تقابل خالها كبار الفنانن وامفكرين ومنهم الفنان 
درسا  منه  وتتعلم  البر  فقدان  من  يعاى  كان  الذى  مكاوى  سيد 
النجاح، ثم تقابل اموسيقار عار الريعى  هاما وهو اإرار عى 

والتنوع مطلوب يختار جمهوره  أسلوب مسرحى  كل 
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يطلب  وأن  اموقف،  هذا  ي  أوضع  أن  يوما،  أتصور  أكن  م 
والناقد  واأكادمي  الشاعر  مني، وهو  مني عن قطعة  الكتابة 
امري الكبر شقيقي اأكر وأول اأساء ي حديقة أي وأمي 
تدهور  اثر  امفاجئ  رحيله  بعد  خاصة  العزب،  يري  الدكتور 
التدهور  هذا  يتجاوز  م  جدا،  ريع  بشكل  الصحية  حالته 
الخامس  صباح  ي  النافذة  الله  إرادة  لكنها  الشهرين،  الريع 
الثاي  الثانية، اموافق  العام العرين بعد األف  من مايو من 
الربعائة  بعد  واأربعن  الحادي  العام  من  رمضان  من  عر 
فيه  توي  الذي  اليوم  نفس  وهو  الهجرية،  اأوى  األف  من 
عمر  نفس  عن  العزب«  اأباصري  العزيز  »عبد  الراحل  والدنا 
عاما،  وعرين  واحد  منذ  والكال،  بالتام  اأكر  شقيقي 
وكأنه اميعاد بينها...، والتوحد التام بينها وي كل يء حتى 

اموت.
د. يري  اأكر  فيها شهادة عن شقيقي  أكتب  أول مرة  هذه 
ويعرفني  يعرفه  ا  من   – الشهادة  هذه  تكون  فقد  العزب، 
ي  مياه  نقطة  مجرد  يعرفانا،  من  بالنسبة  لكنها  مجروحة،   –

محيط كبر.
فشاعر العامية امرية الكبر د. يري العزب، م يكن اختياره 
الريف  ابن  أوا  فهو  فراغ،  العري، من  الشعر  من  الفرع  لهذا 

امري ي وسط الدلتا “امنصورة – دكرنس – دمشلت”.
العزيز  عبد  الراحل  فأبوه  رفة،  وشعرية  أدبية  بيئة  ي  نشأ 
للغة  وموجها  حصيفا  وأزهريا  ومعلا  شاعرا  كان  العزب، 
أربعينات  من  الفرة  ي  امنصورة  مدارس  معظم  ي  العربية 
نفسه،  القرن  من  الثانينات  منتصف  وحتى  اماي  القرن 
اللغة  أستاذ  العزب،  أحمد  محمد  د.  الفصيح  الشاعر  وعمه 
الذي  سابقا،  اأزهر  جامعة  بامنصورة  كليتها  وعميد  العربية 
كان أحد رواد القصيدة الحديثة ونال عنها الكثر من الجوائز 
واآداب  للفنون  اأعى  امجلس  عن  اماي  القرن  ستينات  ي 
عي  الشيخ  جده  أما  حاليا(،  للثقافة  اأعى  )امجلس  وقتها 
العزب، فهو أول من أدخل التعليم العام إى قريتنا “دمشلت 

– دكرنس – دقهلية” وبعض القرى امجاورة.
وعند هذا الحد من النشأة اأدبية، يكون من اأوى أن ينتهك 
محاواته  رغم  امرية،  العامية  من  بدا  الفصحى  شاعرنا 
عاميا،  شاعرا  يكون  أن  آثر  فإنه  بالفصحى،  للكتابة  الجادة 
خاصة عند قدومه إى القاهرة لدراسة الحقوق، وتخرجه منها 
ي العام 1969 مياديا، وإصداره لديوانه العامي اأول “فوازير 
اأدي  النقد  إى  اتجاهه  ثم  مياديا،   1971 العام  ي  فاحية” 
الكتابة  كل مجاات  اأدبية ي  امنتديات  ومشاركته ي معظم 
الناقد الكبر مصطفى عبد اللطيف السحري  اأدبية، حتى إن 
أطلق  والسبعينات  الستينات  ي  الحديث  اأدب  رابطة  رئيس 
عليه – عندما سمعه يلقي أشعاره العامية معجبا بها – لقب 
للعامية  ااختيار  يكون  هكذا  بالقاهرة”،  الفاحن  “سفر 

القاهرة في  الفاحن  سفر  العزب..  يسري 
اإبداع«  من  قرن  »نصف   

امرية أن شاعرنا أحس بأنه لن يضيف جديدا ي الفصحى، 

عنهم  ومعرا  للفاحن  سفرا  يكون  أن  منه،  وبطواعية  فآثر 

بكتابته العامية امرية الجميلة.

بجامعة  اآداب  لكلية  انتسب  فلقد  بهذا،  شاعرنا  يكتِف  وم 

فيها  ليتخرج  1973م،  عام  ي  العربية  اللغة  قسم  القاهرة 

ويعن  1977م،  عام  ي  اأوى  الرف  مرتبة  مع  بامتياز 

تاركا هيئة  بنها،  اآداب جامعة  كلية  تدريس ي  كعضو هيئة 

التأمينات ااجتاعية التي عمل بها مفتشا ومحاميا مدة سبع 

سنوات كاملة، ثم يحصل عى اماجستر ي اأدب العري من 

جامعة القاهرة عام 1981م، عن أكر شعراء العامية امرية، 

برم  )أزجال  بعنوان  أطروحته  وكانت  التوني،  برم  الراحل 

للعامية امرية  الدراسة  التوني – دراسة فنية( وتعد هذه 

إمانا منه وترسيخا  الدراسات اأكادمية،  اأوى من نوعها ي 

نظره  ي  هي  التي  امرية،  للعامية  الشديد  لحبه  وتأكيدا 

)فصحى العرب امعارين(.

ي عام 1985م يحصل شاعرنا عى درجة الدكتوراه ي اأدب 

ي:  امرة  هذه  وكانت  أيضا،  القاهرة  جامعة  من  العري 

: 1952م( منحازا  الرومانسية ي مر من 1932م  )القصيدة 

ي  مستحقا  البديعة،  الفصيحة  العربية  لغتنا  إى  امرة  هذه 

مع  اأوى،  الرف  مرتبة  مع  اامتياز  درجة  اأطروحتن: 

حتى  وطبعها،  امرية  الجامعات  بن  بتداولها  التوصية 

شاهدا النور ي كتابن عن الهيئة امرية العامة للكتاب.

للدكتور  ثقافيا  مستشارا  شاعرنا  كان  وعندما  1982م  عام  ي 

وعندما  وقتها،  الجاهرية  الثقافة  رئيس  رحان  سمر 
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وحدهم  هم  الكرى،  القاهرة  العاصمة/  أدباء  أن  استشعر 
والنر  اإعامي  الدور  من  اأكر  بالنصيب  يستأثرون  الذين 
ي  مر  أدباء  )مؤمر  إقامة  بفكرة  شاعرنا  تقدم  وخافه، 
عام  ي  امنيا  محافظة  ي  اأوى  دورته  وانعقدت  اأقاليم(، 
محافظات  من  محافظة  ي  عام  كل  دوراته  وتوالت  1984م 
اأقاليم  أدباء  اأدي، أصبح  امؤمر  وأقاليم مر، وبفضل هذا 
ا يقلون شأنا عن أدباء العاصمة سواء ي النر أو ي امشاركة 
 – امؤمر  أي   – وبفضله  اأدبية،  وامهرجانات  امؤمرات  ي 
)نوادي  فكرة  أيضا  ظهرت  كا  اإقليمي،  النر  حركة  ظهرت 
أدباء  يستشعر  ا  ي  الجمهورية،  أقاليم  مستوى  عى  اأدب( 
العاصمة، واآن أصبح لكل محافظة  أدباء  العزلة عن  اأقاليم 

مرية أدباؤها امعروفون عى مستوى القطر امري كله.
من  اأدبية  الراية  وناقدنا  شاعرنا  أخذ  1978م  عام  ومنذ 
اأدبية(  الفجر  )جاعة  ليقيم  القباي  حسن  الراحل  اأديب 
شاطئ  كازينو  من  بدءا  جمعة(  يوم  )كل  اأسبوعية  وندوتها 
ومركز  بالهرم،  واأمل  الوفاء  بنادي  ومرورا  بامنيل  الجزيرة 
إى  وصوا  بالهرم،  الصفا  ونادي  فيصل،  بأول  امشابك  شباب 
ليكتشف  فيصل،  بأول  مكتبه  وانتهاء  الرياي،  الجيزة  نادي 
فروع  شتى  ي  اأدبية  امواهب  من  الكثر  خالها  من  ويقدم 
الساحة  إى  بهم  دافعا  العمرية  اأجيال  جميع  ومن  اأدب، 
اأدبية واإعامية امرية، وظل شاعرنا يقوم بأداء هذا الدور 
سواء من خال جاعة الفجر اأدبية وعر جمعية دار اأدباء 
بالقاهرة، التي أعاد توفيق أوضاعها ي عام 2000م بعد توقف 
طويل، وعمل سكرترا عاما لها، أو من خال نادي القصة الذي 
مر  كتاب  اتحاد  ي  دوره  وعر  الثانينات،  منذ  إدارته  توى 
وذلك  اأوى  دورته  منذ  إدارته  مجلس  بعضوية  حظي  الذي 
ي  والفاعل  امهم  لدوره  وتقديرا  له  مر  أدباء  حب  بفضل 

الحركة اأدبية امرية منذ نهاية السبعينات.
امواكب  اأدي  النقد  عى  الكبر  شاعرنا  دور  يقتر  وم  هذا 
مر،  ربوع  مستوى  عى  اأدبية  للحركة  امقوم  وامنشط 

الحقة  اأدبية  امواهب  معظم  عن  امشجعة  النقدية  بكتابته 

ي معظم محافظات مر، لكنه وهو الشاعر العامي امري 

آثر أن يتخصص أكادميا ي اأدب العري الحديث والشعبي، 

بنها  بجامعتي  والربية  اآداب  كليتي  لطاب  بتدريسه  فقام 

امواهب  من  الكثر  ذلك  خال  من  واكتشف  سويف،  وبني 

اأدبية واإعامية، وأصدر ي ذلك الكثر من الكتب الدراسية 

الجامعية.

ولكن امتابع مسرة شاعرنا الكبر ي الشعر العامي، يلحظ أن 

مفردات  من  به،  ميز  الذي  به،  الخاص  الشعري  قاموسه  له 

بالفصحى  وممتزجة  امرية،  العامية  ي  مغرقة  شعرية 

البسيطة، ما يجعل صوته الشعري متفردا به وحده.

وي شعر العامية امرية، فلقد كتب شاعرنا ي شتى مناحي 

عن  وكتب  امرين،  الفاحن  هموم  عن  فكتب  الحياة، 

وتنبأ ي  امتعاقبة،  ااستبداد  الوطن ي ظل حكومات  معاناة 

بعض قصائده بثورات الشعب، كا ي قصيدة “و... يحصل”، 

كا كتب القصيدة العاطفية.

نهاية  ي  كتب  فلقد  الشعري  للمرح  يكتب  أن  ينَس  وم 

عبد  تغريبة   – شعرية  “دراما  الثانينات،  واوائل  السبعينات 

1984م  الفجر  مطبوعات  عن  صدرت  التي  الهاي”،  الرزاق 

الجاهرية  الثقافة  مرح  خشبة  عى  ومثلت  طبعتن،  ي 

التجريبي،  للمرح  الدوي  القاهرة  مهرجان  ي  وشاركت 

ومثلت مر ي فرنسا ي تسعينات القرن اماي، وتحي هذه 

التغريبة عن سفر وغربة وهموم فاحي مر وما يتعرضون 

كتب  كا  العري،  الخليج  دول  ي  عملهم  ي  ظلم  من  له 

“نخلتن  اسمها  شعبيه مريه  حكاية  امرية  العامية  بشعر 

بالقاهرة بن عامي  البالون  العاي”، وعرضت عى مرح  ي 

“الوعد  مرحية  الراحل  شاعرنا  كتب  كا  1998م،  1997م، 

سعد” عن قصيدة طويلة له اسمها “ضد اموت” تأبينا وحبا 

الدين  الراحل سعد  الكبر  امري  وامثقف  امرحي  للكاتب 

وهبة، ليخرجها حسن الوزير للثقافة الجاهرية ي تسعينات 

القرن اماي.

ومع هذا العطاء اأدي الكبر لشاعرنا الراحل ي مجاي الشعر 

حساب  عى  اأكر  الجانب  منه  النقد  أخذ  الذي  والنقد، 

ي  وحده  هو  تحملها  التي  الحتمية  الرسالة  لكنها   – الشعر 

البحث والتنقيب عن امواهب اأدبية الحقيقية والكتابة عنها 

وتشجيعها وامي بها قدما إى وسائل اإعام امختلفة – يظل 

الباقي من هذا العطاء الكبر هو د. يري العزب الشاعر.

محسن العزب
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هذا الكتاب من منشورات )امركز الدوي لدراسات الفرجة( –الطبعة 
ااوي – 2014 بامغرب، ولأسف م يتم التعرف عليه ي القاهرة رغم 
يشر  ما   – اخري  عربية  عواصم  ي  ورما  سنوات،  منذ ست  صدوره 
العرب عي وجه  وامثقفن  العرب  التواصل بن امرحين  انقطاع  اي 

العام، وكأنهم جميعا يعيشون ي جزر منعزلة!!
الناقد  سيف(  محمد  )د.   بن  ما  )مناصفة(  تأليف  من  والكتاب 
والناقد  عاما،  وثاثن  خمسة  منذ  فرنسا  ي  امقيم  العراقي  وامخرج 

وامنظر امرحي امغري الكبر د. خالد امن .
ومن ااهمية مكان ان نتوقف عند )عتبة( هذا الكتاب او )مقدمته( 
امركز  منشورات  عي  امرف  الكرمي(  )سعيد  الباحث  كتبها  التي 
الثقافة امرحية  الفرجة، )وهو مروع هدفه نر  لدراسات  الدوي 
فيه،  اانخراط  اي  الدعوة  او  ربحي  غرض  بدون  نطاق،  اوسع  عي 
و)اركيولوجيا( مفهوم  تاريخيا  يقرح حفرا  الكتاب  ان هذا  اي  ويشر 
)الدراما تورجيا( ي مختلف الشعريات امرحية التي احتضنها ... كا 
تجاوزت  التي  امتاحقة  اشتغالها وتطوراتها  اوجه  يقف عند مختلف 
والعرض امرحي،  ااخراج،  لتطول  الدرامية،  والكتابة  بالنص  ااقران 
أستراف  من  يستلزمه  ما  التلقي،  حد  وتصل  منظراته،  مختلف 

اافاق اانتظارية امفتوحة عي شتي اماط التأويات ... 
كا يقدم نفسه باعتباره عما بحثيا،يروم بااساس اي )تبئر( الدراما 
الحديثة،  التجريبية  للمسارح  مازمة  بأعتبارها  البديلة،  تورجيا 
يكون  )فرجات(  صتاعة  ي  بنيويا  امنخرطة  الدراما  بعد  ما  وتجارب 
الكتاب  هذا  يغني  ما  ان  كا   .. افت  حضور  تورجيا(  )للدراما  فيها 
امرحية  العروض  من  مجموعة  عي  العملية  التطبيقات  هو  ايضا، 
عما  يجعله  ما  وهو  أتونها،  بن  تورجى  الدراما  بالحضور  امفعمة 
متكاما، يقرن فيه التنظر بامارسة، وان ااضافة ي هذا الكتاب قد 
خارج  )امثاقفة(  افاق  مسترفا  الرق،  جبة  من  مجملها  ي  خرجت 
العميقة  )اانروبولجية(  بثقافته  الرق  ومستلهمة  الغربية،  امركزية 
القامة  وامنابع،  بااصول  امرتبطة  والسحرية  الطقوسية  وافرجاته( 
اغلب  ي   .... بشكل  يتمظهر  ما  وهو   ... الجسدية  اللغة  باغة  عي 

الشعريات امرحية(
)الدراما  وعنوانه  امن(  خالد  )د.  مهد  الكتاب  من  ااول  الجزء  وي   
:مقوله  الثالثة  االفية  بطائع  الخاصة  ااشكال  البديلة(  توريجيا 
للناقد وامنظر امرحي الكندي ااصل )باتريس بافيس(– 2014، وهو 
ذواتها  من  الخروج  عي  النصوص  مساعدة  السبيل  هو  ما   : يتساءل 
بأمكاننا  ؟وهل  نحن  وعامنا  التمثيل،  عام  بن  )تناسجا(  تخلق  ي 
أستعادة تلك اللحظة اانسانية حيث بدأ امرح يدرك قدراته فأبتدع 

الدراماتورجيا. 
داي  مجال  ذو  مصطلح  بأنها   ٍ تورجيا  الدراما  امن(  )خالد  ويعرف 
وااخراج  الدرامية،  الكتابة  بن  الطرق  مفرق  ي  يتموقع  واسع، 
امرحي، والنقد، وأن – الدراما تورجيا – هو رفيق امخرج، وامسئول 
حول  مقرحات  بأعداد  وامكلف  امخرج،  لرؤية  الفعي  اانجاز،  عن 

المسرح علم  في  الحداثة  بعد  ما 
والمتفرج( المسرحي  العمل  )دراماتورجيا  كتاب  في  قراءة   

عبد الغني داود

مهنة  اهم  وانه  العمل،  فريق  صحبة  ي  الرؤية  تلك  تحقيق  كيفية 
مرحية ي امانيا بعد امخرج .

عند  امؤلف(  تورج  )دراما  سطوة  فكرة  امن(  )خالد  ويتناول 
ي  الفني  ااثر  أنتاج  الناظمة  بالقوانن  ترتبط  التي  ارسطو(- 
من   )mothos( اميثوي  عي  يحيل   – قوليا  أبداعا  بوصفها  الدراما 
)الوحدات  وابرزها  احداث  مجموع  من  مركب  تنظيم  هو  حيث 
الثاث( – الزمان وامكان والحدث، وقاعدة )التطهر( التي أهتم بها 
ونيشته،  وفرويد،  كاتي،  ولو  وستايلر،  وبرادي،  وهيجل،  )ارسطو، 
اصبحت  الراجيديا  لكن  وغرهم  ويليامز،  ورموند  بنيامن،  ولر 
فيصنع قطيعة  )نيتشه(  اما  ارسطو،  ااكر هيمنة مع  الفني  الشكل 
مع النظرية اارسطية بكتابة )مياد الراجيديا من روح اموسيقي(، 
)مرح  ي  بوال  واجست  )بريخت(  عند  )التطهر(  فكرة  واختلفت 
النصوص  عي  اته  تنظر  ي  اعتمد  ارسطو  ان  وذلك  امقهورين(، 
والقناع  والفرجة  اللعب  ويعتر  امرحية  العروض  وليس  امخطوطة 
مرح  امنترين  اي  الكاتب  ويشر  بالقصيدة،  )ملحقات(  كلها 
ي  امرح  عكس  عي  فرنسا  ي  الصورة  مرح  مقابل  ي  النص 
امانيا، والتي سعي )انطونن ارتو( اي جعل امرح ي بأعتباره اكر 
بشكل  ومرتبط  امكتوب،  النص  هيمنة  ويرفض  الحياة  من  واقعية 
الحديث  الغري  امرح  رواد  فعل  وكذلك  محتوميتافيزيقي،  ما 
اثناء  ي  وجروتوفسي(  وباربا،  وبروك،  )مايرهولد،  امثال  وامعار 
: معتمدين  بحثهم استراف دراما تورجيا جديدة ومرح ا ادي 
ي  باي  وجزر  والهندية  والصينية  اليابانية  الرقية  امسارح  عي 
اندونيسيا، وان اهم انجازات امرح الغري امعار قد خرجت من 

معطف الرحلة الرقية.
ويستعرض )الكاتب( تاريخ مصطلح الدراما تورجيا الذي ظهر بشكل 
وكتابة  )ليسنج(  ااماي  الفني  والناقد  امرحي  الكاتب  مع  واسع 
اي  وظيفته  تحولت  1769والذي  هامبورج  تورجيا  دراما  الشهر 
مع  وظيفته  اصبحت   والذي  امخرج(،  مع  ومتعاون  ادي  )مستشار 
فأصبحت  الفيلسوف  امخرج  اشارة  رهن  خرته  يضع  ان  )بريخت( 

ااجتاعي  )الجيسوي(  اابرار  اليه  الجستوس  أبراز  الوظيفة  هذة 
والراع الطبقي حيث يعني بجميع ااستعدادات امفاهيمية انجاز 
عمل مرحي – منذ نواته ااوي اي تحققه عي خشبة امرح، وهو 
مطالب بتوضيح الخصائص السياسية والتاريخية والجالية والشكلية 
 – العاطفي  الرجوازي  امرح  مع  بذلك  متعارضا   – ما  مرحية 
بواسطة تغير مرتكزات ايقاعه الخطاي ..  بينا يري )اوجينيوباربا( 
ان النص امكتوب وثيقة قابلة لارشفة والحفظ – ولكن نص الفرجة 

زئبقي وزائل – اذ يختفي جراء انتهاء العرض .
وتحت عنوان )الدراما تورجيا البديلة( – هل هي اتصال ام الفصال، 
هو  ما  مع  القطيعة  بالرورة  البديلة(  تورجيا  )الدراما  تعني  وا 
التي  وامغايرة  امختلفة  تورجية  الدراما  امارسة  تلك  فهي   – سائد 
مقولة  – حسب  اخرها  مع  اا ي حدود عاقتها  توجد  ان  ا مكنها 
مختلف  بن  الحدود  الغاء  الغاء  خال  )kekovenm.v(من  امنظر 
التخصصات، وتشظي الردية وتفكيكها اي مجروءات وااثر املفت 
صلب  ي  فيدخل  امرجم(  تورج  الدراما  واما  ااثارة(   / )للشهوائية 
ويدرس  الداخلية،  النص  ايقاعات  ليفحص  تورج  الدراما  اختصاص 
سياقات  عي  ويطلع  والجالية،  والسياسية  الفلسفية  مرجعيته 
الكاتب  ويستشهد  عنه،  كتب  ما  ويدرس  الخشبة،  فوق  تحققه 
مجال  ي  قاوي(  )محمد  امغري  تورج  والدراما  الكاتب  بتجربة 
استنبات نصوص عامية )ومغربيتها( وانه يشتغل من منطلق ااضافة 
كا  معا  وااقتضاب  بااضافة  او  النحاتن  شاكلة  عي  اإقتضاب،  او 
ولبيكيت  جودو  انتظار  )ي  نص  ي  فعل  كا   .. الكيميائيون  يفعل 
ي  واستنباته  ااصي  النص  محاورة  اي  النمطي  ااقتباس  متجاوزا 
نص  اقتحم  امنطق  وبنفس  اسامية،  مغربية  ثقافية  معتقدية  بنية 
)بوغابة( )1989،  الريخت ي مرحية   وتابعه ماي  بونتيا  “السيد 
ويري ان تلك التجارب مجرد اسقاطات ومارين تحاي الحداثة )وما 
للحداثة  توجيه  اعادة  مجرد  جوهرها  ي  هي  التي  الحداثة(  بعد 
كتابة  اعادة  ي  رغبة  مجرد  بذلك  وهي   .. ذاتها  حد  ي  )امعطوبة( 
الحداثية  الكتابة  اعطاب  تجاوز  بهدف  جديد  من  ااوار  فلسفة 
اتفق  لذا   – التحررية  اانوار  فلسفة  روح  عن  وانزاقاتها  امجنونة 
)ولر بنيامن( مع )هال فوسر( عي ان )الحداثة وما بعها( تتبنيان 

بطريقة ماثلة من حيث ها صرورتان مستمرتان ي اان نفسه .
وينتقل هذا الجزء من الكتاب اي )مرح ما بعد الدراما( الذي اشار 
اليه امنظر )هانس ليان( وي اكر من مناسبة، وانه عبارة عن فرجة 
مخطط لها ومفكر فيها بشكل )تشاري / تفاعي( كا انه مرح غر 
مكوناته،  بكل  امرحي  امنجز  شعرية  يلغي  ا  امنحي  وهذا  ادي، 
فهو مرح تجريبي مسترفا التجريب من حيث الشكل وامضمون 
النصوص  عن  تخي  قد  امرحى  ان  اطاقا  يعني  ا  هذا  ولكن   –
ولسن(  )روبرت  نصوص  ان  ليان(  )هانس  ويري  القوية،  الدرامية 
متعمدة  ازاحة  بها  ان   – الدراما  بعد  ما  مرح  موذج  افضل  تعد 
)للراتبيات امرحية( وكذا غياب الفعل الدرامي ي مرحه، وكثافة 
– الجاليات  واستعال  )كالتناص(   – كقاعدة  امرحية  العامات 
الوسائطية، وان .... هو مركز ااهتام ي اممثل هو عامة مرحية 
مركزية، واستعال )الفيديو، ي كتابة )مرح ما بعد الدراما( 2006 
وبرامج  واميكروفونات،  االكرونية،  الصوتية  وامؤثرات  الفيلم   .
وما  الغربية  الحداثة  بن  العاقة  ان  امن  خالد  د.  ويري  الحاسوب، 
بعد الحداثة تقر هذا التعايش الساخر لازمنة، وان الحداثة الغلربية 
اصبحت ظاهرة معقدة ومتعددة اابعاد، وليست موحدة ومتاسكة 
– رغم انها انطلقت ي بداياتها من حيث هي ثورية ورافضة، منطق 
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ااطاقية، ويستشهد مقولة امفكر الغري
جوهرها  ي  )الحداثة(  بان  حواراته  احد  ي  العروي(  اللة  )عبد   
ويتساءل  ذاتها،  هي  يخصها  ما  مع  حتي  ااطاقية  فقدان  تعني 
كولونيا  بعد   – ما  )حداثة  عن  نتحدث  ان  نستطيع  )هل   : الكاتب 
مامح،  نحدد  ان  علينا  فانه   – باايجاب  الجواب  كان  فاذا  ؟  لية( 
وتنوع  تعدد  ي  الحداي  النموذج  هذا  ومميزات  واساليبه،  ومظاهر 
بشكل  وامتفاعل  الراهن  العري  الحراك  ظل  ي  واساليبه  مظاهر 
مرتبطة  نحن  حداثتنا  ان  يري  لكنه   .. الرقمية  الثورة  مع  متفاوت 
تفكرنا  بنيان  ي  احدثها  التي  )الرجة(  ااوروي،  بااستعار  عضويا 
انبثقت  لية(  الكولونيا  ومجتمعاتنا وفنوننا – بل ان )حداثتنا ما بعد 
عن  سواء   – ااوروي)الرجه(  بااخر  جمعتنا  التي  العاقة  ظل  ي 
الثقاي  ااحتكاك  او عن طريق  التاريخ،  الثقاي عر  )التناسج(  طريق 
وااقتصادي، وااجتاعي، والسياي اليومي اثناء التواجد ااستعاري 
نادت  التي  اامريالية  ااجندة  خدمة  اي  ادي  ما  بادنا  ي  الغري 
ما  )امرتجلة  عنوان  وتحت   . الدوام  عي  بالغرب  الرق  بألحاق 
اي  الكاتب  يشر  الذاي(  اانعكاس  تورجيا  ودراما  لية  الكولونيا  بعد 
بالجسد  بل   – امغري  امرحي  بالجسد  اأحتفاء  غواية  نواية  ترب 
بعد  ما  وفق  وهو  مغاير  موقع  من   – عام  بشكل  العري  امرحي 
اانفات  ي  فنية  ورغبة  تناقضات  من  به  يحيل  ما  بكل  ااستعار 
من الهيمنة الغربية وتاسيس اختافه، وهكذا اصبح العرض امرحي 
وما  هو ردي  ما  بن  التقاطعات  من  مجموعة  عر  يتشكل  امرتجل 
الدراما  اما   – السلبي  امتلقي  انتظار  افق  خلخلة  بهدف  درامي  هو 
الدرامي  البناء  تستفز  ما  غالبا  فهي  امرتجلة  ي  امعتمدة  تورجيا 
التلقيدي من خال احداث فجوات بن امجزوءات لخلق حالة تكسر 
تدريب  ورشة  او  اانجاز  طور  ي  بعمل  يتعلق  اامر  وكأن  اايهام، 
التقاطعات  هذه  ان  ويري  فيها،  الحضور  للجمهور  يسمح  مرحية 
 / العري  امرحي  الفنان  وضعية  ماساوية  مدي  اي  احيانا  ترمز 
امغري الذي يحرق ليما حياتنا بكل ما هو جميل، وي هذا السياق 
)امرتجلة( عي  قدرة  تعكس مدي  التي  الناذج  بعض  امؤلف  يدرج 
مت  م  أوفيليا   “ مرحية  ويبدأ  امغري  امرحي  القلق  استيعاب 
ادوارها  ويؤدي  فصلن  من  تتالف  والتي  الحلو(،  )نبيل  اخرج  من   “
كري  عي  جالسة  وهي  )مني(  البطلة  عي  وتقوم  فقط،  ممثان 
وهذه  اممثلة،  من  حجا  اكر  شاشة  عي  ويبث  وسائطي(  )رد  ي 
اشاره ذكية اي هيمنة )الوسائط( ي عر الدوت كوم، وكذلك يوثق 
اامريكين  العرب  معاناة  مشاهد  وبريا  دراميا  )سوليتر(  عرض 

عقب احداث العار من سبتمر، وتتمظهر الوسائطية( داخل فرجة 
التي يثرها  للممثلة، والتعقيدات  امبار  ااداء  )سوليتر( من خال 
وجود شاشات تبث صورا مسجلة قبا واخري مبارة، وتحت عنوان 
)دراما تورجيا نون النسوة( يتناول الكاتب مرحية()دياي( والحراك 
التناسي  العضو  )دياي(  كلمة  وتعني  امرحية،  الفرجة  اجل  من 
العنف  ويتناول   ،2012 عام  بامغرب  اكواريوم(  )الفرقة   – للمراة 
اللمنهج الذي مارس عي ضحايا ااغتصاب بخاصة، وهي مكونة من 
فصلن وتضم شهادات فتيات ونساء تعرض لاغتصاب – من تاليف 
واخراج )ماها سانو( ونعيمة زيطان(، ويليه عرض )دموع بالكحول( 
ويري   ،)2013  – الهوري  اساء   : واخراج  اليوسفي،  عصام   : نص 
الدراما  عن  ومنفصلة  امفاصل،  ومتناثرة  ااجزاء  مفصولة  كتابة  انها 
ومبدا  التذكري(  )امونولوج  عي  مؤلفها  ويعتمد  الجديدة،  تورجية 
الشخصيات  ذاكرة  عي  ااثر  بالغ  استيعادي  تريد  هنا  هو  الرد، 
امرحي  العرض  مكونات  وتوظيف  )بالجوفة(  وااستعانة  ااربع، 
ااخري، ثم يتناول الكاتب تجربة امخرج امغري )يوسف الريحاي( 
ي  بيكيت(  )عدوي  بعنوان  امتاخرة  بيكت   شزرات  عام  تقديم  ي 
ابرز هذا العام وهو نص )كري هزاز ي )15( دقيقة فقط، ويقحم 
فيه الجمهور ي مازق الشخصية وهي تتارجح بعد نهاية يوم طويل، 
ونزوع اختزاي للنص، ويشر اي ان البداية الصادمه ليوسف الريحاي 
الجمهور  لدي  بالتسلية  الجاعي  الهوس  ذلك  خلخلة  مفادها 
فيه  يلغي  الذي  الريحاي  عام  لولوج  )عتبة(  ايضا  ولكنها  العريض، 
الحدود بن ااشكال الفنية، بل وايضا بن ما هو واقعي وبن ما هو 

افراي بن الشكل وامضمون . 
ويعود د. خالد امن ي الختام – اي تساؤات )باتريس بافيس( وهي 
امرح  بدأ  حيث  اانسانية  اللحظة  تلك  استعادة  بامكاننا  هل   :
مساعدة  السبيل  هو  ؟وما  تورجيا  الدراما  فابتدع  قدراته  يدرك 
التمثيل  تناسجا بن عام  الخروج من ذواتها ي تخلق  النصوص عي 
علمنا  )هل  بدوره  الكاتب  يتساءل  تحديدا  وهنا  ؟  نحن  وعامنا 
)ازمة  زمن  ذروة  ي  نعيش  اا  ؟  التمثيل  عن  معزل  بوجودنا  نحن 
معزل  تورجيا  الدراما  اسئلة  طرح  باامكان  يعد  م  حيث  التمثيل( 
وهو  ذاتة  عي  منكفئا  ؟  التمثيل  مازق  امرتبطة  ااشكاليات  عن 
العرض حسب موقعه ومنظوره ومتطلباته(  تورجيا  دراما  بناء  يعيد 
ويقول أيضا )اان أيضا نعيش منعطفا اخر ي تطور الدراما تورجيا، 
الرد  اي  بالعودة  تورجيا(  الدراما  )ردنهة  نعته ب  مكن  ما  وهو 
ي التجارب امعارة ما فيها امغربية والعربية ايضا، حيث اصبحت 

تجربة  ي  امتفرج  ادراجها  خال  من  وذلك  القضايا،  اثارة  وسيطا 
بان  التاكيد  يجب  بانه  القول  اي  وينتهي  مكثفة،  ونفسية  فيزيقية 
مارسات  اي  تحيل  تعد  م  الدراما(  بعد  ما  مرح  تورجيا  )دراما 
هامشية، ثورية، راديكيالية ومع ذلك، وجب التمييز بن النموذج ما 

بعد الدرامي وااسلوب ما بعد الدرامي ..
اما الجزء الثاي من هذا الكتاب الهام فعنوانه )الدراما تورجي( ماذا 
يعني وما هي وظيفته، ومواصفاته، وانواعه ؟)بقلم د. محمد سيف 
 : اوا  امادة  هذه  تقنية   : ان  يقرر  بان  دراسته  فيستهل  باريس،   /
تورجي  الدراما  مفهوم  و)التاريخي(  الداي،  التطور  دراسة  )هي 
اان  صار  الذي  هذاى  اي  تيي،  الدراما  للعمل  ااصي  امصمم  من 
يدرس عملية مرورة عي الخشبة )der dramatvrg( وثانيا : نحاول 
اختبار امفهوم امعار للدراما تورج ووظيفته الحديثة التي تعود اي 
)ليسنج   )G.lessing الذي صار مفهوم الدراما تورج اليوم، بفضله 
كاما، حيث يقوم بدراسة مستقبلية اولية لصاحب امجال الناشط ي 
العمل امرحي، ويبلور امفاهم املموسة ي ااخراج عي حد سواء، 
التي جاءت عي شكل هيئات  : )ويستعرض هذه امادة ايضا  وثالثا 
مختلفة للدراما تورج، ويدرس ي نفس الوقت، العاقات التي تربط 
هذه النوعيات امختلفة وااساليب امتنوعة لكتابتها، ومدي عاقتها 
اقراحه  الذي سيتم  الدرامي  وامتعاونن معه ي نسج نصه  بامخرج 

لتفسر امشاهد . 
ورابعا : يتطرق اي )الدراما تورج( ي امرح العري العراقي )قاسم 
)دراما  كلمة  بتعريف  ويبدا  الجعايبي(  الفاضل  والتوني  محمد(، 
تجربتي  خال  من  اي  اامريي(  الراث  )لقاموس  وفقا  تورج( 
)التعريف(  هذا  ان  اليوم  ويبدو  امرحية(  والكتابة  امرح  )فن 
وظائف  له  وصارت  ااتساع،  ي  اخذ  قد  بشموليته،  ي  الغامض 
الحديث  للمرح  والتطبيقية  النظرية  امهارات  جميع  ي  وادوار 
)عملية  انه  مثل  من  وااشارات  التعريفات  من  الكم  هذا  وان   .
نوع  اي  او  راقصا  كان  سواء  مرحي،  لابداع  والتوثيق  التفكر 
القادر   9 العلمي  الباحث  )او  او  واادي،  الفني(  )امستشار  او  اخر، 
خارق  والبطل  الراقي  الخبر    0 او  ااسئلة،  عن جميع  ااجابة  عي 
فني(  محاور  او مجرد  كل شئ(  ويفهم  ويري  يعرف  والذي  التفكر 
امصاحبة  والوثائق  العروض،  برامج  يكتب  او  البعض،  يسميه  كا 
لها، بشكل اكر عمقا، او ينظم ااجتاعات التحضرية للمجموعات، 
الفنانين  ومصاحبة  العروض،  بعد  تجري  التي  امناقشات  وينشط 
وظيفة  استحالة حر  يؤكد  ما  الوكيبيديا(  تعريف  وهو  والحمهور، 
)الدراما تورج( ي مجال محدد، وتعريف معناه، انه ي نفس الوقت 
يشتمل عي عنار جالية، واجتاعية وسياسية وفلسفية واخاقية 
وتجسيده  وتقدمه  وتطبيقاته   النص  علم  ي  تبحث  وانسانية، 
ايضا  يشتمل  مثلا  والخ...  وتفسره  تلقيه  بطرق  وتعتني  وتزيينه، 
كرة  ورغم  ومعتقداته،  وعاداته  واعرافه  وتطوره  اانسان  علم  عي 
ورود مصطلح )الدراما تورج ي الكثر من اللغات والبلدان فنكاد ا 
نعر له عي تعريف دقيق مكن ااعتاد عليه، بل م يوجد تعريف 
واحد – ا ي امعاجم وا ي الكتب مكن ااتفاق عليه اليوم، وذلك 
بسبب )تشظي( هذه الوظيفه، واتخاذها اشكاا وابعادا اخري كثرة 
متنوعة من مثل : )دراما تورجيا امخرج، دراما تورجيا امؤلف، دراما 
وااضاءة،  والسينوغرافيا،  امشاهد،  تورجيا  دراما  التوثيق،  تورجيا 

والتلقي والخ ...
ويشرالكاتب )امخرج والناقد د . محمد سيف( اي ان اكر ااعال 
تعريفه  مسالة  ي  خاضت  امرح،  مجال  ي  امتخصصة  اموسوعية 
ومكان  تاريخه  بذكر  النهاية،  ي  اكتفت  ولكنها  معناه،  وتحديد 
بتجارب  مستعينه  وعناره،  واشكاله،  واتجاهاته،  وتطوره،  وادته، 
وامختلفة،  امتعددة  مجااته  ي  وامنظرين  امخرجن  من  وذاك  هذا 
والتباسا  غموضا  اامر  ازداد  كلا  والتعريفات  ااراد  كرت  وكلا 
واتساعا ي ذات الوقت، اي درجة صار لكل مخرج مجموعة، تعريف 
الحي كا حدث عي  العرض  مجال  النادرة ي  الوظيفه  لهذه  خاص 
كلمة  من  بدا  والركيب(  )اانشاء  استبدل مصطلح  ان  امثال  سبيل 
)وتطور  )الطفولة(  الجانبي  عنوانه  ي  )الكاتب(  ويقرر  )ديكور( 
مفاهيم  استمرار  هي  واما  تبتكر،  م  تورجيا  )الدراما  ان  امفهوم( 

قدمة تتطور بتطور امرح وعناره .

خالد امن محمد سيف
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ومنظرين،  نقاد  من  الفرنسين  امرحن  بعض  اراء  ويستعرض   
مر(  ي  الشعبي  بامعني  او  الطاولة  عي  )العمل  ان  عي  ويركز 
تورجيا،  دراما  التزام  اي  التمهيدية  امرحلة  مثل  الرابيزة(  )بروفة 
ي  اممثلون  يبدا  ي  العرض  انتاج  ي  بامتياز  مهم  حدث  وانها 
العمل  فريق  يحتاجها   التي  امعلومات  وتوفر  ادوارهم،  ترويض 
 0 الكلمة  اشتقاق  وحول  التمهيدي،  الخشبة  عمل  تغذية  بغرض 
دراما  وتعني  اغريقية  اصلها  فان  واستخداماتها،  تورجيا   دراما 
الكلمة  هذه  تحول  وان  عمل،  او  )اداة(  وتعني  )ارغونة(  كلمة  وان 
)دراما  كتابة  ي  )ليسنج(  مقاات  ونر  ظهور  اي  يرجع  الداي 
ترتكز  والذي  الحديث،  بامعني  تورج  دراما  كاول   –  1768 تورج( 
)دراما  كتاب  امؤلف  ويتناول  ااستشاري(،  )نشاطه  عي  وظيفته 
العاجل،  ااستعراض  من  بنوع   1768  – ليسنج  هامبورج،  تورج 
مرحيا  كان  وانه  امانيا،  ي  وطني  مرح  اول  ي  عمل  ليسنج  وان 
مينجن(  )الدوق  ايدي  عي  امخرج  مهنة  ظهرت  ان  اي  معروفا 
الطويلة  امسهبة  بامناقشات  ملئ  الكتاب  هذا  وان   )1914  1826-(
الدراما تورج عي مصطلح  الهضم، وانه كان يقضل مصطلح  العسرة 
بينا  امرحية  ليسنج  تنظرات  )فولتر(  هاجم  )التوجيهات(،وقد 
ويري   .. الفرنسيه  الكاسيكية  تورجيه  الدراما  منظري  ليسنج  هاجم 
كان  )مؤلفه(  ان  نابعة من  تورج هامبورج(  )دراما  ان حداثه  الؤلف 
اليه امنظر  الفعي بينا كان ينظر  العرض  يفكر بامرح انطاقا من 
)وان  ارسطو،  الشعر(  )فن  كتاب  من  انطاقا  )اوبينياك(   0 الفرني 
 – امرحيات  عي  فقط  للتعليق  الكتاب  هذا  يستخدم  كان  ليسنج( 
من  واما  النص،  من  انطاقا  ليس  للتفكر  جديده  طريقه  يظل  لكنه 
امارسة  لتعين  العرين  القرن  ي  بدات  وظيفته  وان  الخشبة،  
الشكل،  متغر  مصاحب(   )لنص   . منتجاً  الكاتب  واصبح  التجريبية، 
عليه  الضوء  القاء  النصية،  الحجة  تقدمها  التي  القنوات  من  ينسج 
وان  امتسقة  والجالية(  واللعبية،  )التفسرية(  النظر  لوجهات  وفقا 
للتفكر، ونص  الوقت، نص مهيدي  النص امصاحب هو ي ذات  هذا 
مرافق، ونص دليل لعمل الخشبة الهدف منه إعداد وتطوير النتيجة 
الدراما تيكية .. انه يتعهد بامروع، ويتدخل بشدة ي جميع مراحل 
مستقا  يظل  ذلك  ومع  ومثيله،  انتاجه   – امرحي  العرض  اختيار 
بن  ويقارن  امرحية  اانشطة  لكل  نقدية  بعن  لنفسه  ومحتفظا 
فيتناول  الثقافتن  ولقاء  الفرني  تورج  والدراما  ااماي  تورج  الدراما 
بن  ما  التوتر  من  نوع  عي  القائم  بريخت  مرح  ي  اانسان  فكرة 
ي  واإنقسام  واإتساق  التوازن  اي  واشار  والتجريدية،  الواقعية 
عروضه مثل)اوبرا القروش الثاثة( وهو يختلف عن )امرح الفقر( 
الذي ظهر فا بعد عي يدي جروتوفسي .ويعرض الكتاب لبعض اراء 
بان  بارت(   )روان  امفكر  قول  اي  فيشر  بريخت  مرح  ي  النقاد 
جميع مرحيات بريخت تقريبا، وتقع ي التاريخ ... علا وا واحدة 
واما  مستبدة،  مادة  التاريخ  من  يصنع  ا  ولكنه  تاريخية  تعتر  منها 
رط عاما من الفكر ..ولكنه كان ملك جيشامن امساعدين له، ويقرر 
الكاتب ي النهاية ان الدراما تورج ااماي هو )منظر يسهر عي معني 

ااخراج .
وينتقل الكاتب تحت عنوان )الفكر السياق التاريخي( ويرب مثاا 
الجمهور  اي  القديم  النص  تكييف  مكن  وكيف  )بيربروك(  بامخرج 
يتوجب  ثقافية  اي مصادر  للرجوع  – دون حاجه  واأن  هنا  اموجود 
علينا معرفتها مسبقا لفهم العرض كا ي املحمة الهندية )امهابهرتا( 
الذي استنطق فيها  )هندا خيالية، وهذا هو ما يطلق عليه )امرح 
بشكل  يعرف  ان  تورج  الدراما  يتوجب عي  السبب  ولهذا  امحايث(، 
جيد متفرج اليوم .وي الثانينيات يرصد امؤلف ثاثة مواقف اولها: 
ااقل  العاقة عي  تظل  ولكنن  امؤلف  تورج  والدراما  امخرج  بن  ما 
ادي(  كمستشار  )الثانوي  دوره  عن  يتخي  أن  والثاي:  ظن،  رية 
ي  يكمن   : والثالثة  العرض،  تحقيق  ي  الجاعي  الجهد  ي  للمشاركة 
وامارسة  والنظرية  اإدراية  الوظيفة  بن  دقيق  توازن  عي  العثور 
الدراما  فهناك  اوروبا –  تورج ي  الدراما  امرحية، وتعددت وظائف 
التحويل  تورج )اموثق( او )امعد( ي )التدريم( وااعداد الدرامي او 
اي دراما ي القصة والرواية، )وامشاهد( الذي يستبق موقف امشاهد 
لعمل  موضوعية  نقدية  مساحة  عي  والحفاظ  العمل  استقبال  ي 

اإخراجية،  باإجراءات  دراية  عي  يكون  الذي  )والكاتب(  الخشبة، 
ويشعر بالقدرة عي وضع عما مائم لروح العر )وامرجم( الذي 
فايس( ي مرحية  )بير  امؤلف  والتوضيح كا فعل  بالتفسر  يقوم 
“ التحقيق “، أو )دراما تورج العاقات العامة( الذي يتوي مسئولية 
ماذا نحي عي امرح ي امرح الريختي، ويشر اي دراما تورجيا 
تورجي  الدراما  فان  لذلك   – واموسيقي  وااضاءة  السينوغرافيا 
نشاط متلون، يتارجح ي مفعوله بن النص اي الخشبة والعكس بن 
)روان  امفكر  به  يهتم  الذي  يتعلق)بالقلق(  وما  النص  اي  الخشبة 
بارت( والذي يقول: )كل منحني له عقله، مثلا له عينه لندخل ي 
للمعرفه،  يحتاجه  والذي  هنا،  اموجود  الوضوح  هذا   – النص  جسم 
وااستمتاع، والخ( ويقرر امؤلف )ي الختام، فالدراما تورجي اليوم، 

ا يشكل باي شكل من اأشكال، نظاما او اختصاصا )منفصا(   
 وانه يؤكد نفسه حرفيا كنظام حري وكنظام ينبغي ان يرك بصاته 
ااول  اإكتشاف  امرحية ومنذ  امارسة  لحظات  لحظة من  ي كل 

للنص وروط تقدمه عي الخشبة وي كل عرض من العروض. 
سيف(  )د.محمد  امؤلف  يقدم  الكتاب  من  الثاي  الجزء  خامة  وي 
وانه ا مكنه  العري(،  امرح  تورج ي  الدراما  )مفهوم  دراسته عن 
فيها  تناول  التي  والكيفية  الطريقه  بنفس  اموضوع  يطرح  ان 
موضوع الدراما تورج ودوره وانواعه ي امرح العري .. ان هناك 
العربية(  امرحية  الهوية  )خصوصية  اي  ويشر  بينها،  كبر  فارقا 
اي  والتجائهم  والكتاب  الباحثن  من  الكثر  اثباتها  عي  عمل  التي 
وقد  اخره،  واي  والحكايات  السر  وفن  اادي  واموروث   التاريخ 
التقاليد  ونقل  تقليد  عي  العرب،  امرحين  من  امؤسسون  قام 
ما  وهذا  ومعالجتها،  واحداثها  اسائها  تغير  مع  الغربية  امرحية 
من  الكثر  اي  وامفاهيم  وامواضيع  امصطلحات  من  الكثر  عرض 
البعيدة احيانا عن تعريفاتها  التغير والتحريف والرجات امختلفة 
مثل  وواضحة  مالوفة  غر  اخري  سياقات  تاخذ  وجعلها  الحقيقية، 
مفهوم  بن  التخبط  وكذلك  امرحي،  والفضاء  التجريب،  مصطلح 
مرادفات  باعطاءه  وقاموا  تورجي  الدراما  والبحث  تورج  الدراما 
)للسينوغرافيا(  بالنسبة  وكذلك  ن  ومبهمة  دقيقة  غر  اصطاحية 
ثورة  اعتر  وقد  تورجي  الدراما  بالتطور  تطورها  ارتبط  الذي 
دراما  هناك  تكون  ان  مكن  ا  اذ  امرحية  الجالية  ي  مستقلة 
العري،  امرح  ي  فاننا  لذا   . سينوغرافيا  دون  من  فعالة،  تورجية 
اساليب  لدينا  توجد  ا  طاما  خالص،  مرحيا  اسلوبا  نؤسس  م 
امرح  يبقي  لهذا  خالص،  عري  مرح  يوجد  فا  خالصة  مرحية 
ومعالجته  تقدمه  محاولة  من  الرغم  عي  هجينا،  العري  الوطن  ي 
للعديد من امواضيع العربية، وبحثه امستمر عن القوالب الفرجوية 
ولكن  وااساطر،  واماحم  الشعبية،  والسر  الشعبية  الحكايات  ي 
التي  وامارسات  وااصطاحات  والنظريات  والتقنيات  الشكل 
النقد واي اخره، لكنها  تخص اممثل، وااخراج والسينوغرافيا وحتي 
تبقي ي مجملها تقريبا تقاليد غربية وان توفرت مرحنا ي الوقت 
لها  وتبينيا  امرحية  للظاهرة  امتاكنا  من  الرغم  وعي  الحار، 
مؤسسية  تقاليد  با  نفسها  الظاهرة  ظلت  مجتمعاتنا،  ي  وبلورتها 
وا  امرحية،  حياتنا  ي  عامة  امرحية  امفاهيم  ظلت  لذا  رصينة 
عي  اهتامنا  وينصب  عليها،  ااعتاد  مكن  قوية  ركائز  عي  ترتكز 
عربية  مرحية  تجارب  هناك  ان  اي  يشر  لكنه   .. اموضة  ركوب 
للتقاليد  وفقا  تورجية  الدراما  نوعا من  ان مارس  استثنائية، حاولت 
الصحيحة، وخاصة تلك التي تتعلق بامخرج الدراما تورج، ويذكر من 
الجعايبي( )فاضل  تجارب  الحر،  وليس  امثال،  سبيل  عي  ضمنها، 

مستوي  عي  العراق  ي  محمد  تونس()وقاسم  ي  بكار  )وجليلة 
الكتابة وااعداد()وصاح القصب ي العراق وتاويله لبعض النصوص 
نحو  بها  وذهب  امحلية  النصوص  بعض  وكذلك  الشكسيرية(، 
وتارجحت  تنوعت  ااسدي(التي  )جواد  وتجارب  الشعرية،  الصورة 
بالدرجة ااوي وااخرة،  التاليف امرحي وااعداد وفن اممثل  بن 
امؤلف   مع  تعامله  جال(ي  ابراهيم  )العراقي  امخرج  وتجارب 
ي  بريخت  قدم  من  اول  وهو  وتعاونها،  كاظم(  )عادل  العراقي 
امرح العراقي وتعاونه مع الشاعر العراقي صادق الصائغ( مرحية 
 “ والسائق  البيك   “ اي  وحولها   “ ماي  وتابعة   “ بونتيا   “ بريخت 

هذا  من  جانبا  الكاتب  ويخصص  البغداية  باللهجة  صاغها  الذي 
)حنظله  مرحلة  ومرحية  محمد(  )قاسم  العراقي  للمخرج  الفصل 
همن  بن  ما  والتساند  التقارب  اشكالية  اي  فيقودنا  الحنظي( 
مرحي،  ومنظر  كمؤلف  ونوس،  الله  سعد  هم  ااول   – مرحين 
ما  غالبا  الذي  تورجي  .....الدراما  ذلك  محمد  قاسم  هم   : والثاي 
يتوزع ما بن الكتابة وااخراج وقيادة اممثل وملء ما يفرض ملؤه 
العري  امحي  امرح  وتجليات  والتقيا ي هموم  الخاي  الفضاء  من 
)معادل  البدء عن  منذ  يبحث  كان  قاسم محمد  واحد – ان  ان  ي 
موضوعي( لدور امؤلف وامخرج ي العرض، ويؤسس طرقا واساليب 
بتقليدية عروض  اذا ما قيست  مرحية غر تقليدية وتعتر جديدة 
توصيات  اي  والتقي  البحث  رحلة  قادته  ولقد  العري  امرح 
الدراما  البحث  مجال  ي  سباقة  وحداثتها  لطليعيتها  تبدو  مرحية 
 .. ايضا  العري  الوطن  ي  واما  فحسب  العراق  ي  ليس  تورجي.. 
التي  شواهدي  عي  ذلك  اقول  )واذ  قائا  يوسف  د.محمد  ويرح 
تقول ان مانادي به قاسم محمد برورة وجود امخرج الدراما تورج 
كان  وفيه،  عليه  وطبق  اليه  نظر  وما  الفائت  القرن  سبعينيات  منذ 
بالنسبة  كان  مثلا  ومختلفا،  واضح  يبدو غر  للغرب،  بالنسبة  حتي 
فامخرج   .... للمرح  رؤيتهم  مع  منسجم  وغر  شاذا  يعتر  للعرب 
للعرض  العام  التصور  خال  من  ااخراج  يوحد  كان  محمد  قاسم 
قصدية  مع  هارموي،  امرحية  العنار  مختلف  فيه  يدمج  الذي 
امرحية  للحقيقة  الواعي  ااستقال  من  نوعا  ومنح  كبرة،  دالية 
امرحية  ااجراءات  وُيدخل  ااخري،  الفنية  التعبرية  ااشكال  امام 
الجديدة بادراجة للعديد من اموارد التقنية وامادية، وهذا بااضافة 
اي استكشاف طرق جديدة للعب وتدريب اممثل .. فهو م يحتفظ 
بنص )سعد الله ونوس( كا هو مثلا فعل هذا ااخر اي سعد الله 
عنوان  يحمل  كان  الذي  فايس(  )بير  نص  كتابة  اعاد  عندما  ونوس 
ان  )د.سيف(  ويعتقد  اامة،  من  “موكينبوت”  السيد  تخلص  وكيف 
وهي  رورية،  امور  والتاليف  وااقتباس  ااعداد  ان  يري  )ونوس( 
بيئتة  توضيح  وعن  التجديد،  عن  يبحث  مرح  لكل  ماسة  حاجة 
قراءة  عمله  فريق  مع  محمد(  )قاسم  اعاد  لذا  التاريخية  وفرته 
مرحيا،  الجديدة  التاريخية  وامتغرات  امعطيات  ضوء  ي  النص، 
الحضور ي دراميات  اربعة تجليات اساسية دامة  ان يتجاهلوا  دون 
وسلطة  هيجل،  عند  الدولة  سلطة   : النصية  ونوس  الله  سعد   0
وسلطة  سارتر،  عند  الذاي  الوجود  وسلطة  ماركس،  عند  امال  راس 
الفكرية  )الثيات(  هذه  شكلت  لقد  فرويد  عند  ااجتاعية  اانا 
والفلسفية محاور اساسية ي عرض )قاسم محمد( اذ عنيت بامعني 
الجاي من خال اخذها مكان الصدارة وااولوية ي بنيوية الخطاب 
ي  تجربته  اي  امؤلف  ويشر  الدالية  ومستوياته  امحي  امرحي 
هذا العرض وانه كان مارس دور )امتفرج( والذي يعتقد انه روري 
محمد(  )قاسم  امخرج  ان  اي  ويشر  واحد  ان  ي  وامخرج  للممثل 
الوصول  النص اجل  مثابة خروج عن  كان  الذي  )اارتجال(  اي  لجا 
اي  الوصول  اجل  )من  انه  يري  اذ   .. مالوفة  غر  اخري  بكيفية  اليه 
الفن  اي  االجرء  من  بد  ا  التمرين،  ي  التسامي  من  امرحلة  هذه 
وتجسيدا  الشخصيات(،  )تنميط( ترف  خال  من  )التغريب(وذلك 
والرسوم  امخطوطة  اليافطات  باننا داخل مرح، حيث  وابدا   داما 
الكاريكاتورية وظهور ااحشاء الداخلية أو الخشبة العارية للمرح، 
التي تتاي مع نوع  التنومية  الغيبوبة  واابتعاد قدر ما مكن عن 
ي  وامشهد  اللحظة  تاليف  وحول  وامفكر  اليقظ  امرح  من  كهذا 
وانها  النص،  ي  موجودة  غر  مقاطع  اي  الكاتب  يشر  العرض  هذا 
وكذا  امشهد،  ي  مختلف  بشكل  ولكن  )توليفية(  كلحظة  تكررت 
يكتشفها  التي  الزوجة  يد  ي  وفصل  قطع  كأداة  )الهراوة(  توظيف 
اي  ايضا  ويشر  التصديق،  عملية  ي  عشيقها  مع  الفراش  ي  زوجها 
عرض اخر لقاسم محمد باللهجة العلمية العراقية بعنوان طر السعد 
لاطفال والكبار وتتبلور الدراما تورجيا هذا النوع من الدراما تورجيا 
/ واممثلن ي معهد  الطلبة  الطاولة مع  اليومية عي  الروفات  اثناء 
تعلياته  يوجه  استاذا  محمد(  )قاسم  كان  حيث..  الجميلة  الفنون 
وي  الكام  توجهون  او  تتحدثون  من  اي  معرفة  من  ابد  بانه  داما 

نفس الوقت اي )الجمهور( ..
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والوعي  والثقافة  والتجربة  الفن  من  متفردة  حالة  بروك  بير  مثل 
ماهية امرح , فهو واحد من أهم رموزه , له العديد من التجارب 
 , العامي  امستوى  عى  عالية  أصداء  بعثت  التي   , امثرة  الفنية 
شكسبر  إبداعات  وكانت   , اإخراج  ومارس  أكسفورد  ي  درس 
الحقيقي وعامه اأثر , وي عام 1970 أسس امركز  هي  استفزازه 
الدوي أبحاث امرح ي باريس , ليصبح بداية مياد جديد للوعي 
فريق  مع  بروك  سافر  , حيث  امرحية  الظاهرة  ومفهوم   بجوهر 
الثقافية  اأطر  مختلف  مع  واشتبكوا   , العام  قارات  كل  إى  عمله 
كتب  ي  البحث  عر  امرح  فن  أعاق  إى  مساره  بروك  واتخذ   ,
باأدب  مرورا  الصوي  والراث   , الهندية  واماحم   , “زارادشت” 
من  حاد  بوعي  واقرب   , شكسبر  ومرح   , والروماي  اإغريقي 
هذه اإبداعات ي محاولة لتفسر أبعادها , وفهم منطقها , وتحليل 

عاقاتها بالثقافات التي أنتجتها .
تؤرقه  لذلك   , مرحا  يكون  أن  يجب  امرح  بأن  بروك  يؤمن 
ماذا  مثل   - الانهائية-  إجاباتها  عن  يبحث  ظل   , عديدة  تساؤات 
نريد من امرح ؟ ما هو هدفه ؟ هل له وجود حقيقي ي حياتنا ؟ 
ما الذي يكشفه امرح وماذا نكتشف نحن ؟ وهل مكن للمرح 

أن يغر شيئا ي نفس الجمهور ؟ ي حياته ؟ وي مجتمعه ؟
تساؤات عديدة امتد البحث عنها عر اماي والحار , وأن بروك 
مثقف  فنان  خرة  نتاج  هي  ورؤاه  إبداعاته  فإن  للمرح  عاشق 

مسكون بالراث اإنساي العريض. 
تناول بير بروك العديد من أعال شكسبر , وأخرجها وفقا لرؤيته 
الواعية بطبيعة ذلك اإبداع اإنساي امثر , وقد تبلورت اتجاهاته 
وعى   , شكسبر  مرحيات  لنسيج  البعيد  الفهم  رورة  ي  الفنية 
القراءات  من  فيضا  يقدمان   , الفني  والواقع  التاريخ  أن  من  الرغم 
اإبداع  فهذا   , مس  م  بكرا  تزال  ا  فإنها   , أعاله  والتفسرات 
اإنساي بداخله فكر مراوغ , أكر كثرا من التفسرات ,التي تحاول 

أن تقول الكلمة اأخرة  ي أمر ا مكن أن تقال فيه كلمة أخرة .
ي مطلع شباب بير بروك  عام 1952, قام بإخراج مرحية “دقة 
الامع  اإنجليزي  النجم  هو  العرض  بطل  وكان  “لشكسبر,  بدقة 
من  أسطورة  الوقت  ذلك  ي  يعتر  كان  الذي   , جيلجوود”  “جون 
أساطر التمثيل والشهرة والنجومية الخارقة , لذلك كان اللقاء اأول 
لفريق التمثيل مع نجم العرض يستدعي لباقة شديدة من امخرج 
الوجود  بسبب  العمل  فريق  أصاب  الذي   , والتوتر  الرهبة  ليزيل   ,
 , ذاته  عن  باحث  مستثار  فالكل   , الفنان  للنجم  الساحر  امتوهج 
 , جيلجوود  أمام  دوره  فيها  سيقرأ   , التي  اللحظة++++  وراء  تائه 
بروك  اكتشف   , والروفات  والقراءة  العمل  جلسات  امتداد  وعر 
وتناقضاته  الوجود  بعذابات  مشحون  وإنساي  فني  كيان   أمام  أنه 
فياضة  مشاعره   , ووعيا  حسا  يتدفق  ناري  كائن  أنه   أدرك  فقد   ,
يدور  ما  كل  تعكس  الريعة  فعله  ردود   , ومرحة  حزينة  ثائرة   ,
للحياة  الفهم  شديد  فهو   , أعاقه  انفعاات  كل  وتكشف   , حوله 
ولتفاصيل عمله , ورغم حساسيته امفرطة - -, إا أنه كان ي كثر 

العالمي المسرح  ذاكرة  من 

جيلجوود وجون  بروك  بير 

وفاء كالو 

نصبح  النهاية  ي  لكننا   , ومتوترا  عنيفا  خشنا  متهورا  اأحيان  من 
التعقيد والركيب  أمام مفردات ا تنفصل عن كيان فريد , شديد 

هو جون جيلجوود .
اممثل  هذا  أعاق  ي  الساكنة  الحادة  التناقضات  أن  بروك  يؤكد 
بريقه  ر  هي   , هدوء  با  واشتعالها  توترها  عى  ظلت  والتي   ,
السياق  هذا  وي   , لفنه  الدافعة  السحرية  القوة  أنها   , وميزه 
جون  اأسطوري  النجم  مع  بروك  بير  امخرج  تجربة  جاءت 
أن  امستحيل  من  وكان   , والتعاون  الحوار  من  كنوع   , جيلجوود 
 , جيلجوود  أبعاد  استوعب  قد  بروك  كان  فإذا  آخر,  شكا  تتخذ 
إا أن اممثلن  ي العرض  كانوا يجدون صعوبة بالغة ي التوافق 
مع إيقاعه الاهث  وحركته امتوترة , وكانوا يرونه باعثا للجنون, 
فهو يرفض ااستقرار عى الحركة امرسومة ويظل يغرها , ي حن 
 , بها  ويلتزم  واتجاهاتها   حركته  خطوط  العمل  فريق  كل  يحفظ 
دون محاولة لتغير خطوة واحدة , وتظل حالة التغير والتجريب 
مسيطرة عى النجم اميء حتى بعد أن يغادر خشبة امرح  ي 

ليلة العرض اأخرة .
 , بالحدس  يدركه  فني خاص  معيار  لديه  جيلجوود  أن  بروك  يرى 
ورغم أنه يبدو ظاهريا بغر منهج , إا أن هذا ي حد ذاته يعتر 
منهجا يؤدي إى تحقيق امعجزات , فهذه الحالة من عدم ااتساق 
هي قمة ااكتال الفني , حيث البحث الدائم عن التغير وصوا 
النجم  العمل مع  , وعر تجربة  أبدا  التي لن توجد   , الحقيقة  إى 
الرغم  عى  أنه  بروك  اكتشف   , جيلجوود  جون  وامخرج  واممثل 
 ,  - كمخرج   – الفنان  النجم  متلكها  التي   , العظيمة  اموهبة  من 
 , الوعي  شديد  مخرج  إى  بحاجة  يصبح  ممثا  يكون  حن  فإنه 
يوجه فيض إبداعاته , ويضع حدا للتفاصيل الغزيرة , التي تعوق 
الفني  العمل  مع  امتوافقة  الحقيقية  الدرامية  الدوافع  انطاق 
الليلة  تأي  حتى   , مجراها  تتخذ  اأمور  يرك  بروك  كان  لذلك   ,
اأخرة للروفات فيكون عليه أن مارس دورا صارما , ويقنع نجمه 

الامع باستبعاد كل التفاصيل التي اقرحها . 
ي مرحية دقة بدقة يذكر بروك  , أن جيلجوود  الذي كان يلعب 
من مصمم  وطلب   , ااسم  دالة  وراء  اندفع  قد  “انجيليو”,  دور 

تعطي   , شقراء  خصات  ذات  باروكة  له  يعد  أن  امستعار  الشعر 
جاءت  حتى   , يراه  أن  أحد  يسمح  وم   , ناعا  مائكيا  انطباعا 
الحامة  مامحه   سعيدا   العمل  فريق  أمام  وظهر  امابس  بروفة 
, لكنه احظ  نوعا من ااستنكار الجاعي , فتنهد قائا :  آه  - - 

وداعا يا شباي , وظهر بعد ذلك وللمرة اأوى برأس صلعاء . 
ي   , طويلة  بسنوات  ذلك  بعد  وجليجوود  بروك  بن  اللقاء  تكرر 
مرحية أوديب  “لسينيكا “ عى مرح “اأولد فيك “, وي هذه 
الفرة  1968, كان أسلوب بروك ي العمل قد تغر , واتجه بقوة 
إى تدريب فريق التمثيل عى أداء الحركة الجسدية قبل الدخول 
ي قراءة النص - - , كان فريق العمل يضم مجموعة من اممثلن 
مجموعة  أيضا  وهناك   , الجسدي  اأداء  بلغة  امبهورين  الشباب 
من الرافضن لذلك ااتجاه الجديد , وهكذا أصبح بروك أمام حالة 
من التوتر , الذي يبعثه راع جيلن , وكان عليه أن يتخطى هذا 

الوضع . 
واقرح   , جليجوود  الكبر  النجم  ومعهم  كاما  الفريق  اجتمع 
الشباب  اممثلون  نفذها  التي   , التدريبات  بعض  أداء  امخرج 
حاسمة  لحظة  وكانت   , العرض  بطل  دور  جاء  حتى   , ببساطة 
هل   ,  -  - النجم  فعل  رد  انتظار  ي  فالجميع   , بالتوتر  مشحونة 

سيتجه إى امنهج الجديد أم سرفض ؟ 
ببساطة وإدراك لطبيعة اأمور , وإيقاع الزمن , اندفع النجم أداء 
أنه أسطورة  , ونى ماما  امطلوب بحاس وقوة وتواضع وجدية 
وسنوات  جسده  مع  يناضل  إنسان  إى  وتحول   , الخارقة  التمثيل 
ساحرة  وببساطة  وهكذا   , امطلوب  اأسلوب  إى  وصوا  عمره 
بن  بالراع  مشحونة  ساحقة  هوة  يعر  أن  جيلجوود   استطاع  
با  مغايرا  اتجاها   العمل  فريق  بن  العاقة  واتخذت   , اأجيال 

راعات أو توترات . 
وا  يعيش حاره   , زمنه  مع   متفاعا  الفنان  جليجوود  كان  لقد 
يتوقف أبدا عن البحث ي كيفية امتاك امعنى  والهدف والدالة 
, وكا يشر بروك فأن هذا الفنان هو رابطة متوهجة بن جيلن , 

وكيان متفرد ي زمنن . 
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التمهيدية  امراحل  ي  )فابر(  قدمها  التي  الرسوم  بعض  أن  يبدو   
لأداء تذكرنا بوصفات اأداء التمثيي الكاسيي والتقليدي ي سجل 
للسينوغرافيا  التخطيطية  اأشكال  الرسوم  وتتضمن هذه   . امخرج 
واأزياء و تخطيط اأرضية . واعتادا عي اللحظة التي تقدم فيها 
هذه الرسومات أثناء عملية التدريبات، فإنها ليست رسوما مفصلة 
أو أقل تفصا . ورغم ذلك فان هذه الرسوم ليست موذجية .  فإذا 
التي  الرسومات  مجموعة  إى  ننظر  لي  الوراء  إى  خطوة  رجعنا 

سنة،  ثاثن  مدار  عي  امرحية  العروض  سياق  ي  )فابر(  قدمها 
التي عمل عي  الجالية  الوظائف واللغات  تنوع  فسوف يدهشنا 
امصممة  الرسومات  مجموعة  ااعتبار  ي  أخذنا  وإذا   . تطويرها 
أداء محدد، فسوف يظهر لنا سجل مخرج مختلف ي امرح بعد 
التدريبات والعرض  الوقت بن  الدرامي، والذي ا يقدم محة عن 
اأداء  تقديم  إعادة  ي  يتحكم  إرشاديا  دليا  يقدم  وا  اأول، 
التهجن  إى  فقد  تشر  ا  الرسومات  فهذه   . امرح  خشبة  عي 
بل  الدراما،  بعد  ما  مرح  ي  امرحية  امفكرة  ي  آنفا  امذكور 
ومتجاوزة  ودينامية  إبداعية مستمرة  عملية  بتصمياتها ي  تتميز 
رسوم  أنها  عن  الواقع،فضا  ي  اأساسية.  اأفكار  فيها  تظهر 
توضيحية وإرشادات، فإنها توظف داخل حلقة جدلية مستمرة مع 
الرسومات  وتتأثر  التدريبات،  )فابر(  رسومات  تحدد  التدريبات: 
هذه  من  بعضا  نوضح  سوف  يي  وفيا  بالتدريبات.  بدورها 
الوظائف امتعددة التي تؤديها هذه الرسومات عي مدار العملية 

اإبداعية . 
)ستيفن  والتصميم  الرسم  عام  يجادل  الرسم،  عن  كتاباته  وي   
واسيا  اإدراكية  يدعم  الرسم  بأن   )Steven Garner جارنر 
بأنها  )فابر( رسوماته  وبامثل، يصف   . وامبتكرة  اإبداعية  اأفكار 
“الرسم  قائا  ويستمر  التفكر.  أثناء  والرسم  الرسم  أثناء  تفكر 
هو شكل للرقص بامعصمن مع نتائج غر متوقعة داما “. وامثال 
تفكر  للفكر،  صورة  باعتباره  رسم  كل  توظيف  لكيفية  الجيد 
التمهيدية  الخطوط  ي  والبدي  اإدراي  يتضح  اذ  ورسم،  متشابك 
ففي هذا  عام 2004.  الدراما”  البطل هو  يكون  “عندما  ي عرض 
بابتكار  الجني  والنشاط  الجنس  نوع  حدود  يستكشف  العرض 
موذج خنثوي يغر هويته باستمرار . وقد تم اكتشاف هذا الوجه 
فيها  تتحد  التي  الرسومات  ي  اأوى  للمرة  الجنس  لنوع  امزدوج 
الرموز الواضحة للذكر واأنثى عي صفحة الورق . وفضا عن كون 
للبحث ي  الرسم تصميم إعداد خشبة امرح، فقد كان طريقة 

ترجمة: أحمد عبد الفتاح

أصيلة   إبداعية  كوثيقة  المخرج  سجل 
)٢-٢( الدرامي  بعد  المسرح  في   
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أسلوب  ي  متدفق  وأداء  خنثوي  مفهوم  ابتكار  اي  السعي  كيفية 
الرقص . 

 والتصنيف امهم لرسوماته داخل أعاله هو اارتجال التخطيطي. 
 “ الجال  “محاري  )فابر(  يعطي  اأوى،  التدريبات  أسابيع  فخال 
مهام  امئات من  اممثلن(  يطلقه عي  أن  الذي يحب  ااسم  )وهو 
امرحية  ي  امحتملة  اموضوعات  تطوير  إى  تهدف  التي  اارتجال 
الجديدة . ويتم تنقية اأفكار الخاصة بهذه امهام من الصور التي 
تظهر ي الرسم . وبينا يقوم بعمل الرسوم خارج مكان التدريبات 
هذا  مرر  فانه  البيت(،  ي  أو  اأستوديو  داخل  منفردا  الليل  )ي 
التي تظهر ي هذا  البحث اأوي إى اممثلن من خال اإرشادات 
بالنسبة ل)فابر( مادة با حدود، تفيض  فالرسوم   . التخيي  الرسم 
امثالية،  الناحية  امتحققة. فمن  بالتخيل، واأفكار وامروعات غر 
يصبح الراقصون واممثلون باحثن مشاركن، يكتشفون موادا ماثلة 
وسائل  خال  من  ولكن  الرسومات  ي  استكشافها  تم  التي  لتلك 
ووسائط مختلفة، وتحديدا من خال بدنية وبديهية أجسامهم، من 
خال الحركة والصوت والتارين امتكررة، ما إى ذلك . وعي الرغم 
هذه  فان  النهائية،  النتيجة  حو  واضح  حدس  لديه  )فابر(  أن  من 
العملية تهدف إى فتح مساحات له وللمؤدين إيجاد طرق جديدة 
العملية  ترى  أن  مكن  إذ   . الهدف  هذا  لتحقيق  متوقعة  وغر 
عرض  ي  قدمها  التي  الرسوم  ي  واارتجال  الحدس  بن  الدينامية 
 universal copywrights 1 et  9  ،1 العامية   النر  حقوق   “
الرسومات هي مسودات  اماحظات عي  “ عام 1995. فبعض   9-
التي أعطاها للمؤدين. فمثا، ٌيلطخ  النموذجية  ارشادت اارتجال 
جميع  تكون  أن  ويجب  النحل،  ٌيطلق  ثم  بالعسل  اممثل  جسم 

فكرة  بتوضيح  ويقوم   ،)! )إلزاميا  شهور  ثاثة  ي  حوامل  اممثات 
بعضها  يغذيان  وها   “ جاك   + ألرت   “ مع  السيامي  التوائم 

البعض ما يجعلها سمينن . 
اأداء  مكون  اي  تفتقر  الرسومات  هذه  أن  افراض  من  وبدا   
نراها  أن  يجب  الرسم(،  إكال  أنه  عي  اأداء  إى  النظر  )وبالتاي 
آخر  وسيط  مع  متوامة  ولكن  مكتملة  غر  مستقلة  فنية  كأعال 
اأثر  باعتبارها  توظف  الرسوم  وهذه   . واأداء(  اممثلن  )أجسام 
امرحي الذي أنتج )ورما مازال ينتج( الحضور غر امستقر لأداء 
بدنيا  فعا  تحمل  شاعرية  أشياء  أنها  نفسه،  الفنان  يشهد  وكا   .

بداخلها . 
 تقدم هذه العملية أيضا تفسرا محتما للتنوع الكبر ي اأساليب 
)رسوم بالحر الشيني، رسوم تخطيطية بالرصاص، والحر  واألوان 
أسلوب  يرتبط   . امطبقة  والجاليات  اأساليب  ومختلف  امائية( 
فرسومات   . مستقل  أداء  كل  بخصوصية  الرسوم  وألوان  وتقنية 
جدا  خشنة  امثال  سبيل  عي   )1984  -  1980( اأوي  ثاثيته 
الساعة   “ عروض  أثناء  قدمت  التي  الرسومات  بينا  وعضوية، 
الزرقاء Blue Hour“ 1990 - 1995( كانت أكر تشددا وانضباطا 
 ،”BIC“ نوع  من  الحر  أقام  باستخدام  جزئية  وصياغة  شكليا 
وهي تقنية يستخدمها ي أعاله الفنية البرية، ويتجى ذلك من 
أعاله  اأزرق ي سينوغرافيا ومابس  باللون  الرسم  خال وسيط 
الوسائطي، ونقل هذه  اانتقال بن  . وبدراسة  اأوبرا وامرح  ي 
الرسومات إى خشبة امرح، نستطيع أن نحلل العنار والسات 
يؤثر  العنار  وأي هذه  اأداء  إبداع  أثناء  اعتباره  ي  أخذها  التي 
اأداء  والخطوط، عي  األوان  مثل  للرسومات،  الشكلية  الصور  ي 

الفعي . 
 عاوة عي ذلك، فان هذا يوضح تعمية الحد الفاصل بن الفنون 
البرية وامرح )وهو الحد الذي يتجاوزه فابر باستمرار( . بينا 
أعال  هي  الرسومات  هذه  وبعض  التدريبات،  عملية  من  جزء 
أكر  الجميلة  الفنون  مع  الحوار  هذا  ويصبح   . ذاتها  بحد  فنية 
آخرين  فنانن  إى  اإشارات  من  العديد  إى   ننظر  عندما  وضوحا 
رسوم  ي   “ فونتانا  لوسيو   “ من  بداية   : الرسوم  ي  موجودين 
ايف كاين” ي  “التزييف كا هو، غر مزيف “ عام 1992، و “ 
ي  التنقيط  وأسلوب   ،“ وامرأة  بطا  الرجل  يكون  عندما   “ عرض 
الفنون  تجاه  من  موقفه  وإدراكا   .  2002 البجع”  بحرة   “ عرض 
أثناء عملية  التي قدمها  الرسوم  )فابر(  ما يخصص  الجميلة، غالبا 
أو  عرض  أو  نر  يتم  اذ   . اأخرى  التوزيع  دوائر  لدخول  الروفة 
جمع  لهواة  بامرح  امتعلقة  الرسومات  من  العديد  بيع  حتى 
امعنية،  هي  الرسومات  هذه  ومادامت   . امتاحف  أو  اللوحات 
أن ميز بن رسومات  امستحيل،  أو حتى من  غالبا،  الصعب  فمن 
الذي هو مخرج  )فابر(،  ل  فبالنسبة   . بعده   وما  العرض  قبل  ما 
رسومات  ي  مها  التمييز  هذا  يبدو  ا  بري،  وفنان  مرحي 

امجالن امتقاطعن. 
 معنى ما، تشكل كل هذه الرسوم معا، باعتبار أنها آثارا للعملية 
. ورغم  للمخرج  التقليدي  للسجل  اإبداعية، إصدارا خاصا حارا 
تكون  أو  للعمل،  امثاي  التمثيل  تلتقط  أو  تنشئ  ا  فإنها  ذلك، 
اأداء مسبقا، بل إنها معنية أن تلتقط وتنتج طاقة إبداعية معينة 
 – البرية  العنار  فقط  وليس   – اأخرى  اأداء  صور  ي  تتبلور 
. ويقول )فابر( “ ي  وبالتاي، تؤثر بشكل غر مبار ي امتفرجن 
أعصاي  تكمن  ا\أداء  ي  وطاقاي،  ويداي  أعصاي  أضع  الرسومات 
استكشاف  بها  سيتم  التي  الكيفية  مستحرا   ،“ امؤدين  خايا  ي 
والتي  الرسومات  ي  امستكشفة  أيضا  الحركية  والخصائص  اأفكار 
والتمرينات  اارتجال  خال  من  الفنانن  أجسام  اي  نقلها  يجب 
البدنية . وا تهدف هذه الوثائق اأصلية إى الوصول إى التمثيل 
املغاة،  واأفكار  وامسارات  لأخطاء  أرشيف  أيضا  فهي  امثاي 

واأحام امستحيلة، اأفكار الجامحة، أو وعود اأداء امسبق . 
الفيديو  وكامرا  المخرج   : برسيفال  لوك   •

دورا  تلعب  واأداء  الرسم  بن  اسرجاعية  تغذية  )فابر(  ينشئ 
)لوك  البلجيي  امخرج  حالة  وي  اإبداعية.  العملية  ي  حاسا 
الثاي، اذ ترك حلقات  برسيفال( )امولود عام 1957(، وهو مثالنا 
تزال  ا  )التي  الورق  صفحة  الوسائطية  بن  ااسرجاعية  التغذية 
ماحظات  فكرة  إى  متد  لي  للرسومات(  الرئيس  الناقل  هي 
امخرج التي تتضمن وثائق مصورة بالفيديو . وقد ترك )برسيفال( 
ساعد  التي  امرحية  الفرقة  مع  أوا  البلجيي،  امرح  عي  أثره 
 Blauwe اأزرق  ااثنن  “فرقة  اسم  )تحت  تأسيسها  عي 
ثم   ،)1998  -  1984 من  الفرة  ي   ”Maandgnie Compagnie
الفرة  )ي  أنتويرب  بلدية  ي  امرح  لدار  فني  كمخرج  ذلك  بعد 
من 1998 - 2005( . وسوف نشر إى أحد أشهر مروعاته أثناء 
ي  الحرب،  إى   “ ثاثية  وتحديدا  اأزرق،  ااثنن  فرقة  ي  عملة 
امعركة Ten Oorlog  “ )بن عامي 1993 - 1997(، وهي معالجة 
 Wars الورود  “ حروب  أعال شكسبر حول  ي  التاريخ  لدورات 
والكاتب  الرواي  مع  كتابتها  ي  )برسيفال(  وشارك   ،”of Roses
عرضت  وقد   .  )Tom Lanoye انوي  )توم  البلجيي  امرحي 
توجت  سنوات  عدة  مدار  عي  منفصل  بشكل  الثاثة  اأجزاء 
عندما  ساعات  لثان  استمرت  طويلة  مارثونية  عروض   بسلسلة 
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مدير  يصبح  لي  بلجيكا  ترك   2005 عام  وي  كاما.  العمل  ٌعرض 
)قاعة  برلن  ي    Schaubuhne am  Lehniner Platz مرح  
مرح شوبان ي برلن(. ومنذ عام 2009 وهو يعمل بوظيفة كبر 
ومنذ   . هامبورج  ي   halia heater تاليا  مرح  ي  امخرجن 
بداية مشواره الفني، ابتكر )برسيفال( ما سوف يصبح أحد امامح 
تحديدا،  وهو   ،“ الفلمنكية  اموجة   “ ي  امرح   لفناي  الرئيسية 
تخصيص ربرتوار كاسيي من خال أخذ العينات وامونتاج . وأنه 
ذلك  عي  عاوة  حول  فقد  امدعوم،  التقليدي  امرح  من  سئم 
امرح  تقريب  ويحاول  التمثيل،  ي  بدنية  أكر  أسلوب  إى  تركيزه 

من بيئة امتفرج واممثل .  
التوثيق  أشكال  مختلف  من  كبر  بشكل  )برسيفال(  يستفيد   
 . التدريبات  إعداد  عملية  خال  ااجتاعي  التواصل  ووسائط 
وتلعب السينا والفيديو دورا حاسا لدرجة أن وثائق مثل الرسم 
امخرج  ماحظات  عي  ترتكز  التي  للعملية  أمثلة  هي  بالفيديو 
الهجينة التي نهتم بها . وبامقارنة إى كثر من امخرجن امعارين 
أو   )Ivo Van Hove هوف  فان  )ايفو  مثل  جيله،  من  اآخرين 
بالفيديو  امصورة  الصور  تكن  فلم   ،)Guy Kassiers كاسيه  )جاي 
مزج  )برسيفال(  يهتم  فلم   . النهاي  اأداء  ي  اميزانسن  من  جزءا 
السينا بعنار امرح، التي تظهر غالبا ي أعال الفنانن اآخرين 
الذين ينتمون اي جيل )برسيفال( . ورغم ذلك، بينا ا يستكشف 
الجوانب  أن  إا  امرحية،  العنار  مع  الفيديو  تجاور  )برسيفال( 
اأساسية لأداء،  واسيا أسلوب التمثيل وتصميم اإضاءة،  تتأثر 
وباستخدام   . اإبداعية  العملية  أثناء  الكامرا  باستخدام  ذلك  مع 
 )Irena Rajewsky راجوفسي   )ايرينا  طورتها  التي  امصطلحات 
ا  الوسائطية،  بن  ما  امختلفة  الفرعية  التصنيفات  بن  للتمييز 
اأقل  عي  وسيطن  بن  امزج   – الوسائط  مزج  )برسيفال(  يهتم 
العمل  داخل  الوسائطي  التعبر  أشكال  أو  امتايزة،  الوسائط  من 
الواحد – لكنه يهتم باأحرى باموامة بن الوسائط اأخرى واإشارة 
. وكا  الوسيطة  لغة مرحه غر  يتجزأ من  باعتبارها جزء ا  إليها 
ما  مثال  هو  اأداء  ي  الفيديو  تسجيات  تحويل  فان  سنوضح، 
 :  ”media transposition الوسائط  نقل   “ )راجوفسي(  تسميه 

تحويل منتج وسيط معن أو بنيتها التحية اي وسيط آخر . 
رائط  من  العديد  هناك   “ اأزرق  ااثنن   “ فرقة  أرشيف  وي   
يحتوي  وبينا   . امقوى  الورق  من  صناديق  ي  امخزنة  الفيديو 
)معظم  )برسيفال(  أعال  أقدم  واحد  غالبا عي ريط  اأرشيف 
أجراها  التي  اأولية  والعروض  للتجارب  كاملة  تسجيات  اموجود 
أعداد  كانت  فقد  امستقبلية(،  التدوير  إعادة  عمليات  ضوء  ي 
الرائط تزداد باطراد بحلول منتصف التسعينيات عندما بدأ تصوير 
يقوم  كان  )برسيفال(  أن  نظرا   . الحرب”  إى   “ عرض  تدريبات 
الفنية  مسرته  من  الاحقة  امراحل  )وي  بنفسه  الكامرا  بتشغيل 
بالطريقة  الفيديو  لقطات  سجل  فقد  مساعدا(،  مصورا  استخدم 
التي يرى بها التدريبات. إذ وظف الكامرا باعتبارها امتدادا لرؤيته 
معن  ممثل  من  ويقربها  اأداء،  مساحة  خال  تتحرك  تركها  فقد   :
اى  بنفسه  يدخل  الحاات  بعض  وي  اممثلن.  من  مجموعة  أو 
مساحة العمل، ويتحرك بن اممثلن أثناء عملية التصوير، ويحذف 
منظور  من  الرؤية  ميز  الذي  الوجهي  وامنظور  الثابت  امنظور 
الرئيس  بالحدث  يلتزم  م  أنه  لاهتام  امثر  ومن  امخرج.  مقعد 
ي أي مشهد )مثل الحوار الرئيي(. وي العديد من مقاطع فيديو 
الكامرا عي ممثل واحد أو مجموعة من امؤدين  التدريبات، تركز 
امنعزلة،  اإماءات  عي  أو  الخلفية  ي  اموجودة  اأشياء  بعض  أو 

التي ا تركز بشكل فعال عي الحدث الدرامي . 
لقطات  بتقطيع  )برسيفال(  يقوم  التدريبات،  بعد  امساء،  وي   
 . التاي  اليوم  ي  التدريبات  أثناء  اممثلن  عي  يعرضها  لي  اليوم، 
تدريب  كل  بداية  ي  اللقطات  ومونتاج  تصوير  عملية  وتخدم 
جديد )والتي تسجل ثانية بالفيديو( عدة وظائف يجب مناقشتها 

لي نفهم هذا الشكل من أخذ اماحظات . 
 أوا، يستمر منهج عمل )برسيفال( خال عملية إعادة كتابة نص 
يعمل  وعندما   . امرحية  عي  والتدريبات  اإعداد  أثناء  امصدر 
الحرب(، كتب إى امؤلف امشارك )توم  عي نص مثل ثاثية )إى 
انوي( أن معالجة شكسبر يجب أن تتوافق مع الطريقة القصرة 
والريعة للتصاعد وامونتاج السيناي . ويتعامل مع نص امصدر 
ي  الفيلم  بكرات  مع  بها  يتعامل  أن  مكن  التي  الطريقة  بنفس 
وفقا  تجميعها  يعيد  ثم  بامقص  بتقطيعها  يقوم   : امونتاج  غرفة 
بجرأة،  النص  مونتاج  عملية  خال  ومن   . يفصله  الذي  للرتيب 
يسعى )برسيفال( إى جعله شفافا بقدر اإمكان ويحتفظ فقط ما 
يراه روري . وبذلك يحول النص الدرامي اي ما يشبه السيناريو. 
حتى  للتغر  عرضة  يظل  مقطوع  ني  برنامج  هو  يتبقي  وما 
أثناء  اارتجال  يؤدي  حيث   – ذلك  بعد  حتى  أو   – اافتتاح  ليلة 
)جرت  وصف  وقد   . أخرى  مرة  النص  تغير  إى  الفيديو  تشغيل 
مفتوح،  نص  بأنه  الناتج  النص   )Geert Opsomer أوبسومر 
ي  امؤلف  ودراما  )برسيفال(  عند  امفتوحة  الدراماتورجيا  وقارن 
التعبر،  إن جاز  امخرج واممثلن،  يتم توجيه  الدرس، حيث  قاعة 
الدرامي  النص  موامة  أثناء  فعله  وما   . امؤلف  قصد  مع  للتوافق 
وتقطيعه بشكل جذري، سمح لكامرا الفيديو أن تصنع نص اأداء. 
 ثانيا، تستخدم هذه اللقطات التي تم تقطيعها كأداة اتصال أثناء 
توجيه اممثلن . ويستطيع )برسيفال( أن يعرض بهذه التسجيات 
التعليات  استعادة  بدون  يريده،  ا  ما  أو  بالضبط  يريده  ما 
بدا  اممثل  أداء  صياغة  تعيد  التي  الغامضة(  )ورما  امنطوقة 
ما  الفاصل وغالبا  الحد  اللغة داما هي  بأن  . ويجادل  من إظهاره 
الناحية  والكامرا من   . الرسالة  تفسر  تعوق  تكون هناك ضوضاء 
اأخرى، مبارة وموضوعية ي تسجياتها . ويجادل )برسيفال( بأن 
اممثلن الذين يشاهدون مثيلهم هو أكر ميا لتقييم أدائهم نقديا 
انطاق  نقطة  باعتبارها  تستخدم  ذلك  عي  عاوة  فاللقطات،   .
لاتصال بن اممثل وامخرج، حسب ترتيب البنية الخارجية، وردود 
. ويصفها )زو سفنسن Zoe Svendsen( كالتاي  فعل )برسيفال( 
:إذا أصبحت الكامرا ي غرفة التدريبات نوعا من التجسيد البدي 
)برسيفال(  بها  ينظم  أيضا وسيلة  فإنها  بالتمثيل،  امخرج  اهتام 

استجاباته. 
يعتقد   : عمومية  اأكر  الوظيفة  وهي  ثالثا،  اي  بنا  يصل  وهذا   
فقط  ليس  القوة،  لها  سينا  امصورة  الصورة  أن  )برسيفال( 
يسعى  الذي  الدقيق  التمثيل  أسلوب  لتوليد  أيضا  بل  للتسجيل 
استحضار  يتم  اذ   . الناتج  اأداء  عي  تأثر  له  يكون  وبالتاي  اليه، 
 . امرحي  اأداء  ي  ومحاكاتها  السيناي  الوسيط  خصائص  بعض 
وسائطية  بن  إشارة   “ العملية  هذه  راجوفسي(  )ايرينا  وتسمي 
اإشارة  أحد أهم خصائص  أن  Intermedial reference وتوضح 
يشر  فعندما   :  “ اإيهام  تكوين  خاصية   “ هي  الوسائطية  بن 
أن  ايهام  يولد  بل  آخر،  آخر، ا يصبح وسيطا  إى وسيط  الوسيط 
يصبح وسيطا أو عي اأقل يدمج بعض خصائصه . بعبارة أخرى، 
صرورتها  انتاج  اثناء  اأنطولوجي،  بتكاملها  الوسائط  تحتفظ 
السيناي  التصوير  إى  )برسيفال(  يشر  فعندما   . آخر  كوسيط 

السينائية  اللقطة  تقنية  ي  خاص  بشكل  يستثمر  فانه  اأداء،  ي 
تطوير  اي  )برسيفال( كمخرج، سعى  بداية مشوار  . فمن  امقربة 
وتحديدا  بعينها،  سينا  كيان  إى  يشر  الذي  التمثيل  أسلوب 
أصحاب  اممثلن  أفام  )واسيا  الكاسيكية  اأمريكية  السينا 
له،  فبالنسبة   . النمو  فرة  ي  شاهدها  التي  التمثيل(  ي  امنهج 
وتنتج  وامتفرج،  اممثل  بن  حميمة  مواجهة  الكامرا  تسمح 
كانت  وقد   . امرح  يفتقدها  كان  التي  امصداقية  من  تأثرا 
هذه  ي  بكرة  استخدمت  التي   – امقربة  السينائية  اللقطة 
اأفام – مع قدرتها عي تسجيل أدق تعبر للممثل، كانت ترياقا 
 . امرح  ي  التمثيل  أساليب  تفصل  وبالتاي  التمثيل،  أساليب 
امرح ما  تخلص خشبة  أن  السينا  إى  لإشارة  بد  ا  كان  وقد 
 the impurities of امرحانية  “الشوائب  )بانوفسي(  ساه 

 . “ theatricality
كامرا  استخدام  من  العديدة  السنوات  أن  )برسيفال(  يدرك   
ي  طريقته  عي  بصاتها  تركت  التدريبات  استديو  ي  الفيديو 
وحتى  اأداء.  أثناء  الناتج  التمثيل  وأسلوب  اممثلن  مع  العمل 
غالبا  فانه  بنفسه،  الكامرا  بتشغيل  يقوم  يعد  م  أنه  اليوم، ورغم 
ما يوجه ممثليه اي استخدام الفراغ كا لو كان يتعن عليهم  أن 
يربطوها  بالكامرا، أو يؤدوا وكأنهم يريدون أن يقدموا للمتفرج 
يرى  عندما  أكر  بشكل  التوجيه  هذا  تأثر  ويتعزز   . مقربة  لقطة 
فيديو  لقطات  لقطات مقربة ي  يؤدون ي  أنفسهم وهم  اممثلن 
الركيز من  ثانية تغر ي  . وهذا يتضمن  التدريبات  )برسيفال( ي 
باعتبارها  وليس   الجسم،  لغة  ي  والركيز  الجسدي،  إى  اللفظي 
إماءات مبالغ فيها بل تعبرات متأنية مسيطر عليها من العاطفة 

أو القصد . 
 يظل الحضور الجسدي حاسا بالنسبة ل )برسيفال(، إذ ليس ي 
نيته أبدا التخلص من امرح والتحول إى صناعة السينا بدا من 
اإبداع،  عملية  ي  السينا  إى  اإشارة  أن  امفارقات  ومن   . ذلك 
وي النهاية ي اأداء الناتج، يجعله أقرب إى امحك ي عملية صنع 
بشكل   )Regina Schober شوبر  )ريجينا  جادلت  وقد   . امرح 
مقنع، أنه عندما يتم تحدي حدود الوسيط أثناء أمثلة التبادل بن 
وعي   . الوسائطية  طبيعته  يعكس  الوسيط  هذا  فان  الوسائطي، 
الوسائطي  بن  اانتقال  بأن  )شوبر(  تجادل  )راجوفسي(  غرار 
وسائطية  مؤثرات  مثيل  هو  بل  آخر،  لوسيط  استنساخا  ليس 
يتحدي  الوسائطي  بن  النقل  هذا  فمثل   . آخر  وسيط  ي  معينة 
الخصائص  تدخل  ذلك،  رغم  الوقـت،  نفس  وي   . الوسيط  حدود 
 . الوسائطية  طبيعتها  بتأمل  وتسمح  الركيز  بؤرة  ي  اأنطولوجية 
انه يحاي بعض  بل  السينا،  )برسيفال( محاكاة  وبامثل ا يحاول 
امثال  سبيل  عي  امرح،  خشبة  عي  السيناي  الوسيط  مؤثرات 
امرسومة  الدقيقة  والعاطفة  والحميمية  بامصداقية  اإحساس 
الوعد  وراء  يء  اي  الوقت  نفس  ي  وتقوده  امقربة.  الصورة  ي 
التصويري للسينا إى يء مرحي بشكل أصيل: وهو اإحساس 
القوي بالحضور الناتج من امؤدين عي خشبة امرح. انه حضور 

امؤدي الذي ينجو من أي شكل من أشكال الرجمة. 
حلقة  )برسيفال(  ينشئ  امونتاج،  التصوير  عملية  خال  ومن   
تغذية اسرجاعية بن تسجيات الفيديو والفعل الحي عي خشبة 
امرح . وهذا يوفر للمتخصصن منظورا مميزا حول نشأة عرضه 
امرحي : فالصور التليفزيونية التي نشاهدها اليوم عندما نشغل 
التي  الصور  اأرشيف تشبه  اموجودة ي  امتعددة  الفيديو  رائط 
رآها امخرج ي عدسة الكامرا التي كانت تجوب ذات يوم استديو 
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التدريبات. فنحن ننظر من خال عيون امخرج )الوسائطية(. وحتى 
فإنها  للتدريبات،  الحية  اأحداث  تلتقط  ا  الفيديو  كانت صور  لو 
آثار مفهرسة للوقت امبذول ي اإبداع من خال التكرار وامحاولة 
والتجريب وامحاولة مرة الفشل مرة . ومكننا أن نجادل بأن اأداء 
ذلك،  ورغم  اإبداعية.  للعملية  كسجل  يستخدم  النهاي،  امرحي 
الفيديو  فصور  فقط.  محتمل  واحد  ناتج  سوى  لنا  يوضح  ا  فانه 
أن  من  مفر  ا  الذي  امحو  وهو  أيضا:  يضيع  أن  مكن  ما  تتعقب 

يحدث إثناء عملية التدريبات. 
والوعد: اأرشيف   •

التحديات  من  العديد  اإبداعية  العملية  إى  الوصول  يفرض 
)أو  متاحة  اإبداعية  العملية  تكن  م  ان  ذلك  من  وأكر  امنهجية، 
م تعد متاحة( أحد مناهج أبحاث امرح الجينية الرئيسية، وهي 
التاي،  نقطة  عند  داما  يكون  فاأداء  تحديدا.  امبارة  اماحظة 
العملية  أيضا  وكذلك   ،)Herbert Blau بلو  )هربرت  قال  كا 
بها  تعمل  التي  الرئيسية  الطرق  أحد  ولعل  ذلك.  رغم  اإبداعية، 
اآثار  دراسة  هي  اإبداعية  للعملية  امؤقتة  الطبيعة  مع  الباحثون 
اأداء  إى  امؤدية  التحضرية  امراحل  خال  تنتج  التي  امكتوبة 
امرحي . وبالتاي فان مذكرات امخرج وسجل امخرج واماحظات 
التمهيدية ووثائق العملية اإبداعية امكتوبة هي مصادر ذات قيمة 
ا  التي  امرحية  العروض  يدرس  عندما  واسيا  امرح،  مؤرخ 
ترك مثل هذه السجات . ورغم ذلك، فان الركيز عي هذه اآثار 
امادية امكتوبة للعملية اإبداعية له حدوده. أوا، باعتبار أن هذه 
امذكرات مصادر تأريخية، فإنها تصبح جزءا من نفس منطق إعادة 
نبقى  وعندما   . امرح  ي  التقليدي  ااستخدام  ميزت  التي  البناء 

هذه  من  هام  جانب  بفقدان  نجازف  فإننا  امنطق،  هذا  إطار  ي 
ي  دمجها  اأخرى:  اإبداعية  العملية  وثائق  من  وغرها  الوثائق 
إبداعية مستمرة ودينامية وانتقالية، حيث يكون ظهور  ي عملية 
ماحظات  أن  كيف  نوضح  أن  حاولنا  وقد   . امفتاح  هو  اأفكار 
مؤراتية  آثار  باأحرى  هي  بل  لأداء  أصوا  تكن  م  امخرج 
.  وي ماحظات  امركب خال نشأة امرحية  اابتكار  لديناميات 
امخرج بعد الدرامي التي درسناها، م تكن اماحظات لقطات من 
التي تتحكم  أو كتيبات اإرشادات  العامة  التدريبات  لحظات بن 

ي إعادة التقديم عي خشبة امرح . 
 ولكن تشر أمثلة )برسيفال( و)فابر( إى صورة نقدية ثانية : هي 
ينعكس  امعارة  الدرامية  بعد  امرحية  العروض  ي  التهجن  أن 
الدرامي  بعد  امخرج  . فسجل  نفسها  امخرج  تهجن ماحظات  ي 
هي مذكرات موسعة تذهب اي ما وراء النصية اموازية أو الرح 
ي  وامونتاج  بالفيديو  والتصوير  )فابر(  حالة  ي  الرسم  ففعالية   .
حلقة  من  يتبعها  وما  اإبداع،  عملية  أثناء  )برسيفال(  حالة 
التغذية ااسرجاعية الوسيطة، مكن أن يكون له تأثر حاسم عي 
لغة العرض البرية أو بنية الرد أو أسلوب التمثيل . وإذا أخذنا 
امركبة  التحولية  والديناميات  امصدر،  نص  نصية  ا  اعتبارنا  ي 
النهاية،  متعددة الطبقات بن نص امصدر والنص امستهدف، وي 
تأثر الوسائطية امختلفة بشكل جذري للوثيقة العملية عي امنتج 
النهاي، مكن أن نصل اي فهم أفضل لأصول الجينية لأداء داخل 

امرح بعد الدرامي. 
 وي أمثلة )برسيفال( و )فابر(، تكشف ماحظات امخرج وجهها 
وتقوم  وامستقبل.  اماي  من  لكل  أرشيفا  باعتبارها  الحقيقي، 

والحيوية  الحقيقية  التفاعات  بتخزين  امختلطة  اماحظات  هذه 
عملية  أثناء  والوسائط  اأفراد  من  واسعة  مجموعة  بن  )وامركبة( 
التكوين امرحي . فلم تلتقط اآثار امؤراتية عملية اتخاذ القرار 
التي تؤدي إي اأداء، بل تلتقط أيضا اأخطاء والفشل أو امسارات 
امرفوضة . وي نفس الوقت، تتضمن هذه اماحظات الجينية بقايا 
 : اأداء  وعود  تتضمن  فهي   . اإبداعية  العملية  أثناء  يرد  كان  ما 
النتائج النهائية امتخيلة التي  ما تحقق الغاية النهائية التي تكون 
رسوم  تلتقط  إذ   . امتعددة  مثياتها  من  جزء  الفعلية  العروض 
اأداء  يكون علية  أن  ينبغي  ما  )برسيفال(  فيديو  )فابر( ولقطات 
عي  امطبق  الجيني،  امنهج  يكون  وسوف  واافراي.  الفعي 
اعتباره   ي  يأخذ  ا  عندما  مفيدا  امعار،  الدرامي  بعد  امرح 

فقط اآثار الفعلية، بل أيضا الفشل والوعد ماحظات للمخرج . 
...........................................................................................

توماس   - كاسرز  ايدث   - روي  لو  فريدريك 
درايز  دين  فان  لوك   - كرومبز 

   Contemprary heater Review نرت هذه امقالة ي مجلة •
عام 2016 – العدد 26 امجلد 4 – الصفحات من 468 - 484 

الفن  تاريخ  قسم  مساعدا ي  أستاذا  يعمل   : روي  لو  فريدريك   •
واموسيقي ودراسات امرج ي جامعة جينت ببلجيكا. 

• ايدث كاسرز : تعمل أستاذا للمرح ي جامعة أنتويرب ببلجيكا 
الفنون الجميلة، ويقوم  • توماس كرمبيز : يعمل محارا ي كلية 

بتدريس فلسفة فن امرح . 
• لوك فان دين درايز : يعمل أستاذا لدراسات امرح ي جامعة 

أنتويرب ببلجيكا . 
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انتهى الكام عن »معهد فن التمثيل«، وارتى الجميع باأمر 
وتوقفت  محارات«،  »قاعة  إى  امعهد  تحويل  وهو  الواقع، 
اأقام امدافعة عن امعهد، عى أمل عودته!! فلم نقرأ كتابات 
ريحة  كتابات  نجد  وم  بتوقيعاتهم،  اممهورة  غر  الطاب، 
عى  حفاًظا  الواقع،  باأمر  ارتى  الذي  طليات،  زي  باسم 
وظيفته، وهي التدريس ي القاعة، كا كان ُيدرس ي امعهد. 
فيا  الناس  بعض  شك  اآن،  النقطة  هذه  إثارة  ي  والسبب 
دفاًعا  الطلبة  بعض  كتبه  وما  الحكيم،  حمدي  زوزو  كتبته 
عن امعهد – دون أن يذكروا أساءهم – بأن هذه الكتابات، 
لعرات  استمر  الشك  وهذا  بنفسه!  طليات  زي  كتبها 
»ذكريات  كتابه  ي  طليات  زي  به  اعرف  حتى  السنن، 

ووجوده« قائًا:
وزارة  عهد  ي   1930 عام  للتمثيل  حكومي  معهد  أول  »قام 
إساعيل صدقي، وكان وزير امعارف إذ ذاك مراد سيد أحمد، 
عامه  امعهد  وقطع  الرأي.  ي  وحرية  عجيبة  جرأة  ذو  رجل 
أصحاب  من  امتزمتون  أثارها  زوبعة  وسط  اأول  الدراي 
ي  الوزارة  أوفدتني  الدراي  العام  نهاية  وي  الرجعية.  اآراء 
هذا  تقدم  عى  تعمل  فنية  مهام  إنجاز  أوروبا  إى  الصيف 
حل  حتى  معدودات  أيام  سفري  عى  مض  م  ولكن  امعهد. 
وزير جديد هو محمد حلمي عيى، مكان الوزير الذي وافق 
عى إنشاء امعهد، إذ أمر املك فؤاد السابق بأن ينقل الوزير 
الوزير  أتاه  عمل  أول  وكان  بلجيكا.  ي  مفوًضا  وزيرًا  الجريء 
امعهد  أغلق  أن  عيى،  حلمي  امحافظن،  حبيب  الصالح، 
اإسامية، فعل  التقاليد  امحافظة عى  باسم  وامفتاح  بالضبة 
بيًتا  أغلق  وكأنه  التقى،  وأهل  امحافظن  تصفيق  وسط  هذا 
من  جانب  من  احتجاج  وسط  هذا  وتم  الشيطان،  بيوت  من 
هم ليسوا من غر السابقن، فقامت بن الطرفن معركة قلمية 
بلقب  الجديد  الوزير  منها  خرج  الصحف،  مختلف  ي  حامية 
بعد  حياته  طيلة  ازمه  الذي  اللقب  وهو  التقاليد«  »وزير 
أمر طبيعي  الصيفية، وكان  ذلك. وعدت إى مر من بعثتي 
عيى،  حلمي  أهاجم  بأن  آماي  وخيبة  أمي  من  أتداوى  أن 
أجرؤ  م  ولكن  أهاجمه،  الصحف  مختلف  ي  قلمي  فرعت 
يوًما أن أوقع ما أكتبه بإمضاي إبقاًء عى عيي ي الحكومة«.

اإدارية اإجراءات 
قاعة،  إى  امعهد  تحويل  قرار  بن  ما  الفرة  أشهر، هي  أربعة 
وبن افتتاح القاعة بالفعل! وطوال هذه اأشهر، كانت اأمور 
اإدارية تسر بصورة مضطربة ومتناقضة. ومن خال دوريات 

نستطيع   –  1931 ديسمر  إى  أغسطس  من   – الفرة  هذه 
ومنها  بالقاعة،  امتعلقة  اإدارية  اإجراءات  أهم  ُنجمل  أن 
نوعية الدارسن فيها، وهم: جميع طالبات وطلبة معهد فن 
التمثيل الذين نجحوا ي السنة اأوى! وأفراد الفرق التمثيلية 
الفرق  إى  وامنتسبن  وامنتسبات  وامحرفن،  امحرفات  من 
التمثيلية من الغواة، وأعضاء النوادي التمثيلية، وأعضاء فرق 
امحارات  ساع  ُأبيح  كا  الطلبة!  من  امدرسية  التمثيل 
من  »كارنيه«  تقديم  ريطة  والهواة،  واممثات  للممثلن 
أن  عى  اممثلة،  أو  اممثل  بها  يشتغل  التي  الفرقة  إدارة 
الهواة، فيجب  أما  الحكومة!!  بها  تكون فرقة محرمة تعرف 

حصولهم عى شهادة الكفاءة.
القاعة،  التي ستلقى محاراتها ي هذه  الدراسية،  امواد  أما 
أبيض،  لجورج  و»اإلقاء«  طليات،  لزي  »اإخراج«  فهي: 
و»اللغة  الواحد،  عبد  محمد  التمثيي«  اأدب  و»تاريخ 
مسائية  ستكون  والدراسة  صفوت.  السيد  أحمد  العربية« 
من الخامسة إى الثامنة مساء، أيام السبت وااثنن والثاثاء 

ا  حتى  للفتيات،  والخميس  والثاثاء  اأحد  وأيام  للرجال، 
يحدث اختاط بينهم!! أما طاب امعهد القديم، فسيخصص 

لهم فصل خاص أعى درجة من فصل امستجدين!!
أما مقّر القاعة، فالجميع تخيل إنه مقر »معهد فن التمثيل« 
كل  يلغي  أن  أراد  التقاليد،  وزير  لكن  موصري!!  راي  ي 
القاعة إى »معهد اموسيقى  يء مرتبط بامعهد، فقرر نقل 
وهذا  مستقبًا،  باموسيقى  امرح  ارتباط  بحجة  الرقي«، 
التمثيل  بن  يجمع  معهٍد،  لظهور  أساًسا  سيكون  النقل، 
معهد  إى  ُتنقل  م  القاعة  أن  من  الرغم  وعى  واموسيقى!! 
امرح  بن  يجمع  معهد  وجود  فكرة  أن  إا  اموسيقى، 
القرن  أربعينات  أواخر  ي  بالفعل  تحققت  واموسيقى، 
للموسيقى  العاي  »امعهد  مر  ي  ظهر  عندما  العرين، 
مقر  وجود  عدم  من  فيه  نحن  ما  إى  وبالعودة  امرحية«! 
اأهي«،  التمثيل  »معهد  مدير  استغل  امحارات،  لقاعة 
هذا اموقف، وأرسل خطاًبا إى وزير امعارف - نرته مجلة 

»الصباح« - قال فيه:

سيد عي إساعيل

)1٥( مصر  في  مسرحي  معهد  أول  المجهولة  التفاصيل 

التمثيل فن  محاضرات  قاعة 

عارة ترنج مقر معهد التمثيل اأهي
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أترف  العمومية،  امعارف  وزير  امعاي  صاحب  »حرة   
بتحويل  الصادر  اأخر  القرار  مناسبة  أنه  معاليكم  أخر  بأن 
إدارة  مجلس  قرر  محارات،  قاعة  إى  التمثيل  فن  معهد 
التي تسع نحو  الكرى،  التمثيل اأهي أن يضع صالته  معهد 
فيها  لُتلقى  معاليكم  ترف  تحت  طالًبا  وخمسائة  ألف 
معهد  اأخر  النظام  جعلها  معاليكم  قررتم  التي  امحارات، 
وقفنا  الذي  للفن،  خدمة  مقابل  بدون  وذلك  التمثيل،  فن 
التمثيل من  حياتنا لخدمته؛ ولي يتمكن أكر عدد من هواة 
ااستفادة من تلك امحارات. وختاًما تفضلوا معاليكم بقبول 
التمثيل  معهد  مدير  حمدي  العزيز  عبد  ]توقيع[  احراماي. 

اأهي«.
أعلم عزيزي القارئ ما يدور ي ذهنك اآن، بل وأعلم صيغة 
السؤال الذي تريد أن تطرحه، وتقول فيه: هل يوجد ي هذه 
نفسه  هو  أم  اأهي«،  التمثيل  »معهد  اسمه  معهد  الفرة 
»معهد فن التمثيل«؟! الحقيقة إذا أردت أن أجيب عى هذا 
السؤال، فا بد ي أن أكتب عدة مقاات، تفوق عدد ما كتبته 
التمثيل  »معهد  أن  التمثيل«!!  فن  »معهد  عن  مقاات  من 
كثرة،  بسنوات  التمثيل«  فن  »معهد  قبل  ظهر  اأهي«، 
العرين، وطوال  القرن  أوائل خمسينات  وظل مستمرًا حتى 
تاريخه كان منافًسا ريفاَ معهد التمثيل الحكومي أو »معهد 
وهذا  امحارات،  بإلقاء  كانت  فيه  والدراسة  التمثيل«!!،  فن 
وكانت  بل  الحكومي،  امعهد  وبن  بينه  الجوهري  الفرق  هو 
وطابها!!  امعهدين  بن  امكايدة  مجال  هي  النقطة،  هذه 
لذلك كانت سعادة »عبد العزيز حمدي« كبرة، عندما تحول 
امعهد الحكومي إى »قاعة محارات«، أي تشابه مع أسلوب 
أراد  لذلك  الرؤوس!!  أي تساوت  امعهد اأهي..  التدريس ي 

ي  امعارف،  لوزارة  بقاعته  يترع  أن  اأهي،  امعهد  مدير 
ولطاب  اموءود،  امعهد  لطاب  امحارات  إلقاء  ي  تستغلها 

قاعة امحارات، التي ا تجد لها مقرًا!!
نيات  نعلم  ا  أننا  الفرة،  هذه  ي  النيات  يعلم  وحده  الله 
أم  واانتقام،  السخرية  يريد  كان  هل  حمدي،  العزيز  عبد 
قاعة  إن  تقول  التاريخية،  الحقيقة  أن  نياته!!  ي  محًقا  كان 
حمدي،  العزيز  عبد  بها  يترع  أن  أراد  الذي  اأهي،  امعهد 
امعهد  مقّر  أن  الطاب،  من  كبرًا  عدًدا  تسع  بالفعل  كانت 
بالعتبة!!  اآن  اموجودة حتى  اأهي، كان ي عارة »ترنج«، 
العزيز  عبد  اقراح  التقاليد  وزير  يقبل  م  النيات،  وبعيًدا عن 
آخر  مكان   - إى  موصري،  راي  من  الطاب  ونقل  حمدي، 
يحقق له ميوله اانتقامية من امرح ودارسيه، وهو - إحدى 
وأصبح  اللوق!!  بباب  الثانوية  اإبراهيمية  امدرسة  قاعات 
ناظر امدرسة مرًفا عى »قاعة  اأستاذ محمد حسن محمد 
محارات فن التمثيل«، بعد أن كان رئيس امعهد هو سكرتر 
عام وزارة امعارف!! هكذا سارت اأمور، حتى نهاية ديسمر 
1931، عندما أعلنت وزارة امعارف بيانها اأخر ي الصحف، 

قائلة:
قاعة  إنشاء  قررت  أنها  العمومية  امعارف  وزارة  »تعلن 
امدرسة  مدرجات  بأحد  ُتلقى  التمثيلية  للمحارات 
الثانوية، عى أن يرخص بحضور هذه امحارات  اإبراهيمية 
ممن  التمثيل  هواة  من  وغرهم  امرين  اممثلن  لجاعات 
حسنت سرتهم. ويكون الحضور مقتى ترخيص شخي عليه 
عى  امرف  امدرسة  ناظر  حرة  من  منح  صاحبه،  صورة 
ي  الدخول  عن  الرخيص  تقديم  امستمع  وعى  القاعة.  هذه 
اأوى  السنة  فصل  فصلن:  إى  الطلبة  ويقسم  محارة.  كل 

السنة  طاب  من  للراغبن  الثانية  السنة  وفصل  للمستجدين، 
إذا  أنه  عى  اماي.  العام  محارات  حروا  ممن  الثانية 
للوزارة  فيجوز  عرة،  عن  فصل  أي  ي  امستمعن  عدد  قّل 
وقد  منه.  امستفيدين  قلة  بسبب  فيه  امحارات  توقف  أن 
تحدد لكل من الذكور واإناث حصص خاصة ي أيام مختلفة. 
اأحد  أيام  ولإناث  واأربعاء،  وااثنن  السبت  أيام  فللذكور 
اأدب  تاريخ  امحارات:  هذه  وتتناول  والخميس.  والثاثاء 
امرحي، واللغة العربية، وفني اإخراج واإلقاء. وستعقد ي 
]اامتحانات[ للذين واظبوا  الدراسة مباراة عامة  السنة  نهاية 
ي  منهم  امتفوقن  منح  ويجوز  امحارات.  عى حضور هذه 
السبت  يوم  من  امحارات  وتبدأ  مالية.  جوائز  امباراة  هذه 
ي  والطالبات  الطلبة  قبول  أجل  وينتهي   1932 سنة  يناير   2
القاعة يوم آخر ديسمر سنة 1931. هذا وقد اختارت الوزارة 
اأدب امرحي،  تاريخ  لتدريس  أفندي  الواحد  اأساتذة عبد 
وزي  أبيض  وجورج  العربية،  اللغة  لتدريس  أفندي  وصفوت 
طليات لتدريس فني اإلقاء واإخراج. ويحر الطاب يومًيا 
من الساعة 7 إى 9 مساء أيام شهر رمضان فقط، ومن الساعة 

5 إى 7 مساء اأيام اأخرى«.
المحاضرات قاعة  طاب 

طالًبا،   130 امحارات  بقاعة  اأوى  الفرقة  طاب  عدد  بلغ 
ها:  امحرفن،  اممثلن  مشاهر  من  طالبان  بينهم  من  كان 
من  يكن  م  الكبر  العدد  وهذا  وجدي!!  وقاسم  عام،  أحمد 
الفتيات واممثات  أن جميع  يعني  بينه »فتاة« واحدة!! ما 
والسبب  القاعة!!  بهذه  لالتحاق  يتقدمن  م  والهاويات 
فتيات  بسبب  قبل  من  قامت  التي  الضجة   - رما   – ذلك  ي 
احتال  وهناك  قاعة!!  إى  امعهد  تحويل  عنها  ونتج  امعهد، 
أية  قبول   – معلنة  بصورة غر   – منع  التقاليد  وزير  أن  آخر، 
من  الرغم  عى  امحارات،  بقاعة  االتحاق  ي  ترغب  طالبة، 
االتحاق  من  الطالبات  منع  ا  بالقاعة،  االتحاق  روط  أن 
بها؛ ولكنها منعهن من ااختاط بالطاب، وهذا الرط ُمعلن 

ومعروف قبل فتح باب القبول للطاب والطالبات!!
طاب  من  الناجحن  جميع  فكانوا  الثانية،  الفرقة  طاب  أما 
الدراسة؛  استكال  عى  ُمجرين  أنهم  التمثيل«؛  فن  »معهد 
دراسة  للمرح  دارسن  متخصصن  طاب  أول  بوصفهم 
قيمتها  يعلمون  الطلبة  كان  الصفة  وهذه  منتظمة؛  أكادمية 
امرح  تاريخ  ي  راسخة  ظلت  التي  الصفة  وهي  حينئذ، 
هم:  الطلبة،  وهؤاء  اآن!!  وحتى   1930 عام  منذ  امري 
سيد  رفيعة  خالد،  عي  محمد  روحية  الحكيم،  حمدي  زوزو 
محمد،  محمد  فاطمة  هيكل،  أحمد  منرة  الشال،  أحمد 
أحمد  محمد  النحاس،  فرج  أحمد  حلمي،  فهمي  يوسف 
عبد  محمد  الغزاوي،  أحمد  محمد  الدين،  عز  إبراهيم  شاكر، 
عزو،  الفتاح  عبد  نظمي،  إساعيل  البدوي،  أحمد  القدوس، 
عزمي،  طلعت  محمد  إبراهيم،  صالح  حسن،  الفتاح  عبد 

محمد عزت القرماي، عبد السام النابلي.
العراقي الطالب 

اأول  العام  ي  الناجحن  بأساء  السابقة  اأساء  قارنا  إذا 
العراقي  الطالب  ها:  موجودين،  غر  اسمن  سنجد  للمعهد، 
من  محمود  حسن  والطالب  الدين،  شمس  تقى  محمد 
مجلة  نرت  فقد  العراقي،  للطالب  وبالنسبة  اإسكندرية. 
العراق«،  ي  »التمثيل  عنوان  تحت  عنه،  كلمة  »الكواكب« 

قاسم وجديخليل مطران
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28 [ نوافذ

التمثيل  عن  كلمة  اموصل  من  أديب  إلينا  »كتب  فيها:  قالت 
ي القطر العراقي، يتنبأ له مستقبل زاهر، نظرًا إقبال الشباب 
امتعلم عليه واهتامه بأمره. وهو ينسب إى الفرق امرية 
الفضل ي ذلك. ويقول إن  العراق أخرًا، شيًئا من  التي زارت 
كان  الذي  أفندي،  تقي  محمد  برزوا  الذين  الشبان  بن  من 
طالًبا ي معهد التمثيل امري، والذي قصد إى ااستانة بعد 
امعارف هناك  إليه وزارة  فأسندت  العراق،  إى  عاد  ثم  ذلك، 

مهمة تدريب بعض الطلبة ي بعض مدارسها«.
العراق  من  صديقي  وبن  بيني  حوار  دار  امناسبة،  وبهذه 
قرأ  إنه  فأخري  الطالب؛  هذا  حول  الربيعي«  »عي  الدكتور 
مر  ي  امرح  لدراسة  الطالب  هذا  ببعثة  خاصة  وثائق 
غلق  بعد  مر  ي  ُألغيت  بعثته  بأن  تفيد  وأنها  وااستانة، 
امعهد، وتحويله إى قاعة ا تعطي شهادات دراسية رسمية!! 
ااستانة.  إى  بعثته  بتحويل   – امعهد  غلق  بعد   – قام  لذلك 
من  أوى  أنه  يظن  كان  العراقي«،  امرح  رواد  »أحد  ولكن 
امسؤولن،  وبن  الطالب  بن  فأوقع  بالبعثة،  الطالب  هذا 
وادعى أن الطالب من أصول غر عراقية، ما جعلهم يقومون 
رواد  »أحد  نالها  التي  البعثة  وهي  بعثته،  وإلغاء  باستدعائه 
صديقي  لدى  اموضوع  هذا  ووثائق  العراقي«!!  امرح 
أنقل  وأنا  ما،  يوًما  عنها  وسيكتب  الربيعي«،  »عي  الدكتور 
الحوار الذي دار بيني وبينه بأمانة، دون ذكر اسم »أحد رواد 
من  يكن  ومها  وتاريخه.  لريادته  احراًما  العراقي«،  امرح 
أمر ما حدث ضد الطالب »محمد تقي«، إا أن هذه امقاات، 
تؤكد وتوثق حقه التاريخي، بوصفه »أول عراقي درس امرح 

ي أول معهد مرحي ي مر وي العام العري«!!
صديقي  إى   - مبارة  كتابتها  بعد   – السابقة  الفقرة  أرسلت 
آخر،  توضيح  أي  إضافة  يريد  لعله  الربيعي«،  »عي  الدكتور 
فأرسل ي هذا الرّد: »محمد تقي شمس الدين، تم إرساله إى 

أيدي تامذة يتخرجون منه. وما قامت الحكومة بإنشاء هذا 

قدموا  ما  ورعان  الغواة.  من  مباركة  حركة  بدأت  امعهد، 

اللجنة  أمام  ونجحت  ضمنهم.  وكنت  به،  لالتحاق  طلبات 

الذي  الوحيد  الشاب  وأي  لاختبار.  خصصت  التي  امختارة، 

عنها  مندوًبا  نفي  واعتر  اإسكندرية،  مدينة  من  نجحت 

كنت  التي  بوظيفتي  ضحيت  أن  بعد  الفني،  امعهد  هذا  ي 

الفن.  لوجه  تضحية  وهذه  وامنائر،  اموانئ  مصلحة  أشغلها 

التي  اللحظة  هي  حياي  ي  بها  شعرت  لحظة  أسعد  وأن 

نجاحه  ]يقصد  بامعهد  النهاي  نجاحي  خطاب  فيها  تسلمت 

ي امتحان القبول بامعهد[ من ساعي الريد، الذي قّبلته عى 

عندما  اللحظة  هذه  وي  به.  معرفتي  عدم  مع  عنه،  الرغم 

يذبل.  كاد  أن  بعد  قلبي،  ي  تدب  بالحياة  شعرت  نجحت 

وعندما أعود إى فراي أنام، أحلم بامعهد وما سيعود عي 

أحلم  وأحيانا  باسًا.  فأفيق مروًرا  والشهرة،  امجد  منه من 

إى  أسر  وعندما  متأمًا.  مذعوًرا  فأفيق  اامتحان،  ي  برسوي 

أم ا؟!! وأخذت  أفكر هل سأنجح  اللب،  أكون شارد  عمي، 

خمسة  وزي  نقص  أسبوع  ظرف  وي  النحول،  ي  صحتي 

الزهد، ضارًبا عن  للحياة نظرة  أنظر  كيلوجرامات، وأصبحت 

امأكل وامرب. أما اآن فقد تحسنت صحتي ورت أحسن 

من قبل، وأصبحت طالًبا بامعهد أتعلم فن التمثيل والعلوم 

العلمية  بالكفاءات  لهم  مشهود  ودكاترة  أساتذة  أيدي  عى 

والفنية ي معهد فن التمثيل«.

إنه  ُيعقل  الطالب »حسن محمود«!! فهل  هذه هي مشاعر 

أملك  أنني ا  الحقيقة  الدراسة، وا يستكملها؟!  يتوقف عن 

الدراسة،  الطالب عن  ابتعاد هذا  معلومة ريحة عن سبب 

الذي رحه ي كلمته!! ورغم ذلك  بالوصف  بها،  بعد تعلقه 

الطالب، رفض  أن  اعتقاد – قد يكون صحيًحا – وهو  عندي 

وليس  وظيفة،  أية  إى  تؤهله  ا  أنها  الدراسة؛  يستكمل  أن 

لها شهادة ُيعتد بها بعد أن تحول امعهد الحكومي الرسمي 

إى قاعة محارات تثقيفية! فهذا الطاب ضحى بوظيفته من 

أفضل وأرقى،  إى وظيفة  التي ستؤهله  الفن وشهادته،  أجل 

ا سيا وأنه من ُسكان اإسكندرية، أي إنه يدرس ي القاهرة 

مغرًبا!! ما يعني أن هذا الطالب ُطعن ي مقتل بعد تحويل 

طريقه،  الطالب ضل  هذا  أن  امؤكد  ومن  قاعة!!  إى  امعهد 

وعدم  امعهد،  غلق  بسبب  يء  كل  ي  اأمل  فقد  أن  بعد 

حصوله عى شهادته!! والدليل عى ذلك، أن مجلة الصباح ي 

نهاية عام 1935 – أي بعد أربع سنوات من افتتاح القاعة – 

نرت خرًا تحت عنوان »فصل ممثل من الفرقة الحكومية«، 

مطران  خليل  اأستاذ  إى  امعارف  وزارة  كتبت  فيه:  قالت 

الفرقة  ليفصل »حسن محمود« من  الحكومية،  الفرقة  مدير 

الحكومية. ومحمود حسن امنفصل، كان طالًبا معهد التمثيل 

راعى  وقد  بوظيفته!  به  التحاقه  أجل  من  وضحى  املغي، 

بالفرقة  ممثًا  فعينه  هذه،  ظروفه  مطران  خليل  اأستاذ 

جعلته  امفصول  اُممثل  لدى  قوية  وكانت صدمة  الحكومية. 

أمره.  للنظر ي  امري  امرح  ترقية  لجنة  إى  تظلًا  يكتب 

بعض  مع  امذكور  اممثل  لتداخل  أنها  فيظهر  اأسباب  أما 

الهيئات تداخًا، اعترته وزارة امعارف اشتغاًا بالسياسة!!

مر، وبعد إغاق امعهد عاد إى العراق، ومن ثم أرسل إى 
تركيا إكال دراسته. وفعا سافر إى تركيا ي 1/ 11/ 1931، 
غر أنه بعد مّدة عاد إى بغداد، بعد أن ُقطعت عنه اإعانة، 
ذهبت  جهوده  أن  غر  دراسته،  إعادة  الفرص  يتحن  وبقي 
»أحد  إرسال  قررت  امعارف  وزارة  أن  غر  الرياح.  أدراج 
عند  للدراسة،  باريس  إى  كمبعوث  العراقي«  امرح  رواد 
امعارف ُنرت ي  ذلك تقدم محمد تقي بعريضة إى وزارة 
بأحقيته  الوزارة  فيها  يطالب   1934  /12  /24 يوم  الصحف 
بالبعثة؛ وأن امرشح »أحد رواد امرح العراقي«، ا يحتكم 
تهتم  م  الوزارة  أن  غر  ذلك.  إى  تؤهله  فنية  خصائص  عى 
إجراءات سفر مرشحها »أحد  تنفيذ  بالعريضة، واستمرت ي 
رواد امرح العراقي«. وكان »أحد رواد امرح العراقي« قد 
من  ليس  الدين  تقي  محمد  أن  بادعائه  ذلك  ي  دوًرا  لعب 

أصول عراقية«.
اإسكندري الطالب 

نذكر  أن  فقبل  اإسكندرية،  من  محمود  حسن  الطالب  أما 
بالقاعة،  الثانية  الفرقة  طاب  ضمن  وجوده  عدم  سبب 
عندما   - الرابعة  امقالة  ي  ونرناه   - قاله  ما  سأذكركم 
تحدث عن مشاعره عندما تم اإعان عن معهد فن التمثيل 
االتحاق  هذا  أجل  من  وضحى  به  التحق  وكيف  مرة،  أول 
شهادة  عى  يحصل  عندما  أمانيه  هي  وما  والنفيس،  بالغاي 
امعهد، بوصفه من أوائل من درسوا امرح دراسة أكادمية 

منتظمة.. وهذا ما قاله، ونرته مجلة الصباح:
الجميل.  الفن  لهذا  هاٍو  كل  إا  بها  يشعر  ا  لذة  »للتمثيل 
ميل  التي  النفس،  ي  حساسية  عن  ناتجة  اللذة  وهذه 
الفن  أن يكون  الفنانة تحب  بطبعها إى كل جميل. والنفس 
يكون  أن  بالغريب  وليس  بأجمعها.  الحياة  امهيمن عى  هو 
عى  الجميل  الفن  هذا  ثقافة  ينر  مثيي،  معهد  مر  ي 

زي طلياتعبد العزيز حمدي مدير امعهد اأهي
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29 بين الظل والضوء]

في  عالمنا  عن  رحل  والذي   - الطوخي  محمود  المسرح  ورجل  المبدع  الكاتب 
وهو  الكتاب،  من  الثمانينات  جيل  إلى  أدبيا  ينتمي   -  )٢0٢0 )عام  مايو   13
الفعاليات  خال  من  إبداعاتهم  تقديم  في  منهم  كبر  عدد  بدأ  الذي  الجيل 
لهواة  المصرية  »الجمعية  نظمتها  الي  المتخصصة  والمهرجانات  المتعددة 
 ،)198٢ عام  منذ  إدارتها  مجلس  ورئاسة  بتأسيسها  شرفت  )الي  المسرح« 
من  المبدعن  هؤاء  مع  قوية  صداقات  تربطي  أن  المنطقي  من  كان  ولذا 

جيلي.  أبناء 

الطوخي محمود 
المبدع الكاتب 

خال  من  اأوى  إبداعاتهم  قدمت  جميعهم  وأن  خاصة   
وي   - الجمعية  قدمتها  التي  امتتالية  امهرجانات  عروض 
محسن  الطوخي،  محمود  الراحلن:  اأساتذة  مقدمتهم 
مصيلحي، محمد الربيني، هشام الساموي، مهدي يوسف، 
ومن  عبده،  مؤمن  سعد،  صالح  أمن،  نبيل  عارة،  العا  أبو 
الشاع،  عصام  اأصدقاء:   - أعارهم  الله  أطال   - امعارين 
معاطي، سمر  عادل  عي،  محمد  السيد  العزيز،  عبد  حمدي 
الجمل، عبد الفتاح البلتاجي، وليد يوسف، نادر صاح الدين، 
الكوي،  فتحي  كحيلة،  محمود  هيكل،  أحمد  الصاوي،  خالد 
مجدي سام، سعيد حجاج، متوي حامد، حسن أبو العا، يار 

بدوي.
يحفر  أن  ي  نجح  والذي  الطوخي  محمود  امتميز  والكاتب 
مارس   13 مواليد  من  جيله  أبناء  بن  متفردة  مكانة  لنفسه 
“ليسانس”  درجة  عى  الحصول  ي  نجح  وقد   .1945 عام 
عام  “جامعة عن شمس”  من  اإنجليزية  اللغة  قسم  اآداب 
العملية  حياته  بدء  ي  وفق  فقد  ذلك  من  وبالرغم   ،1965
بأسوان  العاي”  “السد  مروع  بالعمل  وذلك  تخرجه،  قبل 
امشاركة  فرصة  هناك  له  أتيحت  الحظ   ولحسن   .1964 عام 
من  كثر  اكتسب  وبعدا  امرحية”،  “أسوان  فرقة  تأسيس  ي 
التمثيل  بقسم  فالتحق  بالدراسة  موهبته  صقل  قرر  الخرات 
 ،1968 عام  امرحية”  للفنون  العاي  “امعهد  ي  واإخراج 
ولكنه لأسف م يستطع استكال الدراسة به، وفضل السفر 
مارس  وهناك   ،1969 عام  بها  للعمل  الشقيقة  “سوريا”  إى 
لفرقة محافظة  الحرية”  الفنية وأخرج مرحية “من  هوايته 
السورية،  الشوك”  “مرح  ورشة  إى  انضم  ثم  “السويداء”، 
من  تاريخيا  يعتر  )والذي  عروضها  أول  ي  بالكتابة  وشارك 
أوائل عروض “الكباريه السياي” ي امرح العري(. وي عام 
1970 حر محافظة “ااسكندرية” مدعوا من فرقة امرح 
الجامعي وقدم من تأليفه وإخراجه عرض “سرتو عى جروح 
يأكلونها  “البعض  عرض  )ومع  العرض  هذا  ويعتر  بلدنا”، 
“الكباريه  أوائل عروض  القاهرة( من  والعة” منتخب جامعة 
الشباب  من  نخبة  بطولته  ي  شارك  وقد  مر،  ي  السياي” 
عادل  العزيز،  عبد  محمود  بينهم:  من  آنذاك  التمثيل  هواة 

أمن، وأسامة عبد الوهاب. 
“لندن”  مدينة  إى  السفر  إى  ذلك  بعد  طموحه  دفعه  وقد 

أربعة  هناك  عاش  1972 حيث  عام  امتحدة  امملكة  عاصمة 
عر عاما حتى عام 1986، درس خالها إدارة الفرق امرحية 
بورشة  التحق  ثم  “ويردوجاس”،  بإكادمية  الفني  واإنتاج 
وهناك  عامن،  مدة  تشايفسي  بادي  العامي  السيناريست 
أيضا عمل معدا ومقدما إذاعيا بالقسم العري بإذاعة ال “ي. 
بعد  اللبنانية”  “الحوادث  مجلة  صحفيا  عمل  كا  ي”.  ي. 
هجرتها للندن، وليصل موهبته ومجهوده إى منصب مساعد 

رئيس التحرير. 
إى  الحنن  أن  إا  النجاحات  لتلك  تحقيقه  من  وبالرغم 
بصفة  “مر”  إى  العودة  قرار  اتخاذ  إى  دفعه  قد  الوطن 
نهائية واإستقرار الدائم بها منذ عام 1986، فعاد إى مدينة 
الفنية  الكتابة  بجانب  الصحافة  مارس  وبدأ  “القاهرة” 
قراره  كان  ثم  والتليفزيون،  والسينا  بامرح  كمحرف 
حسن  غادة  الدكتورة  من  زواجه  بعد   -  2006 عام  الجريء 

موى - باإقامة بصورة دامة مدينة اأسكندرية.
وبصفة عامة يحسب له محاواته امستمرة لتحطيم القوالب 
جريئة  نقدية  رؤى  وتقديم  واإخراج،  الكتابة  ى  امعروفة 

عمرو دوارة



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

25 مايو 2020العدد 665

30 بين الظل والضوء]

كتاباته  جميع  اتسمت  حيث  امرى،  السياى  للواقع 
التي  امهمة  واإجتاعية  السياسية  والقضايا  باموضوعات 
الصحفية  خراته  توظيف  ي  الكبرة  ومهارته  تطرحها، 
وذلك  امعارة،  اأحداث  من  اموضوعات  من  كثر  واستلهام 
شيق  كوميدي  إطار  ي  منها  كبر  عدد  تقديم  ي  نجاحه  مع 
بامرح - شكا من أشكال  - وخاصة  وجذاب، ولتمثل غالبا 

“الكباريه السياي”.
التمثيلية”  امهن  “نقابة  بعضوية  متعه  إى  بالتنويه  وجدير 
“نقابة  وعضوية  والتأليف(،  التمثيل  )شعبة   1981 عام  منذ 
كذلك  السيناريو(،  )شعبة   1987 عام  منذ  السينائية”  امهن 
و”اإتحاد  الريطانين”،  الصحفين  “نقابة  من:  كل  بعضوية 

العامى للصحفين”. 
ومكن تصنيف مجموعة أعاله اأدبية والفنية طبقا اختاف 
السينا  )امرح  الفنية  القنوات  واختاف  العمل  طبيعة 

التلفزيون( مع مراعاة التسلسل الزمني كا يي:
الصحافة: بمجال   - أوا 

“ي.  ال  بإذاعة  العري  بالقسم  إذاعيا  ومقدما  معدا  عمل 
“الحوادث  مجلة  صحفيا  عمل  كا  “لندن”،  مدينة  ي. ي” 
مانينات  وبداية  سبعينيات  فرة  خال  وذلك  اللبنانية” 
النصف  خال  واستقراره مر  عودته  وبعد  العرين.  القرن 
الصحافة  مهنة  مارس  العرين  القرن  مانينات  من  اأول 
وامجات، كا  الصحف  ببعض  امقاات  كبر من  بكتابة عدد 
ورئاسة  التمثيلية”  “امهن  نقابة  نرة  إصدار  مسؤولية  توى 
تحريرها، ويحسب له أيضا نجاحه ي إصدار “دليل الفنانن” 

بأجزائه الثاث عام 1983.
التمثيل: بمجال   - ثانيا 

شارك بالتمثيل ى بعض اأعال الفنية ومن بينها: فيلم “أيام 
مرحية   ،)1973  - مشرك  سورى  بريطاى  )إنتاج  لندن”  ى 
ليست  العام  “نهاية  )1978(،  مسلسل  الشيكواتة”  “مصنع 

غدا” )1983(، فيلم “مقص عم قنديل” )1985(. 
اإخراج: بمجال   - ثالثا 

امرحي  واإخراج  عامة  بصفة  اإخراج  مهنة  عشقه  برغم 
بصفة خاصة، ونجاحه ي إخراج بعض العروض امتميزة لفرق 
الهواة وخاصة بفرق الثقافة الجاهرية )الهيئة العامة لقصور 
أنه م يقدم من  الجوائز إا  الثقافة”، وحصوله عى عدد من 
عام  “بكره”  وهو  واحدا  عرضا  إا  امحرفن  مسارح  إخراجه 
1994، وهو من إنتاج فرقة “مرح الغد”، وبطولة كال أبو 

رية، ألفت إمام، عي عزب، وأمينة سام.
الكتابة: بمجال   - رابعا 

إى  الدراما  مجال  ي  والفنية  اأدبية  إبداعاته  تصنيف  مكن 
ثاثة أقسام كا يي:

إبداعاته  التليفزيونية: والتي مكن تصنيف  الدراما  كتابة   -  1
بها كا يي:

يا سمسم، خيانة، رجل طموح، حكايات  افتح  امسلسات:   -
امهنة  والشقاوة،  الحب  أيام  دكتور،  يا  عيب  معار،  زوج 

طبيب، بنات × بنات، لو كنت القاى.
كل  الظام،  ي  طلقة  التليفزيونية:  والسهرات  التمثيليات   -
دليل  تذكارية،  صورة  الحب،  كتاب  من  صفحة  الحب،  هذا 
الحب  امتحان،  الحب ي  الطفولة،  أيام  الزفاف،  إثبات، حفل 

وأحكامه.
أيضا  اإبداعية  إسهاماته  تضمنت  السينائية:  الكتابة   -  2

بينها:   ومن  اأفام  بعض  وسيناريوهات  وحوار  قصص  كتابة 
اأوباش من إخراج أحمد فؤاد )1986(، حقد امرأة من إخراج 
نادية حمزة )1987(، شغل أراجوزات وم يصور بعد )2011(. 
-3 التأليف امرحي: مكن تصنيف مجموعة امرحيات التي 
تقدم  م  أو  امسارح  خشبات  عى  قدمت  سواء  بتأليفها  قام 

بعد كا يي:
أ- بفرق “مسارح الدولة”:

- “الكوميدي”: ليلة مجنونة جدا )1987(، أنا والبنت حبيبتي 
.)1999(

- “الغد”: بكره )1994(.
- “اأسكندرية”: برم برم )2012(.

- “الحديث”: غيبوبة )2015(.
ب- بفرق “القطاع الخاص”:

- “الصقر” )إبراهيم حافظ(: حظ نواعم )1995(.
أراجوزات  دنيا   ،)1995( أسيادنا  يا  دستور  الفن”:  - “مرح 

.)2011(
- “التليفزيون”: الجميلة واأندال )2004(.

- “مرحيات مصورة”: الطاينة وصلوا )1995(، 
كل  اإحراف  مجال  السابقة  امرحيات  بإخراج  شارك  وقد 
من اأساتذة: جال الرقاوي، فهمي الخوي، محمد أبو داود، 
محمد  الطوخي،  محمود  رور،  شادي  البهنساوي،  رزيق 

مري.
ج - مرحيات م تقدم عى مستوى اإحراف: حكاية شعب 
شامة  أبو   ،)2010( ست  واحدة  فيه  كان   ،)2008( كويس 

.)2012(
انتاجه  قامة  تتضمن  ذكرها  السابق  امرحيات  وبخاف 

غيبوبة 
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“ما  مرحية  بينها:  ومن  اأخرى  امرحيات  بعض  أيضا 
بافتتاح “مهرجان اأسكندرية  التي قدمت  السينا”  تقتلوش 
نور  الراحل  النجم  فيها  وشارك   2014 عام  السيناي” 
قام  التي  واأرض”  السا  بن  “مش  ومرحية  الريف، 

بانتاجها “صندوق التنمية الثقافية” عام 2014.
النصوص  لبعض  ترجمته  أيضا  اأدي  رصيده  إى  ويضاف 
عى  حاكم  مرحية:  امثال  سبيل  عى  بينها  ومن  اأجنبية 

الجر للكاتب الري ناظم حكمت.
الفنانن  كبار  من  متميزة  نخبة  مشاركة  إى  اإشارة  وتجدر 
الفنية  أعاله  ى  أبدعها  التي  الدرامية  شخصياته  تجسيد  ي 

العزيز،  عبد  محمود  العايى،  عزت  اأساتذة:  بينهم  ومن 
سعيد  الحدينى،  محمود  توفيق،  رشوان  الفخراى،  يحيى 
صالح، محمود الجندى، جال إساعيل، عبد العزيز مخيون، 
عباس،  أسامة  فرغى،  الله  عبد  خليل،  أحمد  الحلفاوى،  نبيل 
واى، سعيد  بدير، ممدوح  أحمد  اموجى،  نجاح  راتب،  أحمد 
عبد الغنى، رياض الخوى، ممدوح عبد العليم، هشام سليم، 
أحمد السقا، خالد صالح، محمود حميدة، خالد النبوى، خليل 
محمود،  الله  عبد  مغاورى،  سامى  سليم،  فؤاد  أحمد  مرى، 
أرف عبد الباقى، ريف منر، وائل نور، هشام عبد الحميد، 
عبد  عايدة  العزيز،  عبد  سمرة  أمن،  مرفت  الفنانات:  ومن 

الجداوى، دال  رجاء  الخطيب،  ماجدة  أحمد،  العزيز، خرية 
مشرة  شرين،  نر،  سعاد  بوى،  بدر،  سوسن  العزيز،  عبد 
رانيا  الفقى،  نرمن  ترك،  حنان  فؤاد،  هالة  لوى،  إساعيل، 

فريد شوقى، رانيا يوسف.
وكان من امنطقي أن يتم تتويج تلك امسرة اأدبية والفنية 
مظاهر  بعض  عى  بحصوله  امتميز  الكاتب  لهذا  العطرة 

التكريم ولعل من أهمها:
أهمها:  ومن  بامسابقات  الجوائز  من  عدد  عى  حصوله   -
امركز اأول عى جامعات مر مرحية “بكره” التي قدمتها 
“جامعة عن شمس” عام 1994، جائزة أحسن مؤلف مرحى 
“امهرجان القومى للمرح امري” الدورة الثالثة عام 2008 
يا أسيادنا” )رغم تقدمها من  الشهرة “دستور  عن مرحيته 
خال مجموعة  من الهواة السكندرين(، بجائزة أحسن عرض 
يفلسع(  ما  )الشعب  كويس”  شعب  “حكاية  مرحية  عن 
التي قدمتها “كلية الحقوق” بجامعة اإسكندرية عام 2007، 
الثاى بنفس امرحية حينا قدمتها فرقة  وأيضا جائزة امركز 
وكذلك   ،2008 عام  الركات  مسابقة  لاتصاات”  “امرية 
حصوله عى جائزة أفضل عرض ي مسابقة الركات امرية 

عن  مرحية “أبو شامة” عام 2012.
بينها:  امهرجانات امرحية ومن  بعدد من  - تكرمه كمؤلف 
الجمعية  تنظمه  الذي  العري”  للمرح  السادس  “امهرجان 
الذى  الضحك”  “مهرجان   ،2007 عام  امرح  لهواة  امرية 

نظمته وزارة الثقافة 2010. 
من  عدد  ي  التحكيم  لجان  بعض  بعضوية  مشاركته   -
امهرجانات امرحية ومن أهمها: “امهرجان القومي للمرح 
امري” دورة عام 2010، “مهرجان مرح با انتاج” الدورة 

السادسة الدولية نوفمر 2014.
“امرح”  فرع  ى  العربية  باللغة  اأفضل  الكتاب  جائزة   -
ثاث  )عن   2015 عام  للكتاب  الدوى  القاهرة  معرض 
ست،  واحدة  فيه  كان  بكرة،  وهي:  مرية  مرحيات 
عام  همسة  مهرجان  كاتب  أحسن  جائزة  وكذلك  غيبوبة(، 

   .2015
دستور ياأسيادنا



    

هناك  أن  ستالحظ  رمضان،  مسلسالت  متابعي  من  كنت  إن 

ولعلك  بصمة،  بداخلك  تركت  تعرفها  تكن  مل  التي  الوجوه  من 

التي أو  تساءلت ككثريين عن اسم هذا املمثل أو تلك املمثلة 

الذي لفت نظرك وقلت بينك وبني نفسك أين كان هذا املمثل؟ 

أين كانت هذه املمثلة؟

وهنا دعني أقولها لك وبكل انحياز، كل ممثل أو كل ممثلة قد 

أبناء  من  هم  رمضان  أعامل  من  ما  عمل  يف  أبهرتك  أو  أبهرك 

كيف  معهده،  فصول  بني  ورمبا  خشبته  عىل  تعلموا  املرسح، 

ينطقون وكيف يشريون بوجوههم وكيف ينظرون بعيونهم.

ليس  املنترش  الوهم  عكس  وعىل  صديقي  يا  املرسح  فممثل 

ذلك  وال  أجوف،  رنان  بصوت  صائحا  وال  انفعاالته،  يف  مبالغا 

الظلمة.  تتخبطه  كأعمى  بيديه  الهواء  يرضب  يظنونه  الذي 

ممثل املرسح يا صديقي يعرف أن لكل شخصية قوامها الخاص، 

تفاصيلها الخاصة.. تاريخها الذي عليه أن يبحث عنه حتى وإن 

مل يكن مكتوبا عىل الورق الذي بني يديه.

تضاريسا  للشخصية  مينح  كيف  تعلم  من  هو  املرسح  ممثل 

اإلجادة حني  الصمت من عنارص  أن  داخلية وخارجية، ويعرف 

يأيت يف موضعه متاما.

تعرفهم،  تكن  مل  ممثلون  نظرك  لفت  الكثري  وغريه  كله  لذلك 

تكن  ومل  سابقة  مسلسالت  يف  شاهدتهم  وأن  سبق  وآخرون 

تعرف أنهم جاءوا من عوامل أيب الفنون.

أبنائنا  بعض  فيه  يقع  الذي  الخطأ  اىل  النظر   نلفت  أن  يبقى 

الشباب إذ يعتقدون أن املوهبة وحدها تكفي ليكون  الشخص 

الذي  األساس  فقط  هي  املوهبة  إن  والحقيقة،  جيدا.  ممثال 

سيحدد إذا ما كان الشخص ميكن أن يستمر يف طريق التمثيل 

أم يكف ليبحث عن عمل آخر أو لعبة أخرى.

لكن املوهبة وحدها ال تكفي، فالتمثيل كأي فن له أدوات، إذا 

مل يعرفها الشخص ويتدرب عليها وينميها ستموت موهبته كأي 

نبتة جميلة أهملها صاحبها وكف عن رعايتها بالري وتخليصها 

من أعشابها الضارة.

املمثل كام العازف، إذا مل يتدرب ويتدرب ويتدرب لن يستطيع 

العزف برباعة عىل آلته حتى وإن كان ميتلك موهبة طاغية. آلة 

املمثل  يِع  مل  وإذ  ومشاعر(..  وعقال  )جسدا  نفسه  هي  املمثل 

أن لكل من هذه العنارص تدريبات يومية- ونكرر يومية - فهو 

ممثل غري مكتمل، بل وستموت املوهبة ولو بعد حني.

تسميته  ميكن  ما  هناك  )اليومية(  التدريبات  هذه  جانب  وإىل 

عينيه  يغذي  أن  املمثل  فعىل  اليومية.  املشاهدات  بتسجيل 

اليومية، أشخاصا  وروحه وعقله بتسجيل ما يشاهده يف حياته 

بينهم  أو  بعض  مع  بعضهم  البرش  بني  عالقات  أو  مواقف  أو 

سيعني  ما  هي  ودراستها  املشاهدات  هذه  تسجيل  واألشياء. 

أو  منها  أيا  يستدعي  حني  حياة  دوره  إكساب  عىل  املمثل 

املمثل  إن  تقول  العلمية  والحقيقة  تفاصيلها.  من  يستفيد 

ناقص.  ممثل  هو  مستمرة  ودراسة  تدريب  دون  من  املوهوب 

ويف املقابل، فإن املمثل نصف املوهوب املجتهد الذي ال يكف 

واألمثلة  بصمة،  ممثل صاحب  بعد حني  هو  أدواته  تنمية  عن 

)املحلية والعاملية( أكرث من أن تحىص عرب التاريخ.

كام  ترعاها  مبوهبتك،  مهموما  تكون  أن  يعني  ممثال  تكون  أن 

تجدها،  لن  يوما  وإال ستصحو  دوما.  يانعة  تريدها  نبتة  ترعى 

فقد غافلتك وماتت.

.. أخرى  مرة 
التلفزيون؟ في  المسرح  ابناء  تفوق  لماذا 

مشهد 
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وزير  الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  نعت 
والقطاعات  الهيئات  وجميع  الثقافة 
الكبري  املرسحي  والكاتب  املخرج 
املوت  غيبه  الذى  الطوخى  محمود 
يناهز  عمر  عن  مايو   12 الثالثاء  مساء 
75 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة وقالت 
املرسح  كتاب  أبرز  احد  الراحل  ان 
بحرفية  ومتيز  التليفزيونية  والدراما 
قضايا  من  الكثري  معالجة  ىف  شديدة 

املجتمع .
محمود  الكاتب  ان  بالذكر  جدير 
 ،  1945 مارس   13 يف  ولد  الطوخي 
اللغة  قسم  اآلداب  ليسانس  حصل عىل 
عام  شمس  عني  جامعة  من  االنجليزية 
عام  بأسوان  العايل  بالسد  عمل   ،1965
فرقة  تأسيس  يف  شارك  وهناك   1964
العايل  باملعهد  التحق   ، أسوان املرسحية 
قسم   1968 عام  املرسحية  للفنون 
سوريا  إىل  وسافر  واإلخراج  التمثيل 
مرسح  ورشة  إىل  وانضم   1969 عام 
يف  بالكتابة  وشارك  السورية  الشوك 
حرض   1970 عام  وىف   ، عروضها  أول 

املرسح  فرقة  من  مدعوا  لالسكندرية 
وإخراجه  تأليفه  من  وقدم  الجامعي 
بلدنا(  جروشح  عىل  )سربتو  عرض 
حيث   1972 عام  لندن  إىل  سافر   ،
خاللها  درس  عام   14 هناك  امىض 
الفني  واإلنتاج  املرسحية  الفرق  إدارة 
بإكادميية ويربدوجالس ثم التحق بورشة 
تشايفسيك  بادي  العاملي  السيناريست 
ملدة عامني ، بعدها عمل معدا ومقدما 
يس  يب  بالبي  العريب  بالقسم  إذاعيا 
الحوادث  مبجلة  صحفيا  عمل  كام 
إىل  ليصل  للندن  هجرتها  بعد  اللبنانية 
اىل  عاد   ، التحرير  رئيس  مساعد  موقع 
باملرسح  والتحق   1986 عام  القاهرة 
باملرسح  الكتابة  ميارس  وبدأ  القومي 
ومن  كمحرتف  والتليفزيون  والسينام 
»دستور  »غيبوبة«،  مرسحيات  مؤلفاته 
حظ   ، حبيبتى  والبنت  أنا  ياأسيادنا«، 
الدراما  ىف  مؤلفاته  ومن  بكرة  نواعم، 
معارص،  زوج  حكايات  التليفزيونية 
وأيام  طموح  رجل   ، بنات   X بنات 

الحب والشقاوة .

الطوخى محمود  الكبري  والكاتب  المخرج  تنعى  الثقافة  وزير 
المجتمع قضايا  من  الكثري  معالجة  فى  شديدة  بحرفية  تمزي  الراحل  الدايم:  عبد 




