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إفتتاحية



قليال ما تتحقق األحالم ، إنها تحتاج من يسهر عليها ويضحي كثيرا من أجلها ، كان مهرجان شرم 
الشيخ أحد هذة األحالم ، ظلت الفكرة تراودني لسنوات ، لم يكن األمر سهال ، تنفيذها يحتاج لتضافر 
مجموعة من الجهات ال يمكن جمعها إال إذا كانت مصر مستقرة سياسيا وثقافيا ، لذا كانت الفرصة 
غير مهيئة لسنوات طويله حتي بدأت األمور تتبين مالمحها وتعود لطبيعتها واستطعنا بفضل هذا 

أن نخرج بفكرتنا للنور ..
كانت الفكرة تهدف إلي تأسيس مهرجان مسرحي نوعي ، فهو مهرجان مسرحي ، شبابي ، يقام علي 
أرض مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء ، وأقيمت الدورة األولي في العام الماضي ، حاولنا 
فيها أن نحشد الطاقات ، الفرق المسرحية ، الدول المختلفة ، الجهات الراعية ، وتحقق لنا كثيرا مما 
فكرنا فيه ، وصار مهرجاننا بؤرة ضوء تجتذب أنظار الكثيرين حول العالم منذ دورته األولي ، نتمني أن نكون 
ولدنا كبارا كما رددت بعض الكتابات عنا ، نتمني أن نكون قد ألقينا بحجرا في وجه اإلرهاب الغادر الذي ال 
يفكر وال يعقل ، الخالص مرهون بالثقافة ، والمسرح هو أحد أهم تجليات الفعل الثقافي ، داخله تجتمع 

كل الفنون ، ورهانه األساسي ينبع ويصب داخل تيار الوعي ..
العروض  من  تجميع مجموعة  علي  عملنا  يقتصر  ال  ، وفي مهرجاننا  ووافية  ثقافة مكتملة  المسرح 
المسرحية من كافة بلدان العالم العربي واألجنبي بل حاولنا أن نحشد تظاهرتنا بكل ما يحتمله مهرجان 
مسرحي من وجود ندوة علمية بها كبار المسرحيين ، ومسابقة تأليف مسرحي لدعم الشباب والمؤلفون 
الجدد ، وندوات تكريميه لبعض الشخصيات المسرحية التي أثرت في حياتنا وتكويننا ، إضافة لتكريم بعض 
النماذج الشبابية المضيئة.. و في نهاية األمر يتضافر الفعل المسرحي بالثقافي باإلجتماعى بالسياحي 
فلم يقتصر مهرجاننا علي المسرح وفنونه فقط بل إتخذ من مدينة شرم فضاءا ثقافيا وسياحيا لكل أبناء 

المدينة ومعهم كل زوارها من العرب واألجانب .
وزارة  والرياضة  الشباب  ووزارة  الثقافة  وزارة  رأسها  علي  ويأتي  لنا  الداعمة  الجهات  لكل  واجبة  تحية 
السياحة ومحافظة جنوب سيناء ، وكل من قدم  يد العون ووقف إلي جوارنا ـ ممن يذكرهم هذا الكتاب 

ــ حتي خرج مهرجاننا للنور ..
وتحية واجبة إلى ملهمي وملهم أجيااًل وأجيااًل من شباب المسرحيين كرم مطاوع أحد فرسان المسرح 
المصري  والعربي إليك نُهدي دورة هذا العام تقديراً وعرفانًا منا كشباب ألحد الرموز التي ماذال عطاؤها 

مستمراً حتى اليوم..

مازن الغرباوي 
رئيس المهرجان 

المسرح وفضاء المدينة
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يظل المسرح هو أكثر الفنون التي تجذبني إليها وأجد نفسي فيها بالكامل ، كما أن لها تلك القدرة 
السحرية علي تشكيل حياتي وحفر مالمح وجهي ، لذا كان رهانا حقيقيا لي ولهذا الفن الذى أعشقه 
الدولي  الشيخ  للدورة األولي من مهرجان شرم  التجهيز  للنور ، وفي مراحل  المهرجان  أن يظهر هذا 
للمسرح الشبابي كان يلح علي السؤال التالي : كيف يكون لدينا مهرجانا مختلفا في فكرته ومختلفا 
في تكوينه ومحتواه ...؟ فالمهرجانات كثيرة ومتعددة في الوطن العربي وهو ما يضعنا داخل دائرة 

المقارنة والتحدي في آن واحد .. ماذا يمكننا تقديمه لنضمن لمهرجاننا التميز واإلختالف..؟ 
المزدحمة  القاهرة  وخارج  الصندوق  خارج  نفكر  جعلتنا  التى  السحرية  الكلمة  هي  تلك   ، نعم   ، التميز 
نوعيه  يجتذب  مهرجانا  نحتاج  نحن   ، والمكررة  والمتاحة  التقليدية  األفكار  خارج  وأيضا   ، بالمهرجانات 
جديدة من الجمهور ، مهرجانا يقدم عروضه للناس في األماكن العامه ، كنا حريصون علي أن تذهب 
عروض المهرجان للناس في الشوارع ، األسواق ، الفنادق ، الساحات وهو ما قمنا علي تنفيذة بالفعل 
أن  المارة  ، يستطيع  الناس  لم تجد هناك أسوار تفصل مانقدم من عروض عن  إذ   ، األولي  في دورتنا 
يلمحوا عروضنا وفرحنا بالمسرح ، كان لدينا تصميما كبيرا وعزيمة أكبر علي أن نجعل من مدينة شرم 
البراق  السياحي  إلي بهائها ورونقها ووجهها  أن نضيف  أردنا   ، المهرجان  أيام  الشيخ مسرحا طوال 

وجها جديدا مسرحيا وثقافيا ..
ولقد إجتزنا دورتنا األولي بنجاح شهد له الجميع رغم قلة مواردنا ، وهانحن نعود في الدورة الثانية بكل 
مالم نستطع القيام به في دورتنا األولي ، صار لدينا مسابقات وورش مسرحية وندوات علمية وعروضا 

مسرحية أكثر ، ومازال لدينا الكثير لنقدمه في الدورات القادمة ..
محبتي لكل من شاركنا نجاحنا األول ومن يشاركنا نجاحنا الثاني بإذن اهلل ، مع وعد قائم باإلختالف والتميز 

لكل الدورات القادمة ..
    

إلى أستاذي كرم مطاوع صاحب التميز والتفرد واالختالف.     

وفاء الحكيم 
مديرة المهرجان 

وجه سياحي وآخر ثقافي





تقديم

د.عمرو دوارة 
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سعادتي ال توصف بتحرير وتقديم هذا الكتاب عن أستاذي الجليل/ كرم مطاوع،   
فما أسعد الباحث والناقد حينما يكتب عن من يحظى باحترامه وتقديره ويعرفه عن قرب 
حق المعرفة. بداية اعترف بأنني قد وقعت ومنذ الصغر في هوى وتقدير نجوم هذا الزمن 
الجميل، تلك النجوم التي تألألت بإبداعاتها في سماء الفن المصري والعربي، وتعلمنا منها 
عشق الفنون الراقية وفي مقدمتها المسرح بتقاليده الرائعة، ثم كيفية االلتزام بآداب ممارسة 
تلك المهنة البديعة السامية حينما أتيح لنا ممارستها بعد ذلك. ومما الشك فيه أن فنان 
بقيمة وقامة المبدع/ كرم مطاوع كان ومازال يحظى بمكانة متفردة ومتميزة جدا بين نجوم 
هذا الجيل الرائع، فهو فنان مبدع ورمز متميز من رموز االلتزام واإلبداع الفني المتوهج، 
وهو رائد مسرحي قدير وفارس ماهر من فرسان المسرح العربي، وكما أطلق عليه د.علي 
الراعي: هو »فنان المهام الصعبة« وذلك نظرا لمشاركته القيمة بموهبته وخبراته وثقافته 
وإبداعاته في إثراء حركتنا الفنية، وأيضا مساهماته بكل العطاء في إعادة صياغة وجداننا 
أعماله  تبقى  أن  يكن غريبا  لم  ولذلك  الفنية،  القنوات  الثرية في مختلف  بإبداعاته  الفني 
وإسهاماته المختلفة في الذاكرة بعد رحيله بأكثر من عشرين عاما، وأن تستمر المبادرات 
وتالميذه  زمالئه  مشاركة  على  بفنه  المعجبون  فيها  يحرص  التي  تلك  لتكريمه،  الجادة 

الفنانين - بمختلف أجيالهم - في تكريمه اعترافا بقدره وأصالته الفنية.
ومما الشك فيه أن الكتابة عن قامة شامخة بحجم وقدر الفنان المبدع/ كرم مطاوع   
عملية شاقة ومرهقة للغاية، فإسهاماته متعددة ومتنوعة ومتشعبة في أكثر من مجال ثقافي 
وفني وانجازاته كثيرة جدا، وبرغم قيمة تلك اإلسهامات واإلنجازات التي ال ينكرها أحد إال 
أنه يصعب تتبعها وحصرها، وذلك لغزارتها وتنوع مجاالتها باإلضافة إلى غياب المراجع 
الموثقة لتلك األعمال، وربما يعود السبب األول في ذلك إلى غياب دور المراكز البحثية 
المخرجين  أعمال  تتناول  التي  األكاديمية  الدراسات  ندرة  إلى  وأيضا  التوثيق  بها  المنوط 

بالبحث والتوثيق والدراسة والتحليل.        
وتقتضي الحقيقة أن أقرر أنه ال يمكن إجراء أي دراسة أكاديمية عن خريطة اإلبداع   
المسرحي خالل الستينيات أو تناول تطور فن اإلخراج المسرحي بمصر والوطن العربي 
دون تناول أعمال وإسهامات هذا الفنان القدير، فهو رجل عشق المسرح ، وبذل من نفسه 
وجهده الكثير والكثير، وكم من قضايا مسرحية تصدى لها وبكل شجاعة، حتى ولو أدخلته 

في خصومات مع بعض االنتهازيين الذين سلبوه بعض حقوقه. 



ويحسب له خالل مسيرته الثرية الرائعة إيمانه العميق بعروبته وبمسؤوليته التنويرية   
تجاه األقطار العربية الشقيقة، فتجول بين األقطار العربية شرقا وغربا وشماال وجنوبا بنشاط 
وهمة - كالنحلة التي تحمل حبوب اللقاح وتفرز العسل - يدرس الفن وينشر القيم ويبدع في 
شتى المجاالت. وتلك المكانة المتميزة لم يكن بالطبع يمكنه تحقيقها لوال دخوله المجال الفني 
مسلح بموهبته المؤكدة وثقافته الحقيقية وأخالقه السامية، فاستطاع خالل مسيرته الفنية أن 
يصبح نموذجا مشرفا للفنان المصري - أو العربي - الموهوب والمثقف، أو للرجل المصري 

والعربي بصفة عامة، ورمزا لإللتزام الفني واألخالقي ولسمو ورقي التعامالت اإلنسانية.  
وأحمد هللا أن منحني فرصة االقتراب من عالم هذا الفنان المبدع مبكرا، فأتيحت لي   
فرصة االقتراب منه ألتعلم الكثير، وربما يتفق معي كل من عرفه أو تعامل معه عن قرب 
بأن الدرس األول الذي يتعلمه كل من يقترب من عالمه هو فضيلة اإلتقان الشديد ثم اإلعتزاز 
بالنفس دون غرور أو تعال، بل على النقيض تماما كان التواضع بكل ما تحمله هذه الصفة 
من معاني سامية هو سلوكه الشخصي في التعامل مع الجميع بلباقة ولطف وكياسة وعطف 
اإلجتهاد  وضرورة  العلم  قيمة  فهو  الثاني  الدرس  أما  مستمر،  وعطاء  حقيقية  وأبوة  وحنان 
المستمر لتحصيل أكبر قدر من المعلومات والمعارف وتقديمها لآلخرين بسهولة ويسر. حقا 
كثير  بها  الذكريات  القدير حديث ذو شجون ويطول، وخزينة  المبدع  الحديث عن هذا  إن 
من المواقف اإليجابية منذ تفتحت عيني على عالم المسرح الساحر، ولكنني في هذا الصدد 
أريد التأكيد على أن هذا المبدع المسرحي الكبير المحب لوطنه - والذي سبق لي أن شرفت 
بكتابة عدة دراسة نقدية عن مسيرته )نشرت بمجلة المسرح، وجريدتي القاهرة ومسرحنا( - لم 
يبتعد فعليا وال وجدانيا أثناء مسيرته الفنية عن وطنه، وحتى عندما اضطر للسفر إلى أوروبا  
)خالل السنوات التي قضاها ببعثته إلى إيطاليا(، أو إلى العمل ببعض الدول العربية الشقيقة 
وبالتحديد إلى كل من »الجزائر« و«الكويت« و«العراق« كان شديد الحرص على التوصل 

مع وطنه وأهله ومعايشتهم همومهم وآمالهم.
وهذا الكتاب محاولة متواضعة لإلقتراب من العالم اإلبداعي الرحب لهذا الرائد الكبير   
سبعة  على  يشتمل  والختام  المقدمة  وبخالف  وإبداعاته،  إسهاماته  بعض  وتوثيق  وتسجيل 
فصول تتضمن السياق التاريخة والفني الذي تأثر به وأثر فيه )الفصل األول(، والسيرة الذاتية 
والمسيرة الفنية الثرية لهذا الفنان القدير )الفصل الثاني(، وكذلك بعض المقتطفات من حواراته 
وأقواله التي تعبر عن توجهاته الفكرية كما توضح مدى إيمانه الكبير بدوره المنوط به لرعاية 
األجيال التالية )الفصل الثالث(، ثم مجموعة اإلنجازات واإلسهامات الثقافية والفنية بمختلف 



9 - 8

المجاالت والقنوات الفنية )الفصل الرابع( في حين تم تناول إبداعاته المسرحية سواء بمجال 
التمثيل أو اإلخراج في )الفصل الخامس(، ونظرا ألهمية دوره المسرحي كمخرج فقد تم 
توثيق عدة شهادات نقدية بأقالم نخبة من كبار النقاد والمتخصصين عن كل عرض من 
عروضه )الفصل السادس(، وأخيرا رأيت ضرورة تسجيل بعض المواقف والذكريات وبعض 

الشهادات االنسانية والفنية )الفصل السابع(.   
   

إنني اعتقد صادقا أن الكتابة اليوم عن هذا الفنان القدير وأعماله الخالدة ال تهدف   
بالدرجة األولى إلى تخليد ذكراه أو تسجيل إسهاماته بقدر ما تهدف إلى محاولة استكمال 
أجزاء الصورة بجميع تفاصيلها لتحقيق االستفادة من خبراته المتعددة، وتقديمها للفنانين 
الشباب ليتخذوه قدوة لهم، ولينتهجوا نهجه ويسيروا على دربه، خاصة وقد كان رحمه هللا 

خير مثال للفنان صاحب الموقف والقدوة للعطاء واإلبداع.

د.عمرو دوارة 
)القاهرة 2017(



الفصل األول

السياق التارخيي 
والفين
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من  كان  )والتي  التاسع عشر  القرن  نهايات  في  والفكري  الثقافي  المناخ  لصحوة  كان   
مظاهرها تشجيع التعليم وتنشيط حركة التأليف والترجمة وظهور عدة صحف مع إيفاد البعثات 
العلمية للخارج( أكبر األثر في إنجاح غرس الظاهرة المسرحية بالتربة المصرية، وفي هذا الصدد 
يجب التنويه أيضا إلى أن التعضيد والمساندة والتشجيع الذي أبدته الطبقات المتوسطة بالمجتمع 
نحو مسرحيات »يعقوب صنوع« عام 1870 كان يعد ترجمة صادقة لحاجة البالد إلى مسرح 
مصري وطني يتناول القضايا اليومية للطبقات المهمشة والطبقات المتوسطة، ويكون بديال عن 
تلك المسارح الفخمة التي شيدت لتقديم العروض األجنبية المستضافة بهدف الترفيه عن الجاليات 

األجنبية بالبالد والطبقات االرستقراطية فقط.
عام  باريس  إلى  بنفيه  مبكرا   وئدت  والتي  صنوع  يعقوب  الرائد/  تجربة  أن  والحقيقة   
1872 كنتيجة منطقية لتوجيهه بعض االنتقادات الالذعة للخديوي من خالل مسرحياته )وخاصة 
مسرحية »الضرتين«( لم تذهب هباء، بل كان لها الفضل األول في غرس أصول الفن المسرحي 
العربي بالتربة المصرية، وتنبيه الخديوي إلى ذلك الفراغ الذي تركه »يعقوب صنوع« شاغرا، مما 
دفع الخديوي إلى محاولة استكمال مظاهر النهضة التي ينشدها وتعويض غياب الفن المسرحي 
بالموافقة على دعم واستقبال فرقة »سليم النقاش« القادمة من الشام )عام 1876( لتقديم عروضها 

بمصر. 

القرن  منتصف  فى  األوروبية  بصورته  المسرحى  الفن  على  العربي  عالمنا  في  تعرفنا   
القباني«  النقاش« )اللبناني(، »أبو خليل  التاسع عشر، وذلك بفضل الرائدين األوائل »مارون 
التاسع عشر وبالتحديد عام  القرن  الثاني من  )السوري(، وتعرفنا عليه في مصر في النصف 
1870 بفضل »يعقوب صنوع« )المصري(، ثم عام 1876 بفضل »سليم النقاش« )اللبناني(، 
ومن خالل هذه الفرقة األم تفرع عدد كبير من الفرق في مقدمتها فرق:  »يوسف الخياط« )عام 
1877(، »سليمان حداد« )عام 1881(، »سليمان القرداحي« )عام 1882(، تلك الفرق التي 
كان لنجاحها أكبر األثر في توجيه نظر الرائد/ أبو خليل القباني للحضور إلى »مصر« أيضا 
)عام  ذلك  بعد  بفرقته  استقل  الذي  فرح«،  »اسكندر  مع  وتقديم عروضه  )عام 1884(،  عام 
1891(، وهي الفرق التي بدأت تستعين ببعض األصوات المصرية األصيلة وفي مقدمتها الرائد 
الفنان/ سالمة حجازي، الذي عمل أوال مع فرق:  سليمان قرداحي،  يوسف الخياط، اسكندر فرح 

ليستقل بعد ذلك بفرقته )عام 1905( ليصبح أول مطرب مصري يؤسس فرقة مسرحية.
كان من الطبيعي أن يقوم الرواد المسرحيون الثالث )مارون النقاش/ أبو خليل القباني/   
يعقوب صنوع( بممارسة مهنة اإلخراج فى عروضهم المسرحية التى قاموا بتقديمها اعتمادا على 
خبرة المشاهدة  للعروض األوروبية وعلى روح الهواية، حيث لم يتلقى أحدا منهم أية دراسات 

مسيرة اإلخراج بالمسرح المصري:
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يقرر  حيث  الخاصة،  نظره  وجهة  منهم  رائد  لكل  كان  فقد  ذلك  ومع  المسرح  فنون  فى  منتظمة 
»مارون النقاش«:) إن طالوة الرواية ورونقها وبديع جمالها يتعلق ثلثه بحسن التأليف، وثلثه ببراعة 
قام »أبو خليل  المالئمة(، هذا وقد  الالئق والطواقم والكسوة  بالمحل  المشخصين، والثلث األخير 
القباني« أيضا بعمل المخرج، فقد كان هو صاحب تمثيلياته ومنظمها وواضع أغانيها وملحنها وأيضا 
بطل أدائها، وكذلك فعل أيضا »يعقوب صنوع« في مصر حيث قام بتأليف رواياته وإدارة الفرقة 
كما قام بتدريب الممثلين وتلقينهم. وحول دور هؤالء الرواد وأسلوب عملهم كتب »سعد أردش«: )ال 
شك أن رعيل المؤسسين للمسرح العربى فى الشام ثم فى مصر، قد كانوا يفعلون كل شيء من طبخ 

النص إلى التنفيذ والتمثيل وكل ما يتصل بالعرض(.
ونظرا العتماد تلك البدايات على روح الهواية كان من المنطقي أن يتأخر اكتشافنا لدور   
»المخرج المسرحى« وأهميته، وهو ذلك الدور الذى اعترف به األوروبيون فى نهاية القرن الثامن 
عشر وبداية القرن التاسع عشر. وحول هذا المعنى كتب »د.حمدى الجابري«: ) أننا عشنا مسرحيا 
منذ معرفتنا للمسرح األوروبي وحتى اكتشاف دور المخرج أقل من مائة عام بكثير دون أن نطلق 
على »منظم« العرض المسرحى لقب »المخرج« .. وهى فترة قصيرة للغاية إذا ما قورنت بالفترة 
الزمنية الطويلة التى مرت بها أوروبا من القرن الخامس قبل الميالد وحتى نهاية القرن الثامن عشر 

حتى تم التعرف على »المخرج المسرحى«(. 
وهكذا استمرت الفرق المصرية خالل النصف األول من القرن العشرين على هذا المنوال   
هللا«  عطا  وأمين  »سليم   ،)1907( عيد«  »عزيز   ،)1905( حجازى«  »سالمة  فرق:  ومنها 
 ،)1915( المهدية«  »منيرة   ،)1911( عكاشة«  »أوالد   ،)1910( أبيض«  »جورج   ،)1909(
»فوزي   ،)1917( الجزايرلي«  »فوزي   ،)1916( الكسار«  )1916(، »علي  الريحاني«  »نجيب 
منيب« )1920(، »رمسيس« ليوسف وهبي )1923(، »يوسف عز الدين« )1925(، »فاطمة 
رشدي« )1927(، وإن ظهر خالل هذه الفترة وألول مرة المخرج المتخصص، وبالتحديد بفضل 
جهود الرائد المبدع/ عزيز عيد بجميع الفرق الكبرى آنذاك )جورج أبيض، أوالد عكاشة، الريحاني، 
أوالد  المهدية،  منيرة  )بفرق  العزيز خليل  المبدع/ عبد  وأيضا  فاطمة رشدي(،  الكسار، رمسيس، 

عكاشة، صالح عبد الحي، فيكتوريا موسى(.
وبالتالي فقد شهدت هذه الفترة اجتهادات متميزة في مجال تنظيم العروض سواء بتوفير كافة   
اإلمكانيات الممكنة وخاصة المالبس والديكورات واالكسسورات، أو بالحرص على االختيار الدقيق 

لمجموعة الممثلين وتدريبهم جيدا على األدوار التي تم توزيعها عليهم.
ويرى بعض النقاد أن حركة تطور اإلخراج المسرحي بمصر قد تأثرت كثيرا بعودة الفنان/ جورج 
أبيض من بعثته فى أوروبا عام 1910، وبالتالي يمكن اعتبار هذا التاريخ بداية لتيار جديد فى 
المسرح  فى  )تيار جديد  فكتب:  دوارة«  الكبير »فؤاد  الناقد  المعنى  هذا  أكد  وقد  العربى،  المسرح 



المصرى بدأ فى الظهور مع رائده »جورج أبيض« بعد عودته من أوروبا، بعد أن درس الفن 
دراسة علمية فهو لم يكن مجرد ممثل موهوب دارس لتقنيات األداء التمثيلى ووسائل العرض 
المسرحى بل لعل أثره األكبر يتمثل فى تعريف جماهير المسرح بكالسيكيات المسرح األوروبي، 
تالميذه  عدد  تضاعف  المصرية  الجامعات  كليات  مسرحيات  من  للعديد  إخراجه  طريق  وعن 

والمتأثرين بمدرسته فى األداء( 
يمكن  والذين  وأعالمه،  المسرحى  اإلخراج  فن  رواد  جهود  ذلك  بعد  وتتكامل  وتتوالى   
تصنيفهم إلى عدة أجيال متتالية، وبرغم إختالف النقاد والمتخصصين كثيرا فيما بينهم حول كيفية 
تقسيم األجيال المتتالية من المخرجين إال أنهم جميعا قد اتفقوا حول التتابع الزمني لبداية المسرح 
العربى ومراحل تطوره المختلفة، ولذلك فإنني أرى أنه يمكن تصنيف األجيال المختلفة للمخرجين 

بمصر كما يلى :

وهو الجيل الذى يضم : يعقوب صنوع ، سليم النقاش، يوسف خياط، سليمان حداد،   
سليمان القرداحى، أبو خليل القباني، إسكندر فرح، سالمة حجازى، وهو الجيل الذى كان يتحمل 
فيه مؤسس الفرقة ومديرها ونجمها األول مسئولية إعداد النص وإخراجه، وبالتالي كان لهذا الجيل 

الفضل في غرس الفن المسرحى فى التربة المصرية.

وهو الجيل الذي تأثر بالمناهج العلمية، والذي بدأ مع عودة الرائد/ جورج أبيض من   
فرنسا وتأسيسه لفرقته وإتاحته الفرصة لرائد اإلخراج العربى األول/ عزيز عيد إلبراز موهبته، 
ويضم هذا الجيل كل من المخرجين: عبد العزيز خليل، زكى طليمات، يوسف وهبى، نجيب 
األجنبية  بالمدارس  الشديد  التأثر  هى  الجيل  لهذا  األساسية  والسمة  نشاطي،  فتوح  الريحانى، 

وخاصة الكالسيكية.

وهو جيل خريجي »المعهد العالي للفنون المسرحية« )معهد التمثيل سابقا(، والذى يمكن   
تقسيمه إلى قسمين: 

القسم األول: ويضم خريجي أول دفعة ومن بينهم: عبد الرحيم الزرقاني، نبيل األلفي، حمدي 
غيث، ويضاف إليهم كل من : السيد بدير، محمد توفيق، محمود السباع.

1-  مرحلة البدايات )الجيل األول( :

2- الجيل الثانى )بدايات القرن العشرين( :

3- الجيل الثالث )النصف الثانى من القرن العشرين( :
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القسم الثانى: ويضم مجموعة كبيرة من المبدعين الذين أطلق عليهم »جيل الستينيات« ومن بينهم 
: سعد أردش، كرم مطاوع، كمال ياسين، جالل الشرقاوى، كمال عيد، نجيب سرور، أحمد عبد 
الحليم، أحمد زكى، حسن عبد السالم، نور الدمرداش، سمير العصفورى، حسين جمعه، محمد عبد 

العزيز، سعيد أبو بكر، محمود عزمي، فاروق الدمرداش، عبد المنعم مدبولي، السيد راضى.
وجدير بالذكر أن أبناء الجيل الثالث فقط هم الذين يمكن أن نطلق عليهم لقب المخرجين األكاديميين، 
حيث حصل كل منهم على بكالوريوس التمثيل واإلخراج من »المعهد العالي للتمثيل« )»المعهد 
العالي للفنون المسرحية« حاليا - وهو أحد معاهد أكاديمية الفنون(، الذي تأسس عام 1944 بفضل 
جهود الرائد القدير/ زكي طليمات، من أجل إرساء القواعد العلمية لألنشطة المسرحية، وقد كان عند 
انشائه يضم قسمين هما: قسم التمثيل واإلخراج، وقسم النقد والبحوث، وتدرس بهما علوم المسرح 
من تمثيل وإخراج وتقنيات فنية وأدب مسرحي وعصور المسرح العالمي والمسرح المصري والبانتوميم 
فضال عن تاريخ الفن والديكور المسرحي وعلم النفس واللغة العربية، ثم أضيفت إليها بعد ذلك مواد 
أخرى كما تم إنشاء قسم خاص بالديكور المسرحي. وكانت هيئة التدريس خالل سنواته األولى تتكون 
من األساتذة: جورج أبيض، د.طه حسين، د.دريني خشبة، د.محمد مندور، فتوح نشاطي، صالح 

شيتي، وزكي طليمات الذي عين عميدا للمعهد خالل الفترة من 1944 إلى 1952. 

ظل المسرح منذ بداياته األولى - عبر ما يقرب من ستة أالف سنة - انعكاسا واضحا   
ومتميزا ألحداث الواقع وكذلك للمتغيرات والتطورات السياسية واالقتصادية واالنسانية واالجتماعية، 
وذلك بحرصه على تقديم خطاب درامي جاد يتناسب مع تناوله للقضايا المختلفة ونقده لألنظمة 
الحاكمة وكشفه للسلبيات والتجاوزات، والتحذير واإلنذار من األخطار المستقبلية. والمتتبع لمسيرة 
المسرح المصري وخاصة خالل القرن العشرين يمكنه بسهولة رصد أن المسرح قد ظل ولسنوات 
طويلة رافعا راية الثورة ضد الظلم والطغيان ومطالبا بتغيير النظم الديكتاتورية، وكذلك داعيا لمساندة 
الرموز الثورية الوطنية والدفاع عن مكاسب الثورة، وقد كان ذلك واضحا أثناء دعمه ومساندته لثورة 

1919، وثورة يوليو 1952. 
وتحتفظ ذاكرة المسرح المصري بعدد كبير من التجارب والعروض الرائعة التي شارك عدد   
كبير من كبار المسرحيين في إبداعها لمساندة ثورة يوليو 1952 الخالدة، وتحمل خطابا تنويريا 
وتثويريا لمساندة القضايا الوطنية وأيضا العربية، حيث تميزت السنوات األولى التالية لثورة يوليو 
بنشاط ثقافي واضح وحيوية فنية حقيقية ومبادرات جادة من بعض األدباء والفنانين لطرح بعض 
األفكار الثورية والقضايا االجتماعية، فقاموا بتقديم تلك العروض المسرحية التي تتسق وتتوافق مع 

»جيل الستينيات« والقضايا القومية: 
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مبادئ الثورة، خاصة وقد شهدت هذه السنوات تحقيق بعض األهداف الهامة وفي مقدمتها تحقيق 
االستقالل التام والعمل على تحقيق األحالم القومية، كما شهدت محاربة الفساد وبداية مشروعات 
الخطة الخمسية واإلصالح الزراعي وتشجيع الصناعات الوطنية. وخالل هذه الفترة برزت بعض 
المبادرات المسرحية الجادة لكشف وفضح مفاسد العصر البائد، وتأكيد منجزات الثورة والدعوة 
لحماية مكاسبها، والتعبير عن اإليمان بتوجهاتها القومية العربية، كما تضمنت تلك المبادرات 
بعض الدعوات الجادة والشجاعة لتوجيه وتصحيح مسار الثورة، ومواجهة ديكتاتورية وقهر مراكز 

القوي. 
كانت  تأسست في سبتمبر 1952  التي  الحر« -  فرقة »المسرح  أن  بالذكر  والجدير   
أولى الفرق التي عمدت إلى تقديم مسرح مختلف يتناسب مع أفكار ثورة يوليو المجيدة، ولذا فقد 
اتسمت أولى عروضها بالطابع الوطني الحماسي، وذلك حينما بادرت بتقديم مسرحيتي: »األرض 
الثائرة«، و«الرضا السامي«، وكان من الطبيعي أن يتأثر كبار كتاب المسرح بالمفاهيم الثورية 
تقديم بعض  الفكري في  بالتزامهم   المصرى فشاركوا  بالمجتمع  التي حدثت  الجذرية  والتغيرات 
األعمال الهامة التي تسجل انجازات الثورة وتكشف الفروق الكبيرة بين الماضي والحاضر، وفي 
مقدمة هؤالء الرائد المبدع/ توفيق الحكيم الذي قدم مسرحية »األيدي الناعمة« والذي تعد تجسيدا 

– غير مباشر - للشعار الذي أطلقته الثورة حول أهمية العمل. 
وكان من حسن الحظ عند قيام ثورة يوليو وجود مجموعة من شباب األدباء المثقفين   
الموهوبين المشاركين في النضال ضد المستعمر من أجل تحقيق االستقالل، والنضال من أجل 
للمشاركة  الفرصة كاملة  باحتضانهم ومنحهم  الثورة  قيادات  فقامت  العدالة االجتماعية،  تحقيق 
اإليجابية، فنجحوا في تسخير مواهبهم األدبية لمساندة أهداف الثورة والدعوة إلى المشاركة في 
تحقيقها، وفي مقدمة هؤالء األديب الكبير/ نعمان عاشور الذي يعد رائد الواقعية الحديثة بالمسرح 
الدرامية من  تقديم شخصياته  العامية، كما حرص على  باللهجة  المصري حيث قدم نصوصه 
خالل نماذج حقيقية للطبقة المتوسطة، فنجح من خالل خماسيته الشهيرة: »الناس اللى تحت«، 
»الناس إللي فوق«، »عيلة الدوغري«، »بالد بره«، »الجيل إللي طالع« في أن يقدم نقدا الذعا 
للمجتمع، كما أظهر تعاطفه وانحيازه إلى تلك الطبقات المهمشة الفقيرة التـى تكالبت عليها سطوة 

السلطة والطبقات الغنية. 
حق  وتأمين  الديمقراطية  لتحقيق  الدعوة  في  فرج  ألفريد  الكبير/  الكاتب  أسهم  كذلك   
المواطن في المشاركة السياسية وذلك من خالل مسرحية »حالق بغداد« وخاصة الجزء الثاني 
»زينة النساء« حينما طلب الحالق من الخليفة »منديل األمان« لكل أفراد الرعية، ويحسب له 
مساهمته من خالل مسرحياته في الترويج لفكرة التأميم والعدالة اإلجتماعية والدعوة إلى تطبيق 
التبريزى وتبعه قفة«، »عسكر  المثال »على جناح  بينها على سبيل  المفاهيم اإلشتراكية ومن 



وحرامية«، هذا وتعد مسرحيته »باإلجماع+1« أكبر دعاية ومساندة لثورة يوليو وزعيمها »جمال عبد 
الناصر«.

»المحروسة«  األولى  بمجموعة نصوصه  وهبة  الدين  سعد  المبدع/  األديب  كذلك  ونجح   
و«كفر البطيخ« و »السبنسة« و »كوبري الناموس« - والتي تدور جميع أحداثها الدرامية في فترة 
ماقبل الثورة مباشرة - في إدانة العهد الملكي البائد وكشف مفاسده السياسية ومظالمه االجتماعية 

وخاصة فى الريف المصري. 
هذا ويعد األديب الثوري/ لطفي الخولي: من أبرز الكتاب االشتراكيين خالل فترة الخمسينيات   
والستينيات من القرن الماضي، وبرغم تقديمه لثالثة نصوص فقط إال أنه استطاع أن يضع بصمة 
فنية واضحة بدءا بمسرحيته األولى »قهوة الملوك« عام 1958، والتي تعود أحداثها الدرامية إلى 
عام 1946، حيث اجتمعت مجموعة من الطلبة مع مجموعة من العمال للمطالبة باالستقالل والعدل 
االجتماعي، وتجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من وضوح الخطاب الدرامي االشتراكي في نصوص 
»لطفي الخولي« الثالث )قهوة الملوك، القضية، األرانب( إال أنه قد نجح في عدم تحويل مسرحياته 
إلى بوق أجوف للدعاية االشتراكية، كما يحسب له عدم تعظيمه لدور البطل الفرد في نصوصه 

بقدر تعظيمه لذلك الدور الجماعي لطبقات الشعب. 
كذلك قدم رجل المسرح المبدع/ نجيب سرور ثالثيته الرائعة التي تتكامل أحداثها الدرامية:   
»ياسين وبهية«، »آه ياليل ياقمر«، و«قولوا لعين الشمس«، وهي الثالثية التي سجل من خاللها 
تلك التحوالت التاريخية الكبيرة التي مرت بمصر، كما كشف عن اآلالم الكبرى التي تحملها العامة 

من المواطنين سواء بالريف أو بالمدينة في عصر ما قبل الثورة حيث اإلستعمار واإلقطاع. 
واستطاع الشاعر القدير/ صالح عبد الصبور في رائعته »مأساة الحالج« أن يؤكد على محاوالت 
العامة ومساندته لهم في تحقيق  الفقراء من  »الحالج« إلصالح واقع عصره بالوقوف إلى جوار 
آمالهم ومطالباتهم بتطبيق العدل االجتماعي، مع بيان دوره في مواجهة الطغاة والمستغلين، وبالرغم 
لحياة  الواعي  االستلهام  في  نجح  قد  مؤلفها  أن  إال  تاريخية  ألحداث  استلهام  المسرحية  أن  من 

»الحالج« وتأكيد دوره االجتماعي.
وتضم قائمة المؤلفين المبدعين أيضا األديب القدير/ يوسف إدريس الذي استطاع أن يقدم   
من خالل بعض نصوصه »جمهورية فرحات«، و«ملك القطن« عام1956 صورة حقيقية وواقعية 
للريف المصري، صورة مخالفة لتلك الصورة الرومانسية التي سبق تقديمها من خالل بعض األعمال 
األدبية والفنية، ويحسب لألديب/ يوسف إدريس« أنه ظل فى كل أعماله محافظا على فكرة البحث 
عن حياة أفضل تضمن لإلنسان الحرية والعدالة االجتماعية، تلك الفكرة التى قامت عليها مسرحيته 
»جمهورية فرحات«، وقد تكاملت هذه الرؤى مع أعماله المسرحية بعد ذلك ليوضح في »الفرافير« 

مدى بشاعة العالقة الدائمة بين كل من »السيد« و«الفرفور«.
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كتاب  مشاركات  لبعض  نماذج  مجرد  هي  السابقة  األعمال  جميع  أن  إلى  التنويه  ويجب  هذا 
المشاركات  بتلك  أيضا  التنويه  يجب  كما  الماضي،  القرن  من  والستينيات  الخمسينيات  جيل 
الجادة للكاتب/ محمود دياب ومن بينها: المعجزة، البيت القديم، الزوبعة، ليالي الحصاد، وأيضا 
بالمشاركات الثورية للشاعر/ عبد الرحمن الشرقاوي وأهمها األرض )إعداد عن روايته( والفتى 
مهران، فالمسرحيات التي تم ذكرها هي مجرد نماذج مشرفة ومضيئة ساهمت في تسجيل الحقائق 
وشحذ الهمم لحماية الثورة، كما ساهمت في كشف بعض المؤامرات وفي توجيه الدعوة للتصدي 
لها ولتلك الهجمات الشرسة التي تعرضت لها الثورة سواء داخليا من رموز الفساد أو خارجيا من 

أصحاب األطماع اإلستعمارية. 
ويتضح مما سبق مدى تأثر كتاب المسرح المصرى بالمناخ الثوري واقتناعهم بأهداف   
فظهر  واإللتزام،  والمسئولية  بالقومية  اإلحساس  فيهم  توقظ  أن  في  الثورة  نجحت  حيث  الثورة، 
إلى صميم معترك  والتوغل  بالحياة،  الفكر  الواقع وربط  استلهام  القادر على  المسرحى  الكاتب 

األحداث والمتناقضات اإلجتماعية.
ومما ال شك فيه أن هذا الجيل من المؤلفين لم يكن قادرا وحده على تحقيق التواصل   
مع الجمهور وتقديم أفكارهم إال من خالل التعاون مع نخبة من المخرجين الثوريين، هؤالء الذين 
آمنوا بتلك األفكار والقضايا وانحازوا معهم إلى مبادئ ثورة يوليو، ووسط جيل الستينيات من 
المخرجين برز اسم المبدع/ كرم مطاوع الذي انحاز بقوة إلى ثورة يوليو 1952 وأهدافها القومية، 
ووجد من بين كتابات جيله ما يكشف فساد العصر البائد ما قبل الثورة فقدم »الفرافير« ليوسف 
الحكيم  لشوقي عبد  ونعيمة«  لنجيب سرور 1964، »حسن  وبهية«  »ياسين  إدريس 1964، 
1965، »يا بهية وخبرينى« لنجيب سرور 1968، وأن يقدم األعمال الوطنية والقومية لكاتبه 
األثير الشاعر/ عبد الرحمن الشرقاوي« ومن بينها: »الفتى مهران« )1965(، »وطنى عكا« 
)1969(، »النسر األحمر« )1975(. كذلك كان من الطبيعي أن تلقي نكسة 1967 بظاللها 
على اختياراته فيقدم »كوابيس في الكواليس« لسعد الدين وهبة )1967(، قصيدة »رسالة إلى 
جونسون« لعبد الرحمن الشرقاوي )1967(، »ليلة مصرع  جيفارا« لميخائيل رومان )1968(، 
الساعة  سبتمبر  فيقدم: »28  عام 1970  الناصر  عبد  الخالد/جمال  الزعيم  برحيل  يتأثر  وأن 
5« لميخائيل رومان )1971( ، وكذلك »ياسين ولدى« »لفايز حالوة« )1971(، ثم يحتفل 
مع الشعب العربي بانتصارات أكتوبر 1973 فيقدم: »حدث فى أكتوبر« »إلسماعيل العادلي« 

 .)1973(



الفصل الثاني

السرية الذاتية
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للتمثيل -  هوايته  بدأت  مبكرا، حيث  الفن  مع  القدير/ كرم مطاوع  الفنان  بدأت رحلة   
دراسته  فترة  وبالتحديد خالل  المدرسي  المسرح  والنجوم - من خالل  الفنانين  بدايات  وكأغلب 
الثانوية، وكانت الخطوة التالية هي تنمية موهبته من خالل المسرح الجامعي، وذلك بانضمامه 
إلى فريق التمثيل بكلية الحقوق »جامعة عين شمس« بمجرد التحاقه بها عام 1950. وخالل 
فترة دراسته للحقوق دفعته الهواية وعشقه للفنون المسرحية إلى اتخاذ قرار بضرورة صقل موهبته 
دراسته  بجانب  عام 1952  المسرحية«  للفنون  »العالي  بالمعهد  لاللتحاق  فتقدم  الفن،  بدراسة 
بكلية الحقوق، وبالفعل التحق به بعد اجتياز اختبار القبول من قبل اللجنة التي ضمت كل من 
األساتذة/ زكي طليمات، جورج أبيض وحسين رياض، وتخرج فيه عام 1956 وكان ترتيبه األول 
في  نجحوا  الذين  الموهوبين  العباقرة«، حيث ضمت عددا من  »دفعة  عليها  أطلق  دفعة  على 
تحقيق نجوميتهم بعد ذلك ومن بينهم: الشاعر والمسرحي القدير/ نجيب سرور، الممثل والمخرج 
المخرج اإلذاعي/ محمد علوان،  أديب،  الحي  السيناريست/ عبد  الحليم،  المسرحي/ أحمد عبد 
التي  الدفعة  شفيق. وهي  إسماعيل وحسن  والممثالن/ جمال  التوني  منير  التلفزيوني/  المخرج 
تعهدها بالرعاية والتدريس والتدريب نخبة من أفضل المسرحيين وفي مقدمتهم األساتذة/ أحمد 
عالم، حمدي غيث، عبد الرحيم الزرقاني، نبيل األلفي، خاصة وقد كان بعض هؤالء األساتذة 
قد عادوا من بعثتهم الدراسية في باريس، محملين بكل اآلمال الطموحات لتجديد دماء المسرح 

المصري والتعريف بمناهج وأساليب مسرحية حديثة.

التحق الفنان/ كرم مطاوع عقب تخرجه مباشرة )عام 1956( بفرقة »المسرح الشعبي«،   
وفي محاولة لتجديد دماء الفرقة واإلرتقاء بمستوى عروضها قام بتكوين فرقة نموذجية من خريجي 
»المعهد العالي للفنون المسرحية« تحت إشراف أستاذه القدير/ عبد الرحيم الزرقاني، وقد ضمت 
هذه الفرقة كل من الفنانين: نجيب سرور، حسن عبد السالم، عبد الرحمن أبو زهرة، رجاء حسين، 
سامي طموم، ونبيلة السيد، ليلى فؤاد. وخالل هذه المرحلة شارك بإخراج عرضين )عام 1958( 
هما: غرام المهلكين من إعداد/ نبيل األلفي، وراء األفق: ليوجين أونيل، وذلك بخالف مشاركته 

بالتمثيل في بعض عروض الفرقة.

عن   1958 عام  واآلداب«  الفنون  لرعاية  األعلى  »المجلس  يعلن  أن  القدر  ويشاء   
إليها كرم مطاوع،  التمثيل واإلخراج في إيطاليا، فيتقدم  مسابقة إليفاد بعض المبعوثين لدراسة 
ويفوز بفرصة البعثة بعد أن تفوق على تسعين متسابقاـ وبالفعل سافر إلى إيطاليا لمدة خمسة 
سنوات لدراسة اإلخراج، درس خاللها في األكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما )معهد »سلفيو 
داميجو«(. وبعد انتهاء البعثة قرر قبل عودته إلى »مصر« استغالل الفرصة فقام برحلة فنية في 



بعض الدول األوروبية ومن بينها: إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا ليتعرف على اإلتجاهات الحديثة 
في فنون المسرح. 

عاد إلى مصر في أوائل عام 1964 ليعمل أستاذا في »المعهد العالي للفنون المسرحية«،   
وليبدأ نشاطه الفني بتأكيد  موهبته في إخراجه لمسرحية »الفرافير« لفرقة »المسرح القومي«، وهي 
أولى المسرحيات التى أخرجها عقب عودته من البعثة، وجدير بالذكر أن »المسرح القومي« قد 
ظل دوما خالل مسيرته قبلة كبار المخرجين الذين يتنافسون للفوز بفرصة إخراج أحد عروضه، 
وكان يتم ترشيح واختيار مخرجيه بموافقة المكاتب الفنية، مع اإللتزام بتطبيق الئحة شعبة اإلخراج 
بنقابة المهن التمثيلية بكل دقة وحسم، فال تمنح فرصة اإلخراج لمخرج جديد إال بعد عمله في ثالث 
عروض كبيرة كمساعد ألحد كبار المخرجين، ثم قيامه بتقديم عرضين - من ذات الفصل الواحد - 
تحت إشراف أحد المخرجين الكبار، ولكن لتميزه وتفوقه في البعثة وخبراته السابقة بالمسرح الشعبي 

تم استثنائه ومنحه هذه الفرصة. 

ُعين عام 1964 أيضا مديرا لفرقة »مسرح الجيب«، فشرع على الفور بتأسيس فرقة دائمة   
له من شباب الخريجين بالمعهد »العالي للفنون المسرحية« والجامعة، وأشرف بنفسه على إعداد 
ورش فنية لهم للتدريب على فن اإللقاء والرقص واللياقة البدنية وتذوق الموسيقى. وخالل فترة إشرافه 
على الفرقة قام بإخراج اثنى عشر مسرحية متميزة لها وهي: يرما، ياسين وبهية )1964( حسن 
ونعيمة، خادم سيدين )1965(، أجاممنون )1966(، المسير الطويل ، قصيدة رسالة إلى جونسون 
، محاكمة رأس السنة ، األسالف يتميزون غضبا ، مسحوق الذكاء )1967(، يابهية وخبريني، يا 

ليل يا عين )1968(، وذلك حتى تاريخ استقالته عام 1968.

جدير بالذكر أن الفترة التي تولى فيها مسئولية إدارة فرقة »مسرح الجيب« كانت من أزهى   
فترات مسيرة الفرقة بشهادة عدد كبير من النقاد، حيث تميزت بثراء العروص وتنوعها، فقدمت الفرقة 
نماذج مهمة من تراث المسرح العالمي كالكالسيكيات اإلغريقية )أجاممنون، الضفادع(، الكوميديا 
ديلالرتي، المسرح الياباني واألسباني والتركي، كما قدم نماذج معاصرة من مؤلفات: برتولد بريخت 
وفريدريش دورنيمات وسالفومير مروجيك وكاتب ياسين، وذلك بجانب أعمال مجموعة من المبدعين 
بذلك  الحكيم، فأصبح  بينهم: نجيب سرور وشوقي عبد  الشعبي ومن  المسرح  الشباب في مجال 
المسرح نافذة رحبة ارتبط بها عدد كبير من المثقفين خاصة لحضور الندوات التي كانت تنظم حول 

كل عرض، وهي مبادرة لم تكن مسبوقة بالمسرح المصري.



21 - 20

عين مديرا لفرقة »المسرح القومي« خالل الفترة من عام 1969 وحتى عام 1970، وهي   
الفرقة التي ضمت منذ نشأتها نخبة من كبار المخرجين الذين شاركوا بإبداعاتهم الفنية في إثراء 
مسيرة الفن المسرحي بمصر والوطن العربي، كما تولى مسئولية إدارتها نخبة من كبار المخرجين 
والفنانين، وكان كرم مطاوع هو المدير الثاني عشر للفرقة )وذلك بعد األساتذة: خليل مطران، 
محمد حسن، يوسف وهبي، محمد الشريف، د.فؤاد رشيد، جورج أبيض، أحمد حمروش، نبيل 

األلفي، آمال المرصفي(.

ولكن لألسف لم يستمر الفنان/ كرم مطاوع في إدارة الفرقة طويال حيث تعرض خالل   
عام 1970 ألزمة إدارية كبيرة، وذلك كنتيجة إلصراره على تقديم استقالته من إدارة الفرقة تضامنا 
مع ثالثة من زمالئه مديري الفرق األخرى )سعد أردش بفرقة »المسرح الغنائي واالستعراضي«، 
جالل الشرقاوي بفرقة »مسرح الحكيم«، أحمد عبد الحليم بفرقة »مسرح الجيب«(، احتجاجا على 
التدخل في سلطاتهم الفنية وإلغاء مهرجان الربيع المسرحي، وأيضا إعتراضا على إقالة األديب/ 
عبد المنعم الصاوي من رئاسة »قطاع المسرح والموسيقى«، وهي األزمة التي عرفت باستقالة 
األربعة  والتي قرر وزير الثقافة حينئذ األديب/ ثروت عكاشة قبولها وفصلهم وتحويلهم للتحقيق، 
حتى تدخلت أكبر سلطات الدولة إلعادتهم إلى مناصبهم فيما بعد، ولكن الفنان/ كرم مطاوع 

فضل السفر إلى دولة الجزائر الشقيقة للمشاركة بالتدريس واإلخراج.
 

فضل السفر إلى دولة الجزائر الشقيقة بعد أزمته مع وزير الثقافة، وهناك أمضى ثالث   
سنوات كأستاذ بالمعهد الوطني للفنون الدرامية )ببرج الكيفان(، كما أخرج عدة مسرحيات )منها: 

»الجهاد األكبر« للمسرح الوطني و«الكهف« للتليفزيون(.

بعد عودته من الجزائر عين عام 1974 مديرا للفرقة االستعراضية الغنائية، وقام بتأسيس   
شعبة »أنغام الشباب«، والتي قدم من خاللها عرضين من أهم عروضها وهما: »حب وفركشة« 
لصالح جاهين وألحان/ جمال سالمة، وبطولة/ يحيى الفخراني وصالح السعدني ومنار أبو هيف 
)1974(، »دنيا البيانوال« لمحمود دياب وألحان/ محمد الموجي، وبطولة/ محرم فؤاد وعفاف 

راضي )1975(، وقد استمر مديرا للفرقة حتى عام 1975.

قام الفنان/ كرم مطاوع عبر مسيرته الفنية بإخراج أكثر من خمسة وأربعين عرضا لجميع   
نصيب  من  بالطبع  معظمها  وكانت  الهواة،  أو  اإلحتراف  مستوى  على  سواء  المسرحية  الفرق 
الفتى   ،)1964( الفرافير  لها:  أخرج  والتي  القومي«،  »المسرح  بفرقة  وبالتحديد  الدولة  مسارح 



مهران )1965(، شهرزاد )1966(، كوابيس في الكواليس )1957(، ليلة مصرع جيفارا )1969(، 
وطني عكا )1969(، 28 سبتمبر الساعة 5 )1971(، ثأر هللا، حدث في أكتوبر )1973(، النسر 
األحمر )1975(، جاسوس في قصر السلطان )1991(، كما قدم على خشبتها من إنتاج »وزارة 
الثقافة«: إيزيس )1986(، أنشودة الدم )1991( وجدير بالذكر أن الفنان/ كرم مطاوع يعد من أكثر 
مخرجي جيله )جيل الستينيات( إخراجا لفرقة »المسرح القومي«، حيث وصل رصيده إلى اثنى عشر 
مسرحية، ولم يتفوق عليه كما سوى كل من األساتذة: نبيل األلفي )أثنين وعشرين مسرحية(، وكل 

من حمدي غيث وسعد أردش )سبعة عشر مسرحية(، عبد الرحيم الزرقاني )أربعة عشر(. 
  

وبعد مبادرة السادات للسالم مع إسرائيل عام 1977 فضل الفنان/ كرم مطاوع - وكبعض   
أفراد النخبة الثقافية والفنية - السفر خارج »مصر« اعتراضا على سياسات التطبيع حينذاك، وبالفعل 
أمضى خمس سنوات )1977-1981( بين كل من دواتي »الكويت« و«العراق«، حيث عمل أستاذا 
لمادتي اإلخراج والتمثيل بالمعاهد الفنية المتخصصة، وخبير ومستشارا فنيا، وفي الكويت )بدءا من 
عام 1977( قام بجانب التدريس واإلشراف على مشروعات التخرج للطالب بإخراج مسرحيتين هما: 
»قابيل لكل العصور«، و«السدرة« لفرقة المسرح الشعبي، كما شارك أثناء فترة إقامته بدولة الكويت 
مع الناقد الكبير/ د.علي الراعي في تقديم سلسلة برامج تلفزيونية عن المسرح بعنوان« »عندما يرفع 
الستار«. أما في دولة »العراق« )بدءا من نهاية عام 1979( فقد عمل مستشارا لوزير اإلعالم 
بجانب التدريس والمشاركة ببعض األعمال الفنية سواء كمخرج أو ممثل، وكانت من أهم أعماله 
خالل تلك الفترة مشاركته ببطولة فيلم »مطاوع وبهية«، وهو الفيلم الذي أعلن فيه موقفه ضد معاهدة 
السالم مع إسرائيل )كامب دافيد(، وقد اشترك معه في هذا الفيلم نخبة من كبار الفنانين المصريين 
من بينهم: سهير المرشدي، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد عبد الحليم، عبد الحفيظ التطاوي، وذلك 
بجانب بعض كبار النجوم العرب ومن بينهم: حسن الجندي )المغرب(، بهجت الجبوري وإقبال نعيم 
)العراق(. وكانت من المشاريع المسرحية الكبيرة خالل هذه الفترة إخراجه لمسرحية »وا عروبتاه« 
أللفريد فرج، والتي لألسف لم ترى النور إال عام 1989 حينما تم تقديمها بإحتفاالت نصر أكتوبر 

بعنوان »عودة األرض«. 

عاد الفنان/ كرم مطاوع لمصر عام 1981 )بعد وفاة أنور السادات( وشارك بإخراج عدة   
مسرحيات مهمة في مسيرة المسرح المصري ومن بينها: »روض الفرج« )1982(، إيزيس )1986(، 
أمسية »ليلة حب عصرية« )1989(، »عودة األرض« )1989(، أنشودة الدم )1991(، »جاسوس 

في قصر السلطان« )1992(، 727 )1994(، ديوان البقر )1995(.
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وبعد عدة سنوات من عودته لوطنه شغل بعض المناصب القيادية في عهد وزير الثقافة   
األسبق/ فاروق حسني، فعين رئيسا للمركز القومي للسينما خالل الفترة من عام 87 وحتى عام 
1989، كما تولى منصب رئيس القطاع اإلقتصادي بهيئة السينما خالل الفترة من عام 89 وحتى 
عام 1990، وبعدها تم تعيينه كرئيس للبيت الفني للمسرح عام 1990، ولكن لألسف لم يستطع 
تحقيق أحالمه، فقد حاول التصدي للفساد كما حاول إعادة تشكيل المكاتب الفنية ولجان القراءة 
كما  للمسرح،  الفني  البيت  إدارة  في  الديمقراطية  الصيغ  الستعادة  محاولة  في  المسرحية  بالفرق 
طالب مديري المسارح بخطط سنوية موحدة وتتضمن جوالت بجميع األقاليم لتحقيق حق أهلها في 
االستفادة من دعم الدولة للثقافة، ولكن لألسف لم يستطع بنبله وطهارته ورومانسيته التصدي لتيار 
الفساد فحارب بمفرده كالفارس »دون كيشوت« طواحين الهواء. وكانت النتيجة نجاح بعض مديري 
المسارح في تآمرهم مع بعض الصحفيين وإجباره على تقديم استقالته بالفعل أكثر من مرة، ومما 
يدعو للدهشة أن يقوم الوزير برفضها في كل مرة، ليبادر هو أخيرا بإصدار قرار اإلقالة حينما علم 

بإصراره عليها !!.  

ويذكر أنه بخالف المناصب القيادية السابقة قد شغل أيضا عضوية مجلس إدارة »الهيئة   
العامة للمركز الثقافي القومي« )دار األوبرا والموسيقى(، وأنه قد تحمل مسئولية إخراج حفل افتتاح 
األوبرا عام 1988، وافتتاح قاعة المؤتمرات عام 1989، وأيضا مسرح قصر عابدين عام 1991.

ومما سبق يتضح أن هذا الفنان األصيل قد نجح في االحتفاظ بروح الهواية حتى أخر أيام   
حياته، واستطاع بتوظيفه لموهبته وخبراته أن يقدم لنا أدورا فنية رفيعة المستوى في األداء التمثيلي 
وخاصة في المسرح ولعل من أهمها: »هاملت« و«الفتى مهران« و«االسكندر األكبر« و«مراد« 
)في جواز على ورقة طالق(، و«مسطاط« )في إيزيس(، وأن يبدع أيضا بمختلف القنوات الفنية 
كممثل في تجسيد كثير من األدوار المركبة، وأن يضع بصمة رائعة كمخرج في مجال المسرح الذي 
عشقه، وليشارك في تحمل مسئولية العديد من المناصب اإلدارية كمدير لمسرح الجيب، المسرح 
القومي، المسرح الغنائي، وكرئيس للمركز القومي للسينما وللبيت الفني للمسرح، وكأستاذ متفرغ 

بالمعهد العالمي للفنون المسرحية. 

والحقيقة أن الكتابة عن المسيرة الشخصية والفنية لهذا الفنان القدير تحتاج إلى دراسات   
متخصصة ومساحات أكبر، خاصة وأن مسيرته الشخصية ومنذ احترافه للفن وقراره بوهب كل 
حياته لإلبداع الفني تكاد تتطابق تقريبا مع مسيرته الفنية، ولذا ففي محاولة إللقاء الضوء على أهم 
المحطات الشخصية والفنية في إختصار شديد فضلت تقديم تلك السيرة في عدة سطور إعتمادا 

على لغة اإليجاز.



- مواليد السابع من  ديسمبر عام 1934، بمدينة دسوق بمحافظة »كفر الشيخ«.
- حصل على كل من بكالوريوس الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون، وليسانس الحقوق من جامعة 

عين شمس 1956.
الفترة من 56 –  له )خالل  نموذجية  فرقة  تأسيس  في  الشعبي« وساهم  بفرقة »المسرح  - عمل 

.)1958
- التحق بأكاديمية الفنون المسرحية بروما )معهد »سلفيو داميجو«( عام 1958 وتخرج عام 1963.
- قدم أول عروضه »الفرافير« من تأليف/ يوسف إدريس على خشبة المسرح القومي عام 1964.

- ُعين عام 1964 مديرا لفرقة »مسرح الجيب« وأسس فرقة دائمة له، وقام بإخراج عدد من األعمال 
المسرحية للفرقة حتى تاريخ استقالته عام 1968.

- أمضى ثالث سنوات بالجزائر )1970 – 1973( عمل خاللها بالتدريس بالمعهد الوطني للفنون 
الدرامية )ببرج الكيفان(، كما أخرج بعض المسرحيات. 

- عين مديرا لفرقة »المسرح القومي« خالل الفترة من عام 1969 - 1970، ومرة أخرى بعد ذلك 
خالل الفترة 1990 - 1991. 

- عين عام 1974 مديًرا للفرقة االستعراضية الغنائية وقام بتأسيس شعبة »أنغام الشباب«، واستمر 
حتى عام 1975.

- أمضى خمس سنوات )1977-1981( بين كل من الكويت والعراق حيث عمل أستاذا لمادتي 
اإلخراج والتمثيل بالمعاهد الفنية المتخصصة، وخبير ومستشارا فنيا.

»كرم مطاوع« في سطور:
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- عين رئيسا للمركز »القومي للسينما« خالل الفترة من عام 87 وحتى عام 1989.
- تولى رئاسة مجلس إدارة »الجمعية المصرية لهواة المسرح« ثالث سنوات )خالل الفترة من 

.)1991 - 1989
- تولى منصب رئيس القطاع اإلقتصادي بهيئة السينما خالل الفترة من عام 89 وحتى عام 

.1990
- عين رئيسا للبيت الفني للمسرح عام 1990.

- شغل عضوية مجلس إدارة »الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي« )األوبرا والموسيقى(.
- عين كأستاذ متفرغ بأكاديمية الفنون لتدريس مادتي التمثيل واإلخراج.

- تمتع بعضوية لجنة ترقية وتقييم الشهادات العليا )الماجستير والدكتوراه( بأكاديمية الفنون.
- قام بإخراج ستة وخمسين )56( عرًضا مسرحيا، وشارك بالتمثيل في حوالي عشرة عروض 
مسرحية باإلضافة إلى عشرات المسلسالت التليفزيونية، وحوالي عشرة أفالم من أهمها: »سيد 

درويش«، »إضراب الشحاتين« و«المنسي«.
- تزوج الفنان/ كرم مطاوع ثالث مرات، األولى عام 1962 من مهندسة الديكور اإليطالية/ 
مارجريت )والتي تعرف عليها أثناء بعثته الدراسية في روما( وأنجب منها التوأم/ عادل وكريم، 
والثانية من الفنانة القديرة/ سهير المرشدي وهي أطول فترة ارتباط في حياته والتي أثمرت أبنتهما 
حنان مطاوع، والمرة الثالثة لمدة عامين فقط من اإلعالمية )مذيعة التلفزيون( ماجدة عاصم والتي 

طلقها قبل وفاته بشهر واحد.
- توفي في التاسع من ديسمبر عام 1996، بعد رحلة صراع مرير مع المرض الخبيث.



الفصل الثالث

أقوال ورؤى فكرية
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كان الفنان القدير والمخرج الكبير/ كرم مطاوع - وكجميع رجال المسرح العظام - يمتلك   
رؤى شاملة للفن والحياة، وهي تلك الرؤى التي حاول جاهدا تحقيقها بأرض الواقع من خالل 
عمله الدؤوب ومشاركاته اإليجابية بمختلف المجاالت الثقافية والفنية، وكثيرا ما عبر عن تلك 
الرؤى ببعض األحاديث المنشورة أو ببعض الندوات، وبالتالي لم تكن عباراته وجمله البليغة مجرد 
كلمات للتواصل والتعبير عن بعض المعاني ولكنها كانت دائما ما تعبر عن فكره وثقافته وتكشف 
عن معتقداته والقضايا اإلنسانية والقومية التي يتحمس لها ويتبناها، وبالتالي فهي بهذا المفهوم 
لم تكن مجرد وعاء للكلمات بل كانت جسرا للتحاور مع اآلخرين ومشاركتهم في نشر قيم الخير 
والحق والجمال. والحقيقة أن القدير/ كرم مطاوع حينما كان يتحدث لم نكن نستمع إطالقا إلى 
كلمات وجمل حوارية تقليدية أو إلى عبارات إنشائية، ولكننا كنا نستمتع باالستماع إلى حكمة 
وحنكة وخبرة السنوات، ونبضات قلبه الصادق وإلى مشاعره المرهفة فنشعر بصدقها وبحماسه 
المواجهة  نندهش لجرأته وقدرته على  كنا  اإلنسانية، كما  تقديم خالصة تجربته  وحرصه على 

بصراحة وشجاعة دون استخدام عبارات للمجاملة أو لمفردات تخدش الحياء.
 

وفيما يلي بعض المقتطفات من بعض الحوارات واألحاديث اإلعالمية سواء بالصحافة   
أو البرامج التلفزيونية خالل فترات مختلفة، وقد قمت بتجميعها وإعادة ترتيبها بهدف استكمال 
محاولة رسم صورة صادقة لهذا الفنان المبدع تعبر عن أفكاره وإيمانه بدوره، وأيضا لتعظيم الفائدة 

باالستفادة من بعض آرائه القيمة التي تعد خالصة خبراته وتجربته االنسانية.
 حول دور المخرج المسرحي قال الفنان الكبير:

إلى خشبة  المسرحية  ماديا من صفحات  بنقله  للنص  بترجمته  تتحدد  ال  المخرج  وظيفة  )إن 
المسرح، إن وظيفته هى تفسيره حسب رؤياه هو كمخرج وكفنان، وبالتالي فإن المسرح هو ملك 

للمخرج، هو الحلبة التي يسودها المخرج، والمخرج فقط.(.

وأضاف في موقع آخر حول دور المخرج وأهميته:

)اللقاء الفكري بمهرجان القاهرة الثاني للمسرح التجريبي 1989( 

دفتي  بين  مادام موجودا  المسرحي يحتوي على مقومات وجوده وشرعيته  النص  أن  )ال شك 
كتاب .. لكن عندما تمر أحداث القصة عبر العقل والنفس المبدعة فإن المخرج يصبح صاحب 
المطروح في النهاية، وغالبا ما يكون شكال آخر يختلف عن الكتاب والمكتوب، وال نستطيع أن 
نتخيل أن المخرج أو المبدع المفسر يتلقى ثم يفرز، ألن بين التلقي واإلفراز عملية كبيرة، جزء 
منها إرادي يكتسب من ذاتيته وحضارته وثقافته، ويصبح تفسيره هو الخلق لما يعرض على 

خشبة المسرح.(.



حول دوره اإلبداعي ودور الفن في غرس قيم الجمال قال:

اللقاء الفكري بمهرجان القاهرة الثاني للمسرح التجريبي )1989(

)مازلت أعتبر نفسي في بداية الطريق بحيث ال يمكنني القول إنني صاحب منهج في اإلخراج 
الفني ... وحقيقة األمر أن الفن هو الجمال، هو إيقاظ المشاعر النبيلة، هو ما يطرب النفس 
والعين دونما تبذل، وحتى القبح الفني - إن جاز التعبير - البد وأن يقدم من خالل الصياغة 

والشكل الجميلين.(.

حول عالقة المؤلف بالمخرج والنص المسرحي أفاد:

حديث لمجلة اإلذاعة والتلفزيون )1989/9/23(

تمر  مقدسا، وعندما  ليس  فالنص  النص وفق رؤيته،  مع  المخرج  أنصار تصرف  )أنني من 
أحداث القصة عبر العقل والنفس فإن المخرج يصبح صاحب المطروح في النص، وغالبا ما 
يكون العرض شيئا آخر مختلف عن النص المكتوب، وال نستطيع أن نتخيل أن المخرج أو 

المبدع المفسر يتلقى ثم يفرز ألن بين التلقي واإلفراز عملية كبيرة.(.

وحول تجربته الرائدة لتقديم مسرح شعبي كتب:

ندوة المهرجان الثالث للمسرح التجريبي )1991(

)»الفرافير« كانت بمثابة مواجهة حقيقية عملية لكثير من األفكار والمعتقدات التي كنت أؤمن 
بها فيما يتعلق بالعالقة الجدلية بين المسرح والجمهور، أو المسرح والمجتمع.(.

وفي محاولة لوضع النقاط فوق الحروف وتوضيح معنى »رجل المسرح« قال:

حوار مع أمينة النقاش: مجلة المسرح )ديسمبر 1969(

بين »المخرج« وبين إخراج  أيضا  المسرح«، وفرق كبير  بين »المخرج« و«رجل  )فرق كبير 
مسرحية ينتهي بنهايتها دور المخرج، وبين اإلخراج كبداية خط طويل ينتهي بوضع عالمات 
على طريق خلق حركة مسرحية ... فرجل المسرح شأنه شأن »المفكر« يرى في عمله استمرارا 
وتحقيقا لفكرة أو أفكار يريد أن يغرسها على المدى الطويل، ومن هنا ال يقتصر دوره على مجرد 

إخراج مسرحية(.
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وإليضاح عالقة المسرح بالسياسة صرح:

حديث لمجلة »المسرح )نوفمبر 1969(

)أنا ال أتصور المسرح إال عمال سياسيا ... إن المسرح ال يمكنه اال القيام بدور سياسي بالدرجة 
األولى، دور ألصق ما يكون بما يجري على أرضنا من ناحية وعلى أرض العالم بشكل مطلق 

من ناحية أخرى.(. 

واعترافا بفضل أساتذته الذين تعلم منهم واكتسب الخبرات أفاد:

اللقاء الفكري بمهرجان القاهرة الثاني للمسرح التجريبي )1989( 

)من المخرجين تأثرت بشاعرية »لوتشينو فيسكونتي« وانضباط القيادة لدى »أدراستيا كوستا« 
- اإليطالي - وهو أستاذي بالفعل، والتفسير االنساني الشعبي لدى »جان فيالر«، باإلضافة 
إلى المعلم األكبر وهو الجمهور ... أما على جانب المؤلفين فلم أتأثر بالمعنى الحرفي للكلمة 
وإن كنت تعاطفت شاعريا ودراميا مع بعضهم ... كما تأثرت عكسيا بمسرح العبث، فأنا أرفضه 

تماما(.

وفي محاولة للتنظير حول منهجه اإلخراجي قال:

اللقاء الفكري بمهرجان القاهرة الثاني للمسرح التجريبي )1989( 

)في إخراجي بوجه عام أسعى إلى إحترام الفكرة التي تعبر عن وجدان الناس وتطرح مشاكلهم 
في سمو ودون تبذل من خالل كلمة وصياغة راقيين .. ثم الصدق كل الصدق في إيصال هذه 
المضامين إلى الناس دونما تعال أو أستاذية أو استخفاف .. واإلهتمام بالشكل ال كما يفهمه 
بعض السطحيين مجردا عن المضمون، ولكن كما أفهمه - شأن كثيرين غيري - بأن ليس ثمة 
مضمون بال شكل يحتويه .. من هنا جاءت التهمة السطحية المتعجلة التي كانت مع مطلع 
أعمالي توجه إلى إخراجي، على اعتبار أنه يهتم بالشكل واإلبهار، وحقيقة األمر أن الفن هو 

الجمال.(.  

وللتعريف بمفهوم »التجريب المسرحي« أجاب:
)التجريب هو اكتشاف لغات جديدة على أرضية صلبة من الواقعية، هو االقتراب من األصول 
بصيغ فنية مبتكرة، االحتكام في لحظة إلى لغة أخرى للتعبير بجذور تكوين الممثل بديل عن 
فأنا  متزاوجين،  نفسه  الوقت  في  مسموعة  مرئية وصيغ  أستخدم صيغ  ألني  اللفظية،  الجملة 
أتعامل مع متفرج المسرح على أنه يرى بأذنه ويسمع بعينيه، ووذلك الستنفار همة المتلقي إلى 
ديناميكية وليس طاقة  استقبال  إلى طاقة  المتفرج  يتحول  اإليجاب، أي  أو  بالرفض  المطروح 
والسمع واالستشعار  بالبصر  يقظة مستمرة  في حالة  أجعله  أن  يقتضي  استقبال سلبية، وهذا 

الحسي للحالة.(.  



وتعبيرا عن إرادته وإصراره على مواجهة المعوقات قال:

حوار بمجلة »الكواكب« )1991/6/5(

) لم أسمح للتشاؤم أن يقتل في داخلي القدرة على التغيير، ألن الفن هو التفاعل مع الناس 
على  فنانا  أكون  أن  أصلح  فال  الجذوة  هذه  داخلي  في  انطفأت  فإذا  تغيير،  حالة  إلحداث 

اإلطالق.(.

إجابة للتساؤل حول عالقة الفنان باإلدارة أفاد:

حوار مع محمد رفاعي: مجلة »روز اليوسف« )1990/5/10(

)ال يمكن أن نحلم بفن متطور دون أن تكون هناك اإلدارة المتطورة ... أنا أؤمن بجماعية القيادة 
في التخطيط ومتابعة التنفيذ، فال يمكن أن نتصور ذلك المنبر الديمقراطي الجدلي بطبيعته وهو 
»المسرح« في حالته الصحية الكاملة ونحن نضرب الديمقراطية في جسمها داخل إدارة هيئة 
المسرح أو البيوت الفنية المختلفة، ومن العبث أن نطالب بتحرير المسرح من التزمت والقيود 
البيروقراطية والضغوط النفسية والخارجية ونحن في سلوكنا اإلداري اليومي نمارس ما نطالب 

بإلغائه.(. 

توضيحا لمفهومه للمسرح أجاب:

حوار مع عبد الرحمن عرنوس )1993/4/14(

)مفهومي للمسرح هو االنسان وليس اإلطار المحيط به، بمعنى أنه لم ينشأ المسرح كمعمار إال 
تلبية لالحتياج )إحتياج الجماعة(، فاالحتياج يستدعي اإلطار أو المكان، فلم يكن في الحضارة 
اليونانية مهندسا معماريا أنشأ مسرحا تم توظيفه للعرض في المهرجانات، بل على العكس أنشأ 

المسرح تحقيقا وتلبية لنزعة اإلبداع المسرحي، فالسابق في الزمن هو االنسان.(. 

عن كيفية اختياره للنصوص وحرصه على جودة الخطاب الدرامي كتب:

حوار مع أمينة النقاش: مجلة المسرح )ديسمبر 1969(

)إنني ال أقدم إال النصوص التي تستهدف عدة أغراض مع إختالف مشاربها وأصولها التاريخية 
اإللهام  لمصادر  كمنبع  التاريخي  التراث  بعث  محاولة  أولها  الفلسفية،  وأحيانا  والفكرية  والفنية 
وكملخص لحضارة الشعوب، ففي رأيي أن التاريخ يحوي كل مظاهر الفن واإلبداع، وأن شعبا له 
تاريخه ويلمس بالفعل هذا التاريخ هو شعب قادر على إتيان المعجزات، فسواء قدمت نصوصا 
تاريخية مصرية أو نصوصا تعكس التراث التاريخي المصري أو التراث العالمي، فقد كان يدور هذا 
كله في فلك واحد هو إعطاء المتفرج نماذج لما يجب أن يكون عليه الفن المسرحي ذو الشخصية 
المصرية، فمن التراث الشعبي المصري قدمت »ياسين وبهية« لنجيب سرور و »حسن ونعيمة« 

لشوقي عبد الحكيم.(. 
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وتعبيرا عن شعوره بالمسئولية في اختيار النصوص وتقديم العروض قال:

حديث لمجلة »المسرح )ديسمبر 1969(

)إنني ملتزم كمصري وكمواطن عادي بقضايا المجتمع والجماهير التي أحياها، بمعنى أن الفنان 
يجب أن يغرق بالفعل في مشاكل عصره ويذوب فيها كي يعبر عنها بما يملك من أساليب 

التعبير.(.

وعن رأيه في اإلبداع الجماعي بالعمل المسرحي صرح:

حوار مع أمينة النقاش: مجلة المسرح )ديسمبر 1969(

 )علينا أن نعي تماما أن العمل المسرحي نتاج تالقي مجموعة متباينة من الذوات والعقول مما 
يطرح مجموعة من األفكار تثري الصيغة المسرحية، وهذا هو اإلبداع الجماعي وليس الفردي، 
وفي هذه الحالة الجمعية نبغي الوصول لمقولة جديدة يتوارى في إطارها كل من المؤلف والمخرج 

والممثل، ويصبح لدينا على خشبة المسرح ما يسمى الحالة المسرحية.(.

تعبيرا عن رفضه إلحالة كبار الفنانين إلى المعاش كتب:

حوار بجريدة »األهرام« )1983/12/9(

)من ذا الذي يملك أن يحيل ملكات اإلبداع على المعاش، ومن يعطي الحق لقائل يزعم أن دور 
»الشرقاوي« أو »نعمان عاشور« أو »سعد الدين وهبة« قد انتهى بانتهاء مرحلة الستينيات .. 
إن منطق المشاركة الجماعية في صنع مجتمع أو تطويره وتنميته هو حق وواجب كل من لديه 

القدرة على اإلسهام.(.

تأكيدا لفكرة تتابع األجيال وتواصل الخبرات أفاد:

حوار بجريدة »األهرام« )1983/12/9(

)يجب أن نسلم بأن ما نحياه اليوم من واقع فني أو مسرحي هو حصاد سلسلة من الحلقات أسهم 
في إحكام ضبطها مجموعة من األجيال .. من هنا تأتي عبثية التنكر الجتهادات من سبقونا 

سواء كانوا ال يزالون بأشخاصهم، أو خالدين بأعمالهم التي خلفوها.(. 



حول فكرة تطور المسرح ومستقبله أجاب:

حوار مع د.هناء عبد الفتاح 

بالنيات الخبيثة والنيات السيئة، بهدف محاولة ترويضه  )حدثت متغيرات تراود المسرح منذ فترة 
وتغيير هويته وطمس معالمه وتغيير وظيفته بزعم التطوير، ولكن سيظل المسرح - رغم ذلك - 
التطور  ... مسألة  الكلمة واألدب والشعر واإلبداع  التقاليد والقيم، مسرح  الرصانة ومسرح  مسرح 
مسألة حتمية ولكن التطوير ليس حجة لتغيير الهوية، وتطورات وتغيرات المسرح ينبغي أال توقف 
قلبه، قد تضعفه لفترة أو تصيبه بالبالدة والبرودة، ولكنه حتما سيفيق ألنه أكبر من الذوات ومن 
األشخاص، فالمسرح طاغ ومقتحم ومتمرد ويخيف، ولكنه يخيف أصحاب اإلرادات الضعيفة فقط(     

- حول عناصر تكامل الظاهرة المسرحية أجاب:
)المسرح عملية متكاملة، عناصر تكمل بعضها بعضا: الفنان والجمهور المتوق والناقد الواعي ثم 

المناخ االجتماعي الذي يمكن للمسرح أن يزدهر في ظله.(. 

من واقع حرصه على األجيال الشابة نصحهم قائال:
)كونوا أفضل منا سلوكا وعطاء، فهذا هو التحدي الذي يتربص بكم، كونوا أفضل منا فهذا خير 

تكريم ألجيال سبقتكم.(.

حوار مع أمير سالمة مجلة المسرح، العدد 97 )ديسمبر 1996(





الفصل الرابع

اإلسهامات الفنية



35 - 34

بالمشاركة في عدد كبير من  الفنية  القدير/ كرم مطاوع في إثراء حياتنا  الفنان  شارك   
اإلذاعة،  )المسرح،  الفنية  القنوات  بمختلف  التمثيل  مقدمتها  اإلبداعية وفي  الفعاليات واألعمال 
التلفزيون، السينما(، حيث قدم عددا كبيرا من األدوار المتميزة في كل قناة منها، وعلى سبيل 
المثال فقد تألق في عدد من األفالم والمسلسالت التليفزيونية التي حققت له شهرة كبيرة، ولكن 
مع ذلك تظل مشاركته المسرحية سواء بالتمثيل أو باإلخراج أكثر أهمية وأكثر نضجا، وكيف 
للفنون المسرحية  الذي ظل يعتز ويفخر بدراسته  الفنان المسرحي  ال يصبح األمر كذلك وهو 
المنطقي أن يصرح في كثير من  لذا كان من  المجال،  المميزة جدا بهذا  وبإبداعاته وبصماته 
أحاديثه الصحفية بأنه يعتبر المسرح عشقه الحقيقي وعالمه الخاص. فهو العالم الذي يستطيع من 
خالله تحقيق رؤياه الفنية كاملة. لقد أتاح له المسرح فرصة أن يكون هو المبدع األول وصاحب 
الرؤية الفنية كاملة دون سيطرة اقتصاديات السوق أو تدخل وتحكم الموزع الخارجي، أو حتى 

االلتزام بتحقيق رؤية المخرج الفنية في حالة مشاركته بالتمثيل فقط.
الفنية  القنوات  الختالف  طبقا  الكبير  المبدع  لهذا  اإلبداعية  اإلسهامات  تصنيف  ويمكن  هذا 

ولطبيعة التلقي لكل منها إلى ثالث أقسام رئيسية كما يلي:

اإلسهامات اإلبداعية:

من   - الخامس«  »الفصل  من  كبيرا  جزءا  له  خصص  الذي  المجال  هو  المسرحي  اإلخراج 
هذا الكتاب - تحت عنوان »اإلبداعات المسرحية«، والذي من خالله سيتم اإلشارة إلي جميع 
مساهماته بمجال اإلخراج المسرحي طبقا للتسلسل التاريخي تفصيليا، بحيث يتم تسجيل تاريخ 
تقديم كل عرض واسم مؤلف النص واسم الفرقة لبيان اختالف نوعية انتاج كل فرقة من الفرق 

طبقا الختالف هوية كل منها.  

بصفة عامة يتميز األداء التمثيلي لهذا الفنان القدير بالصدق والطبيعية، خاصة بعدما نجح   
بالدراسة، وأمدته ثقافته وخبراته الطويلة بوعي وحساسية ومهارات في  التلقائية  في صقل موهبته 
تجسيد مختلف الشخصيات الدرامية، وبالتالي يمكن بصفة عامة وصف أدائه بالسهل الممتنع، وذلك 
سواء في أدائه لألدوار باللغة العربية الفصحى بالنصوص العالمية المترجمة أو لألعمال التاريخية 
والدينية الجادة أو في أدائه لألدوار االجتماعية الخفيفية التي تتسم بخفة الظل والقدرة على رسم 
االبتسامة. والمتتبع ألداء هذا الفنان الكبير من خالل األعمال المختلفة يمكنه رصد وتسجيل مدى 
قدرته على ضبط المشاعر والتحكم في االنفعال، مع لمسة خفيفة من األداء المسرحي الرصين، 

أوال - مجال اإلخراج المسرحي:

ثانيا - مجال التمثيل:



خاصة وقد ظل المسرح هو مجال عشقه األول واألساسي الذي يستمتع بإخراج عروضه أو بالوقوف 
على خشباته والتبتل في محرابه من آن آلخر. ويحسب لهذا الفنان المبدع حرصه منذ أول مشاركاته 
الفنية على أداء تلك األدوار الرئيسة التي تضيف إلى رصيده ويضيف هو إليها، فاستطاع أن يثبت 

وجوده ويضع السمه مكانة متميزة وسط كوكبة من كبار الفنانين. 
التمثيل  في مجال  الكثيرة  أن نرصد مشاركاته  التوثيقية -  المراجع  لغياب  الصعب -  كان من  وإذا 
اإلذاعي بالمسلسالت والسهرات والبرامج اإلذاعية سواء بمصر أو بعض الدول العربية فإنه يمكننا أن 

نقوم برصد مشاركاته بالتمثيل بالقنوات األخرى، وأن نقوم بتصنيفها كما يلي:

كان الفنان القدير/ كرم مطاوع يؤمن بقاعدة الضربة األولى وأهميتها، حيث يصبح لها فيما بعد تأثير 
كبير في تحديد المسار وتحقيق النتائج، لذلك كان رحمه هللا يؤكد على ضرورة قوة البدايات، ولهذا 
لم يكن غريبا أن يستمر في تحقيق نجاحاته الفنية في كل من األعمال السينمائية والتليفزيونية. وإذا 
كان بعض الفنانين المسرحيين الكبار قد فشلوا في الحفاظ على مستواهم الفني الذي حققوه بالمسرح 
الفنان/ كرم مطاوع يعد حالة استثنائية حيث استطاع  بمشاركتهم في بعض األعمال السينمائية فإن 
أن يحقق النجاح منذ الفيلم األول، فإذا كانت بداياته المسرحية كممثل هى تألقه في دور »هاملت«، 
وكمخرج في إبداعه لمسرحية »الفرافير« فإنه قد بدأ أعماله السينمائية بدور خالد الذكر/ سيد درويش. 
وجدير بالذكر أن الفنان/ كرم مطاوع قد شارك في بطولة ما يقرب من خمسة عشر فيلما، حيث تضم 

قائمة إبداعاته األفالم التالية: 
- »سيد درويش« مع هند رستم وأمين الهنيدي، وإخراج أحد بدرخان عام 1966.

- »إضراب الشحاتين« مع لبنى عبد العزيز وتحية كاريوكا، وإخراج حسن اإلمام عام 1967.
العراقي/ صاحب حداد عام  أبو زهرة، إخراج  الرحمن  المرشدي وعبد  - »مطاوع وبهية« مع سهير 

.1979
- »اتنين على الهوا« مع نيللي ومحمد خيري، إخراج/ يوسف فرنسيس، عام 1985. 

- »المشاغبات الثالث« مع ليلى علوي وإلهام شاهين، إخراج/ حسام الدين مصطفى عام 1987.
- »الذكاء المدمر« مع إيمان ومجدي وهبة، إخراج/ ناجي أنجلو، عام 1987. 

- »أنا والعذاب وهواك« مع وليد توفيق وصابرين، إخراج/ محمد سلمان عام 1988.
- »امرأة لألسف« مع يسرا وسامي العدل، إخراج نادية حمزة عام 1988.

- »خطة الشيطان« مع سهير رمزي ومحمد وفيق وإخراج/ يس إسماعيل يس عام 1988.
- »معركة النقيب نادية« مع سهير رمزي ومحسن محي الدين، إخراج/ نادية حمزة عام 1990.

- »احتيال« مع سهير المرشدي وصابرين، إخراج/ يس إسماعيل يس عام 1990.
- »لحظة خطر« مع سهير المرشدي وأشرف سيف، إخراج/ سعيد عماشة عام 1991.

1- أعماله السينمائية:
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- »مصرع الذئاب« مع رغدة وأحمد راتب، إخراج/ أحمد صقر عام 1991.
- »المنسي« مع عادل إمام ويسرا، إخراج/ شريف عرفة عام 1993.

وذلك بخالف بعض األفالم التلفزيونية ومن بينها: »ترويض الرجل« مع رغدة إخراج/ علوية زكي 
)1989(، »العاشقان« مع فردوس عبد الحميد وإخراج/ كريم ضياء الدين.

وتقتضي األمانة النقدية أن نقرر أن أفضل أدواره السينمائية هي باألفالم الخمسة: »سيد درويش«، 
»إضراب الشحاتين«، »مطاوع وبهية«، »المنسي«، »ترويض الرجل«، خاصة وأن ظروف الغياب 
عن الوطن أضطرته عند عودته إلى قبول بعض األفالم متواضعة المستوى في محاولة لتأكيد التواجد 

الفني فقط. 

حققت بعض أعمال الفنان/ كرم مطاوع التليفزيونية نجاحا جماهيريا كبيرا فساهمت في تحقيق شهرته 
وشعبيته، خاصة وقد اتخذ لنفسه أسلوبا متميزا في األداء وصفه البعض باألداء العقالني وإن كان 
هو يفضل تعبير المعايشة الطبيعية أو الحقيقية، وقد تنوعت أعماله التليفزيونية بين المسلسالت 
واألفالم التليفزيونية، فحقق رصيدا كبيرا ولعل من أهم هذه األعمال: برديس، بالغ للنائب العام، 
زهراء  الرحلة،  حالة خاصة،  وجوه،  وثالثة  امرأة  الحقيقة،  وجوه  سبعة  البنات،  أبو  مختلفة،  امرأة 
األندلس، ملحمة كبريت، الطريق إلى القدس، ال تطفئ الشمس، الحفار، نصف زوجة، األنصار، 
الصبر في المالحات، أبدا لم يكن حبا، أرابيسك، أبو البنات، بين الحقيقة والخيال، الذكاء المدمر، 
ظالل الماضي، نقوش من ذهب ونحاس، سر اللعبة، الصمت، اآلنسة كاف، أصوات تبحث عن 
الحرملك، والمسلسالن األخيران من  قيود،  ناس، جواري بال  ناس والد  الزحام،  ميكروفون، وسط 
تأليف/ منى نور الدين وقد حقق كل منهما نجاحا جماهيريا كبيرا. ومن أعماله التلفزيونية األخرى 
التي حققت نجاحا كبيرا على كل من المستويين األدبي والجماهيري: برديس، بالغ للنائب العام، 
ملحمة كبريت، الحفار، سبعة وجوه الحقيقة، الصبر في المالحات، أبدا لم يكن حبا، اآلنسة كاف، 
أرابيسك، الذكاء المدمر. وكانت آخر أعماله »خضرة« من إخراج كمال الشامي، وهو المسلسل 

الذي لم يستكمل تصويره.

شارك الفنان/ كرم مطاوع كممثل مسرحي ببطولة عدد قليل جدا من المسرحيات لم يتعد عددها عشر 
مسرحيات ونصفها تقريبا كانت من إخراجه، ومما الشك فيه أن هذا العدد ال يتناسب أبدا مع  حجم 
موهبته المؤكدة، وال يمكن مقارنته بعدد المسرحيات التي قام بإخراجها، ولكنه مع ذلك استطاع أن 
يجسد عدة شخصيات درامية متميزة ومهمة تحسب له في تاريخه الفني، وهي تلك الشخصيات التي 

سيتم اإلشارة إلي كل منها تفصيليا في »الفصل الخامس« )اإلبداعات المسرحية(.  

2 - أعماله التليفزيونية:

3 - أعماله المسرحية:



يجب التنويه إلى أن إسهامات هذا الفنان الجليل لم تقتصر على مشاركاته بالتمثيل واإلخراج فقط 
بل كانت له عدة مشاركات وإسهامات أخرى في عدد كبير من األنشطة والفعاليات التي أثرت حياتنا 

الثقافية والفنية والتي يمكن إجمالها في انقاط التالية:
1- إدارة الفرق المسرحية: نجح بمجرد تخرجه من المعهد في إدارة بعض الفرق المسرحية، وذلك 
بدءا بالشعبة النموذجية بفرقة »المسرح الشعبي«، ثم بمجرد عودته من البعثة تحمل مسئولية إدارة 
الفني للمسرح، وذلك باإلضافة إلى  البيت  الغنائية االستعراضية،  القومي،  كل من فرق: الجيب، 
»المركز القومي للسينما«، ويحسب له في إدارته للفرق حرصه الكبير على تنمية مهارات األعضاء 

بالتدريب وصقل خبراتهم، وأيضا اكتشافه لعدد كبير من الوجوه الجديدة ومنحها الفرصة كاملة.  
والجدير بالذكر أن الفنان/ كرم مطاوع خالل السنوات العشر األخيرة لم يقدم سوى عدد قليل نسبيا 
من العروض المسرحية مقارنة بإنتاجه الغزير قبل ذلك، مما يؤكد على استنزاف جزء كبير من 
جهده وخبراته في األعمال اإلدارية والمناصب القيادية التي تولى مسئوليتها، حيث لم يقم بإخراج 

سوى سبعة عروض فقط.
الدراسة  إلى مجال  أيضا  الكبير  الفنان  لهذا  والريادي  الفعال  الدور  امتد  األكاديمية:  الدراسة   -2
األكاديمية، حيث شارك في القيام بمسئولياته تجاه األجيال التالية بالتدريس لهم بالمعهد »العالي 
للفنون المسرحية« بأكاديمية الفنون، وقد ظل الفنان القدير يعمل لسنوات طويلة كأستاذ غير متفرغ 
لمادتي التمثيل واإلخراج سواء لطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر أو ببعض الجامعات 
والمعاهد بالدول العربية الشقيقة، وبالفعل تخرج على يديه عدد كبير من الفنانين الذين أصبحوا بعد 

ذلك نجوما في الساحة الفنية.
3- اإلشراف على الرسائل العلمية: بخالف المشاركة في اللجان العليا لترقية األساتذة ساهم بخبراته 
الرسائل  بعض  اإلشراف على  في  كما شارك  العليا،  الدراسات  لطلبة  التدريس  في  أيضا  العملية 

للحصول على الدرجات العلمية )الماجستير والدكتوراه(. 
4- رعاية وصقل موهبة هواة المسرح: تتضمن سابقة األعمال لهذا الفنان القدير إسهامات مهمة 
في مجال مسارح الهواة، بدءا بجهوده في فرقة »المسرح الشعبي« باألقاليم، ومرورا  بالمساهمة في 
الفرق  المتميزة لبعض  تأسيس فرقة »مرسى مطروح المسرحية«، وأيضا إخراجه بعض العروض 
بالمسرح الجامعي، ونهاية بتحمله مسئولية رئاسة »الجمعية المصرية لهواة المسرح« )خالل الفترة 
في  الثقافة -  لوزارة  معها - ممثال  التعاون  التي سبق  الجمعية  إلى 1991(، وهي  من 1989 

اإلشراف على عروض اإلمساكية الثقافية خالل شهر رمضان عام 1988.
وكانت آخر إسهاماته في صقل مواهب الهواة إشرافه على ورشة إعداد الممثل بمركز الهناجر عام 

1994 والتي أنتج من خاللها عرض »ديوان البقر« كتتويج ألعمال تلك الورشة المسرحية.

ثالثا - مجاالت فنية وثقافية أخرى:
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5- افتتاح المسارح: يحسب لهذا الفنان القدير تحمله مسئولية اإلشراف على افتتاح بعض دور 
العرض الجديدة وتزويدها بكافة التقنيات الفنية، وفي مقدمة هذه المسارح: »المسرح القومي« بعد 
إعادة ترميمه وتجديده عام 1986، »المسرح الكبير« بدار األوبرا المصرية عام 1988، ومسرح 
قاعة المؤتمرات الكبرى عام 1989، وأيضا »مسرح قصر عابدين« عام 1991 )داخل القصر 

وتابع لرئاسة الجمهورية(.
6- رئاسة المهرجانات: خالل مسيرته الفنية قام بتأسيس بعض االحتفاالت المهمة ومن بينها 
على سبيل المثال »يوم الوفاء« لتكريم رواد ورموز المسرح المصري، وكذلك االحتفال ب »يوم 
المسرح المصري« الذي اختار له يوم السابع من يناير، وذلك بخالف تحمله مسئولية رئاسة 
»المهرجان  المثال:  سبيل  على  بينها  ومن  المسرح،  أو  السينما  في  سواء  المهرجانات  بعض 
المسرح عام 1989،  لهواة  المصرية  الجمعية  نظمته  الذي  الواحد«  الفصل  لمسرحيات  الثالث 

و«المهرجان الثاني لألفالم التسجيلية« بمحافظة اإلسماعيلية عام 1991.
8- المساهمات بالمسرح العربي: إيمانا منه بأهمية التضامن العربي وتبادل الخبرات كان للفنان 
القدير/ كرم مطاوع بعض اإلسهامات القيمة والمهمة في إثراء مسيرة الفن المسرحي بعدة دول 
عربية شقيقة، وذلك سواء عن طريق التدريس بالجامعات والمعاهد الفنية أو عن طريق تأسيس 
وتتضمن  عروضها،  بعض  وإخراج  ألعضائها  العملي  التدريب  علي  واإلشراف  الفرق  بعض 
مشاركاته العربية محطات فنية مهمة بكل من الجزائر والعراق والكويت، وذلك باإلضافة إلى 
مشاركته في إلقاء العديد من المحاضرات بليبيا والمغرب والعديد من الدول العربية أيضا، وكانت  

تفاصيل أهم مساهماته العربية كما يلي: 
- بدأت الجوالت الطويلة للفنان الراحل بالجزائر حيث سافر إليها عام 1970، )بعد استقالته من 
إدارة المسرح القومي( وأمضى ثالث سنوات بها )حتى عام 1973( كأستاذ بمعهد التمثيل، كما 

قام بإخراج مسرحية »الجهاد األكبر« للمسرح الوطني، و«أهل الكهف« للتليفزيون.
- قضى ما يقرب من خمس سنوات في كل من دولتي »الكويت« و«العراق« كأستاذ بالمعاهد 
الفنية ومستشارا فنيا، كما قام في دولة »الكويت« بإخراج مسرحية »قابيل لكل العصور« من 

إعداده، »السدرة« للمسرح الكويتي.
تتويجه  تم  حيث  العربية  المهرجانات  دورات  معظم  في  بالطبع  القدير  الفنان  شارك  وقد  هذا 
بمهرجان »قرطاج المسرحي الدولي« مع الفنان القدير/ سعد أردش عام 1991، وشارك حينئذ 

بعرضه »أنشودة الدم«، كما شارك في دورة 1995 بعرض ديوان البقر.



الفصل اخلامس

اإلبداعات املسرحية
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المخرج المسرحي المبدع/ كرم مطاوع من المسرحيين الكبار الذين لهم بصمات واضحة على 
تصنيف  ويمكن  العربي،  بالوطن  أو  بمصر  سواء  وممثال  مخرجا  المسرحى  اإلبداع  خريطة 

مساهماته وإبداعاته الفنية الثرية بالمسرح إلى قسمين رئيسيين كما يلي:

»كرم مطاوع« وإبداعه المسرحي:

قدم الفنان/ كرم مطاوع كممثل مسرحي عدة أدوار مسرحية مهمة تحسب له في تاريخه الفني 
لعل من أهمها دور المؤلف في مسرحية »الفرافير« عام 1964 من إخراجه، ودور »هاملت« 
في رائعة شكسبير »مأساة هاملت« عام 1964 من إخراج/ السيد بدير، ودور »مهران« في 
مسرحية »الفتى مهران« لعبد الرحمن الشرقاوي عام 1965 من إخراجه، كما شارك في بأداء 
دور »الجليس« بمسرحية »ليلة مصرع جيفارا« لميخائيل رومان عام 1969 من إخراجه، كذلك 
قام بأداء دور »اإلسكندر« في مسرحية »األسكندر األكبر« لمصطفى محمود عام 1972 ومن 
إخراج/ حسين جمعة، ودور »مراد« بمسرحية »جواز على ورقة طالق« للمبدع/ ألفريد فرج عام 
1972 من إخراج/ عبد الرحيم الزرقاني، كما قام بتجسيد شخصية الشاعر في مسرحية »قبل أن 
يموت الملك« للشاعر المبدع/ صالح عبد الصبور عام 1974 ومن إخراج/ نبيل األلفي، وأخيرا 

دور »مسطاط« في مسرحية »إيزيس« للرائد/ توفيق الحكيم عام 1986 ومن إخراجه. 
ويتضح مما سبق أن كم أدواره المسرحية قليل جدا ال يتناسب مع  حجم موهبته المؤكدة وال 
يمكن مقارنته بمسيرته اإلخراجية، حيث لم يتعد عدد المسرحيات التي شارك في بطولتها بمجال 
اإلحتراف عن عشر مسرحيات، ونصفها تقريبا كانت من إخراجه. ويجب مالحظة أنه كان غالبا 
مايضطر إلى المشاركة بالتمثيل ببعض مسرحياته إنقاذا للموقف كنتيجة النسحاب أحد النجوم 
كما حدث مثال في مسرحية »إيزيس« حينما حالت الظروف دون استكمال الفنان/ أشرف عبد 
الغفور لدوره، أو مراعاة لظروف وارتباطات نجم المسرحية كما حدث بأدائه لدور »الفتى مهران« 

بالتبادل مع النجم الكبير/ عبد هللا غيث. 

للفنان/ كرم مطاوع كمخرج مسرحي، وهو دور ريادي بال شك  الرئيسي والمتميز  الدور  يبقى 
قدم من خالله العديد والعديد من المسرحيات التي تعد بحق عالمات في طريق الفن المسرحي 
العربي، لقد تنوعت مسرحياته سواء من خالل تلك األفكار التي طرحها المؤلفون أو من خالل 

أوال - في مجال التمثيل: 

ثانيا - في مجال اإلخراج:



تلك الصيغ واألشكال الفنية التي طرحها كمخرج، وبالتالي يظل بذاكرة المسرح العربي دوره كمخرج 
متميز له أسلوبه الخاص الذي ال ينافسه فيه أحد.

القدير عدة مسرحيات متميزة لفرق مختلفة، ومن أهمها  للفنان  وتضم قائمة اإلسهامات اإلخراجية 
ويمكن  األخرى،  الفرق  وبعض  الجيب«،  و«مسرح  القومي«  »المسرح  فرقتي:  من  بكل  عروضه 

تصنيف قائمة أعماله المسرحيات كما يلي:
1- بفرق القطاع الخاص: قام بتقديم أربع تجارب فقط للقطاع الخاص هى:

- »ياسين ولدي« لفرقة تحية كاريوكا من تأليف فايز حالوة عام 1970.
- »وكالة نحن معك« لفرقة الفنانين المتحدين عام 1972.

- »عالم كذاب كذاب« لفرقة على سالم ومن تأليف علي سالم أيًضا عام 1973.
- »727« لفرقة النجوم المسرحية ومن تأليف أحمد عوض عام 1994.

وباستثناء المسرحية األخيرة يتضح مدى حرصه حتى في عروض فرق القطاع الخاص على اختيار 
نصوص مسرحية متميزة لكبار الكتاب أيضا، وقد حققت من بينها مسرحية »ياسين ولدي« نجاحا 

كبيرا على كل من المستويين النقدي والجماهيري.

سواء  الهواة  فرق  بعض  دعم  في  بخبراته  ساهم  الشعبي:  والمسرح  الهواة  مسارح  بفرق   -2
بالمسرح الجامعي أو مسارح األقاليم، فقام بإخراج بعض العروض لهم ومن أهمها:
- غرام المهكعين: إعداد نبيل األلفي للفرقة النموذجية للمسرح الشعبي عام 1958.

- وراء األفق: ليوجين أونيل، ترجمة/ سامي ناشد للفرقة النموذجية للمسرح الشعبي عام 1958.
- الوافد: لميخائيل رومان لفرقة »مرسي مطروح« عام 1966.

- الرجل ذو الزهرة في فمه: للويجي بيراندللو وقدمت بالمركز الثقافي اإليطالي عام 1972.
- مهاجر بريسبان: لجورج شحادة لفريق جامعة عين شمس عام 1973.

الدولة بأربعة وثالثين  الراحل/ كرم مطاوع فرق مسارح  المبدع  الدولة: أثرى  3- بفرق مسارح 
مسرحية من إخراجه تنوعت وتباينت في قوالبها الفنية واتجاهاتها، ولكنها اتسمت جميعها بااللتزام 
الفكري واإلبداع الفني، ويمكن تقسيم أو تصنيف المسرحيات التي قام بإخراجها طبقا لهوية الفرق 

المختلفة إلى عدة تقسيمات فرعية كما يلي:

أ- المسـرح القومي: الفرافير ليوسف إدريس )1964(، الفتى مهران لعبد الرحمن الشرقاوي )1965(، 
شهرزاد لتوفيق الحكيم )1966(، كوابيس في الكواليس لسعد الدين وهبة )1967(، ليلة مصرع جيفارا 
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لميخائيل رومان )1969(، وطني عكا لعبد الرحمن الشرقاوي )1969(، 28 سبتمبر الساعة 
5 لميخائيل رومان )1971(، ثأر هللا )لم تعرض( لعبد الرحمن الشرقاوي، حدث في أكتوبر 
إلسماعيل العادلي )1973(، النسر األحمر لعبد الرحمن الشرقاوي )1975(، جاسوس في قصر 

السلطان لمحمد عناني )1992(.

ب- وزارة الثقافة والبيت الفني للمسرح: أمسية بردة البوصيري )1977(، روض الفرج لسمير 
الدين  عز  ألحمد  عصرية  حب  ليلة   ،  )1986( الحكيم  لتوفيق  إيزيس   ،  )1982( سرحان 
)1989(، عودة األرض أللفريد فرج )1989(، أنشودة الدم لمصطفى محمود )1991(، ديوان 

البقر لمحمد أبو العال السالموني )1995(.

ج- مسرح الجيب: يرما للوركا، ياسين وبهية لنجيب سرور )1964( حسن ونعيمة لشوقي عبد 
الحكيم، خادم سيدين لجولدوني )1965(، أجاممنون إلسخيلوس )1966(، المسير الطويل لهدى 
زكا، قصيدة رسالة إلى جونسون لعبد الرحمن الشرقاوي، محاكمة رأس السنة لبهيج إسماعيل، 
األسالف يتميزون غضبا لكاتب ياسين ، مسحوق الذكاء لكاتب ياسين )1967(، يابهية وخبريني 

لنجيب سرور، يا ليل يا عين لرؤوف مسعد )1968(.

د- المسرح الغنائي وفرقة أنغام الشباب: حب وفركشة لصالح جاهين )1974(، دنيا البيانوال 
لمحمود دياب )1975(.

استروفسكي  تأليف/  العالمي«  »المسرح  لفرقة  محتال  مذكرات  أخرى:  لفرق  عروض  ه- 
)1964(، الحب في حارتنا لصالح راتب لفرقة »المسرح الحديث« )1973(.

ومما سبق يتضح مدى نجاحه في تحقيق تلك المعادلة الصعبة وهى تحقيق غزارة اإلنتاج مع 
الحفاظ على المستوى الفني واإلبداع المسرحي. وبدراسة وتحليل قائمة المسرحيات التي قام 
بإخراجها - والتى تزيد عن أربعين مسرحية - يمكن تصنيفها إلى خمسة محاور رئيسة تعبر 

عن اهتماماته وهى كما يلى:
أوال: العروض االستعراضية الغنائية:

اهتم كرم مطاوع كثيرا بجماليات العرض، فحرص على توظيف الموسيقى والغناء واالستعراض 
كمفردات مسرحية يمكن توظيفها لصالح المضمون الفكري للعرض، كما أنه يعد من المخرجين 
األوائل بالمسرح العربى الذين اهتموا بمفهوم السينوغرافيا بمعناها الشامل الحديث وقاموا بتطبيقها 



بتحقيق الرؤية التشكيلية المعبرة بالعرض، وكذلك استخدام التشكيالت الجمالية المتحركة واالعتماد 
من  جلًيا  ذلك  ويتضح  للعرض،  النهائية  الجمالية  الرؤية  لتكوين  للممثل  الجسدية  القدرات  على 
العروض التالية: »ياسين ولدي« لفرقة تحية كاريوكا عام 1970، »الحب في حارتنا« تأليف/ صالح 
راتب للمسرح الحديث عام 1973، »حب وفركشة« تأليف/ صالح جاهين لفرقة أنغام الشباب عام 
1974، »دنيا البيانوال« لمحمود دياب قدمها المسرح الغنائي عام 1975، أمسية بردة البوصيري 
)1977(، »إيزيس« لتوفيق الحكيم عام 1986، »عودة األرض« أللفريد فرج من إنتاج وزارة الثقافة 

عام 1989، »ديوان البقر« لمحمد أبوالعال السالموني إنتاج الهناجر عام 1995.

ثانيا: العروض الوطنية:
باختيارها  يقوم  التي  المسرحيات  ونصوص  موضوعات  بإختيار  كثيرا  مطاوع  كرم  الفنان/  اهتم 
عدة  فقدم  والقومية،  السياسية  الظروف  مع  وأيضا  الوطني،  وانتمائه  التزامه  مع  تتناسب  بحيث 
مسرحيات ساهمت في شحذ الهمم والدعوة لمبادئ ثورة 23 يوليو وكذلك مواجهة هزيمة ونكسة يونيو 
1967والتبشير باالنتصار ومن أهمها: مسرحية سعد الدين وهبة »كوابيس في الكواليس« )1967(، 
»النسر   ،)69( )65(، »وطنى عكا«  مهران«  »الفتى  الشرقاوي  الرحمن  عبد  األديب/  مسرحيات 
األحمر« )75(، ومسرحيتي المبدع : ميخائيل رومان »ليلة مصرع  جيفارا« )68( ، »28 سبتمبر 
الساعة 5« )1971( ، وكذلك »ياسين ولدى« للفنان / لفايز حالوة )71(، »حدث فى أكتوبر« 

تأليف / إسماعيل العادلي )73(، »عودة األرض« للقدير/ ألفريد فرج )1989( وغيرها.

إلى  اكتساب جمهور جديد  التراث: وذلك بهدف  المستلهمة من  الشعبية  المسرحية  ثالثا: محور 
المسرح، بالبحث عن أشكال مسرحية جديدة بعيدا عن القوالب الغربية المستوردة، مع توظيف بعض 
بين  ومن  جديدة،  فنية  برؤى  مسرحيا  صياغتها  بإعادة  واألساطير  الشعبية  والحكايات  القصص 
المسرحيات التي قدمها في هذا المجال: »الفرافير« )المسرح القومي - 64(، »ياسين وبهية« )مسرح 

الجيب، 64( و »حسن ونعيمة« )مسرح الجيب، 65(، »يا بهية وخبرينى« )مسرح الجيب، 68(.

رابعا: محور المسرحيات العربية: إيمانا منه بقضية الوحدة العربية وضرورة تحقيق التواصل بين 
المبدعين العرب من مختلف األقطار العربية حرص »كرم مطاوع« على تحقيق ذلك التواصل بصورة 
عملية، بهدف تأكيد مشاعر األخوة وتحقيق مفهوم القومية العربية واشتراكنا في الهموم والطموحات 
واآلمال، فقام بإخراج بعض النصوص المسرحية لكتاب عرب، فكان له فضل تعريفنا بهم وبإنتاجهم 
اللبنانية  )67(،  الطويل« »لهدى  زكا«  المسير  المسرحيات:  تلك  بين  المسرحي ألول مرة ومن 

»األسالف يتميزون غضبا«، »مسحوق الذكاء« للجزائري/ كاتب ياسين )67(.
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»الفرافير«  إخراج عرض  في  الكبير  ونجاحه  بإيطاليا،  المسرح  لدراسة  البعثة  من  عودته  منذ 
والقضية التى آثارها »كرم مطاوع« لم تنتهى بعد وهى: مدى حرية المخرج فى التصرف والتدخل 
وحده صاحب  هو  المخرج  بأن  مطاوع«  »كرم  يصر  حيث  ؟،  المسرحى  النص  صياغة  فى 
المسئولية األولى عن العرض؟، وبالتالي فهو ال يعترف بقدسية النص بل ويصر على ممارسة 
حقه الكامل كمخرج فى اإلضافة والحذف والتبديل والتعديل، فهو يؤمن بنظريات اإلخراج الحديثة 
وبدوره كمؤلف للعرض المسرحى، وهو يؤكد دائما بأن وظيفة المخرج ال تتحدد بمدى قدرته على 
ترجمة النص ونقله ماديا من صفحات الكتاب إلى خشبة المسرح، ولكن وظيفته الحقيقية وقدرته 
تتحدد بمدى نجاحه فى تفسير النص طبقا لرؤياه هو كمخرج، فخشبة المسرح هى الحلبة التى 

يبرز فيها قوته ومهارته، وهى ملك له يقدم عليها شخصياته وإبداعاته فى حرية وثقة.

المخرج مؤلفا للعرض المسرحى:

نصوص  عن  بإخراجها  قام  التي  المسرحيات  وبدراسة  العالمية:  المسرحيات  محور  خامسا: 
عالمية يمكننا بسهولة أن نسجل له اهتمامه الكبير بإختيار النص المناسب الذي يتميز بالحبكة 
من  القريبة  بأجوائه  وأيضا  عامة  بصفة  اإلنسانية  بمالمحه  يتميز  كما  الصنع  جيدة  الدرامية 
واقعنا المعاصر، وذلك حتى يستطيع أن  يلقي بظالله على األحداث الراهنة بالمجتمع العربي 
والمصري آنذاك ومن بين تلك النصوص: »وراء األفق« ليوجين أونيل )58(، »يرما« للوركا 
)65(، »مذكرات محتال« إلستروفسكى )65(، »خادم السيدين« لجولدونى )66(، »أجاممنون« 

إليسخيلوس)67( .

الفرافير 
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صاحبت المسيرة اإلبداعية للمخرج القدير/ كرم مطاوع مجموعة من المتابعات النقدية الهامة، التي 
استطاعت أن تكون مرآة حقيقية عاكسة إلبداعاته ومرشدا وموجها لجمهور القراء/ المشاهدين، 
فكشفت عن مناطق الجمال بعروضه وساهمت في تفسير بعض العالقات المتشابكة، ومما ال 
شك فيه أن أقوال النقاد هي المرشد والموجه للفنان المبدع، فهي التي تنير له الطريق، وتثمن 
جهوده وتؤكد نجاحه وتميزه، كما أنها قد تقسو عليه أحيانا إذا لم يحافظ على مستواه الفني فتكون 
دافعا له للحرص على التميز مرة أخرى، وفيما يلي بعض المقتطفات النقدية، ومن حسن الحظ 
القدير/ كرم  الفنان  أنها كتبت بأقالم نخبة من كبار نقاد المسرح الذين تابعوا وأشادوا بأعمال 

مطاوع.

)إن تجربة »الفرافير« التي قدمها المسرح القومي من تأليف/ يوسف إدريس، وإخراج/ كرم مطاوع 
تجربة مسرحية جديدة ... وقد اعتمد المخرج على أكثر من لون واحد من اتجاهات اإلخراج 
في المسرحية، فلم يلتزم بمدرسة بعينها، وإنما استغل كل مصدر يمكنه من تجسيد هذه الدراما 
الفكرية المجردة، فأزال الحد الفاصل بين الممثلين والجمهور حركيا بأن جعل الحركة ممتدة بين 
الصالة والمسرح، وأن جعل الديكور يتخطى خشبة المسرح التقليدية وينزل بمقدمة المسرح إلى 
الصالة، ثم أكد تليين الحركة وجعلها تساهم في خلق جو التحرر من المسرح المغلق المحدد، 
ومن ثم تحرر من المكان، ومن اقتصار الحدث على مكان بعينه ثم انتمائه إلى األرض التي 

نعيش عليها بصورة عامة.
وقد أكد أيضا فكرة التحرر من الزمن بإلغاء اإلضاءة الواقعية، وإلغاء الحدود بين األمس واليوم، 
فالزواج يتم وتنجب الزوجة أطفاال في »ال وقت« ويكبر األطفال بال زمن أيضا، ومن ثم نجد 
أنفسنا ننتقل في الماضي والحاضر والمستقبل، نعود إلى »نابليون« و«موسوليني« و«هتلر« ثم 
نقفز إلى دنيا الموت ونقابل الموتى ونحادثهم، ثم نترك العالم الحي والميت كلية وننتقل إلى دنيا 

الطبيعة الجامدة.
كما جسد األستاذ/ كرم مطاوع عالمية الشخصيات وتجريدها وعدم تحديد خصائصها النفسية بأن 
وحد مالبسهم جميعا، وجعلهم يرتدون رداء البشر - إذا جاز هذا التعبير- وحسب، نحن ال نشهد 
مجتمعا إذن وال نعرف إناسا بعينهم وإنما بشر .. بشر وحسب. أما استخدام الكورس الذي يقترح 
الحلول التي توصل إليها البشر عبر الزمان الطويل، وتقسيمه إلى رجال ونساء - تقف النساء 

فى عيون النقاد  

 »الفرافير«



إلى جانب »الفرفور« في بادئ األمر )فهن فرفورات هنا(، ثم ينتقلن بعد تطور التنويعة الفكرية إلى 
جانب »السيد« و«الفرفور« معا، هذا الكورس يؤكد جو التجريد ويلغي صورة الشخصية المسرحية 

التقليدية، ويعيش على خلق الجو المالئم لذوق النص الجديد.
وال شك أن تشكيالت الحركة، تلك التشكيالت التجريدية المنسقة ساهمت في تحريك النص وتجسيد 
تنويعات الفكرة، تلك التشكيالت التي أخلص الممثلون في إبرازها والمحافظة عليها إخالصا منقطع 
النظير. وإذا كان المخرج هو المسئول عن رسم كل هذا الجو بدقائقه وتفصيالته فإن الممثلين والكورس 
قد حافظوا ليس فقط على تشكيالت الحركة وإنما على »تونات« األداء المتجاوبة مع الحركة، وكانوا 
يتجنبون أي افتعال أو ضجيج أو صراخ، مما أكد جو التجريد المرسوم ومهد الخطوط الناعمة التي 

د.محمد عناني: مجلة »المسرح، العدد 5 )1964(يسير فيها الحدث الفكري الجديد.(. 

    رجاء النقاش: »فى أضواء المسرح«، سلسلة أقرأ )يونيو 1965( 

أحمدزكي: »كرم مطاوع فارس المسرح المصرى« - أكاديمية الفنون )1997( 

 )مما ال شك فيه أن »كرم« قد بذل جهد كبيرا وأثبت موهبة أصيلة ... كانت حركة الممثلين على 
المسرح دقيقة ورقيقة معا فى كثير من المواقف، كان تصميم حركات الممثلين أشبه بتصميم الراقصات 
التعبيرية، كانت حركاتهم رشيقة مفسرة ال غموض وال ارتباك فيها، وقد لجأ المخرج إلى البانتوميم أو 
التمثيل الصامت فى بعض المواقف، مثل موقف حفر القبور، موقف الزوجات أثناء تقديم أطفالهن 
إلى األزواج، واللحظات القليلة التى استخدم فيها المخرج التمثيل الصامت كانت موفقة وكانت فى 
موضعها، فالمسرحية تمزج بين الرمز والواقع، ولذلك فقد كان هناك مجال الستخدام البانتوميم، خاصة 
فى بعض المواقف التى تعتمد على الرمز أكثر مما تعتمد على التصوير الواقعي. إن المخرج بال شك 
يعتمد على ثقافة فنية خصبة هى التى ساعدته على أن يكون مجهوده فى إخراج »الفرافير« واضحا 

حد  إلى  ومحسوسا 
بعيد.(. 

)تناول »كرم« للفرافير كان فى مطلع شبابه، وعلى الرغم من اختالفه مع »يوسف إدريس« يمكن 
القول بأنه حقق شيئا تمثل فى الحميمية التى جمعت بين الممثل والمتفرج، .... و«كرم« بهذا اإلتجاه 
المستحدث يكون قد أعاد »ليوسف إدريس« الشكل األمثل الذى كان يبحث عنه وهو شكل موجود 
ومألوف عند فالحى مصر... إن إضافات »كرم« للمسرح تشكل إبداعا حقيقيا لهذا الفن العريض، 
فهاهو يلبس »الفرافير« لباسا محايدا ال إشارة فيه أو سمات تنم عن شخصيات أصحابها وكان فى 

أسلوبه األدائي أقرب إلى االنطباعية منه إلى الواقعية.(.
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 »يرما«

 »ياسين وبهية«

)لما كان »لوركا« الشاعر الشاب قد أشاع في مسرحيته جوا شعريا حارا فقد استغل مخرجنا الشاب/ 
كرم مطاوع هذ الجو ليستخدم في إبرازه الفنون التعبيرية األخرى كالغناء والرقص والموسيقى، وقام 
الموسيقي الشاب الموهوب/ سليمان جميل بتجربة ناجحة في تدريب المغنيين على الغناء دون 
مصاحبة أية آالت موسيقية لضبط اللحن واإليقاع، وهي تجربة جديدة شاقة ولكنها نجحت إلى 
حد بعيد في خلق الجو الغنائي الجاد على رهافته، ولذا كان دور راقصة الباليه/ نيللي مظلوم قد 
جاء سريعا وخاطفا وفي الظالل، ومع ذلك جاء معبرا عن عنف الخاتمة التي وقعت بعد ذلك 

لزوجها  »يرما«  قتل  وهي  بقليل 
»خوان«.

)انتهت هذه القصيدة الطويلة إلى يدي شاب آخر هو المخرج الفذ/ كرم مطاوع، صنع ما يقرب 
من حد اإلعجاز بإخراج هذه القصيدة في صورة درامية جديدة كل الجدة هي التي نستطيع حقا 
أن نسميها الفن الدرامي الشعبي، وذلك بأن قطع هذه القصيدة إلى أجزاء وزعها على مجموعتين 
من الكورس وعدد قليل من الممثلين الذين تقمصوا دور »بهية« و«ياسين« وأم بهية وأبيها وعمها 

ونفر قليل آخر من أهل القرية. 
ووفق »كرم مطاوع« في اختيار الممثل القدير/ محمد الطوخي إللقاء األجزاء القصصية الطويلة، 
وكسر رتابة اإللقاء القصصي بتدخل الكورس ومساهمته مع رئيسه »الطوخي« في سرد أحداث 
القصة، وبنبرات »الطوخي« والنخبة الممتازة التي كونت »الكورسين« تحول القصص إلى إنفعال 
درامي أحسست بوضوح استجابة الجمهور وإنفعاله به. وهكذا استطاع شبابنا أن يقدم بنجاح رائع 
قصيدة شعرية قصصية طويلة في صورة درامية جديدة ال أظن أنها مسبوقة في بالدنا أو غيرها 
من بالد العالم ... واستطاع مخرجنا الشاب أن يقدمها في صورة درامية حققت هدفها في إثارة 
مشاعرنا ضد الظلم والظالمين من الباشوات اإلقطاعيين في العهد البائد، وقد حقق »كرم مطاوع« 
بذلك ما يشبه المعجزة. ويخيل إلي أن »نجيب سرور« و«كرم مطاوع« قد أكدا بهذه المسرحية 
المبدأ الكالسيكي الشهير الذي كان يفضل القصص الشعري الناجح على المشاهد الفعلية لحوادث 

ومشاهد العنف والقتل والدماء. 

د.محمد مندور: جريدة »الجمهورية« )1964/7/2(

د.محمد مندور: مجلة »روز اليوسف« )ديسمبر 1964(



»حسن ونعيمة«

)ال يسعنا إال أن ننوه بمجهود المخرج الفنان/ كرم مطاوع، وبالدور الي لعبه عرض هذه الملحمة في 
بلورة هذا المفهوم عنها. وإن كان المخرج قد أسهم باقتراح إضافة منظر درامي إلى الملحمة - وهو 
منظر عودة روح والد »ياسين« الذي يمزج الخرافة بالواقع ويفسر األحداث التالية - إال أن الدور 
الرئيسي الذي لعبه »كرم مطاوع« هو ترجمة لوحات »نجيب سرور« الشعرية إلى لوحات درامية، فقد 
قام بمجهود كبير في ترجمته الدرامية سواء من ناحية صياغته لإلحساس الجماعي وتقسيمه إلى حوار 
مشترك بين أفراد المجموعة، أو من ناحية توزيع المجموعات على المسرح في أشكال دائرية، و من 
ناحية الحركة الدائرية على خشبة المسرح، والتوزيع والحركة هنا يربطان األداء بالشكل الدائري للعمل 
نفسه. وقد جاءت حركة الشخصيات في ترجمتها لكلمات »الراوي« أو في تعبيرها عن انفعاالتها أشبه 
بالرقص التوقيعي، وبذلك أحال المخرج األشكال الشعبية إلى أشكال جديدة دون أن يفقدها شعبيتها. 
كذلك كانت اإلضاءة وتسليطها على المجموعات وإبراز كل مجموعة في بقع ضوئية مختلفة الدرجات 
واأللوان معبرة عن حاالت الشخصيات النفسية وعن درجات شدة توتر الصراع، وخاصة في اللعب 
باإلضاءة في منظر الحريق، ولكنها بخفوتها في أغلب األحيان جاءت معبرة عن العالم الخيالي الذي 

يحكي عنه »الراوي«، والذي يتبلور عليه المضمون الفكري والعاطفي للملحمة صوتا وحركة.(. 

)لقد حاول المؤلف أن يكشف تجربة »نعيمة« في فترة زمنية قصيرة، فكانت النتيجة أن قدم لنا 
»تابلوه« من الحزن والكآبة والندم منغم بإحساسه هو ومشاعره هو، وبهذا لم يسمح لشخصيات 
المسرحية أن تمارس حقها في التجربة. فنعيمة قد عاشت أحزانها وآالمها سنين وسنين عديدة، ثم 
إذا بها تجد المعرفة والخالص خالل هذا العذاب الطويل بفضل حوار أو مناقشة! ومع ذلك فقد 
بذل المخرج/ كرم مطاوع جهدا واضحا لخلق حركة خالل العرض المسرحي، فعرف كيف يستخدم 
الجميل ألدواره،  وتوزيعه  بالكورس  الشديد  يستغل شغفه  كيف  ثم عرف  بذكاء،  الخلفية  الستارة 

وتحريكه المحكم لهم مما أضفى على المسرحية رونقا وبهاء.(. 

د.أمين العيوطي: مجلة »المسرح« )ديسمبر 1964(

بهيج نصار: جريدة »الجمهورية« )1965/6/3(
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)البد أن نشيد بالمجهود الكبير الذي بذله المخرج/ كرم مطاوع، لقد استطاع بحق أن يترك بصمات أصابعه 
على كل جزء في المسرحية، وأن يفيد من كل إضافة لم تكن الزمة، وأن يستخدم الموسيقى واإلضاءة 
ببراعة واضحة، وبخاصة في مشهد الغدر بحسن وقتله، الذي رأيناه في ركن معتم من المسرح وكأنه يتم 
في أغوار الالوعي أو الالشعور، وكان موفقا بصفة عامة في نقل األحداث داخل النفس البشرية مستغنيا 
تماما عن ستار المسرح، وفي تطويع كلمات النص تطويعا جعلها ذات وقع خاص على األذن دون أن 
تفقد شحنتها من اإليقاع المأساوي الحزين، ولكن الذي آخذه على اإلخراج هو غلبة الطابع التشكيلي 

   جالل العشري: مجلة »المسرح« )يوليو 1965(وبخاصة في استخدام الكورس.(. 

»الفتى مهران«

)أما »كرم مطاوع« فقد أضاف بالفتى مهران شيئا جديدا إلى أعماله الفنية السابقة وأكد أنه أستاذ من 
أساتذة اإلخراج، ال يقلد وال يعبث، وإنما يفهم النص ويستخلص من روح النص أسلم وأعمق أسلوب 

لإلخراج(.

)إن إخراج هذه المسرحية الذي قام به »كرم مطاوع« جاء على درجة عالية من الوعي والذكاء 
واإلحساس بجوهر الدراما الشعرية، لقد قام بإختصار كثير من فقراتها بل واختصر شخصية من 
شخصيات المسرحية، وهي شخصية »مي« زوجة »مهران«، وبهذا أسهم في تركيز الدراما وإبرازها 
إلى حد كبير، وقد فسر المخرج شخصية »مهران« منذ البداية تفسيرا خاصا. لقد حاول منذ البداية 
أن يشعر بما يمتلئ به كيانه الداخلي من إمكانيات لإلنكسار، وقد استخدم مختلف الوسائل الصوتية 
والضوئية لتأكيد ذلك، فعندما أفتتح المسرحية حرص على أن يقدم لنا »سلمى« أوال ألنها البطلة 
األكثر تماسكا في نظره، كما أبرز »صابر« الفالح حامل الفأس إبرازا خاصا، بل كما قال لي أنه 
الحقيقي والممثل  البطل  أنه  المسرحية جنبا إلى جنب مع »سلمى« و«مهران«،  بداية  يقدمه من 

للفالحين الذين ال يفارقون أرضهم وأعمالهم. 
وقد ألغى »كرم مطاوع« الديكور الطبيعي الذي وضعه »عبد الرحمن الشرقاوي« في بداية فصوله 
ومشاهده، وأقام بدال منه ديكورا وضعه »رؤوف عبد المجيد«، ويعد من أجمل وأعذب الديكورات 
التي شاهدناها على مسارحنا في هذه السنوات، وهو ديكور يعبر عن خلفية رائعة لدراما شعرية، 
أنه يمثل الجبل في حاالته المختلفة، فهو تارة أخضر وتارة أحمر وتارة مبهم وتارة منهال بعيد.(.  

رجاء النقاش: مجلة »المصور« )يناير 1966(

د.محمود أمين العالم: مجلة »المصور« )فبراير 1966(



»خادم سيدين«

»شهرزاد«

)أعطى »كرم مطاوع« ألول مرة أسلوبا في األداء التمثيلي جديدا كل الجدة على مسرحنا، أداء أهم ما 
يميزه اعتماده المطلق على الحركة الدقيقة الطبيعية المرنة، لقد بدت المشاهد المتالحقة وكأنها لوحات 
مليئة بالحركة الدافئة والحيوية الطاغية، حيث كان كل جزء من جسم الممثل يستخدم في التعبير، ولعل 
المخرج قد قصد ذلك متعمدا لينقل بعض مظاهر النشاط الحركي الذي كان يميز »الكوميديا ديلالرتي«ـ 
ولكنه مع ذلك قد استطاع أن يخلق الضحك من الحركة نفسها، أو باألحرى أن يجسد العنصر الكوميدي 

تجسيدا تشكيليا.(.     

)مسرحية »شهرزاد« - كما يقول مخرجها في برنامج العرض - مسرحية صعبة، غير أن صعوبتها 
ال ترجع - كما يقول - إلى كون »الحكيم« شاعرا دراميا يجسد الفكر وهو في حالة ديناميكية في 
الشخصية الحية، فذلك ال يسبب صعوبة في اإلخراج، وإنما ترجع إلى كثرة الثيمات فيها، وهي ثيمات 
خصبة يصلح كل منها موضوعا لمسرحية مستقلة، وال شك أن وجود هذه الثيمات التي ال تتوازى 
أو تتفق دائما يجعل إخراج المسرحية أمرا عسيرا على المخرج الذي يريد أن يؤكد في عرضه ثيمة 

واحدة فقط. 
ويدل العرض الذي قدمه لنا »كرم مطاوع« على اختياره لثيمة واحدة، وهي ثيمة »الصراع« دون 
غيرها وتأكيده إياها، فهو يرى - كما يعلن في كلمته - أن أسطورة »شهرزاد« تتحول عند »الحكيم« 
إلى رمز لصراع مختنق ومعذب بين أفكار، إلى تضاد لونين من ألوان االنفعاالت، وألن الصراع هو 
عماد الفن المسرحي فقد جعل المخرج من الخيط الرفيع - خيط »الصراع« - موضوع المسرحية 
الرئيسي وتبعا لذلك غير في النص بما يؤكد نظراته: فأضاف أوال إلى المسرحية منظرا يدور حول 
صراع »شهريار«، كما قام ثانيا بحذف الحوار الذي تنتهي به المسرحية، والذي يؤكد ثيمة أخرى 

غير ثيمة »الصراع«.
لقد بدأ األستاذ/ كرم مطاوع عرضه بمنظر يوحي ديكوره بالسجن، ويدخل »شهريار« ويظل يدور 
داخل هذا القفص دورات بطيئة توحي بالصراع األليم، حتى يرتمي على مقعده، فتدخل »شهرزاد« 

وحيد النقاش: مجلة »المسرح« )يناير 1966(
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ويروح يسألها من أنت؟؟ ... بذل مخرج المسرحية جهدا كبيرا في إظهار ثيمة »الصراع« التي تكاد 
تكون ثيمة ثانوية، أضاف إلى النص وحذف منه حتى يقربها دون غيرها إلى المتفرج، وساعده 
في ذلك الديكور الذي كان يرمز إلى السجن الداخلي لشهريار، سجن المادة الذي كان يمنع الروح 
من االنطالق، وتدل بعض المواقف على افتعال ذلك »الصراع«. ويبين إخراج/ كرم مطاوع أنه 
كان - فيما عدا التغيير الذي أشرنا إليه - أمينا مع النص، حريصا على إبراز مالحوار »الحكيم« 
من عمق وتأثير ... وقد أجاد المخرج في اختياره لعناصر الديكور، فالوحدات التي كون منها 
اإلطار العام لعرضه هي »العين« و«السجن« و«القضبان«، وهي وحدات مستمدة من النص، 
كما ترمز إلى ثيماته أو بعضها ... ولقد استعان المخرج بعنصري اإلضاءة والموسيقى، فاظهر 
الثاني فقد أعان المتفرج على احتمال بعض  براعة في استعماله للعنصر األول، أما العنصر 
المواقف، كما كان بمثابة إطار أضفى على المسرحية نوعا من الوحدة ... وأخيرا البد لي أن أنوه 
بالمجهود الكبير الذي بذله كل من اشترك في العرض، وإلى محاولة المخرج الجادة في تفسير 

د.شفيق مجلي: مجلة »المسرح«، العدد 36 )ديسمبر 1966(نص »الحكيم«.  

مسرحية »الوافد«

)لعل أكبر توفيق صادفه »ميخائيل رومان« في هذا النص بالذات هو أن المخرج كان »كرم 
مطاوع«، والذي أدرك وأدركنا معه منذ بداية المسرحية جوهر الحركة والصراع فيها، أدرك كذلك 
أننا البد - إذا كان لنا أن نقبل هذا النص ببساطة - أن نحب »الوافد«، فحبنا للوافد يمكن 
أن يفعل األعاجيب، يمكن أن يجعلنا نتناسى مؤقتا غروره في بعض األحيان ... كذلك أوحي 
أو على األقل تواطؤ  المسرحية،  بداية  بين »األزرار« منذ  تآمر  »كرم مطاوع« بوجود عالقة 
ويقفون صفا في مواجهة  للجمهور  يديرون ظهورهم  األربعة  الموقف حين جعل  في  ومشاركة 
البانوراما األلكترونية التي غطت خلفية المسرح تماما ... وكان الديكور متمشيا تماما مع النص 
وحركة الممثلين، واستغلت البانوراما الخلفية والحروف والمعادالت المرسومة على أرضية المسرح 
في  الوظيفي  الجمال  حققت عنصر  أبعادا  المحكمة  اإلضاءة  عليها  وأضفت  موفقا،  استغالال 

العرض، كذلك كانت الموسيقى موفقة، فكانت إضافة مهمة وجميلة(. 
فاروق عبد الوهاب: مجلة »المسرح« )1966(



»أجاممنون«

)قبل أن نشيد هنا بإخراج »كرم مطاوع« لهذا العرض العظيم يجب أن نسارع أوال إلى مناقشة خطته 
في اإلخراج، والتي يظهر فها شيئان واضحان هما: شكل المسرح واستخدام الكورس، فمن ناحية 
شكل المسرح قام »كرم مطاوع« بتجربة جديدة - تقدم ألول مرة في مصر - وهي تجربة المسرح 
الدائري، ومن ناحية أخرى حول شكل المسرح إلى شكل حدوة حصان أو مسرح نصف الدائرة لتسهيل 
حركة الكورس. وقد قام »كرم مطاوع« في هذا العرض بإقامة مزج بين الطرق الثالثة المعروفة لتقديم 
الكورس، فأخذ الكورس ) المكون من 13 فردا وهو نفس عدد المنشدين في عهد إيسخيلوس( يقوم 
باألداء الجماعي للمقاطع التي كانت تمثل أهمية درامية أو أيدلوجية خاصة في العرض، في الوقت 

الذي كان فيه بعض أفراد الكورس يقومون باألداء الفردي لبعض المقاطع. 

)جاء العرض الذي قدمه المخرج/ كرم مطاوع عرضا باهرا حقا ومثيرا منذ أول لحظة، حيث دفع به 
طموح االبتكار إلى استخدام »مسرح الحلبة«، إال أنه رغم هذا الطموح المشروع في االبتكار فقد بذل 
جهودا جبارة إلتقان هذا العرض الكبير على مساحات صغيرة ال تتناسب إطالقا مع جالله وعظمته، 
فبدا وكأنه حبس ماردا في قمقم، ألن مثل هذا العرض المركب كان ينبغي بالضرورة أن يحصل على 
مساحات واسعة تمكنه من االستقرار والتكامل فيها ليؤدي أثره المطلوب، أو على العكس أن يبسط 
العرض ليتناسب مع تلك المساحات الضيقة، المهم أن يكون هناك نوع من التوازن بين شكل العرض 
والعمارة المسرحية نفسها، وهذه أول مالحظة يمكن أن يدركها المشاهد بسهولة ويكاد يعاني من أثرها 
كما عانى الممثلون أمامهم من هذه األثار. أما »الكورس« فقد افترض المخرج في كل أفراده أنهم 
مغنون في كورال غنائي، وأنهم يتمتعون بتلك الخاصية الغنائية التي تؤلهم للقيام بهذا الدور الهارموني 
الخطير، إال أنه رغم التدريبات التي قاموا بها لم يحققوا هذا التناسق النغمي المطلوب ... فنجح 
»الكورس« كممثلين أفرادا بذلوا جهودا تعبيرية طيبة وسقط طموح المخرج القائم على غير أساس 

واقعي في تصوره للمجموعة.(.

محمد بركات: مجلة »اإلذاعة والتلفزيون« )1967/1/7(

وحيد النقاش: مجلة »المسرح« )ديسمبر 1966(
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»األسالف يتميزون غضبا«

»ليلة مصرع جيفارا«

)في مسرحية »األسالف« أحسسنا بجهد كبير من جانب المخرج في إبراز جوها الشاعري القاتم، 
النفسية الضارية  المتمثلة في الحركة الجسدية من ناحية، وفي االنفعاالت  المادية  وصراعاتها 
من ناحية أخرى، ولكن لنا عليها بعض المالحظات مع ذلك، يتمثل أولها في اعتداء المخرج 
مرة أخرى على نص المؤلف وتحويله لبعض مقطوعات الوصف المسرحي وإلى عبارات تمثيلية 
يلقيها بعض أفراد الكورس بدال من أن يبحث عن وسيلة لتجسيدها في صورة مرئية على خشبة 

المسرح.(.   

)والواقع أن«كرم مطاوع« لم يقتصر على تجسيد خطوط العرض في المسرحية، وال على إبراز 
إطارها العام، بل تجاوز ذلك إلى حد المشاركة في صياغة المسرحية ذاتها تحقيقا ألمنيته في 
خلق »المخرج/ المؤلف«، خاصة بعدما وجد في »قماش« النص األصلي ما يساعده على تحقيق 
هذه األمنية، وعلى ذلك استخدم كل ما يمكن استخدامه من وسائل اإلبهار المسرحي، واستخدم 
إطار »المسرح الشامل« حيث الشعر والفكر والرقص والموسيقى والغناء تجملها جميعا وحدة حية 
أو حياة واحدة، استخدم أيضا أسلوب »المسرح داخل مسرح« الذي ابتدعه »لويجي بيراندللو« 
حيث الوهم داخل في الحقيقة، والتمثيل مرتبط بالواقع والتاريخ مدمج في الحاضر، كذلك استخدم 
عملية »المونتاج السينمائي« بحيث تتطور المسرحية ال خالل التطور الدرامي لألحداث وال من 
خالل تسلسل الزمن الملحمي، ولكن عبر ترابط األجزاء وتماسكها تماسكا عضويا ووظيفيا ليفقدها 

الترابط الشكلي ولكنه يحدث األثر المطلوب.(.  

فؤاد دوارة: مجلة »المسرح« )نوفمبر 1967(

جالل العشري: »في النقد المسرحي« )1984(



»وطني عكا«

)إن جهد »الشرقاوي« في جمع أشتات القضية في عمل واحد كبير بهذا الصدق وهذه الشاعرية جهد 
كبير ومشكور، وإن جهد »كرم مطاوع« في إعداد النص بالشكل الذي قدم به، وبحرصه على توضيح 
الصامت  والتمثيل  وبالحركة  الشعر،  مرتبة  إلى  تصل  التي  باإلضاءة  سواء  وتأكيدها  المؤلف  كلمة 
وبالموسيقى والغناء والديكور البسيط التجريدي جهد مبدع، قلما يستطيع مخرج آخر أن يبذله في مثل 

هذا النص الصعب.(. 

 )»كرم مطاوع« فنان مسرحي ال أشك في قدراته وال يشك فيها أحد، وهو يؤكد دائما أنه »مؤلف العرض 
المسرحي«، بمعنى أنه يجعل النص نواته الصلبة وقاعدة عمله، ثم يحذف منه أو يعيد ترتيب مشاهده 
بحيث يحقق رؤيته الدرامية، و«المسرح الشامل« و«المسرح السياسي« هي التعبيرات األثيرة عنده، ومن 
هنا فكرم مسئول مرتين فهو ليس مجرد حرفي ينقل نصا جامدا فيجسده على خشبة المسرح، لكنه يتبناه 
فكرا وشكال ويعايشه ثم يقدمه مضاء مفسرا، وقد سخر له كل أدواته: الخشبة )بمستواياتها المتعددة 
وعمقها وسقفها(، اإلضاءة بإمكانياتها غير المحدودة، حركة الممثلين )فرادى وتشكيالت وجماعات(، 
الموسيقى والصوت اإلنساني )مغنيا أو منشدا أو مرددا(، ألوان الثياب والديكور وألوان الستائر، تكنيك 
العرض السينمائي أو السلويت وبعد هذا كله إمكانات الممثلين الجسدية والصوتية. كل مفردات المسرح 
يعرفها »كرم مطاوع« ويستخدمها بدراية ومهارة ... تكشف الفصول الثالثة أن الدراما في هذا العمل - 
كما وجدها »كرم« - هي الصراع الواسع بين الجانبين الفلسطينيين واإلسرائيليين، نراه بعيون أحد طرفيه، 
ومرة بعيون الطرف اآلخر، وثالثة بعيون طرف ثالث مشترك فيه ومتأثر به، ورابعة بعيوننا نحن جمهور 
الصالة ... حقق »كرم« نجاحا - البد من اإلشارة إليه - في إخراج »سوق غزة« والمتكالبون على 
الشراء منه، الشخصيات األخرى المتصارعة حول الكرة أو أبناء السياسة قدمهم »كرم« مسخرة لدمج 
التعبير، أنهم ليسوا »كاريكاتير« لكنهم أقرب إلى دمى في مسرح العرائس، وكذلك استغل العالقة بين 
»أيمن« و«مقبل« و ليلى« ورشيد« استغالال جماليا ناجحا، في مشهد العالقة بين »أيمن« و«مقبل« 
في الفصل الثاني لخص كل ما على المسرح واختصره إلى ثالث بقع ضوئية يقف كل من الحبيبين 
بعيدا عن اآلخر، يبتعدان ويقتربان قبل أن يلتقيا ليفترقا كل إلى طريق، كان مشهدا معبرا تماما عن فكرة 
المؤلف، وعلى العكس حشد امكانيات متعددة كي ينفذ تكوينا جماليا بين »ليلى« و«رشيد« قبل مقتله، 

إن هذا المشهد من أرقى ما وصلت إليه حرفة اإلخراج المسرحي في بالدنا.      

أحمد عبد الحميد: جريدة »الجمهورية« )1969/12/23(

فاروق عبد القادر: مجلة »روز اليوسف« )1970/1/11(
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»يس ولدي«

»حدث في أكتوبر«

)ال أتردد في أن أقول أننا بإزاء عمل فني كبير وخطير، أوال ألنه بداية أصيلة للمسرح السياسي 
في »مصر«، لم تستجلب وإنما صنعت للمصريين من طينة »مصر«، وثانيا ألنها بداية أصيلة 
للمسرح الغنائي في »مصر« لم تستجلب ولكنها إستلهمت من رباب المالحم ونايات المواويل، 
وتجدد بها أمل »سيد درويش »ترجمان الشعب المصري ... أنا أطالب بجائزة لهذا العمل الكبير، 
وبعد أن تفرغ دورته الطبيعية في عروض القاهرة يجب أن تتاح مشاهدته في كل مكان، عسى 

أن يتجاوزا به أحزان الهزيمة إلى أفراح النصر.

)العرض كان أقرب إلى التوليف منه إلى التأليف، وصحيح أنها توليفة ذات نكهة جيدة ومذاق 
طازج ولكن الصحيح أيضا أنها تخلو من التجانس واإلنسجام والتكامل، وليس أدل على ذلك 
استضافة بعض المقاطع الشعرية من مسرحيات أخرى. صحيح أن المخرج/ كرم مطاوع وفق في 
تجسيد التصور الكلي الذي أراده المؤلف سواء في استخدام أسلوب المسرح العادي أو في إدخال 
طريقة التضمين المسرحي ولكن ال أدري لماذا لم يفتح خشبة المسرح على صالة المتفرجين، فيما 
يشبه اللقاء المسرحي بين الطرفين بدال من حائط اإليهام الرقيق الذي ظل قائما بين الممثلين 
والجمهور؟  على أن الذي يحسب للمخرج بمعزل عن هذه السلبيات هو تدقيقه في اختيار فريق 
الممثلين الذين استطاعوا بروعة وبراعة معا أن يحملوا ويتحملوا عبء أداء هذا العمل المسرحي 

في مثل هذه الفترة الوجيزة من اإلعداد له.(. 

د.لويس عوض: جريدة »األهرام« )1971/1/22(

جالل العشري: »مسرح أو ال مسرح«، سلسلة »الجديد« )1975(



»دنيا البيانوال«

»النسر األحمر«

)فإذا انتقلنا إلى اإلخراج راعنا الجهد الكبير الذي بذله المخرج/ كرم مطاوع في تجسيد هذا العمل 
وتضفيره بعناصر الغناء واألداء والحركة والتشكيل ومحاولة تقديمه في وحدة حية أو حياة واحدة. 
لقد درس كل كلمة وحلل كل عبارة وقاس كل حركة، ثم وضع هذا كله في إطار مسرحي يوحي 
باألوبريت ولكنه في الحقيقة مجرد دراما غنائية، ومن هنا بدأ التشكيل العام كما لو كان أكثر اتساعا 

من موضوعه، أو بعبارة أخرى بدا اإلطار الخارجي أضخم بكثير من عناصره الداخلية!.(.

)كم كنت سعيدا بإخراج »كرم مطاوع« الذي تعامل مع النص المسرحي معاملة فاهمة واعية، فرأى فيه 
المشهد المسرحي والدعوة السياسية والقصيدة العربية التقليدية، واستطاع أن يجمع هذا في إيقاع منسجم 
أعطى المسرحية مذاقا خاصا. وال شك أن عشاق الشعر العربي وما أكثرهم قد رحبوا بمشاهد القصائد 
المنفردة التي قدمت لنا الشعر بكل جالل وروعة ودهشة. لقد ألقى المخرج على الفنانين الكبار الذين 
قاموا بالتمثيل عبئا غير عادي بإلقاء الشعر، وصل إلى مستوى التأليف الموسيقي بأصوات متداخلة 
حسب قواعد الهارموني، وتطلبت حركات الجسد جهدا في التصميم غير المألوف للحركة المسرحية 
سواء بالنسبة لألفراد أو المجموعات، وكان الجهد مركبا بتداخل األداء المسرحي مع إعداد الديكور 
والمالبس والعرض السينمائي وخيال الظل، وكان األداء األصعب يبدو لنا سهال ناعما متدفقا جادا 

ال عيب فيه.(. 

)األشعار والمواقف والعبارات المحذوفة كلها تشير أن »كرم مطاوع« أراد أن يقلل من حجم شخصية 
»صالح الدين« في المسرحية مع االحتفاظ له في نفس الوقت بالمكانة األولى باعتباره قائد الحرب 
ضد الصليبيين وأمل الناس في إقامة الحرية والعدل، وتشير إلى أن »كرم« أراد أن يزيد من حجم 
المثقف الشعبي الثوري/ محمود الذي يطالب السلطان بإعادة توزيع الثروة وأن يقيم العدل والتصدي 

جالل العشري: »مسرح أو ال مسرح«، سلسلة »الجديد« )1975(

فتحي غانم: مجلة »صباح الخير« )1975/3/27(
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للفقهاء الكذبة المتاجرين بالدين والشعارات عن مصير األمة قبل أن يمضي لتحرير »القدس«، 
إلى جانب »محمود« تشير اإلضافات الجديدة التي كتبها/ الشرقاوي أيضا إلى أن »كرم« أراد 
أن يزيد من حجم مشخصة خيال الظل/ كوكب، التي تشخص ما يكتبه »محمود« وتتزوجه قبل 
أن يستشهد، لكي تجمع خالصة المرارة والحكمة من حياة الفقراء، الذين يدفعون ثمن االستغالل 
الحزن  الوطن وانتصاره، وتكون مكافآتهم هي  ثمن هزيمة  والعدالة، ويدفعون  الحرية  ويطلبون 

سامي خشبة: جريدة »المساء« )1975/4/1(والحكمة(.   

»روض الفرج«

»إيزيس«

)إذا كان االنطباع الذي يخرج به المتفرج من مسرحية »روض الفرج« هو أن ثمة وحدة فنية في 
العرض فمعنى هذا ببساطة أن ما يبدو ألول وهلة من تنوع في األساليب هو في الحقيقة مسخر 
لتحقيق إطار مسرحي متكامل يستخدم التناقض والتقابل بل والمفارقات المتوالية للخروج بهذه 
الوحدة الفنية، أي أن إلقاء الخيوط المختلفة والتشكيالت المتباينة واستخدام الحركة والجمود يرمي 
إلى تأكيد نوع من الجدلية الدرامية ال يمكن للمسرح أن يحيا بدونها، وهذا هو األسلوب الشامل 
الذي استخدمه »كرم مطاوع« في إخراجه لنص »سمير سرحان« الذي يقوم على هذه الجدلية.(.

)حاول »كرم مطاوع« في التحامه مع نص »الحكيم« الذي يطرح أساسا قضية الحكم من خالل 
عدد من الصراعات المتشابكة )بين المثالية والواقعية، وبين رجل العلم ورجل السياسة، وبين الغاية 
والوسيلة( أن يضفي على النص رؤيته الخاصة في معنى وداللة أسطورة »إيزيس« فجاء العرض 
تأكيدا لضرورة الوحدة العربية. إن الرسالة التي يحملها عرض »كرم مطاوع« تقول بأن االنتماء 
العربي هو الضمان الوحيد الستمرار القيم األساسية التي تشكل األصالة في الوجدان المصري 
- أي قيم العمل والعلم والخير التي يجسدها »أوزوريس« في المسرحية واألسطورة معا - وعندما 

د.محمد عناني: مجلة »المسرح« )مايو 1982(



يتهدد الفساد السياسي هذه القيم فإن الوجدان العربي )متمثال في ملك »ببلوس«( يحتضن هذه القيم 
وينصرها، ويضمن لها البقاء، وإلبراز هذه الرؤية أضاف »كرم مطاوع« قصة التجاء »حورس« إلى 

مملكة »ببلوس« رمز العالم العربي في المسرحية وزواجه من »نورا« أبنة ملك هذه المملكة.(.

)في الحقيقة تعامل المخرج/ كرم مطاوع مع نص مسرحية »إيزيس« لكبير مسرحيينا العرب/ توفيق 
الحكيم باحترام ندر أن تعامل به مع نص آخر، ولم يحذف منه شيئا يذكر، ولكن خالفنا هذه المرة 
سيكون حول اإلضافات االستعراضية واالبتكارات اإلخراجية التي أثقل بها العرض ... فالجمع بين 
النص الدرامي كامال وهذا الحشد من األغنيات والرقصات قد ترتب عليه خفت الدراما ... وفي النهاية 
البد أن أقرر أنني بالرغم من كل مالحظاتي واختالفاتي مع تصور المخرج للمسرحية فإني ال يمكن 
أن أنكر أننا أمام عمل مسرحي جاد ومحترم وممتع، تتطلب من كل العاملين فيه جهودا شاقة طويلة 
ال يمكن االستهانة بها، وتبقى مع ذلك همسة أحب أن أسر بها في أذن الصديق/ كرم، وهي أننا 
جميعا نقدر مواهبه وإمكاناته الفنية النادرة ومن ثم فهو ليس بحاجة إلى بذل كل هذا الجهد الخارق 

في كل عمل يؤديه لكي يثبتها من جديد.(.

د.نهاد صليحة: »أمسيات مسرحية«، الهيئة المصرية العامة للكتاب )1987(

فؤاد دوارة: مجلة »الكواكب« )1986/1/14(

»عودة األرض«

)ورغم افتقاد العرض للربط الفني المتقن بين لوحاته ووقائعه فقد تخلله لمحات إبداعية للمخرج الكبير/ 
كرم مطاوع، الذي تتجلى خبراته وبراعته في خلق التكوينات والتشكيالت ذات الطابع الجمالي من 
الفنية، ولم يجنح  خالل حركة الممثل والمغني الفردية والجماعية، وفي التوظيف المتقن لإلضاءة 
اآلداء التمثيلي إلى المبالغة سوى في المشهد األخير الخطابي بطبيعته، بينما كانت أوراق الصحف 
المدالة من أعلى السوفيتا تكاد تحجب البشر الذي فوق المنصة المسرحية، كانت تعبيرا عن حجب 

الحقيقة وزيف الكلمة وتضليلها، بل وعدم جدواها في زمان يتطلب الفعل قبل القول.(. 

نبيل بدران: مجلة »آخر ساعة« )1989/10/11(



79 - 78

»أنشودة الدم«

)نجح كرم مطاوع في التوغل إلى ما بين السطور والتعمق في فهم الشخصيات، فاستطاع أن يجد 
المعادل الدرامي والتشكيلي، فلم يتعامل مع شخصيتين فقط  )الغريب/ يحيى الفخراني وحارس 
القبور/ عبد الرحمن أبو زهرة( بل أصبح الصراع أيضا مجسدا ومؤكدا بين »شواهد القبور« التي 
تمأل المكان وبين »المدفع الرشاش« في حقيبة الجيتار، فشواهد القبور تتحرك وتشعر وترفض 
وتخاف وتؤيد، وكل ذلك في تشكيالت جميلة معبرة، وحقيبة الجيتار ترقص أوال ثم يخرج منها 

المدفع ويتحرك ليقتلهم ثانية، يقتل تلك الشواهد الممثلة للشهداء. 
لقد تحول العرض والصراع الفكري إلى ديناميكية حركية ولوحة تشكيلية رائعة، وذلك باستخدام 
اإلضاءة المعبرة عن المواقف المختلفة، فكان اختالف ألوان اإلضاءة )األزرق واألحمر( على 
شواهد القبور المتحركة ذا تعبير جمالي بليغ عن حال هؤالء الشهداء الذين مازالوا يعانون في 
رقدتهم .. لقد نجحت اإلضاءة في خلق سمك جداري للشواهد البيضاء، وتأكيد الفرق بين اللونين 
السفلية واإلضاءة  الديكور، وقد ساعدت اإلضاءة  ألوان  الغالبان على  األبيض واألسود، وهما 
التي توظف دائما بتميز في عروض كرم مطاوع - على تجسيد حركة  الجانبية والعكسية - 

التشكيالت الجماعية لشباب العمل المسرحي.(.

)هذا العرض قدم لنا المسرحية المكثفة المتماسكة في أقل من ساعة زمنية .. وقدم لنا اآلداء 
الدرامي بصورة جيدة ومكثفة بين اثنين من كبار نجوم المسرح هما: عبد الرحمن أبو زهرة ويحيى 
الفخراني ... كما قدم لنا الديكور المسرحي الجيد والجديد تصميم/ صالح حافظ والذي يقول مع 
الكلمة، ربما أضاف ما تقوله هذه الكلمة مع متعة بصرية جميلة يزيد من تأثيرها وجمالها اإلضاءة 

المعدة بمنتهى الدقة. 
العرض عن نص د.مصطفى محمود وفيه يدعو المثقفين إلى موقف تجاه الحرب وكل أنواعها، 
أما اإلخراج فقام به الفنان/ كرم مطاوع ليقدم لنا هذا العرض الذي أمتعنا حقيقة، أمتع الذهن 

والوجدان بتضمنه للمتعة البصرية. 

د.عمرو دوارة: مجلة »المسرح« )أكتوبر 1991(

آمال بكير: جريدة »األهرام« )1991/10/27(



»جاسوس في 
قصر السلطان«

)إن مخرجنا القدير/ كرم مطاوع الذي كان له سبق توظيف تزاوج الفنون وتكاملها مع المسرح كان 
المشاهد  إلى  الطرق  بأيسر  أفكاره  يساعده على وصول  الذي  الجديد  يبحث عن  أن  المنطقي  من 
ويحقق له المتعة، فهذا هو هدفه الذي يسعى إليه ويشقيه دائما ويضطره للسفر إلى جميع دول العالم 
ليشاهد ويناقش ويدرس ويستفيد، ولذا فهو دائما ما يقدم على تقديم الجديد الذي يؤكد موهبته، وهو 
في هذا العرض يقدم الحركة الرأسية على خشبة المسرح بشكل مختلف تماما. لقد تعودنا من قبل 
أن الحركة األفقية على مستوى واحد هي األساس في تصميم الحركة المسرحية، وإذا أضطر بعض 
المخرجين إلى استخدام البعد الرأسي يكون ذلك باستخدام بعض المستويات والساللم والتي بالشك 
المسرحي  الفراغ  بعدا جديدا في  العرض استطاع أن يضيف  المسرح، ولكن مبدعنا في هذا  تثقل 
باستخدامه للمعلقات، أي قام بتصميم الحركة المسرحية اعتمادا على جلوس بعض الممثلين على 
مقاعد أشبه بالمراجيح )مرتبطة بحبال تتحرك على بكر بالشواية( ويتم تحريك تلك المقاعد إلى أعلى 
أو أسفل طبقا للوضع االجتماعي أو الوظيفة لكل شخصية منهم، وأيضا طبقا لطبيعة الصراع فيما 
بينهم والغلبة لمن فيهم، وحتى تتواءم تلك الحركات مع باقي المشاهد فقد استخدم الحركة األرضية 
أيضا بمستويات مختلفة، ومن بينها الحركة نصف أرضية حيث جعل بعض الممثلين يتحركون على 
ركبهم أحيانا، لتصبح هناك مستويات رأسية مختلفة بين من يدلى من السقف وبين من يقف وبين 
من يتحرك على ركبتيه طبقا للضروريات الدرامية بكل مشهد، وأيضا طبقا لعالقة كل شخصية درامية 

بباقي الشخصيات، وهو بال شك منهج جديد كل الجدة لم يستخدم من قبل.(. 

رهن  الكتابة  من  نوع  وهو  رصين،  عربي  لغوي  برصيد  على صغره  مثقل  الدم«  »أنشودة  )نص 
بمخرج مبدع يفجر طاقاته التشكيلية الكامنة على المسرح، وقد أدرك »كرم مطاوع« هذا بحساسية 
وعمق، فأشبع العرض بروح المكان الفعلية والرمزية، واستبطن المفارقات الغائرة في النص، والتي 
لوالها لتحول إلى »كليشيه« باهت عن موقفي كل من القائد العسكري »الدكتاتور« والجندي الصغر 
المحارب ... في بضع دقائق هي افتتاحية العرض ينقل المكان والجو داللتهما الرمزية ومكانة كل من 
الشخصيتين في عالقتها باألخرى، وباستخدام رشيق لعناصر اإلضاءة والديكور والحركة المسرحية 

والموسيقى والمؤثر الصوتي، وهو إيجاز صوتي وبصري بليغ.(.

د.عمرو دوارة: مجلة »المسرح« )مايو 1992(

مايسة زكي: جريدة »المسرح«، العدد 36  )نوفمبر 1991(
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)الدور الذي قام به »كرم مطاوع« في تناول هذا النص ال يقل أهمية بالطبع عن مؤلفه، بل 
قد أضاف إليه بعض األغنيات التي أعطته لمسة ملحمية شعبية فأثرته، كما حذف منه بعض 
بوحدة  اإليحاء  في  البارع  إخراجه  بأسلوب  الفضل  له  كان  كما  تماسكا،  أكثر  فصار  األشياء 
المكان - استكماال للوحدات األرسطية الثالث - من خالل رؤية حديثة مبتكرة لخدمة المفهوم 
األسلوب  دمج  على  قدرته  عن  فضال  وذلك  والحركة،  والمالبس  الديكور  خالل  من  الدرامي 
الكالسيكي بباقي األساليب الحديثة، فخلق منها جميعا وحدة درامية متكاملة، مشكلة في النهاية 
هارمونية العمل، كان يصعب تحقيقها لوال أسلوبه في اإلخراج الذي اعتمد على الجو الفانتازي 
والكاريكاتيري، الذي كان يقربنا من الجو األسطوري الساخر الذي احتوى بداخله بعض عناصر 
في النص كان يصعب تقبلها بدون ذلك األسلوب. فقد كان الهدف من تجاور األسلوبين تعميق 
التنافر والهوة بين مستوى العرض ومستوى الحكام، الذي عبر عنه باألسلوب األول، ومستوى 

أفراد الشعب الذي عبر عنه باألسلوب الثاني.(.  

د.نادية البنهاوي: مجلة »المسرح« )فبراير: أبريل 1992(

»ديوان البقر«

)إن هذا العرض دعوة لتغيير الواقع وتفكيك الفكر السائد، حملتها رؤية علمية درامية ثرية للمخرج/ 
كرم مطاوع، كشف بها تناقضات واقعنا الحادة ليصل بالمتلقي إلى تلك الزاوية الحرجة التي يتم 
فيها التمرد على ما هو قائم لتجاوزه وتغييره ... كان التصميم الحركي ثري الداللة، له أبعاده 
الجمالية والعلمية التي عمقت دراما وأيديولوجيا العرض ... وكان الديكور شديد البساطة عميق 
األثر والداللة، فجر بذهن المتلقي كثيرا من العالقات والتناقضات التي عمقت مفهوم العرض.(. 

)أكد المخرج/ كرم مطاوع هذا البعد الفانتازي وأخذ المسرحية لعالم خيالي عبر طبيعة اختياره 
للمالبس التي ال تنتمي إلى طراز معين وعبر أغطية الرأس ذات الجدائل المرسلة التي توحي 
بعالم بدائي ... جاءت الحركة المسرحية لممثلي العرض باالعتماد على الخطوط المبررة المحملة 
بالمعنى، واعتمد المخرج على صياغته المبسطة للحركة في مشهد تجميع الناس بالصفارة وتفريقهم 
بالعصا، فجاء لصالح السهولة والبساطة وتأكيد المعني بعيدا عن إدعاء الغرابة غير الفنية.(.   

د.وفاء كمالو: مجلة »المسرح« )مارس 1995(

د.حسام عطا: مجلة »المسرح« )مارس 1995(
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تتالحق الذكريات والمواقف حينما أحاول الكتابة عن هذا المبدع الكبير فال أملك قدرة القبض على 
جميع التفاصيل لتسجيلها، وكيف أستطيع ذلك والذاكرة تتضمن تفاصيل أحداث وذكريات أكثر 
من ثلث قرن تقريبا، عرفته فيها عن قرب وتتلمذت في مدرسته، وقضيت ما يقرب من نصفها 
مساعدا أول له في جميع عروضه المسرحية )وبالتحديد خالل الفترة من 1984 إلى تاريخ رحيله 
عام 1996(، وشاركته خاللها في العديد من انجازاته المهمة ونجاحاته المتتالية، وكذلك في نيل 
شرف تمثيل مصر بالمهرجانات الدولية والمحلية، كما شاركني وقام بدعمي هو أيضا في بعض 
نجاحاتي ولعل أهمها قبوله رئاسة مجلس إدارة »الجمعية المصرية لهواة المسرح« التي شرفت 
بتأسيسها وانتخابي أول رئيس لمجلس إدارتها، وكذلك مشاركته في لجنة مناقشة رسالتي للحصول 

على درجة الماجستير.  
لقد سبق لي تناول بعض أعمال هذا المبدع الكبير بالنقد والتحليل، وكذلك تسجيل بعض آرائه 
التي  التليفزيونية  وأفكاره المسرحية، كما كان لي شرف استضافته في أكثر من حلقة بالبرامج 
كنت أقوم بإعدادها )»أرشيف المسرح«، »عيون المسرح«( وذلك بهدف تحقيق وتعظيم االستفادة 
المرجوة من مسيرته اإلبداعية وخبراته النادرة. حقا إن ذكريات كثيرة وغالية تتدافع سريعا إلى 

ذهني وال أملك إال تسجيل بعضها كشاهد معاصر على موهبته الفذة وانجازاته المتميزة.

ال أتذكر بدقة متى كانت تحديدا المرة األولى التي شاهدت فيها الفنان الكبير/ كرم مطاوع عن 
أذكر  ولكنني  لوالدي،  بحكم صداقته  األسرتين  بين  متبادلة  العائلية  الزيارات  كانت  فقد  قرب، 
»ليلة مصرع  وهو عرض  القومي«  »المسرح  بفرقة  له  شاهدته  مسرحي  أول عرض  بالتحديد 
تقديمها كل من سناء جميل ومحمود ياسين  جيفارا« رائعة ميخائيل رومان، والتي شاركه في 
وعبد الرحمن أبو زهرة، كان ذلك عام 1969، يومها كانت بداية تمردي وذهابي ألول مرة إلى 
المسرح بمفردي لمشاهدة ذلك العرض المدهش أكثر من مرة، بل وبدأت البحث عن رحلة هذا 
المخرج العبقري للتعرف على إبداعاته السابقة ومعرفة سيرته الشخصية، ثم بدأت أحالمي تكبر 
خالل السنوات التالية حينما عشقت اللعبة المسرحية واتخذته قدوة لي في ممارسة اإلخراج، وكم 
تمنيت آنذاك الحصول على فرصة للعمل معه، ألسير على نهجه وأتعلم منه وأنهل من خبراته، 
ولم أكن أعلم ساعتها أن الطريق طويل وشاق حقا، وأن القدر سيكون كريما معي ويتيح لي تلك 

الفرصة وأكثر.
كانت »ليلة مصرع جيفارا« وكمعظم مسرحياته عالمة بارزة في مسرحنا المصري، وانبهرت بها 

وربما كانت السبب الرئيسي النجذابي إلى عالم اإلخراج.

»جيفارا« وما قبل البداية:



كانت رائعته »إيزيس« بمثابة المعهد الفني العالي الذي تخرجت فيه، وذلك بالرغم من أنني قد سبق 
الدولة، ولكن مسرحية »إيزيس« كانت بحق مدرسة  قبلها إخراج بعض المسرحيات بمسارح  لي 
مسرحية بالنسبة لي حينما أتيح لي فرصة العمل بها كمخرج منفذ للعرض )أو مساعد أول للفنان/ 
كرم مطاوع(، فاستطعت من خاللها أن أثق في امكانياتي وقدرتي على تحمل مسئولية المحافظة 
على إبداع هذا المخرج الكبير وتحقيق رؤيته الفنية كاملة. استمرت بروفات المسرحية حوالي ثالث 
سنوات انتقلت البروفات فيها من مسرح آلخر )القومي – السالم – البالون - الجمهورية( نظرا لعدم 
استكمال إنشاءات وتجهيزات المسرح القومي، ووجود صراع كبير حول من يفتتح المسرح القومي 
بعد تجديده؟، حتى تم افتتاحه أخيرا بمسرحية »إيزيس« بإحتفال ضخم حضره رئيس الجمهورية 
األسبق/ محمد حسني مبارك، والكاتب الكبير/ توفيق الحكيم، وعدد كبير من النقاد والفنانين وكبار 
المسئولين. وأثارت المسرحية حينها العديد من القضايا لعل من أهمها الرؤية اإلخراجية الجديدة 
للعرض، والتي أكد بها المبدع/ كرم مطاوع المقولة الشهيرة للمؤرخ الكبير/ جمال حمدان: »إن 

مصر فرعونية الجد، عربية األب«.
كانت مسرحية »إيزيس« مثاال عمليا على اإلرادة والعزيمة واإلصرار، فقد شاهدت وعايشت بنفسي 
كيف يمكن أن تستمر البروفات ألكثر من خمس عشرة ساعة يوميا بين أستديو 46 باإلذاعة إلتمام 
آالم  الكبير  المخرج  يغالب  المسرح، وشاهدت عن قرب كيف  وبين خشبة  الصوتية  التسجيالت 
نزلة البرد الحادة ليستمر يوميا في متابعة البروفات حتى الساعات األولى من صباح اليوم التالي، 
وشاركناه جميعا في التوقيع على التبرع بجزء كبير من أجورنا لصالح سداد ديون »مصر« بعدما 
اتخذناه قدوة حينما وقع أمامنا بالتبرع بأجره كامال، حقا لم يتحمل ذلك بعض الزمالء من مساعدي 
اإلخراج أو الممثلين فاعتذروا عن العمل، ولكن ما أجمل اإلحساس بالنجاح بعد هذا الجهد الشاق.

القدير/ كرم مطاوع عمال مسرحيا إال وكان حريصا على  الفنان  منذ مسرحية »إيزيس« لم يبدأ 
الفنية  تحقيق جميع تصوراته  إلتزامي وقدراتي على  تأكد من  بعدما  منفذ  مشاركتي معه كمخرج 
ورؤاه اإلخراجية بكل الدقة واألمانة، فشاركته كمخرج منفذ في عروض »عودة األرض«، »ليلة 
حب عصرية«، »أنشودة الدم«، »جاسوس في قصر السلطان«، »ديوان البقر«،  وذلك بخالف 
»ليلة  أوبريت  األول هو  الوجود،  إلى  منهما  اثنان  يخرج  لم  في ثالث عروض  أيضا  مشاركتي 
من ألف ليلة وليلة« التي أجرينا عليها البروفات بدار األوبرا المصرية لما يقرب من عام كامل 
تقريبا وبإخراج جديد  أعوام  بعد سبعة  إال  النور  إلى  لم يخرج  )1989/1988(، ولكنها لألسف 
للصديق/ محسن حلمي، والعرض الثاني هو أوبريت صوتي عن »بانوراما أكتوبر« من إنتاج وزارة 
الثقافة عام 1989، ومن تأليف/ عبد الرحمن األبنودي وألحان/ جمال سالمة وبطولة نخبة كبيرة 

»إيزيس« عالمة فارقة: 
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من النجوم من بينهم أمينة رزق وسهير المرشدي وعبد الرحمن أبو زهرة، ولكن لألسف تم اختيار 
عرض آخر ليصاحب عرض »بانوراما حرب أكتوبر«، وهو العرض الذي قامت بانتاجه وزارة 

اإلعالم باالشتراك مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

النور ولكن لم يحسب لي مشاركتي فيه هو عرض »727«،  الثالث الذي خرج إلى  العرض 
لم  بالفعل  ولكنني  النهائية،  البروفات  حتى  فقط  شاركته  قد  أنني  أسجل  أن  الحقيقة  وتقتضي 
أستطع االستمرار بالعمل، وبكل الموضوعية أقرر أنها كانت تجربة مريرة جدا بالنسبة له ولي 
على السواء، وذلك برغم مرور الشهور األولى من التجهيزات والبروفات بسالسة وصفاء، وهي 
والموسيقار/  األغاني  كتابة  من  جاهين  بهاء  الشاعر/  انتهاء  خاللها  تابعت  التي  الفترة  تلك 
مودي اإلمام من األلحان والتسجيالت، والفنان/ محمود مبروك من تصميم الديكورات والمالبس 
األدوار  ترشيح  في  المساهمة  وكذلك  المحددة،  بالمواعيد  التنفيذ  تفاصيل  كل  انتهاء  ومتابعة 
الثانوية والمجاميع، ولكن لألسف انقلب الحال أثناء األسابيع األخيرة، تلك التي تخللها كثير من 
المشاحنات والخالفات المحورية والتي أجبرت األستاذ/ كرم على االنسحاب أكثر من مرة كنتيجة 
لمحاوالت تدخل كل من المنتج والنجم في الرؤية اإلخراجية، ومحاولة إجراء بعض التعديالت 
سواء باإلضافة أو الحذف!! ، لقد اختلفت لألسف األهداف والرؤى ففي حين أراد المخرج تضمين 
النص لبعض األفكار التقدمية والثورية وتوضيح وتأكيد الخطاب الدرامي بزيادة مساحات بعض 
األدوار الثانوية حرص النجم على زيادة مساحات الضحك والقفشات واإلفيهات اللفظية، وكذلك 
على زيادة مساحة دوره فقط مع تقليص مساحات األدوار األخرى، وبالطبع انحاز المنتج للنجم 
كالعادة خاصة وأن كل اهتمامه وحرصه كان موجها فقط لضرورة االلتزام بموعد االفتتاح وعدم 
التأجيل للحاق ببداية الموسم المسرحي، وتكررت المشاحنات وتفاقمت الخالفات والتي أدت إلى 
انسحاب بعض النجوم وفي مقدمتهم النجمة/ إسعاد يونس من البطولة - بعد كتابة األفيشات - 

وترشيح الفنانة/ هالة صدقي ألداء دورها!! 

تحمل الفنان القدير/ كرم مطاوع بخبراته الفنية الكبيرة مسئولة إفتتاح بعض دور العرض الجديدة، 
 ،1985 عام  العرب«  »المقاولين  شركة  من  تجديده  بعد  القومي«  »المسرح  استالم  فبخالف 
وألول   - وتشغيل  تركيب  وأيضا  واإلضاءة،  الصوتيات  أجهزة  جميع  تركيب  على  واإلشراف 
مرة بمسارح مصر - أجهزة الحاسبات اآللية )الكمبيوتر( بكابينة اإلضاءة، والتي تحملت مع 

عرض »727« والعمل بالقطاع الخاص:

افتتاح دور العرض وتجهيزها: 



المهندس/ عبد المنعم كرار مسئولية تشغيلها في أول عروض المسرح بعد تجديده )إيزيس(، تم تكليف 
الفنان/ كرم مطاوع بافتتاح بعض دور العرض الجديدة ولعل من أهمها »دار األوبرا المصرية«.  

كان لي شرف مشاركته في افتتاح بعض المسارح الجديدة ومن بينها »دار األوبرا المصرية«، التي 
أشرف على استالمها من الوفد الياباني كما أشرف على حفل افتتاحها عام 1988، والذي تضمن 
فقرتين أساسيتين هما نشيد الجهاد لموسيقار األجيال/ محمد عبد الوهاب توزيع وقيادة أوركسترا/ 
االفتتاح  حفل  نجح  المشاركة  األعداد  ضخامة  وبرغم  )كابوكي(،  تقليدي  ياباني  وعرض  ناجي، 
بمعاونة خمسة مساعدين فقط من الفنانين المتطوعين بأجورهم من أعضاء »الجمعية المصرية لهواة 

المسرح« )عصام عبد هللا/ محمد السيد/ صالح أمين/ محمد عزت(.
كذلك كان لي شرف مشاركته افتتاح مسرح »قاعة المؤتمرات« عام 1989، واستالمه مع وزارة الدفاع 
من الخبراء الكوريين، وتقديم أوبريت »عودة األرض« يوم الخامس من أكتوبر بحضور السيد/ حسني 
مبارك رئيس الجمهورية األسبق، وهو األوبريت الذي يتناول تاريخ »مصر: من عصر الفراعنة حتى 
العصر الحديث، وشارك فيه بخالف النجوم )سهير المرشدي/ فاروق الفيشاوي/ علي الحجار/ عبد 
بينهم:  )من  المسرحيين  كبير من شباب  نيفين علوبة( عدد  العينين/  أبو  التطاوي/ محمد  الحفيظ 
شريف صبري/ أشرف طلبة/ أشرف فاروق( وعدد ال يقل عن مئة وخمسين راق وراقصة باليه وفنون 

شعبية ومئتي ممثل مساعد وكمبارس.
وتضم قائمة المسارح التي قام بإفتتاحها أيضا الفنان/ كرم مطاوع »مسرح قصر عابدين« عام 1990 
)بمناسبة زيارة خادم الحرمين/ الملك فهد بن عبد العزيز(، حيث قام باإلشراف على تجديد وتجميل 
المسرح وتجهيزه بالتقنيات الفنية الالزمة، وأيضا اإلشراف على برنامج االحتفال الذي تضمن فقرات 
نادية مصطفى، محمد  الحلو،  للمطربين: محمد  أغنيات  الشعبية« ومجموعة  للفنون  لفرقة »رضا 

ثروت وآخرين. 
تميز الفنان/ كرم مطاوع بخبرته الكبيرة في إدارة األعمال واإلشراف على إنجاز المهام ومهارته في 
كان  ولذلك  الصوتيات،  اإلضاءة وضبط  أجهزة  توزيع  الفراغ، وكذلك  في  والديكورات  الكتل  توزيع 
لي شرف االستفادة من خبراته ومساعدته في افتتاح عدد من المسارح، باإلضافة إلى معاونته في  
تدريب طلبة السنوات النهائية بالمعهد العالي للفنون المسرحية والمساهمة في اإلشراف الفني على 
مشروعات التخرج )خاصة دفعات 1992، 1993(، وأيضا تنفيذ عدد من األمسيات الشعرية خالل 
شهر رمضان أو في إطار التعاون مع جامعة القاهرة، تلك األمسيات التي شارك بها نخبة من كبار 
المسرحيين )في مقدمتهم: أمينة رزق/ عبد الرحمن أبو زهرة/ سهير المرشدي/ أشرف عبد الغفور/ 

عبد الحفيظ التطاوي/ سمير حسني/ فاروق نجيب(.
للسينما  »األول  للمهرجان  والتجهيز  اإلعداد  أيضا  بمشاركته  شرفت  التي  األعمال  قائمة  وتضم 
التسجيلية« بمحافظة اإلسماعيلية عام 1989، ذلك المهرجان الذي ولد عمالقا ليس فقط لمشاركة 
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كبار النجوم وفي مقدمتهم فريد شوقي وعادل إمام ولكن أيضا لتقديم عروضه وألول مرة باألماكن 
المفتوحة للجماهير مجانا بالمقاهي والنوادي والميادين. 

وبخالف كل الخبرات السابقة التي أدين للفنان القدير/ كرم مطاوع باكتسابها كانت هناك خبرات 
أخرى مهمة جدا اكتسبتها من خالل مصاحبته ببعض المهرجانات الدولية، وهي خبرة عملية - ال 
تسجل بالمذكرات وال المراجع - وأقصد بها كيفية اإلعداد وإجراء التجهيزات الفنية الالزمة لتقديم 
العروض على مسارح مختلفة خالل ساعات محدودة. وقد تضمنت جوالتنا الفنية معا زيارات 
لكل من الدول الشقيقة: الكويت والعراق وليبيا والجزائر والمغرب، عرضنا خاللها »أنشودة الدم«، 
و«ديوان البقر«، واحتفلنا بتتويجه في قرطاج )عام 1991( وإصدار الكتيب التذكاري »بورتريه 
كرم مطاوع« الذي كان لي شرف المساهمة في إعداده، ولمست عن قرب مكانته الفنية السامية 

والرفيعة وسط كبار المسرحيين العرب من مختلف األقطار العربية.  
حقيقة أن المواقف اإليجابية لفارس المسرح/ كرم مطاوع كثيرة ورائعة ولكنني أود اإلشارة إلى 
نقطة هامة وهي إيمانه الكبير بفكرة ضرورة تواصل األجيال وتبادل الخبرات، وفي هذا الصدد 
البد أن أسجل له قبوله تحمل مسئولية رئاسة مجلس إدارة »الجمعية المصرية لهواة المسرح« لمدة 
ثالث سنوات إعتمادا على روح التطوع دون أي مقابل، وذلك باإلضافة إلى تضحياته - التي 
لمستها عن قرب - في سبيل إنجاح أنشطة وفعالياته الجمعية وفي مقدمتها المهرجانات السنوية، 
وحرصه على رعايته المواهب الشابة وصقلها بأسلوب علمي، ومدى رحابة صدره في االستماع 
لكل من  النادرة  كتبه  بإهداء مجموعة من  النبيلة  مبادرته  وأيضا  توجيههم،  وقدرته على  إليهم 
يتوسم فيه الرغبة الحقيقة للقراءة وتطوير معارفه، وبخالف كل ما سبق يقوم أيضا بإختيار بعض 
العناصر المتميزة ويمنحها فرصة العمل في عروضه، وقد حدث ذلك بالفعل بعروضه األخيرة 
)أنشودة الدم/ جاسوس في قصر السطان/ ديوان البقر(. ومما سبق يتضح ويتأكد أن سلوكياته 
الشخصية تكاد تتطابق تماما مع صفات العلماء الحقيقيين بتواضعهم ودماثة خلقهم وإصرارهم 

علي العطاء دون انتظار للمقابل.
ويطيب لي أن أسجل بعض المعلومات والحقائق - والتي تؤكدها بعض المواقف التي أتيح لي 
فرصة معايشتها من خالل اقترابي الشديد من عالم هذا الفنان القدير - وهي معلومات وحقائق 
يتفق فيها معي كل من اقترب من عالمه بصدق، حتى ولو كانت تختلف تماما عن تلك الصورة 
الفنان الذي يصفه  المعروفة عنه والتي اشتهر بها، ولعل من أبرز تلك الحقائق هي أن هذا 
البعض بالقوة والغرور هو في حقيقته طفل كبير يحمل بداخله مشاعر انسانية مرهفة جدا، وأنه 
يتخذ من هذا الغالف الخارجي مجرد صدفة قوية تحميه من اعتداءات ومطامع اآلخرين، وهو 
بالفعل إن كان شديد الثقة في نفسه ويعتز جدا بكبريائه ويحافظ عليه فإنه في ذات الوقت ليس 

مغرورا كما قد يتصور البعض بل متواضعا جدا وفي قمة التواضع. 



أنه حقا فنان بمعنى الكلمة يبذل كل جهده من أجل إسعاد اآلخرين، ويكفي أن أذكر أنه قد ظل 
لمدة ثالث سنوات كاملة وهو يتكتم حقيقة مرضه األخير، يقوم بمراسلة أكبر األطباء والمستشفيات 
بالواليات المتحدة، ويتعرف منهم على كل ما هو جديد من العقاقير وسبل العالج. ثالث سنوات وهو 
يحرص على مقاومة المرض اللعين بالصبر والعمل، ويخفي حقيقة مرضه عن أقرب الناس إليه حتى 
ال يؤلمهم. لن يصدق البعض أنه قد خالف في أحيان كثيرة تعليمات األطباء بضرورة الراحة عشقا 
في العمل واإلبداع. كان يعتقد وبشدة أن العمل فقط هو ما يسعده ويساعده على تحمل اآلالم، وأن 
أعماله فقط هي التي ستبقى وتجدد ذكراه، لذلك كان كثيرا ما يضطر إلى تعاطي حقنتين في نفس 
الوقت، أحدهما عقار مسكن لتسكين اآلالم الشديدة واألخرى عقار منشط لمنحه القدرة على العمل 
والسهر!!، حقا كم عانى في أيامه األخيرة ليس من المرض فقط بل من غدر األصدقاء وبعض 
المقربين له جدا ومن متاجرة البعض بإدعاء رعايته ومساندته، ولكنني أقرر أنه ظل - والحمد هلل - 

حتى النفس األخير قويا شامخا محتفظا بكبريائه، ليحقق مقولة » أن األشجار تموت واقفة«. 
كانت جميع ذكرياتي السابقة مع هذا المبدع الكبير مجرد لمحات صغيرة من ذكريات كثيرة أعتز بها، 
كان لي فيها نعم المعلم واألب واألخ األكبر، ذكريات ترتبط بمسيرتي الفنية وبتوجيهاته وتشجيعه لي، 
وكذلك في إتاحته الفرصة لي للقاء كبار المبدعين بمنزله سواء أثناء اإلعداد ألعمال جديدة أو خالل 
بعض الجلسات األدبية والفنية، وأيضا حضور بعض اللقاءات مع كبار المسئولين عن الثقافة والدولة 
إلنهاء بعض اإلجراءات، أو أثناء انعقاد بعض المهرجانات والمؤتمرات العربية والدولية. حقا ذكريات 

ال تنسى أتمنى أن أستطيع تسجيلها يوما ألنها ترتبط بوقائع مسرحية قد تفيد الكثير من الباحثين.
والجدير بالذكر أن الطريق لم يكن كله ممهدا أمام هذا الفنان القدير كما قد يتصور البعض، ولكنه 
النجاح ووضع بصمة مميزة له، وذلك بالسير في طريق  استطاع دائما تخطي الصعاب وتحقيق 
حياته مسلحا باإليمان باهلل وبموهبته التي منحها إياها، فسار في طريقه بحماسة الشباب وحنكة وخبرة 
أهل العلم من المؤمنين برسالتهم، ودورهم التنويري في حياة أمتهم، وإذا كان يحسب لهذا المثقف 
الحقيقي تواضعه الشديد واعتزازه بانتمائه للطبقات المتوسطة فإنه يحسب له أيضا اعترافه بالجميل 
وفضل اآلخرين، وكثيرا  ما يذكر بكل العرفان بالجميل دور أسرته في توفير المناخ المناسب لتفوقه 
ودور أساتذته في رعاية موهبته، كما يذكر فضل ثورة يوليو 1952 بقيادة الزعيم الراحل/ جمال عبد 
الناصر، ومحاوالتها المستمرة لتحقيق العدالة االجتماعية، فهي التي منحته فرصة الدراسة والحصول 

على أعلى الشهادات من أوروبا. 
ومما سبق يتضح جليا أن المسيرة الشخصية والفنية للفنان/ كرم مطاوع تعد نموذجا رائعا للرجل 
المصري العصامي المحب لبلده والمهوم بقضاياه، خاصة وقد وعي لدوره التنويري اإليجابي مبكرا، 
فآمن بضرورة مشاركته الفعالة لإلرتقاء بمستوى المهنة ونشر قيم الخير والحق والجمال، والسعى 
لتنمية وصقل المواهب باألجيال التالية، كما دفعه وعيه بدوره التاريخي إلى المشاركة بتمثيل بالده 
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  )شيء ما جذبني إليه غير حماسه المعتاد، وثوقه من نفسه ودماثة خلقه، وأيضا أنه كان 
من القالئل الذين أدركوا عمق التطور الذي حدث في المسرح حينما انشئت له مؤسسة خاصة، 
فهم »كرم« هذا بوضوح وعمل بوحي من هذا الفهم ... إننا قد حيينا في »كرم مطاوع« دائما 
وقوفه الصلب مع المسرح ذي الرسالة الذي يعتمد قضايا الناس ومشاكلهم السياسية واالجتماعية 
والعاطفية، وإلحاحه القوي على أن فن المسرح قادر على تغيير المجتمع وإضاءة أرواح الناس 
في نفس الوقت الذي يقدم لهم فيه المتعة والفرجة. إن »كرم مطاوع« فنان ذو رأي وهذا دائما ما 
يميز الفنان الكبير من غيره من الفنانين، فنان الرأي فاعل ومؤثر، والفنان بال رأي أداة تستخدم 

لتحقيق األغراض.(.

د. على الراعي: بورتريه كرم مطاوع )1991(

التي يعشقها، فجاب العالم ممثال للمسرح المصري والمسرح العربي في المؤتمرات الدولية، فكان 
بحق خير سفير للعروبة ومسرحها.

هذا ويجب التنويه إلى أن تلك المكانة المتفردة في حياتنا المسرحية التي يتمتع بها الفنان/ كرم 
مطاوع هي نتيجة منطقية لتضافر مجموعة من العوامل الهامة التي تكاملت فيما بينها لتحقق له 
تلك المكانة، وهي تلك العوامل التي يمكن إجمالها في النقاط التالية: موهبته المؤكدة/ نجاحه في 
صقل موهبته بالدراسة/ شخصيته القوية والتي تتسم بتقديس العمل وقبول اإلصرار والتحديات/ 
رعاية الدولة للموهوبين ومنحه الفرصة الذهبية بإيفاده ببعثة دراسية إلى إيطاليا وحصوله على 
المبدعين  بداياته مع جيل من  المتراكمة/  الخبرات  االستفادة من  قدرته على  الشهادات/  أعلى 
المثاليين الذين يحترمون إبداعات األخرين ويتحلون بسعة الصدر واحترام االختالف ويتمسكون 
بشرف الخصومة، وهو الجيل الذي اتسم بوجود تنافس شريف بين مبدعيه ووجود حركة نقدية 

نشطة ومؤثرة نجحت في ترشيد وتصحيح المسارات الثقافية والفنية.
حقا أنه فنان قدير وقامة وقيمة فنية سامية، وال يمكن ألحد أن يختلف عن مكانته المسرحية 
الرفيعة، فهو إحد رجال المسرح المصري الذين استطاعوا المشاركة في إثراء مسيرته بموهبتهم 
من  لنخبة  شهادات  سبعة  أوثق  أن  لي  يطيب  الصدد  هذا  وفي  ودأبهم،  وخبراتهم  وثقافتهم 
المسرحيين الكبار تناولت مسيرته اإلبداعية، باإلضافة إلى رسالتين شخصية من أرملته القديرة/ 

سهير المرشدي وكذلك من ابنته النجمة/ حنان مطاوع.



)فى بعض العصور والفترات التاريخية يظهر مبدعون تتجاوز قيمتهم الفنية والفكرية سنوات   
حياتهم وحصيلة إنجازاتهم العملية مهما بلغت من رقى وجمال وابتكار، فتجدهم يفرضون أنفسهم كقيم 
أدبية ومثل عليا على وجدان معاصريهم واألجيال الالحقة من المبدعين فى الفكر أو الفن أو العلم، 
فيشكلون عنصرا هاما وفاعال ومستمرا فى بناء الوعى على مدى حقب طويلة ... و«كرم مطاوع« 
واحد من هؤالء الرجال المتميزين، وأحد قلة نادرة من المبدعين األصالء فى عالمنا العربى ومسرحه، 
فلقد ولد فينا من رحم فترة انتقالية تاريخية ثورية، وعى مسئوليتها باستنارة وتحملها بإيمان وجلد فجعل 
من مسرحه بوتقة انصهر فيها الفن والفكر فامتزجا فى وحدة من الجمال والمتعة واإللتزام، وجعل 
من فنه معبرا بين القديم والجديد فساهم فى تحرير المسرح من سطوة التقاليد وميراث التبعية للغرب 
وتسلط الماضى على الحاضر والنزعة السلفية، وذلك دون أن يفقد المسرح هويته العربية األصلية 
ودون أن يعزله عن التراث اإلنساني التقدمي قديما وحديثا، فقد جعل من ضميره مصفاة ال يعبر من 

خاللها إال كل ما هو أصيل ونبيل وبناء فى تراث الفكر والفن العربى والعالمي (.

د. نهاد صليحة: بورتريه كرم مطاوع )1991(

- )ال أعرف فى تاريخ مسرحنا الحديث كله مخرجا إستطاع أن يفرض نفسه على الحركة المسرحية 
ويحفر أسمه بين أعالمها بعرض مسرحى واحد كما فعل الفنان/ كرم مطاوع عام 1964 بإخراجه 
على  الجماهير  وإقبال  »الفرافير«  نجاح  أن  غير  إدريس..  يوسف  للراحل/  »الفرافير«  لمسرحية 
مشاهدتها لم يكن بسبب جودة نصها وإخراجها وتمثيلها وجدتها فحسب، وإنما يرجع فى جانب منه 
إلى الضجة النقدية التى آثارها، والخالف الذى نشب بين مؤلفها ومخرجها بسبب التعديالت التى 
أدخلها األخير عليها ...  ويبدو أن غيبته الطويلة عن المسرح المصري قد دفعته إلى حشد كل 
طاقاته في هذه المسرحية، حتى كاد العرض يتحول إلى مظاهرة إخراجية تهدف إلى إبهار المشاهد 
في  خاصة  بصفة  االحتشاد  هذا  ووضح  نهايتها،  حتى  بدايتها  منذ  المخرج  وجود  عن  اإلعالن 
رسم حركة الممثلين واستخدام اإلضاءة والمؤثرات الصوتية .. فمن أبرز خصائص أسلوب »كرم 
مطاوع« في اإلخراج اهتمامه الكبير بالجانب التشكيلي للعرض وبراعته الملفتة في استخدام اإلضاءة 
وتوظيفها في خدمة األداء التمثيلي، واستعانته بالموسيقى والغناء لتأكيد هذا األداء وتقويته .. وال 

نملك مع ذلك إال أن نسجل إعجابنا بالجهد الضخم الذي بذله في اإلخراج.(.

فؤاد دوارة: بورتريه كرم مطاوع )1991(
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د.محمد عناني: مجلة المسرح، العدد 97 )ديسمبر 1996(

أمير سالمة: مجلة المسرح، العدد 97 )ديسمبر 1996(

)كان »كرم مطاوع« رمزا لحلم المسرح المصري الذي ولد وترعرع في الستينيات،   
وكان يحاول شأن كل الحالمين العظماء بعثه في التسعينيات، ومن حسن حظي أن عملت 
معه عن كثب حيث شاركته مشاركة وثيقة في الدراسة التي سبقت إخراجه لعرض »روض 
قصر  في  »جاسوس  مسرحيتي  إخراج  أثناء  معه  سهرت  ولكم  سرحان،  لسمير  الفرج« 
الفنانون  الليل - حين يفرغ  التدريبات المسرحية بعد منتصف  السلطان«، إذ كان يجري 
أعضاء المسرح القومي المعينين فيه من انشغالتهم السينمائية والتلفزيونية - وكنت أعجب 
كيف يستطيع الفنان أن يعمل هذه الساعات الطويلة ليال ونهارا. ... وهو في كل عمل 
لم يكن يضع حسابا إال للفن الراقي، فن المسرح الذي يجمع بين الفنون جميعا معليا شأن 
بالمعنى  إلى أن يكون المسرح تجريبيا  التي ال غنى عنها للحركة، ويطمح دائما  الكلمة 

الحقيقي للكلمة، وكان آخر إبداعاته خير نموذج لذلك، وهو عرض »ديوان البقر«.(

)كانت سمة البساطة والشموخ وتوقد الذهن والحيوية والثقافة الواسعة والوعي العميق   
الذي يتسم بالشمول مع التركيز والدقة هي االنطباعات التي تركت بصماتها على ذاكرتي 
من لقائي القريب مع الفنان/ كرم مطاوع، بشخصيته التي بدت لي فذة وكأنني أواجه أحد 
صناع التاريخ، تاريخ أمة وحضارتها، وهي ذات االنطباعات التي كانت تبلغني وأنا ألتقي 
المسرحي  تاريخنا  في  الكبرى  العالمات  أحد  تمثل  التي  الفنية  أعماله  في  ذلك  قبل  معه 
ولتي تربى عليها جيلنا أكمله ... كان »كرم مطاوع« شديد اإلحساس واالعتزاز والثقة بفنه 
وموهبته وبالجهد الذي يبذله في عمله ... فنال وسام الدولة في اإلخراج المسرحي عام 
1967 وسلمه له الزعيم/ جمال عبد الناصر، ولكنه نال قبل وبعد ذلك وسام حب جمهور 

المسرح لفنه واحترامه وتقديره.( 



د.فوزي فهمي: »كرم مطاوع فارس المسرح »، أكاديمية الفنون )1997(.

د. صبرى عبد العزيز: »كرم مطاوع فارس المسرح »، أكاديمية الفنون )1997(. 

)أدهشنا الفارس الذي غادرنا حين ظل طوال حياته اإلبداعية يستجوب على نحو   
متصل الحركة المسرحية المصرية ليبدد األوهام، مشاركا في كل فرص اإلسهام، محفزا 
اإلبداع منذ عودته من بعثته حتى ساعة الوداع، التي غلفها الجالل استيعابا لنسق حياة 
رجل اضطلع بمسئولية اإلبداع، رافضا اإلذعان في بوتقة االجترار .. كان »كرم« دائما 
يراهن على اإلبداع، مدركا أن جهده يصب على أرضية الحياة العامة .. لقد امتلك »كرم 
مطاوع« طاقة التميز، وامتلك أيضا الوعي بذلك، لذا كانت مشاعره إنتاجا موثوقا، يتحرك 
عبر عناصر فن المسرح من الخط واللون والفراغ والعمق والنتوء واإلضاءة والحركة والنطق 
أنه عالم »كرم  المعطيات،  ويتجاوز كل  نعرفه،  ما  يتعدى كل  عالما  لنا  لتخلق  والنغمة 
مطاوع« الخاص. عاش كرم« بيننا بفنه، ولم يكن يستطيع أن يعيش دونه، وسيبقى وجوده 

دائما حاضرا متألقا متفوقا.(. 

- )كان الفنان/ كرم مطاوع يمتلك جمالية خاصة به، كما كان يتميز بالحس المرهف والثقافة 
الشاملة، وكان دائم السعي إلى ابتكار المعادل المرئي لمفردات لغة الكاتب، كما كان يهتم 
بأداء الممثل كمعادل مسرحى لكلمة المؤلف المنطوقة والمجسدة باإلشارة وبالحركة ... إن 
العالقة الجدلية بين األبيض واألسود والتجريد والرمز هى أسس تشكيل الفراغ المسرحى فى 
إبداعات »كرم مطاوع« والبد عند وضع أى لون داخل الفراغ المسرحى أن يكون هناك داللة 
درامية لذلك مع االهتمام بملمس الخامات، والتأكيد على وظيفة المالبس كشكل متحرك له 

داللته فى الفراغ.(. 
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رسالة من »إيزيس« الوفية لشريك عمرها

وإعجاب  ومنحك حب  اإلبداع  موهبة  وهبك اهلل  يا من  والعطاء،  واحلب  رمز احلكمة  يا  احملب  العاشق  »أوزوريس« 

الناس، أكتب إليك بعد عشرين عاما من رحيلك عنا جبسدك، ولكنك بالفعل مل تغب أبدا بروحك وال إبداعاتك عنا، 

فمازال تالميذك ومريدوك يسريون على دربك ويتخذونك قدوة مثالية هلم، وكيف ال يفعلون ذلك وأنت من أفنيت عمرك 

يف سبيل تعليمهم وتزويدهم بأحدث املعارف وتدريبهم على االتقان واإلجادة.

عالقيت معك كزوجة وشريكة عمر استمرت أكثر من اثنني وعشرين عاما، كنت أنا أهم جزء يف حياتك أو بدقة أكثر كل 

بتتويج  حياتك كما كنت أنت كل حياتي، ولكن عالقتنا الفنية كانت أطول وظلت أهم بكثري، وإذا كان اهلل قد من علينا 

عالقتنا الزوجية باألبنة املوهوبة اخللوقة جدا/ حنان كرم مطاوع فإنه قد من علينا أيضا بتتويج عالقتنا الفنية مبجموعة 

أعمال بديعة وخالدة ومازالت تعد من عيون املسرح املصري والعربي. لقد حفظت لنا ذاكرة املسرح عددا كبريا من العروض 

املهمة الرائعة، فمن ذا الذي يستطيع أن ينسى تلك األعمال العظيمة اليت أبدعت يف أخراجها وقمت أنا ببطولتها كبطلة 

متوجة بدءا مبسرحية: احلب يف حارتنا )1972(، ثم حدث يف أكتوبر عام 1973، ولتستمر بيننا مسرية اإلبداع بعد ذلك 

لنقدم: النسر األمحر )1975(، روض الفرج )1982(، إيزيس )1986(، عودة األرض، ليلة حب عصرية )1989(، وذلك 

كله باإلضافة إىل تألقنا يف التمثيل سويا ببطولة مسرحييت: جواز على ورقة طالق )من إخراج املبدع/ عبد الرحيم الزرقاني 

عام 1972(، والسؤال من إخراج القدير/ كمال يس 1973(.

»أوزوريس« يا رمز العطاء والنماء لتبق قرير العني فقد قدر اهلل يل أن أجنح يف استكمال رسالتنا، وإذا كنت قد سامهت يف 

جتميع أشالئك وحفظها بالذاكرة الفنية فقد جنحت أيضا يف محاية »حورس« أو قرة أعيننا »حنان« والوصول هبا إىل شط 

الروح  والود وحب  بكل مشاعر اإلحرتام  بالذاكرة حمتفظا  دائما  كزوجة صاحلة وجنمة متميزة، وثق أنك ستظل  اآلمان 

والقيمة.

شريكة العمر الوفية  )سهير المرشدي(
»إيزيس«



رسالة إلى أبي

أبي احلبيب الغايل الغائب احلاضر دائما، أكتب لك هذه الرسالة مبناسبة الذكرى العشرين لرحيلك، وإن كنت ال أحتاج ملناسبة كي أكتب 
لك ألنك معي يوميا ويف كل ساعة بل وكل حلظة، أشعر دائما بقربك وبدعواتك يل ورضائك عين وسعادتك مبا حققته حتى اآلن.

أبي احلبيب الغايل إليك وإىل والدتي العظيمة تعود كل النجاحات اليت حققتها، فبفضل كل منكما تذوقت الفنون وعرفت معنى الثقافة 
احلقيقة، وورثت احرتام الذات ومسئولية الكلمة وضرورة احملافظة على شرف املهنة، وكيفية توظيف الفن يف خدمة اجملتمع. كم كنت 
أمتنى أن تشهد بنفسك ما وصلت إليه وجناحاتي املتتالية وخاصة يف املسرح، وتسعد حبسن استقبال اجلمهور يل منذ بداية ظهوري على 
خشبته ثم تضاعف ترحيبه وتشجيعه يف هناية كل عرض وهو يعرب عن تقديره وإعجابه، كم كنت أمتنى أن تقرأ بنفسك مقاالت كبار النقاد 

واملتخصصني الذين أشادوا حبسن اختياراتي الفنية والتزامي واجتهادي.
وأصدقك القول بأنين حريصة على العمل باملسرح برغم مشقته وصعوبته وبرغم عائده املادي الضعيف الذي ال يقارن أبدا بأجور السينما 

والدراما التلفزيونية، ولكنه عشق القيمة.
حقا كم كنت سعيدة احلظ حينما عملت يف أول جتاربي املسرحية مع تلميذك النجيب وصديق األسرة/ د.عمرو دوارة يف عرض »يوم 
من هذا الزمن«  للمبدع الرائع/ سعد اهلل ونوس، فقد منحين مساعدك األول ووريثك الفين - ثقته كمخرج وأصر على مشاركيت بأداء 
دور من أصعب األدوار وباللغة العربية الفصحى وأمام خنبة من جنوم املسرح القومي ويف مقدمتهم والدتي النجمة املسرحية القديرة/ 
بوجودك معنا  كنت أشعر  ولكين  كبري،  كوالدتي يف عمل مسرحي  كبرية متألقة  أقف جبوار جنمة  أن  كان اختبارا قاسيا  املرشدي،  سهري 
ووبتشجيعك ومباركتك يل، فكلل اهلل جهودنا بنجاح منقطع النظري سواء يف مصر أو مبشاركتنا مبهرجان »دمشق املسرحي الدويل«، 

ومنحين النقاد واجلمهور شهادة ميالدي املسرحية من خالل هذا العرض.
لقد شجعين هذا النجاح على أن أقبل التحدي واملغامرة وأن أشارك بعد ذلك ببطولة مسرحية »السلطان احلائر« رائعة   

الرائد/ توفيق احلكيم وأن أعيد تقديم ذات الدور الذي سبق وأن جسدته سيدة املسرح العربي/ مسيحة أيوب وباللغة العربية أيضا. 
حبييب الغايل لقد مر عشرون عاما على رحيلك ولكن أطمئنك بأن مكانتك السامية مازلت حمفوظة بني اجلميع، حتى   
جدا  يعتزون  فهم  ذاكرهتم،  ويف  قلوهبم  يف  مرتبعا  مازلت  بأنك  وثق  إسهاماتك،  على  وتعرفت  ودرست  قدرك  اجلديدة علمت  األجيال 
بسريتك العطرة وبأخالقك الرفيعة وكربيائك الفين واعتزازك بنفسك دون غرور أو تعال، وهم دائما ما يشيدون أيضا مبوهبتك الفذة 
وإخالصك النادر ووفائك لبلدك ومهنتك وعملك وأساتذتك تالميذك، ومازالت أعمالك أبداعاتك تدرس باألكادميية وعدد من 

الكليات واملعاهد.
أبي الغايل كم أن فخورة بلقبك وبتارخيك واجنازك وأمتنى أن يوفقين اهلل الستكمال املسرية بكل هذا اإلخالص واحلماس والدأب، 
وأكون خري امتداد لك وألمي احلبيبة »إيزيس« املسرح املصري أطال اهلل يف عمرها. حقا كم أنا سعيدة ومعتزة بكل اجنازاتك وسريتك 

العطرة وباحتضان تالميذك األوفياء ملسريتي الفنية.

بابا بحبك .. بحبك بحبك يابابا
حنان مطاوع





اخلتام
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الفنان/ كرم مطاوع هو بال شك أحد رموز اإلبداع الفني الذين تفخر بهم حياتنا المسرحية،   
حياتنا  بهم  تفخر  الذين  الفني  اإلبداع  رموز  أحد  هو  مطاوع  كرم  الفنان/  أن  فيه  الشك  مما 
المسرحية، وأحد أعالم النهضة المسرحية الحديثة خالل النصف الثاني من القرن العشرين، فهو 
المصري  المسرح  إثراء مسيرة  الذين ساهموا بموهبتهم وخبراتهم في  المبدعين  واحد من طليعة 
بصفة خاصة والمسرح العربي بصفة عامة، هؤالء المبدعين الذين تضم قائمة أسمائهم شموسا 
كمال  الستينيات:  مخرجي  أسماء  برزت  اسمه  فبجوار  المسرحي،  اإلخراج  مجال  في  ساطعة 
يس، سعد أردش، جالل الشرقاوي، د.كمال عيد، أحمد عبد الحليم، نجيب سرور، أحمد زكي، 
فاروق الدمرداش، وسمير العصفوري مع جيل الخمسينيات الذي سبقهم ومن بينهم: عبد الرحيم 
الزرقاني، نبيل األلفي، حمدي غيث، نور الدمرداش وسعيد أبو بكر. ويمكننا من خالل الرصد 
نسجل  أن  الفنية  القنوات  بمختلف  الكبير/ كرم مطاوع  للفنان  الثرية  الفنية  للمساهمات  السابق 

الحقائق التالية:

أوال: أن إسهاماته الفنية لم تتوقف عند مجالي التمثيل واإلخراج بمختلف القنوات الفنية بل تعددت 
وتنوعت بين العمل بمجالي التدريس األكاديمي والتدريب وبين تأسيس وإدارة الفرق المسرحية، 
الثقافي  التنشيط  فعاليات  من  وغيرها  العرض  وقاعات  المسارح  افتتاح  على  باإلشراف  وكذلك 

والفني.

ثانيا: لم تستطع السينما االستفادة من موهبة وقدرات هذه الفنان القدير إال في عدد قليل جدا 
من األفالم وهي بالتحديد خمسة أفالم )سيد درويش، إضراب الشحاتين، مطاوع وبهية، المنسي، 
ترويض الرجل(، وهي تلك األفالم التي شارك فيها كبار النجوم في أدوار مؤثرة دراميا، ونجح 
في وضع بصمة قوية من خاللها، وبالتالي تظل باقي مشاركاته السينمائية ال تتناسب أبدا مع 

حجم موهبته وخبراته. 

ثالثا: برز أسم هذا الفنان القدير وبدأ يلمع ويحقق له الجماهيرية من خالل مشاركاته ببطولة 
بعض  بأداء  بمشاركاته  لها  تحتفظ  المشاهدين  ذاكرة  ومازالت  التلفزيونية،  المسلسالت  بعض 
برديس،  المثال:  سبيل  على  بينها  ومن  المهمة  المسلسالت  ببعض  والرئيسة  المتميزة  األدوار 
الصبر في المالحات، الذكاء المدمر، اآلنسة كاف، الحفار، أرابيسك، جواري بال قيود، الحرملك.

رابعا: يبقى المسرح بيته الرئيسي وملعبه األساسي - خاصة فرقة »المسرح القومي« - الذي 
قدم من خالله عددا كبيرا من الشخصيات الدرامية التي عاشت في ذاكرتنا ووجداننا، ويحسب له 



مشاركته في بطولة ما يقرب من عشرة مسرحية، شاركه البطولة من خاللها نخبة من كبار نجوم 
المسرح في مقدمتهم: سناء جميل، سميحة أيوب، محمود ياسين، نور الشريف، توفيق الدقن، عبد 
الرحمن أبو زهرة، محمد الدفراوي، شفيق نور الدين، برلنتي عبد الحميد، أشرف عد الغفور، سهير 

المرشدي، أحمد حالوة.
ويمكن تسجيل مالحظة هامة في هذا الصدد وهي أن تلك الشخصيات الدرامية التي أجاد   
في أدائها مسرحيا قد ارتبطت في األذهان بتجسيده لها، حتى حفظ النقاد والجمهور على السواء اسم 
كل شخصية، وهذا وحده دليل كبير على النجاح والتوفيق، فهو على سبيل المثال: »األسكندر«، 

»الفتى مهران«، »مسطاط« )في إيزيس(، »مراد« )في جواز على ورقة طالق(.

السمات العامة إلبداعاته المسرحية: 
تناول عدد كبير من النقاد إبداعات المخرج الكبير/ كرم مطاوع في مجال اإلخراج المسرحي   
بالنقد والتحليل، وقد أجمعوا على آصالة موهبته وتمكنه من جميع مفرداته الفنية وأيضا على تفرده 
وتميزه ومكانته السامية بين جميع أفراد جيله بل وبين جميع المخرجين بالوطن العربي بصفة عامة، 
أكبر استفادة لألجيال  القدير وتحقيق  المخرج  لهذا  الفنية  العبقرية  وفي محاولة الستكمال مالمح 
التالية رأيت ضرورة تسجيل أهم السمات الفنية التي تميزت بها عروضه، وهي تلك السمات التي 

يمكن إيجازها في النقاط التالية:  

- المذاق الخاص: لهذا الفنان نكهة فنية خاصة أو مذاق مسرحي خاص يتسم به كل عروضه 
يمكن  اتبعها، بحيث  التي  المناهج واألساليب اإلخراجية  أو  العروض  نوعية  اختلفت  تقريبا مهما 
للناقد المتخصص أو حتى أفراد الجمهور العادي أن يتعرفوا على عروضه دون ذكر اسمه، ربما 
ارتبطت تلك النكهة بالجودة واالتقان واالهتمام بالتفاصيل الدقيقية أو باهتمامه بالصورة المسرحية 
وتوظيفه الجيد لمختلف المفردات الفنية في تزامن دقيق، أو بقدرته على التحكم والسيطرة على جميع 
المشاركين بعروضه وضبط انفعاالتهم الفنية بصورة تحقق تناغمها مع العمل ككل، أنها في الحقيقة 
عدة عناصر متداخلة ولكنها في النهاية تؤكد تميزه، خاصة وأن عددا قليال جدا من المخرجين هم 

من يملكون هذه الميزة.

- التنوع والتجديد: يعشق هذا الفنان التجديد والتجريب واالبتكار كما يعشق التنوع، ولذا ال يمكننا 
أن نحدد له منهجا إخراجيا محددا وثابتا، فهو دائم التنوع واالنتقال بين المذاهب واألساليب اإلخراجية 
طبقا لطبيعة كل مسرحية، فنجده ينحاز أحيانا للمسرحيات العالمية وفي نفس الفترة الزمنية يقدم 
بعض العروض الشعبية، كما نرصد له اهتمامه بالعروض التاريخية وفي نفس الفترة الزمنية ينحاز 
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نجوم  وكبار  المؤلفين  كبار  مع  التعاون  أحيانا  يفضل  واالستعراضية.  الغنائية  المسرحات  إلى 
الوجوه  وبعض  الجدد  الكتاب  لبعض  الفرص  من  كثير  منح  على  يصر  المقابل  وفي  المسرح 

الجديدة.  
 

- الخطاب الدرامي الجاد: ال يؤمن هذا الفنان المثقف بمقوالت »الفن للفن« و«الفن للمتعة«، 
تقدم ورقي األمم  القيام به من أجل  الذي يمكنه  المهم  المسرح ودوره  بأهمية  وذلك ألنه يؤمن 
تقديم  في  توظيف موهبته ومهاراته  دائما على  فهو يحرص  ولذا  النامية،  الدول  بتلك  وخاصة 
التنمية  معارك  في  المساهمة  يمكنها  ممتعة  جاد من خالل عروض جماهيرية  درامي  خطاب 

والتنوير. 

- اإليقاع المنضبط: بصفة عامة ال يقصد باإليقاع المنضبط سرعته أو بطئه، ولكن المقصود 
هو تناسبه مع طبيعة كل مشهد، وأيضا تنوعه من مشهد آلخر طبقا لطبيعة الحدث الدرامي. 
البروفات األولى  إيقاع كل عرض من عروضه منذ  القدير يجيد ضبط  والمدهش أن مخرجنا 
وال أبالغ إذا قلت وربما قبل البدء بالبروفات، فهو يتقن تحديد زمن تقديم العرض قبل الشروع 
بالبروفات، وبالتالي قد يتدخل بمعاونة المؤلف بالحذف أو اإلضافة لضبط اإليقاع، كما قد يلجأ 
في بعض األحيان إلى توظيف الموسيقى لضبط اإليقاع سواء بتوظيف الموسيقى المجردة أو 
بعض األغاني أو المؤثرات الصوتية بالخلفية لضمان ضبط إيقاع المشهد، وبالتالي إجبار جميع 

المشاركين به على التقيد بهذا اإليقاع كما يشعر به ويتخيله.

- تكامل العناصر الفنية: تتكامل جميع المفردات الفنية في عروضه لتحقيق المتعة وتوصيل 
والخلفية  )األمامية  اإلضاءة  مصادر  جميع  بتوظيف  يقوم  فهو  المثال  سبيل  وعلى  المعني، 
والجانبية واألرضية( لتحقيق أكبر قدر من الرؤية والجمال والتأثير من مشهد آلخر، فلغة اإلضاءة 
بعروضه ال تعبر فقط عن األحداث الدرامية أو تتابع وتنوع المشاهد أو عن لحظات االنكشاف 
والذروة فقط، ولكنها تبرز أيضا جمال الديكورات واإلكسسورات والمالبس، وتجسد الشخصيات 
وتضخم أحيانا من أعداد الجموع، وفي النهاية ترسم لوحات جمالية ساحرة. وتوظيفه للصوتيات 
في عروضه بصفة عامة دروس للمبدعين، فهو يجيد توظيف لغة الصمت بجدارة، كما يقوم 
لغة  لتتكامل مع  األغاني - بصورة جمالية  الصوتية - وأحيانا  والمؤثرات  الموسيقى  بتوظيف 

الحوار في توصيل مختلف المشاعر واألحاسيس. 

- األداء المسرحي الرصين: يهتم الفنان/ كرم مطاوع كثيرا بأسلوب أداء مجموعة الممثلين، بل 



وكما يقال أنه يعشق جميع ممثليه سواء كانوا يشاركون بالبطولة واألدوار الرئيسة أو يقومون بتجسيد 
بعض األدوار الثانوية أو حتى كانوا أفرادا بالمجموعات الصامتة )الكمبارس(، ولذلك فهو يهتم جدا 
بمستوى اآلداء الصوتي، سواء بكيفية إلقاء الحوارات مع اإللتزام بقواعد النطق السليمة لضمان وصول 
المعاني، أو من خالل تحقيق ذلك التناغم الصوتي بين الشخصيات الدرامية المختلفة. وهو كما يهتم 
بأسلوب أداء الحوار ويبذل كل الجهد للوصول إلى المستوى المنشود يهتم أيضا كثيرا بطرق التعبير 
المشاعر  أدق  لتوصيل  الكلمات  مع  لتتكامل  واإلشارات  اإليماءات  وتوظيف  الجسد  بلغة  الحركي 

واألحاسيس بمنتهي المصداقية. 

- الحركة المسرحية المتميزة:  الجمل الحركية التي يصممها هذا الفنان المبدع غالبا ما تكون جمل 
حركية مركبة ولذا يصعب دائما على مجموعة المساعدين تسجيلها، فالحركة المسرحية التي يصممها 
ليست مصاحبة للحوار فقط، أي أنه ال يصمم الحركة للممثل الذي يتحدث فقط بل يقوم بتصميم 
بعض الحركات واالنتقاالت لجميع الموجودين على خشبة المسرح - أثناء حواره وحركته - إليضاح 
ردود أفعالهم، والمدهش أن تلك الحركات المركبة بعد التدريب عليها تصبح سلسة جدا وتبدو غير 
مفتعلة بل وطبيعية للغاية، وهي في مجملها جمل حركية بليغة تؤكد الحوار وتفسره بل وقد تضيف 

جمال ومعاني جديدة. 

- إعادة تشكيل الفراغ: لم يتقيد هذا الفنان المبدع باألبنية المسرحية التقليدية في عدد كبير من 
أوضح  ولعل  المسرحي،  الفراغ  تشكيل  إعادة  اإلخراجية ضرورة  لرؤيته  وطبقا  يرى  فقد  عروضه، 
األمثلة على ذلك عرض »أجاممنون« الذي نجح من خالله في تقديم تجربة جديدة - ألول مرة في 
مصر - وذلك بإعادة تشكيل شكل المسرح ليصبح مسرحا دائريا، بعدما حول شكل المسرح إلى 
شكل حدوة حصان أو مسرح نصف الدائرة لتسهيل حركة الكورس، وكذلك بعرض »الفرافير« الذي 
أصر فيه على إزالة الحد الفاصل بين الممثلين والجمهور بإلغاء الستارة األمامية لخشبة المسرح، 
وجعل الديكور يتخطى خشبة المسرح التقليدية وينزل بمقدمة المسرح إلى الصالة، وتصميم الحركة 
المسرحية بصورة ممتدة بين الصالة والمسرح، وذلك مع توظيف بعض بناوير الجمهور الجانبية لتقديم 
بعض المشاهد الدرامية، وأيضا بعرض »ليلة مصرع جيفارا« الذي هدف من خالله على التحرر من 
المكان، وعدم التقيد باقتصار تقديم الحدث الدرامي على مكان بعينه، فنجح في ربط خشبة المسرح 
بصالة الجمهور، وذلك ببناء لسان طويل بمستوى ارتفاع خشبة المسرح ويمر أعلى الممر الرئيسي 
بين مقاعد الجمهور، ليتحرك عليه مجموعة الممثلين بطول الصالة وبين مقاعد الجمهور، وبالتالي 
فقد أكد من خالل تصميمه للحركة المسرحية على جعلها تساهم في خلق جو التحرر من المسرح 
المغلق المحدد، فحقق شيئا من الحميمية التى جمعت بين الممثل والمتفرج، وأتاح للجمهور فرصة 
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الشعور بحبات عرق الممثلين وأنفاسهم ونبضات قلوبهم وأدق مشاعرهم، وأخيرا عرض »ديوان 
البقر« والذي استطاع من خالله أن يكسب التحدي ويصبح المخرج الوحيد الذي نجح في توظيف 
بحيث  القاعتين(،  قبل فصل  القديم  )بتصميمها  الناحيتين  من  للفنون«  الهناجر  خشبة »مركز 
يجلس الجمهور في الجهتين المتقابلتين وتصبح مساحة التمثيل بينهما، وهو ما أرهق مجموعة 
الممثلين كثيرا وتطلب منهم أداء أدوارهم بحركات جانبية وشبه دائرية بحيث تتيح للجمهور بكل 

ناحية فرصة متساوية لمتابعتهم.

المناهج واألساليب اإلخراجية:
بعد دراسة بعض الومضات المشرقة فى مسيرة المسرح المصرى واإلشارة إلى األجيال   
المتعاقبة من المخرجين ) الفصل األول(، وبعد رصد وتسجيل مقتطفات من أهم األراء النقدية 
حول إبداعات الفنان القدير/ كرم مطاوع )الفصل السادس( هل يمكننا أن نقرر بأن هناك من بين 
هؤالء المخرجين المبدعين - ومن بينهم الفنان/ كرم مطاوع - من استطاع أن يكتشف لنفسه 
أسلوبا خاصا، أو أن يحدد له منهجا مستقال عن اآلخرين بحيث يشكل بإسهاماته مدرسة إخراجية 
ذات مالمح وسمات مميزة تضاف إلى خريطة اإلبداع المسرحى العالمى؟؟. الحقيقة أنه ال يمكننا 
سوى رصد وتسجيل مجموعة من المحاوالت والتجارب المخلصة فقط وفي مقدمتها اجتهادات 
وإبداعات المبدع/ كرم مطاوع، ولكن البد أن نقرر أنها لألسف لم تسفر عن أى اتجاهات محددة 

أو مناهج إبداعية حقيقية. 

وقد أجاب المخرج الكبير/ سعد أردش على األسباب التى أدت إلى عدم اكتشاف منهج   
إن هذه   ( أفاد:  له حيث  بمنهج طليعي بصراحة وشجاعة تحسب  اإللتزام  أو  إخراجي جديد، 
التجارب القليلة عددا ال يمكن أن تشكل فى ذاتها تيارا، وأنه لكى يتم ذلك البد من أن تتبعها 
أعماال أخرى تتكامل معها منهجا وأسلوبا، لكى تؤسس تيارا فنيا فكريا... وأحب أن أنبه إلى أن 
كل التجارب الطليعية فى المسرح المصرى والعربى ال تشكل من الناحية العلمية مناهج طليعية 
بالمعنى العالمى، ذلك أن التيارات الطليعية فى أوروبا تبدأ عادة من تجمعات للفنانين والكتاب، 
يلتقون حول فكرة الثورة على الواقع الفنى والفكرى، ويتوصلون من خالل هذا اللقاء، ومن خالل 
تجاربهم واكتشافاتهم اليومية إلى بيان )أو مانيفستو( يطرحون فيه منهجهم الجديد، بكل قواعده 
ومقوماته الفكرية والفنية، وهو ما لم يحدث فى تاريخنا المسرحى إال فى تجربتين أخيرتين فى 
سنة 1977 تنحصران فى بيانين لمسرح »الحكواتى« فى لبنان والمسرح اإلحتفالى فى المغرب 
العربى، وعندما نقرأ هذين البيانين ندرك على الفور أنهما يدوران حول إنضاج تيار مطروح منذ 

فترة طويلة – وبالذات منذ الستينيات – وهو تيار األصالة والمعاصرة( 



هذا وقد اتفق مع هذا الرأى أيضا المسرحي المبدع/ جالل الشرقاوى، الذى قام بتقييم تجربته   
اإلخراجية بصراحة وصدق فكتب: ) لست أزعم أن لى فضل ابتكار مدرسة جديدة أو تأليف منهج 
جديد، وإنما أدعى أن الجهد قد انحصر في القراءة والدراسة المتأنية لعشرات الكتب باللغات العربية 
والفرنسية واإلنجليزية ألفتها كوكبة من رجال المسرح منظرين ونقادا ومخرجين ومؤلفين تناولوا فيها 

هذين الفنيين

والممارسة.(.  التجربة  خالل  من  وإما  والمالحظة،  المشاهدة  خالل  من  إما  والتنظير،  بالتحليل   
والحقيقة أنني أتفق مع الناقد الصديق/ د.حسن عطية فى رأيه المنشور بكتابه »الثابت والمتغير« 
حول كثرة اإلدعاءات فى الفترة األخيرة من قبل بعض المخرجين الذين يهدرون طاقاتهم فى محاولة 
التنظير لتجاربهم الوهمية الصغيرة، والتى ال ترقى إلى مستوى تشكيل تيار أو اتجاه، ومع ذلك فهم 
يحاولون البحث عن دور بمثل هذه المحاوالت حيث كتب: ) المتابع للحركة المسرحية عندما يتوقف 
أمام مسألة المخرج فى المسرح المصرى يجد االضطراب فى هذا المجال وعدم بلورة تيارات محددة 
وواضحة، قد يجد بعض الرواد ولكنهم يظلون روادا كأفراد ال كمؤسسات إبداعية تحتوى داخلها على 
الجديد  الجيل  حتى  رواد،  الكل  وإنما  منجزاتها  يستثمر  من  خارجها  وتفرز  المخرجين،  من  العديد 
كل فرد فيه رائد بمفرده، فهذا صاحب »المسرح الشعبى« واآلخر مبتكر »مسرح المناقشة« والثالث 
وكيل أعمال »المسرح التسجيلى« فى مصر، والرابع منظر »مسرح السرادق«، والخامس أول من 
استخدم الشموع على المسرح بل أن مخرجا عائدا من بعثته قال بتعال عندما عرف أن مخرجا آخر 
يستخدم فى إخراجه الشرائط السينمائية: » أنا أول من أنجز تلك األشياء فى مصر زمان« زد على 
ذلك أن نفس المخرج، يقدم النقيضين فى ذات الوقت، ما هو جاد على مسرح الدولة وما هو مسف 
على المسرح التجارى، وتلك مأساة أخرى تكشف عن أن اإلخراج فى مصر ليس موقفا فكريا متسقا 
ثمة  بالطبع  واالحتياج،  واألمان  والنظام  والمكان  الزمان  بأذيال  يتعلق  موقف  هو  وإنما  ومستمرا، 

استثناءات لكنها االستثناءات التي تؤكد القاعدة وال تلغيها.(.

العربى  الجابري بشجاعة في كتابه المخرج المسرحى  ويؤكد األستاذ األكاديمي/ د.حمدي   
»ناقال مبدعا« ظاهرة غياب المخرج المنظر صاحب المنهج أو المدرسة اإلخراجية فى وطننا العربى 
حيث كتب: )والغريب فعال أن عبقرية اإلخراج المسرحى التى هبطت على رؤوس مخرجى الستينات 
بعد عودتهم من بعثاتهم لم تظهر بينهم منظرا مسرحيا واحدا مثل الكبار أصحاب الفكر المسرحي 
من المخرجين والمصممين، فلم نجد بينهم مخرج يفكر فى عناصر العرض المسرحى بشكل جديد 
ولم نجد بينهم من يحاول تقديم مسرح جديد غير المسرح التقليدى األوروبي اإليطالي وحتى ذلك لم 
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يقدم أحدهم فيه أى جديد على مستوى الفكر حيث اكتفى بتتابع العروض المسرحية التى قد تبهر 
البعض فى زمنها بحركة إضاءة أو تشكيل جسدي دون أن تكمن وراءه فلسفة وفكر يجب الدفاع 
عنه ليصبح مدرسة جديدة أو تيارا مؤثرا يمكن الوقوف عنده ومناقشته بعيدا عن التستر خلف 
الشعارات السياسية والكلمات البراقة، بمعنى أنه لم يظهر بينهم رغم كل ذلك مفكر مسرحى يقدم 
كمخرج فكره الجديد، واكتفوا جميعا بالمسرحيات اإلستهالكية التى سرعان ما تنسى بمجرد انتهاء 

آخر ليلة عرض.(.

ومما سبق يؤكد أنه برغم اجتهادات وإبداعات المخرج األكاديمي الموهوب/ كرم مطاوع   
وتقديمه لعروض متميزة تعد عالمات بالمسرح العربي وبرغم تفوقه على كثير من مخرجي جيله 
بشهادة النقاد وكبار المسرحيين إال أنه قد اشترك معهم جميعا في عدم القدرة على خلق تيار 
أو بلورة اتجاه مسرحي مميز يحسب له كما يمكن التنظير له، وأعتقد أن غياب المخرج العربى 
المنظر صاحب المنهج الفكري واألسلوب الخاص يعود ألسباب عديدة يمكن إجمالها فى النقاط 

التالية :

العشرين  القرن  بدايات  العربى حتى  المسرحى فى عالمنا  المخرج  اكتشاف دور  تأخر   )1(
مقارنة بأوروبا التى بدأت تتعرف على أهمية دور المخرج فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية 

القرن التاسع عشر.

غياب الحركة النقدية الواعية والمتابعة بدقة لكل التجارب المسرحية، والتى تستطيع أن   )2(
تقوم بدور التوجيه واإلرشاد باإلضافة إلى دور الرصد والتوثيق والتحليل، والمشاركة فى إلقاء 

الضوء إعالميا على التجارب المتميزة .

عدم استكمال التجارب سواء على مستوى الفرد المبدع أو على مستوى مجموعة المبدعين   )3(
الذين يفتقدون لروح التعاون معا، وعلى سبيل المثال: فإن عددا من المخرجين المتميزين من جيل 
المناصب اإلدارية والقيادية أضاعت كثير من جهودهم وإبداعاتهم، كما  الستينيات استتنزفتهم 
أن بعضهم قد شارك فى تبديد موهبته بالحرص على تقديم أكبر عدد ممكن من العروض على 
حساب الكيف أحيانا، مما دفع أغلبهم إلى العمل فى مختلف الفرق وعدم التركيز على استكمال 

تجاربه اإلخراجية.

كانت  التالية  األجيال  الرواد ومخرجي  المبدعين  بتقديمها  قام  التى  التجارب  أغلب  أن   )4(



تعتمد على مدارس ومناهج غربية مثل »المسرح الملحمي« أو »المسرح الشامل« وبالتالى فهى 
ليست مناهج وأساليب أصيلة نابعة من التربة المصرية أو العربية، وحتى تلك المحاوالت للبحث 
عن مسرح شعبى كانت معتمدة فى أساسها على دعوة بعض المؤلفين والنقاد )توفيق الحكيم، يوسف 
إدريس، على الراعي( إليجاد صيغة مسرحية لمسرح عربي أصيل وتوظيف الموروثات الشعبية، 

وتحمس لها بعذ ذلك بعض المخرجين وفي مقدمتهم المبدع/ كرم مطاوع .

وتقتضي الحقيقة أن نسجل أنه برغم عدم نجاح أي مخرج مسرحي عربي في تحديد منهج   
إخراجي مستقل له، وعدم قدرة أي منهم على التشكيل بإسهاماته المتتالية لمدرسة إخراجية إال أن 
المبدع/ كرم  مقدمتهم  العربي وفي  بالمسرح  الرواد  المخرجين  أبدا من جهود هؤالء  يقلل  ذلك ال 
التالية،  األجيال  يحتذى من  أن  نموذجا مشرفا يجب  لكونه  التكريم  بكل  فهو حقا جدير  مطاوع، 
ونموذجا عمليا لقدرة الفنان على تحقيق النجاح والتألق مع إلتزامه الكامل فكريا وفنيا. ومما الشك فيه 
أن مسيرته الفنية كانت بالفعل مسيرة عطرة ومثمرة ومثال جيد ورائع للجودة والعطاء. والحقيقية أنني 
سعيد جدا باستمرار تكريم هذه الفنان المبدع الذي اجتهد كثيرا لتحقيق تلك المكانة الفنية المتميزة، 
خاصة وقد شهدت عن قرب مدى اهتمامه وعشقه للفنون ومدى احتفاظه بروح الهواية الصادقة، 
ولعل أكبر دليل على ذلك أن هذه المبدع المتوهج والمتألق دوما والذي جسد مئات األدوار الدرامية 
بتميز ومهارة شهد له بها الجميع لم يقنع - وككل فنان حقيقي - حتى آخر يوم في حياته بما قدمه 
للتجويد والبحث عن فرص جديدة، وأدوار تدخله في تحدي مع  العربي، فظل يسعى دائما  للفن 

الذات. 

الجوائز واألوسمة:
كان من المنطقي أن تتوج تلك المسيرة المسرحية والثقافية الثرية للمخرج المبدع/    
العديد من مظاهر  كرم مطاوع - والتي اتسمت بحبه وعشقه الحقيقي للمسرح - بحصوله علي 
التكريم والجوائز سواء من مصر أو من بعض الدول العربية ومثال لها: حصوله على عدد كبير 
من شهادات التقدير وبعض الدروع من وزارات اإلعالم والثقافة والجامعات والمنظمات والمؤسسات 
الثقافية بمختلف الدول العربية بالمشرق والمغرب العربي، وكذلك من عدد كبير من المهرجانات 

المسرحية المحلية والدولية، وفيما يلي تفاصيل لبعض تلك التكريمات والجوائز:
- حصوله على وسام الدولة للفنون عام 1976، وتكريمه في أكثر من مهرجان مسرحي دولي 
منها »مهرجان قرطاج الدولي« )عام 1991(، ومهرجان »القاهرة الدولي للمسرح التجريبي« )الدورة 
الثالثة 1991(، وفي يوم المسرح المصري )بالدورة الرابعة عام 1993(، وباإلضافة إلى تكريمه 
بالمهرجان األول للمسرح االستعراضي« الذي نظمته  الجمعية المصرية لهواة المسرح )عام 1995(.
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- أحمدزكي: »كرم مطاوع فارس المسرح المصرى« - أكاديمية الفنون )1997(. 
- أحمد سخسوخ وآخرون: كرم مطاوع فارس المسرح المصرى )القاهرة : أكاديمية الفنون ، سلسلة 

المسرح ، العدد 19، 1997(.
- أحمد عبد الحميد: جريدة »الجمهورية« )1969/12/23(.

- آمال بكير: جريدة »األهرام« )1991/10/27(.
- د.أمين العيوطي: مجلة »المسرح« )ديسمبر 1964(.

- بهيج نصار: جريدة »الجمهورية« )1965/6/3(.
- جالل الشرقاوى: األسس فى فن التمثيل وفن اإلخراج المسرحى )القاهرة : الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، 2002(.
- جالل العشري: مجلة »المسرح« )يوليو 1965(.

- جالل العشري: »مسرح أو ال مسرح«، سلسلة »الجديد« )1975(.

- جالل العشري: »مسرح أو ال مسرح«، سلسلة »الجديد« )1975(.
- جالل العشري: »في النقد المسرحي« )1984(.

- حسام عطا: مجلة »المسرح«، العدد 76 )مارس 1995(. 
- حسن عطية: الثابت والمتغير )القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990(. 

العامة  المصرية  الهيئة   : )القاهرة  ناقال ومبدعا  العربى  المسرحى  المخرج  الجابرى:  - حمدى 
للكتاب ، 1992( .

يونيو  العدد 27،  أقرأ،  المعارف، سلسلة  دارة   : )القاهرة  المسرح  النقاش: فى أضواء  - رجاء 
.)1965

- رجاء النقاش: مجلة »المصور« )يناير 1966(.
- سامي خشبة: جريدة »المساء« )1975/4/1(.

- شفيق مجلي: مجلة »المسرح«، العدد 36 )ديسمبر 1966(.
- سعد أردش: المخرج فى المسرح المعاصر )الكويت: سلسلة عالم المعرفة، عدد 19 )1979(.

- سمير عوض وآخرون: الكتاب التذكاري »بورتريه كرم مطاوع« لمهرجان »قرطاج المسرحى« 
)عام 1991(. 

- صبري عبد العزيز: »كرم مطاوع فارس المسرح المصرى« - أكاديمية الفنون )1997(. 
)عام  المسرحى«  لمهرجان »قرطاج  كرم مطاوع«  »بورتريه  التذكاري  الكتاب  الراعي:  علي   -

 .)1991
- عمرو دوارة: مجلة »المسرح«، العدد 35 )أكتوبر 1991(.

- عمرو دوارة: مجلة »المسرح«، العدد 42 )مايو 1992(.



- عمرو دوارة: جريدة القاهرة،  )2010/3/9(.
- عمرو دوارة: »شموع مسرحية«، الهيئة المصرية العامة للكتاب )2007(.

- عمرو دوارة: جريدة »مسرحنا« )12/12/ 2017(.
- فاروق عبد القادر: مجلة »روز اليوسف« )1970/1/11(.

- فاروق عبد الوهاب: مجلة »المسرح« )1966(.
- فتحي غانم: مجلة »صباح الخير« )1975/3/27(.

- فؤاد دوارة: مجلة »المسرح« )نوفمبر 1967(.
- فؤاد دوارة: مجلة »الكواكب« )1986/1/14(.

- فؤاد دوارة: كتاب العربى الكويتي »جورج أبيض والتيار الحالى فى المسرح العربى« ، العدد 18 
.)1988/1/15(

- لويس عوض: جريدة »األهرام« )1971/1/22(.
-  محمد بركات: مجلة »اإلذاعة والتلفزيون« )1967/1/7(.

- محمد عنانى: مجلة المسرح، »الفرافير بين التجريد والرمز«  )مايو 1964(.
- محمد عناني: مجلة »المسرح« )مايو 1982(.

- محمد مندور: جريدة »الجمهورية« )1964/7/2(.
- محمد مندور: مجلة »روز اليوسف« )ديسمبر 1964(.

- محمد يوسف نجم: المسرحية فى اآلدب العربى الحديث )بيروت: دار صادر ،1999(.
- محمود أمين العالم: مجلة »المصور« )فبراير 1966(.

- نادية البنهاوي: مجلة »المسرح« )فبراير: أبريل 1992(.
- نبيل بدران: مجلة »آخر ساعة« )1989/10/11(.

- نبيل فرج: سعد أردش رجل المسرح )القاهرة : دار ألف للنشر، ب . ت(.
- نهاد صليحة: »أمسيات مسرحية«، الهيئة المصرية العامة للكتاب )1987(.

- نهاد صليحة: »بورتريه كرم مطاوع«،  
- وحيد النقاش: مجلة »المسرح« )يناير 1966(.

- وحيد النقاش: مجلة »المسرح« )ديسمبر 1966(.
- وفاء كمالو: مجلة »المسرح«، العدد 76 )مارس 1995(.
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• مخرج وناقد مسرحي مواليد اإلسكندرية 1955/5/10.
• دكتوراه في فلسفة الفنون بعنوان »اإلخراج المسرحي بين 

مسارح الهواة والمحترفين« )أكاديمية الفنون 2002( تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.
• بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة عام 1978، وشهادة الدراسات العليا عام 1986.

• أستاذ مادتي »المسرح العربي« و«دراما األطفال« بجامعة جنوب الوادي فى الفترة من عام 
1998 إلى عام 2004.

• ناقد مسرحي قام بكتابة مئات المقاالت والدراسات واألبحاث المسرحية بكبرى الصحف والمجالت 
العربية وفى مقدمتها )مجلة المسرح – الهالل - الكواكب - آفاق المسرح -المحيط الثقافي – 

الثقافة الجديدة - الرافد - وصحف: القاهرة – العربي - األهرام المسائي - مسرحنا(.
• معد تليفزيوني لبعض البرامج المتميزة في مجال الفنون المسرحية وخاصة بالقناة الثالثة من 
بينها )أرشيف المسرح، عيون الفن، مسرح 2000، عيون المسرح( وذلك منذ عام 1987 وحتى 

عام 2010(.
• شارك بعضوية العديد من لجان المشاهدة والتحكيم والندوات بالمهرجانات المحلية لفرق الهواة 
بجميع تجمعاتهم )الثقافة الجماهيرية - مراكز الشباب - المسرح المدرسي - المسرح الجامعي(

• مؤسس الجمعية المصرية لهواة المسرح عام 1982 وأنتخب رئيسا ألول مجلس إدارة لها، كما 
تحمل رئاسة مجلس إدارتها لمدة عشر دورات غير متتالية. 

• مؤسس ومدير العديد من المهرجانات المسرحية التي نظمتها الجمعية المصرية لهواة المسرح 
ومن أهمها »مهرجان المسرح العربي« بدوراته األربعة عشر )2016-2001(.

• مخرج مسرحي قام بإخراج أكثر من خمسين عرضا بمسارح المحترفين وجميع تجمعات الهواة 
والمسحراتي  الغد(،  )لمسرح  الزمان  هذا  من  يوم  يلهو،  السلطان  الشطار،  سوق  أهمها:-  من 
األصيل، وهج العشق )لمسرح الشباب(، الزعيم، شيبوب، صياد اللولي )للمسرح المتجول(، ملك 
األمراء )للمسرح الحديث(، خداع البصر )لمركز الهناجر(، ولفرقة فرسان المسرح )جرير وميراث 
)ممنوع  الجماهيرية  وللثقافة  كباب(  أكلة  قراقوش، آخر حالوة،  اغتصاب، حكم  الحلم،  اللعنة، 
والتاج،  التوب  الحلبي،  البحر والناس، سليمان  الحالمة والحواجز،  المصراوي،  بيت  اإلنتظار، 
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النيل والفرات، جان دارك(.
• قام بإخراج خمسة عروض في مجال مسارح األطفال وهي قطار الحواديت، عصفور خايف يطير 
التاج  الفنون الشعبية واالستعراضية، العصا السوداء، حقوق األبناء لفرقة فرسان المسرح،  لقطاع 

مسحور لفرقة »المسرح«.
• حاز على العديد من الجوائز في اإلخراج المسرحي بمجال مسارح األطفال من أهمها جائزة العرض 
األول بعرض حقوق األبناء عام 2000، وجائزة اإلخراج األولى بعرض العصا السوداء عام 1996 
جوائز  من  العديد  إلى  باإلضافة  وذلك  باليابان،  األطفال  لمسارح  العالمي  توياما  بمهرجان  وذلك 

األخراج بالمسرح الجامعي ومسارح هيئة قصور الثقافة.
المسرح  عاشق  دوارة  »فؤاد  أهمها:  ومن  المسرحية  الفنون  مجال  في  المؤلفات  من  العديد  قدم   •
الرصين« )المركز القومي للمسرح(، »اإلخراج المسرحي بين مسارح المحترفين والهواة«، »شموع 
مسرحية انطفأت بال وداع«، »اإلخراج لمسارح األطفال )الهيئة المصرية العامة للكتاب(، »مسرح 
األقاليم وعالمات على الطريق«، »يوسف وهبي فنان الشعب«، »المسرح هموم وقضايا« )هيئة 
هناء  األردنية(،  المملكة  الكبرى  عمان  )أمانة  العربية«  المسرحية  »المهرجانات  الثقافة(،  قصور 
عبد الفتاح فارس التجريب المسرحي )مطبوعات المهرجان القومي السادس - 2012(، »حكاية 
المسرح القومي« )هيئة قصور الثقافة - 2013(، »أحمد عبد الحليم قائد فيلق الفنانين العرب« 
)دار الكنب العلمية للنشر والتوزيع - 2013(، »ملك مطربة العواطف ومسرحها الغنائي« )المركز 
القومي للمسرح - 2014(، »محمود األلفي وعالمه المسرحي« )دار الكنب العلمية للنشر والتوزيع 

)2015 -
• قام بكتابة المادة العلمية والسيناريو لعدد ثالثين فيلما تسجيليا لرواد وأعالم المسرح، وأيضا كتيبات 

عشرة من كبار المسرحيين وذلك للمركز القومي للمسرح. 
• تم تكريمه ودعوته كضيف شرف أو بعضوية لجان التحكيم بعدد كبير من المهرجانات الدولية 
والعربية، كما نال شرف تمثيل »مصر« بعروض من إخراجه ومن بينها »يوم من هذا الزمان« 

بمهرجان دمشق 2004(.
• أنتخب نائبا أول لرئيس رابطة مسرح بال حدود عام 2003، كما أنتخب مقرًرا لرابطة الدفاع عن 
المتوسط  البحر األبيض  إقليما عن منطقة شرق وجنوب  المصري عام 2004، ومسئوال  المسرح 

)رابطة مسرح البحر األبيض المتوسط( 2006.
• انتهى من إعداد مشروع »موسوعة المسرح المصرى المصورة« والذى من خالله تم توثيق أكثر من 
ستة آالف مسرحية لكل من فرق القطاع العام والقطاع الخاص )منذ عام 1870 وحتى 2015(، 

مصاحبة بالصور الفوتوغرافية )تحت الطبع حاليا(. 
• حصل على الجائزة األولى للنقد األدبي من إتحاد كتاب مصر عام 2016.
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فما  مطاوع،  كرم  الجليل/  أستاذي  عن  بالكتابة  توصف  ال  سعادتي 
أسعد الناقد حينما يكتب عن من يحظى باحترامه وتقديره، ويعرفه حق 
المعرفة عن قرب، ومما الشك فيه أن الكتابة عن قمة سامية وقامة 
شامخة بحجم وقدر الفنان المبدع/ كرم مطاوع عملية شاقة ومرهقة 
للغاية، فانجازاته كثيرة وإسهاماته متعددة ومتنوعة ومتشعبة في أكثر 

من مجال ثقافي وفني.

أكاديمية  دراسة  أي  إجراء  يمكن  ال  أنه  أقرر  أن  الحقيقة  وتقتضي 
بمصر  المسرحي  اإلخراج  فن  تطور  تناول  أو  المسرحي  اإلبداع  عن 
الثاني من القرن العشرين دون تناول  والوطن العربي خالل النصف 
أعمال وإسهامات هذا الفنان القدير، فهو فنان عشق المسرح وشعر 
بمسؤوليته التنويرية تجاه األقطار العربية الشقيقة، فطار كالنحلة التي 
الفن  يدرس  وهمة  بنشاط  بينها  العسل  وتفرز  اللقاح  حبوب  تحمل 
وينشر القيم ويبدع في شتى المجاالت. وتلك المكانة المتميزة لم يكن 
بالطبع يمكنه تحقيقها لوال دخوله المجال الفني مسلح بموهبته المؤكدة 

وثقافته الحقيقية وأخالقه السامية. 

اإلبداعي  العالم  من  لإلقتراب  متواضعة  محاولة  الكتاب  وهذا   
لهذا الرائد الكبير، وكشف أسرار عبقريته مع توثيق بعض إسهاماته 

وإبداعاته.

د. عمرو دوارة


