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  ALHAMR Theatre (Tunisia),
 in joint production with MT
 Space (Canada) produced
 “ALSHAKAF”. ALSHAKAF
 is an Arabic – Tunisian word
 means illegal migration boat.
Usually, illegal migrants – or AL-
 HARRAKA in Arabic-Tunisian
 – use these boats in their final
 voyage to death. Nearly all of
 them knows before boarding this
 boat that death is almost certain
 but their eagerness to actualize
 their dreams lead them to the
 most critical decision in their
 life. They did not choose their
 names, parents, social, political
 and economic conditions of their
 home countries. But certainly,
 they have the right to dream and
 actualize those dreams or die
 trying.
 Plain words are the shortest way
 to our minds. And in plain words,
 eight young performers spoke
 out their dreams, memories
 and tragic conditions. Different
 cultures, different tongues,
 different motives and may be
 different dreams but the common
 answer to this dilemma is illegal
 migration.
 Smoothly and delicately, Sirin
 Ben Janoun and Magdy Bu
 Matar – joint directors of the
 performance successfully forced
 us to board their boat with their
 characters and to live their
 apparently last moments before
 reaching their final destination
 under sea water. Sirin and Magdy
 used a trampoline to manifest
 the boat with all turbulences
 and shock waves it may face.
 These turbulences might not
 only be resulting from navigating
 across a rough sea but also from
 navigating across a rough life
 with changing circumstances
 and political and economic
 shock waves. Occupying the
 center of the performance area,
 the trampoline – death boat –
 divided the area into sub-levels.
 Right and lift areas were used
 for flashbacks about previous

 disappointments while the area
 below the trampoline was used for
 confessions. With a simple light
 plan, the two directors created
 the suitable light effect for this
 rough sea/life we navigate. The
 shaky movements of actors and
 actresses explained clearly what
 they went through and what they
 go and are going through as well.
 Native tongues of three Arab
 countries and other native
 tongues of African countries were
 heard during the performance
 expressing the commonality of
 illegal migration as a phenomenon
 in the region and third world
 nations. As dramaturges, Sirin
 Ben Janoun and Soad Ben
 Soliman, managed to create a
 harmonious level of common
 understanding among actors and
 audience. They plainly and clearly
 summarized the reasons behind
 this painful phenomenon that the
 third world is increasingly facing
 recently.
 The downright political nature of
 the performance might threaten
 the performance aesthetic value.
 Instead of doing so, downright
 language created a state of
 mutual affects linking audience
 to each character’s life. So,
 instead of turning into a shallow
 performance, ALSHAKAF
 created the preferred aesthetic
 effect swinging between light
 black comedy in moments and
 the tragedy of these unfortunate
 soles who lived in suffering and
 chose to die trying to actualize
 their dreams.
 A highly appreciated efforts
 exists here. Young fellows are
 sending us an S.O.S. message to
 save them from tyranny, civil
 wars, economic disasters and
 political turbulences that may
 lead their lives, and ours as well,
 into choosing the unavoidable
 decision of death over one of those
 death boats.

Dr. Tarek Ammar

ALSHAKAF: Choosing Death as a path to life!!!

قبل أربعة سنوات كنت مدعوا يف أحد املهرجانات املسرحية العربية ، 
وقتها لم تكن هناك أية مهرجانات دولية يف مصر تخص املسرح ،كان قد 
توقف املهرجان التجريبي ولم تكن هناك أية نية إلعادته، يف إحدي ليال 
املهرجان جمعتني سهرة مبجموعة من املسرحيني العرب من محتريف 
املهرجانات املسرحية وتطرق احلديث عن دور مصر يف املسرح ،حلظتها 
هذة  مرور  رغم  أذني  يف  يرن  صداها  مازال  غريبة  بجملة  أحدهم  صاح 
أن  ،واألفضل  الفترة  ننسي مصر يف هذة  أن  ،قال يجب علينا  السنوات 
ننساها متاما فقد ماتت مهرجاناتها الدولية، كانت دفاعاتي ال تخلو من 
اإلنفعال حلظتها، ولفت نظر احلضور إلي أن مصر ويف ظل حتوالتها 
السياسية الكثيرة وحكم اإلخوان الفاشي لها آنذاك مازالت تنتج سنويا 
واألقاليم  القاهرة  ملسارح  مسرحي  عرض  آالف  الثالثة  عن  مايزيد 
يتضائل  عدد  واملدرسي،....وهو  الكنسي  واملسرح  واجلامعات  والهواة 
إلي  ،ومجموعة قد ال يصل  العربية  الدول  املسرح يف كل  إنتاج  معه كل 
مسرحيا  مصر  بنسيان  نادي  الذي  الرجل  صمت  الرقم..!  هذا  مثل 
العشرين  علي  مايزيد  تنتج  بلده  بأن  قليل  قبل  يتفاخر  كان  والذي 
يف  مصر  تنتجها  التي  املسرحية  العروض  عدد  أجلمه  سنويا..  عرضا 
للتخفيف  مادعاه  وهو  الوقت  نفس  يف  احلضور  وأدهش  الواحد  العام 
من وطأة هجومه علي املسرح املصري قائال بأنه كان يقصد املهرجانات 
املسرحية الدولية وال يقصد احلركة املسرحية املصرية ذاتها .. أيا كان 
وعودته  التجريبي  ظهور  أنصار  من  جعلني  األمر  ذلك  لكن  مايقصد 
،والتي  املهرجان األخيرة  إنعقاد دورة  مرة أخري وكتبت ذلك قبل وبعد 
عادت باملهرجان بعد غياب دام عدد من السنوات ،حماسي أيضا يشمل 
املسرح  لهواة  املصرية  اجلمعية  تقيمه  الذي  العربي  املسرح  مهرجان 
،وأيضا يشمل مهرجان بورسعيد الدولي للمونودراما والذي سعيت بقوة 
إلحداث شراكة بينه وبني مهرجان الكويت الدولي للمونودراما ،وحدث 
ذلك يف مدينة الكويت ويف دورة املهرحان األخيرة والتي إنعقدت يف إبريل 
جديد  دولي  مهرجان  تأسيس  مع  يتكرر  األمر  نفس  املاضي  العام  من 
للمسرح يف شرم الشيخ ، وهاهي دورته الثانية منعقدة اآلن، إنها مكانة 
،قد  التي تعود تدريجيا  الناعمة  القوة  ،تلك  مصر املسرحية والثقافية 
نتفق علي أن هناك بعض الهنات وبعض األخطاء ،أعترف من متابعتي 
،لكن  أخري  مرة  حتدث  قد  والتي  حدثت  التي  األخطاء  بعض  بوجود 
تداركها يف الدورات القادمة ليس أمرا عسيرا وهو ماأمتناه ويتمناه كل 
مسرحي يراقب أداء املسرح يف مصر ويف الدول العربية واألجنبية ،فنحن 
يف  مسرحية  نهضة  إلحداث  الكافية  املسرحية  الكوادر  بالفعل  لدينا 
الوطن العربي بأكمله وليس يف مصر وحدها،فقط ماينقصنا الرغبة يف 
ذلك والعمل لتنفيذ تلك الرغبة مع نفي التفكير يف املنفعة الشخصية 
ومن  داخليا  املسرحية  قيمنا  ترسيخ  علي  العمل  جماعية  يف  والتفكير 
ثم خارجيا للمحافظة علي مانستحقه،وكل ذلة أقل مما يستحقه أقدم 

وأعرق مسرح يف املنطقة كلها...فهذا مسرحنا وهذا ال يليق إال بنا.. 

 مكانة مصر املسرحية

إبراهيم احلسيني
ELHOOSINY@HOTMAIL.COM

صل
وا

ف

تعليقا علي حمور مسرح األماكن املفتوحه:

مسرح الشارع 
ورهانات املسرح املغاير

أنها  على  اجلمال  فلسفة  الالند  معجم  يعّرف    
ينطبق  الذي  التقوميي  األحكام  موضوعه  “علم 
نتأمل  ولو  والبشع.  اجلميل  بني  التفريق  على 
نتيجة  جاءت  الشارع  مسرح  عروض  جتارب 
حلاجات فكريه وجمالية فضال عن حاجات تقنيه 
الفكري يشترط على  وماديه، فمن حيث اجلانب 
مبعنى  اي  يطرح  ما  مع  يتصادفون  ممن  متلقيه 
العرض من  استعداد سابق ملشاهدة  يوجد  ان ال 
قبل املتلقي ، اما اشتراطات وجوده وانتاجه فهو 
كإطفاء  املسرحي  العرض  طقسية  الى  يفتقد 
وصمت  الستارة  وغلق  فتح  وحركة  االنوار 
مبكانيه  مؤطره  الغير  العرض  ومكانية  اجلمهور 
االرسطي  من  ليتحول  جتاوزها  يجوز  ال  محدده 
نتساءل  لو  اجلمالية  الناحية  اما  البرشتي.  الى 
الفن  النوع من  اين يكمن جوهر اجلمال يف هذا 
املسرحي؟ جند ان التعبير التلقائي الذي يعبر روح 
اإلنسان وخلوده، ويدفعه إلى ذلك غريزة قارّة يف 
طبيعته البشرية التي تنحو به. فيرى )هيجل( بهذا 
تعبيراً جمالياً،  الذات هو  التعبير عن  ان  االجتاه 
العاطفة  من خالل  االبداعي  بعمله  املمثل  فيقوم 
نشاط  وأخيراً  أوالً  يبقى  فهو  املحسوسة،  واملادة 
عملي تأملي، فإن كانت الفلسفة هي الدهشة التي 
حتدثها فينا كما يقول الفيلسوف )مارتن هيدجر(، 
الرمزي عن هذه  التعبير  املسرحي هو  الفن  فإن 
الشارع  مسرح  محاور  اهم  من  وبعد  الدهشة 
يف  جنده  كما   ، دهشة  من  ميتلكه  مبا  جماليا  
)كوميديا الرتا( حيث يتماهى مسرح الشارع معها 
العرض   من  النوع  هذا  يطرحه  مع  كبير  الى حد 

الغير  وتفاعليته   املتلقي  مع  عالقته  عن  فضال 
مؤطره  بحدود. 

اما يف اجلانب التقني جند مسرح الشارع يتخلى 
بامتياز    كروتوفسكيا  ويتحول  التقنيات  اغلب  عن 
ليوظفها  بسيطة  حياتيه  مفردات  يستخدم  فهو 
من  نابعه  شعبيه  موسيقى  بارتداء  فيقوم  تقنيا 
هذه  مع  اغانيه  وتتناغم  باملجتمع  الهامش  هموم 

الهموم، كما يستخدم مفردات بسيطة.
من  يعاني  برمته  فاملسرح  املادية  احلاجات  اما   
ابويه ماديه صعبه وقحط كبير يف منظومة اإلنتاج 
فعروض مسرح الشارع تندرج حتت هذه اليافطة 

بامتياز.
الشارع  مسرح  عروض  ان  تقدم  ومما  وعليه 
يجول  ما  تطرح  ألنها  الناس  هموم  تالمس 
املعلن  عن  وتقدم  اليومية  وهمومهم  بأفكارهم 
واملخبوء لهذه الهموم وفق إشتراطات معينه فهو 
يفترق عن املسرح البيئي بعدم تهيئة املكان مسبقا 

ويقدم أفكاره يف اطباق الى املارة بسيطة. 

الدكتور اياد كاظم السالمي
جمهورية العراق  - جامعة بابل
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داليا همام
 

ضمن  فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح 
الشبابى –دورته الثانية –دورة كرم مطاوع ،أقيمت فى 
اليوم الثانى من الفاعليات ورشة بعنوان )التمثيل داخل 
فى  بالتدريب  (وتقوم  راسني منوذجا  اإلطار –مسرح 
هذه الورشة الفنانة الفرنسية –جوهانا جريتس- فى 
البداية مت التعرف بني جوهانا واملتدربني ،لتجاوز حاجز 
عدم معرفة األخر الى مساحة أكثر رحابة ،لتستطيع 
جوهانا أن جتعل املتدربني يتفاعلون بشكل أسرع معها 
ومع بعضهم البعض طوال مدة الورشة،طلبت جوهانا 
البسيطة  اإلحماءات  ببعض  يقوموا  أن  املتدربني  من 
،ومن ثم بدأ التدريب  بأن يستخدمون الفراغ املتاح فى 
حركات متنوعة ، بشكل بطىء جدا ومن ثم بشكل اسرع 
الى  الفوضى  ،ومن  جدا  السريع  الشكل  الى  وصوال 
الترتيب وبالعكس- من الترتيب الى الفوضى- وهكذا 
إستمرت جوهانا لبعض الوقت فى هذه التمرينات فى 
محاولة جلذب تركيز املتدربني ،ومن ثم بدأت فى أن 
السهلة  البسيطة  الطلبات  بعض  املتدربني  من  تطلب 
وصوال الى طلبات أكثر تعقيدا ،أيضا طلبت منهم أن 
ينهمكوا فى بعض التداخالت احلركية ولكن بشرط أال 

 ورشة التمثيل
 داخل اإلطار 
تفتتح ورش 
املهرجان     

 A leading Lebanese Actress with a Master’s  
 Degree in Theatre Arts. She worked with famous
 Lebanese directors like RIMON GBARA, GAWAD
 ALASADY, BIDAL ALASHKAR, SHAKIB
 KHOURY, JOSEPH ABU NASSAR, MUNIR ABU
 DEBS, NABIL ALAZAN and GABRIL YEMIN. She
 participated in various Arab and European Tours and
 Festivals and was awarded several awards. In 2012,
 she was chosen by the Arab Association of Theatre
 (Sharjah) as the honoree Lebanese actress during the
 Year of Woman in Arab Theatre.
 She performed several leading roles in cinema  
 and TV and worked as an executive producer for

 two performances produced by the International
 Committee of Baalbek Festival (Days of AL-Khayyam
 Quartets -  Brisbane’s immigrant). She worked a
 general manager of the City Theatre from 2005 to
 2009. Her play “The Ode” (2006) was chosen as an
 opening performance in Cairo International Festival
 for Experimental Theatre (13th Edition). She also
 performed “Civilization” by GABRIL YEMIN (2008)
 and her Monodrama “Viva La Diva” written by Huda
 Barakat and directed by Nabil Al-Azan was presented
 in Beirut and UAE (2010 – 2011). Now, she is the
 director of Beirut’s Spring International Festival,
 held annually by Samir Kasir Association.

RANDA ALASMAR
 Spot Light
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يصطدم أحدهم باألخر،مع ملحوظة أن هذا قد يشكل 
صعوبة على املتدربني خصوصا مع سرعة احلركة .                                             
قامت جوهانا بعمل تدريبات جتعل اجلميع فى مركز 
مجموعة  ،ثم  املنتصف  فى  الدائرة  وكأنها  واحد 
بعض  الى  وصوال   ، املكان  زوايا  فى  التكوينات  من 
بالذكر  وجدير  األخر،  تالمس  عدم  بشرط  القفزات 
نوعاً  تصنع  أن  حتاول  اللحظة  تلك  الى  املدربة  أن  
من التوافق احلركى والبصرى والسمعى لدى كل من 
أن  فى  بدأت  التوافق  هذا  ،ومن  املتدربني  املمثلني 
لتنمية  منها  محاولة  فى  األوامر  من  مجموعة  تطلب 
منهم  ،فقد طلبت  املتدرب  املمثل  لدى  اخليال  ملكة  
يضعوا  كى  زجاجياً  شيئاً  يصنعون  أنهم  يتخيلوا  أن 
فيه بعض الورود، ولكن هنا عليهم تخيل أنهم يصنعوه 
يحاولون اخلروج منه من جديد  ثم  الداخل ومن  من 
كال  ليلقى  إنتهت   قواهم  أن   متثيل  منهم  ،وتطلب 
،إستمرت جوهانا فى هذه  بنفسه على األرض  منهم 
التمرينات مدة طويلة وسوف تطور منها شيئا فشيئا 
املمثلني  وإمكانيات  قدرات  تطوير  جوهانا  ،حتاول 
اإلستفادة  درجات  ألقصى  وصوال  ،وذلك  املتدربني 
فاعليات  إطار  فى  املقامة  التمثيلية  الورشة  تلك  من 

املهرجان .
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 Schedule of Workshops
No. Trainer Country Title

1- Johana Grits France Performance inside a framework: the Model of Racine 
Theater 

2- Israfeel Shahin Bangladesh Performance in open spaces: the model of beach 
theater 

3- Sallam Said Egypt Street theater and workshop product (Heart of the 
Street) 

4- Dr. Hammady Al-
Wahaiby Tunisia Principles of theater direction for beginners 

5- Faisal Al-Obaid Kuwait Scenography 

6- Emilia Betlojioska Poland Puppets and Masks 
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Au tout début, le théâtre a commencé à l›extérieur, loin 
des murs des bâtiments. Avec l›évolution naturelle, les 
performances ont été mises en scène jusqu›à ce que la 
scène soit elle-même - dans certaines performances - un 
fardeau sur la performance elle-même. Et maintenant, 
avec la révolution mondiale des médias sociaux et des 
cieux ouverts, les jeunes expérimentent sur la façon de 
s›engager dans leur environnement de manière animée. 
Ils cherchent à créer un véritable théâtre, un théâtre 
vivant, un théâtre en chair et en os. Ils doivent continuer 
à expérimenter sur leurs propres problèmes et leurs 
défis pour changer le monde qui les entoure et pour 
exprimer leur situation réelle dans un nouveau monde.
D›autre part, le développement moderne de salles 
multifonctionnelles dotées d›une technologie moderne 
permettant aux artistes d›utiliser le même espace pour 
diverses fonctions nécessite des budgets massifs trop 
loin de leur portée. Et la seule réponse au dilemme de 
la diminution du nombre de salles de théâtre et des 
stades multifonctionnels est l›ouverture ou la traînée de 
théâtre à l›extérieur.
Partout dans le monde, les artistes de théâtre ont 
produit des performances non conventionnelles avec 
des valeurs esthétiques extraordinaires dans divers 
espaces extérieurs, y compris des gares, des jardins, 

des lieux historiques anciens, des chantiers d›église 
et même des rues et des allées. La nature notable de 
ces performances est son intérêt extrême pour les 
problèmes sociaux, politiques et économiques actuels 
en plus de son faible budget. En outre, la plupart des 
réalisateurs, acteurs et actrices qui participent à de 
telles performances sont des armatures et des scripts 
de la plupart de ces performances sont développés par 
improvisation.
Malheureusement, le phénomène du théâtre de rue 
et du théâtre des espaces ouverts n›est pas discuté et 
bien documenté dans les travaux de recherche. Par 
conséquent, bien qu›il gagne de plus en plus de publicité 
chez les jeunes artistes, il faut encore plus d›attention 
pour être étudié, établi et même critiqué pour voir son 
efficacité dans la réalisation des besoins de la jeunesse 
et de la création. Il faut une attention et des efforts 
considérables pour mettre un cadre théorique qui peut 
devenir un jour une théorie expliquant ce phénomène 
extraordinaire.
C›est la seule réponse à des questions très critiques; Des 
questions qui ne sont jamais posées. Des questions de 
jeunes en colère, courageux et créatifs qui doivent crier 
devant un monde qui n›écoute jamais. C›est la seule 
réponse à des questions incalculables

 Théâtre de la rue et Théâtre des espaces ouverts
 Réponses à des questions incontestables

نتاجه  مايكون  دائما  الورش  من  النوع  وهذا   ، أيام 
عبارة عن إسكتش فني صغير يهدف لتقدمي فكرة 
يتبع  بالضرورة  يكن  ال  اإلسكتش  وهذا   ، معينة 
النمط املسرحي املعروف من بداية ووسط ونهاية ، 
فعروض الشارع دائما هي عروض تعاونية ، ويكون 
 ، واحد  فصل  من  مكون  صغير  فني  عمل  نتاجها 
والهدف األساسي من العرض الي سأقدمه هو هو 
املزج بني احلضارات املختلفة واملزجة بني اللغات ، 
وهذا ماأعتمد عليه دائما يف عروض مسرح الشارع 
، فأتذكر أن عرضي األخير الذي قدمته بروما أشاد 
به رئيس اجلامعة وقال عني » إسالم سعيد صنع 
من مسرح الشارع سحر ، هذا السحر إستطاع أن 

يصنع جسر بني احلضارات . 

التجربة  هذه  لتقدمي  دفعك  ومالذي   
مبهرجان شرم الشيخ الدولي ملسرح الشباب ؟

مؤسس املهرجان  الفنان مازن الغرباوي كان دائما 
، وقد أقترح علي  داعم قوي لفكرة مسرح الشارع 
تقدمي ورشة عمل عن مسرح الشارع باملهرجان ، وقد 
حتفزت للفكرة جدا ، خاصة أن املهرجان مازال يف 
مرحلته األولي فهذه الدورة الثانية منه فهو ماازال 
يف مرحلة التأسيس ، وأنا أتنبأ لهذا املهرجان بأن 
يكون من أهم املهرجانات الدولية املوجودة يف مصر 

 كيف ستقوم ورشة مسرح الشارع يف 
مهرجان شرم الشيخ الدولي للشباب ؟ 

يف الثالثة أيام األولي من وجودي يف املهرجان 
شرم  يف  املوجودة  املواهب  عن  بالبحث  سأقوم 
الشيخ ، ليس باملهرجان فقط بل يف جميع األماكن 
املحيطة باملهرجان مثل السوق ، أو العاملني بالفندق 
أو غيرهم ، وبعد اإلختيار سأقوم بتعريفهم مفهوم 
مسرح  بني  كبير  فرق  هناك  ألن  الشارع  مسرح 
يعرفه  ال  الفرق  وهذا   ، املتجول  واملسرح  الشارع 
مواهب  علي  قائم  دائما  الشارع  فمسرح  الكثيرون 
الشارع ، وبعد ذلك سنتحدث عن كيفية إنتاج مسرح 
اجلهود  علي  قائم  دائما  الشارع  فمسرح   ، الشارع 
الشعبية وليس له ميزانية مخصصة ، وبعد التعرف 
علي كل هذا سنبدأ يف كتابة النص املسرحي سويا ، 
والعرض سيكون ميوزيكال بإيقاعات وأالالت وشعر 
مصري ، وسيقدم بثالثة لغات العربي واإلجنليزي 

، واإليطالي . 

املهرجان كافية إلقامة  أن فترة   هل تعتقد 
ورشة ملسرح الشارع ؟ 

بالطبع هي غير كافيه ، ولكننا كثيرا ماقدمنا ورش 
يف أوقات أقل من ذلك فأتذكر أننا من قبل قدمنا 
أربعة  أو  أسبوع  من  أقل  يف  شارع  مسرح  ورشة 

حوار : شيماء منصور 

إسالم سعيد

يستعد الفنان إسالم سعيد لعمل ورشة » مسرح شارع » مبهرجان شرم 
، وقد وقع اإلختيار عليه بعد حصوله  الشباب  الدولي ملسرح  الشيخ 
علي جائزة الدولة للتميز يف اإلبداع الفني يف مجال التمثيل واإلخراج 
عام 2016 ، والذي أدي إلي منحه الدولة الدراسة يف أكادمية الفنون 
املصرية بروما ، إلتقت مسرحنا بسعيد قبل بدأه العمل بورشة مسرح 

الشارع ، وإليكم احلوار .. 

هديف األساسي من الورشة 
هو املزج بني احلضارات 
و بني اللغات املختلفة

هناك الكثري من املعوقات 
تقابل  خمرج الشارع 
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Professeur de Critique Théâtrale - 
Université Autonoma - Madrid (Espagne)

Une universitaire espagnole-syrienne 
qui a obtenu son doctorat en théâtre 
en 2004 de l›Université Autonome de 
Madrid avec le grade d›excellence avec 
honneur (la plus haute note décernée par 
les centres universitaires en Espagne). 
En 2000, elle obtient sa maîtrise et 
devient chercheure au département 
d›études arabes, islamiques et orientales 
de l›Université Autonoma de Madrid. 
Diplômée de l›Institut Supérieur des 
Arts du Théâtre - Département de 
Critique et Littérature Théâtrale - 
Syrie, elle est professeure à l›Institut 
Supérieur des Arts du Théâtre de Syrie. 
Elle a publié plusieurs articles sur le 
théâtre, les beaux-arts, le cinéma, la 
critique et les documentaires sur le 
théâtre arabe. Elle a traduit des poèmes 
de poètes latins d›origine arabe en 
association avec l›Orientaliste Rosa-
Isabel Martinis Leo et ces poèmes ont été 
imprimés dans une anthologie en Chili 
par Matthias Ravidah. Elle a coordonné 
l›invitation de la représentation des 
Émirats arabes unis «Le Nimrod», écrite 
par le Cheikh Sultan Ben Mohamed Al-
Quasemy et dirigée par: Al-Munsef al-
Swaisy, qui a été exécuté sur la scène 
de l ‹»association des Trois Cultures 
«Séville - Espagne le 27-4-2016. Elle a 
publié plusieurs livres

 Illuminations

Dr. Atheer Ali

 

ألسباب عديدة أهمها مكان املهرجان ، وألنه معني 
حي  كائن  فاملسرح  الشبابية  وأفكارهم  بالشباب 
لذلك البد أن يكون لديه عالقة بالتطور البشري . 

هو  الشيخ  شرم  مدينة  إختيار  أن  تري  ملاذا   
إختيار مناسب للمهرجان كما قلت من قبل ؟ 

بالطبع ، أري أن مدينة شرم الشيخ هو إختيار صائب 
جدا ، فالفنان البد أن يكون وطني أيضا ، وإقامة 
التي  الشيخ  مثل شرم  مدينة ساحلية  املهرجان يف 
العالم كله جمالها وسحرها فأنت بذلك  يعرف يف 
تقدم فن وجتذب أيضا عيون رواد املهرجان لألماكن 
اجلميلة يف مصر ، وهذا سيؤدي بالطبع إلي إنتعاش 
السياحة املصرية ، فالناس تذهب إلي أخر العالم 
لرؤية الفن ونحن نوفر لهم رؤية الفن ورؤية اجلمال 
، هذا باإلضافة أن فكرة إقامة املهرجان بعيدا عن 
العاصمة هي فكرة جيدة فنحن دائما ماأعتدنا علي 
تلك  وكانت  العاصمة  الكبري يف  املهرجانات  إقامة 

املهرجانات حكر علي مثقفي العاصمة فقط . 

املشاركة   املصرية   العروض  بأن  مارأيك   
باملهرجان قليلة جدا ؟ 

بالتأكيد كنت أمتني أن تشارك مصر بعروض كثيرة 
باملهرجان ، وفكرة إستقطاب دول متنوعة باملهرجان 
من  الكثير  نشاهد  جتعلنا  ألنها  إيجابية  هي  
، ولكن كان من الضروري أيضا  الثقافات املختلفة 
املصري  املسرح  إليه  ماوصل  األجانب  يشاهد  أن 
أمتني  لذلك   ، متنوعة  مصرية  عروض  خالل  من 
أن العرض املصري املقدم يكون كايف ليبني إلي أين 
وصل املسرح املصري ، ألنه علي اجلانب األخر لم 
كثيرة  مصرية  عروض   يشارك  أن  يسعدني  يكن 

باملهرجان وتكون دون املستوي . 

 مارأيك بعودة املهرجانات الدولية مرة أخري 
مبصر ؟ 

مصر بالتأكيد متر بظروف غاية يف الصعوبة ، ولكن 

الظروف البد أن حتافظ مصر علي  رغم كل هذه 
مهرجاناتها التي إعتادنا عليها دائما ، وحتتفظ أيضا 
الثابتة فهذا هو جناح الفن الفعلي  علي مواعيدها 
العام هو مكسب  التجريبي هذا  املهرجان  وعودة   ،
كبير للمسرح املصري ، وأتوقع وجود دورة مختلفة 
متاما من املهرجان التجريبي هذا العام ، فالبد أن 
والثقافات ألن  تنوع األشخاص  أهمية  دائما  نتذكر 
الثقافة املصرية بحاجة لهذا التنوع دائما خصوصا 

بعدما أصبحت جمهورية » الطوب األحمر » 

تسليط  هو  املرحلة  هذه  يف  الفن  دور  هل   
الضوء علي املشاكل واملعوقات أم توثيق اللحظة 

؟ 
لم يكن دور الفن أبدا أن يعرض حلوال للمؤسسات 
التي متتلك املشكالت ، والفن هو مرأة املجتمع كما 
نعرف لذلك فدور الفن احلقيقي هو تسليط الضوء 
مؤسسات  فبها  تقع  التي  واملعوقات  املشاكل  علي 
تبدأ  املعروض  الفن  هذا  خالل  ومن   ، الدولة 
املؤسسات يف حل مشكالتها ومن هنا يبدأ اإلصالح 

 .

 وهل تري أن املهرجانات املصرية عموما تلبي 
طموح املسرحيني يف مصر ؟ 

هناك   ، درجات  املسرحيني  أن  أوال  نتفق  أن  البد 
جيل كبير من املسرحيني ، وجيل أخر مبتدأ فاجليل 
املصرية  وليست  املهرجانات  من  تشبع  قد  الكبير 
املبتدأ  اجليل  أما   ، العالم  مستوي  علي  بل  فقط 
فهو بحاجة إلي املهرجانات ليثبت نفسه أوال وليلبي 
أشكال  علي  ليتعرف  وأيضا   ، طموحاته  من  بعض 
املهرجانات  بعض  هناك  ولكن   ، مختلفة  وثقافات 
وهذا  والتسويق  الدعايا  إلي  حتتاج  التي  املصرية 
ويؤدي  جدا  ضعيف  هو  الثقافة  وزارة  يف  البند 
حوز  وأيضا   ، املهرجانات  من  الكثير  ملوت  أحيانا 
أحد الفنانني علي جائزة باملهرجانات الكبري البد 
بداية  هي  اجلائزة  هذه  وتكون  الدولة  ترعاه  أن 

اإلنطالق له ، حتي ال يشعر باإلحباط . 

هو  ليكون  الشارع  مسرح  تيمة  أخترت  ملاذا   
مجالك ؟ 

مسرح الشارع هو املسرح املعني باملقهورين ، وألني 
من منطقة اإلمام الشافعي وهي منطقة املوت كما 
يطلق عليها ، وكنت أنا الفنان الوحيد يف عائلتي ، 
منطقتي  يف  دوما  أبحث  كنت  صغير  كنت  فعندما 
عن مكان ألتعلم بع الفن ولم أجد ، وعندما عملت 
الفرص  ألمنح  الشارع  أبدأ يف  قررت  الفن  مبجال 
وبدأت  يرعاها  ال  من  جتد  لم  التي  املواهب  لكل 
منطقة  مثل  أماكن  الشارع يف  مسرح  بعمل  بالفعل 
اإلمام الشافعي ، وقمت بعمل ورش عمل وغيرها ، 
فأنا أحب مسرح الشارع وفنون الشارع ، ولكن يف 

النهاية التنوع مطلوب لدي الفنان . 

مخرج  تواجه  التي  ااملعوقات  أهم  هي  ما   
مسرح الشارع من وجهة نظرك ؟ 

 ، الشارع  مخرج  تقابل  املعوقات  من  الكثير  هناك 
الشارع  يف  يكون  عرضه  دائما  الشارع  فمخرج 
لذلك  مايقدم  يقدروا  ولم  يعرفوه  لم  ناس  حول 
ففي الكثيرمن األوقات يقابل عمل املخرج بالتهكم 
إستيعاب  يستطيع  أن  املخرج  علي  فالبد  واإلساءة 
أن  إلي  باإلضافة   ، بحكمة  معه  ويتعامل  مايحدث 
أحيانا األطفال املشاركني يف عروض الشارع يفضل 
عملهم  من  بدال  املال  ليجلبوا  يعملوا  أن  أباءهم 
باملسرح الذي ال يجلب لهم املال ، ويف هذه احلال 
قمنا بتجميع أموال من بعضا البعض وإعطائها ألباء 

هؤالء األطفال حتي يتركوا األطفال باملسرح . 

مازن الغرباوي دائما 
داعم قوي لفكرة 

مسرح الشارع 
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أحيانا فى إقتراب الى عمق مساحة التمثيل حيث مكان 
أجزاءها  بعض  فى  ثم  ،ومن  الفيلمية  املادة  هذه  عرض 
جتد الزوج والزوجة يستخدمون طرحة الزفاف املرتدية 
للعرض  أخرى  شاشة  ،وكأنها  البداية  فى  الزوجة  إياها 
حيث يوجه الفيديو بروجيكتور مادته الفيلمية من العمق 
الى تلك الطرحة ليتحرك بها املمثل واملمثلة فى مساحة 
التمثيل كلها ،هذا الى جوار انهم يستخدمون نفس طرحة 
الزفاف وكأنها شبكة ما يصطادون عبرها بعض من احلمام 
والسالم  النقاء  على  يقبطون  أنهم  إعتبار  ،على  الطائر 
واحلب بداخلهم فى محاولة لتكبيل ،تلك القيم اإلنسانية 
التى يرمز اليها احلمام فى معناه الداللى ،مبعنى رمزية 
احلمام للسالم سواء النفسى الداخلى او فى رمزيته فى 
السالم مع اآلخر،لذلك قد تشتد وتيرة التوتر بني الزوج 
والزوجة فى كثير من أجزاء العرض املسرحى ،املالحظ 
فى هذا العرض أن ممثليه يحاولون عبر أدائهم التمثيلى 
التى  األفكار  مابني  التفاعل  ليتم  اللغة  حاجز  جتاوز 
استخدام  جوار  الى  املتلقى،هذا  وبني  العرض  يطرحها 
اإلضاءة بألوان متوافقة إلضفاء اجلو العام املطلوب فى 
اللحظات الدرامية املختلفة ،سواء إن كانت تلك اللحظات 
الدرامية ،توتر او حب او كره ،او تركيزا على املرأة التى 
الزوج  على  تركيزا  او  املسرح  خشبة  على  وحيدة  تبدو 
والزوجة فى خالفاتهم األسرية ،العرض عبر ممثليه ناطق 
باللغة الروسية ،هذا الى جوار ترجمة مصاحبة له باللغة 
املتلقى والعرض كان  اللغة بني  ،إال أن حاجز  اإلجنليزية 
واضح بشكل كبير هذا ألن العرض يعتمد بشكل اساسى 
على اللغة املنطوقة من قبل املمثلني ، الى جوار أنها لغة 
مغايرة فهى اللغة الروسية ،وفى هذا السياق ميكننا طرح 
سؤال جوهرى وهو – ملاذا لم يتم اإلعتماد على الصورة 
املرئية أكثر من اإلعتماد على اللغة احلوارية ؟حتى اليكون 

حاجز اللغة عائقا أمام املتلقى . 
ديكور العرض يبدوا متواضعا بشكل كبير فهو عبارة عن 
منضدة فى اخللفية، تستخدمها املرأة االخرى الى جوار 
املمثلني  ،أراد  الدرامية  بالشخصية  خاصة  سفر  شنطة 
إلثارة  محاوالت  فى  واضح  بشكل  املتلقى  مع  التواصل 
املسرحى  العرض  فى  املختلفة  اللحظات  أثناء  الضحك 
،يستخدم العرض مساحة من الفراغ يقدم فيها هذا األداء 
محاولة  ،فى  مسرح  خشبة  على  معتمد  ،غير  التمثيلى 
مشترك  عامل  اإلنسانية  املشاعر  تلك  أن  على  للتأكيد 
بني بنى البشر على إختالف أمناطهم وجنسياتهم وحتى 
لغتهم ،الميكننا إنكار أن هذه املادة الفيلمية أضافت كثيرا 
الى هذه املسرحية ،وجذبت إنتباه املتلقى اليها ،يستخدم 
املمثلني بعض من االكسسوارات البسيطة جدا فى سياق 
املسرحية ،لتساعدهم فى إبراز بعض املواقف الدرامية. 

القلب  من  قريبة  بدت  العرض  هذا  فى  املوسيقى  أما 
ومعبرة بشكل اساسى فى بعض حلظات عن احلب وفى 

حلظات أخرى عن التوتر . 
يقدم عرض احلب فى كوب ماء ،بالتعاون بني )فريق املسرح 
سيراتشوفا  برئاسة  املعاصر(  الروسى  واملسرح  الروسى 
،ومدير الفريق للعالقات اخلارجية جمال السروى،وأخيرا 
قدم النجم املصرى القدير محمود احلدينى شهادة تقدير 
مقدمة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى 
املهرجان  من  مقدرة  لفتة  ،وهى  الروسى  العمل  ،لفريق 

،وأختتمت بها ليلة العرض الروسى . 

داليا همام

يوجد  ،حيث  املدينة  هذه  فى  كبرى  مسارح  توافر 
اماكن مفتوحة وبعض قاعات مغلقة لكن التتوفر فيها 
االمكانيات التقنية العالية املتعارف عليها فى املسارح 
املختصة ،ويجب االستمرار على اقامة هذا املهرجان 

كل عام فى موعده .
او  اواملسابقات  باجلوائز  تقاس  ال  املهرجانات  أن 
مبسائل  االعتناء  يجب  بل  البحتة  النظرية  باملسائل 
التسابق  مسألة  هو  االن  السائد  ان  ،مع  اخرى 
ليس  هذا  باملسرح،لكن  املشتغلني  ،لدى  واجلوائز 
انه  مع  ذاك،  او  هذا  العمل  لنجاح  حقيقى  مقياس 
يبرز التميز لكنه ليس املقياس احلقيقى للنجاح،ومع 
للتأليف  مسابقة  املهرجان  تبنى  فكرة  فإن  هذا  كل 
املسرحى تعد بادرة طيبة لكن البد من التساؤل عن 
ماسيتبع ذلك مبعنى لو فاز النص هل سيطبع ؟هل 

سينتج مسرحيا ؟
تكرمي الفنان املبدع الراحل كرم مطاوع :-

كل الشكر للقائمني على املهرجان لإلحتفاء بأصحاب 
الذى  مطاوع  كرم  الكبير  الفنان  مثل  الكبير  التاريخ 
باع  وله  كبيرا  مسرحيا  إرثا  وترك  الدنيا  عن  رحل 
فقط  ليس  العربية  املسرحية  احلركة  فى  طويل 
احلركة املسرحية املصرية ،مهم جدا ان نحتفى مبن 
صنعوا التاريخ ولوالهم ماكان وجد املشتغلني باملسرح 

االن .
لقد تركوا لنا إرثا كبيرا ومن اجلميل جدا ان يقدر 

اجليل احلالى من سبقه من االجيال .
ان يقام مهرجان للمسرح فى شرم الشيخ هذه املدينة 
شرم  لكن  اإلغتراب  من  نوعا  يشكل  ،قد  السياحية 
املهرجان  على  والقائمني  سمعتها  لها  مدينة  الشيخ 
كان  املاضى  العام  ،فى  اجليد  بالتحضير  يقومون 
العروض  شهد  رفيع  مستوى  على  جمهور  هناك 
الشبابى  باملسرح  مختص  كمهرجان  ،وهو  املسرحية 
يقدم جتارب شابة ،وهى ميزة هامة جتعل من هذا 

املهرجان متميز عن املهرجانات االخرى .

اصبحت  أنها  وهى  للمهرجانات  إيجابى  جانب  ثمة 
تروج للعروض املسرحية املتميزة فى بالدها، وبالتالى 
تعرض فى هذا املهرجان او ذاك ،وهنا تكمن اهمية 
املهرجان اى فى استحضار عروض مسرحية من بالد 
جمهور  فيشاهد  اخرى   بالد  فى  مختلفة،لتعرض 
االخر  ثقافة  على  لإلطالع  املهرجانات  البالد   هذه 

واالضطالع على اين وصلت العروض املسرحية .
للمهرجانات هو أن بعض منها  لكن اجلانب السلبى 
،واستقدام  الشخصية  واالمور  للمجاملة  يخضع 
محددين  اصدقاء  ودعوة  بأصدقاء،  خاصة  عروض 
فى املهرجان بعيدا عن اهمية وجودة املنتج املسرحى 
وتلك  ال  ام  للجمهور  مناسب  حتى  ،او  عدمه  من 
ألن  والترتقى  ضعيفة  تكون  بالضرورة  املهرجانات 
تسمى مهرجانات إمنا هى ملتقيات سياحية لألسف 

الشديد .
مدارالعام   على  واستمراريتها  املهرجانات  وجود  أن 
التثاقف من قبل املسرحيني  تصنع حالة من حاالت 
اوال، ومن ثم تثاقف لدى اجلمهور ألنها تطلعه على  

جتارب مسرحية مختلفة لبالد اخرى .
والتثاقف بني املسرحيني يوسع االفق لدى املشتغلني 
باملسرح ومن هنا يتم تطوير التجارب املسرحية ،ومن 
افكار  تالقح  هناك  يكون  إمنا  وتتشابه  تتكرر  ال  ثم 
،وعلى  اوذاك  العرض  لهذا  النسخ  بعيدا عن مسألة 
ذلك فإن وجود املهرجانات هام جدا من اجل تطوير 

احلالة املسرحية فى اى مكان .
الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  يعد 
املعروف  باملكان وطبيعته ،فمن  مهرجان متميز جدا 
ان مدينة شرم الشيخ مدينة سياحية حيث يأتى لها 

السائحني من كل انحاء العالم .
فى العام املاضى قام مازن الغرباوى ، وفاء احلكيم 
املهرجان،  هذا  اقترحوا  ان  منهم  خاصة  مببادرة 
ونحن تعاونا معهم من اجل إجناح الفكرة ، فاملهرجان 
كان  املاضى  والعام  الشيخ  شرم  فى  بكونه  متميز 
هذه  فى  مسرحى  مهرجان  إجناح  لفكرة  اختبار 
املدينة ،وجناح املهرجان ومتيزه بتميز املكان املوجود 
فيه جعله يقفز قفزة سريعة فى خالل سنتني، وقد 
،وله سمعته  العاملية  املهرجانات  اصبح على خريطة 
عدم  رغم  املسرحية  العروض  جودة  نتيجة  املنتشرة 

أصبحت املهرجانات فى الوطن العربى وحتى فى العالم أجمع ،هى الركن االساسى إلبراز حضارات 
الشعومبن خالل انتاجاتها املسرحية التى تقدم حسب اهمية ووضع ومكان كل مهرجان وميزانيته 

اخلاصة  .

حوار: داليا همام 

على عليان

املهرجانات ال تقاس 
باجلوائز أواملسابقات أو 
باملسائل النظرية البحتة 

 مهرجان شرم الشيخ الدوىل للمسرح الشبابى 
مهرجان متميز جدا باملكان وطبيعته .

جناح املهرجان ومتيزه بتميز املكان املقام 
فيه جعله يقفز قفزة سريعة خالل عامني 
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للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن 
قدم   – مطاوع  كرم  –دورة  الثانية  دورته  فى  الشبابى 
ماء(إخراج  كوب  فى  )احلب  الروسى  املسرحى  العرض 

إيجور نفيدنوف 
 يؤكد العرض عبر فكرته األساسية –أن اإلنسان قد يخسر 
أهم وأجمل مابداخله بسبب عدم إعترافه باحلب ،وللتأكيد 
على تلك الفكرة يقدم العرض من خالل ثالثة شخصيات 
النساء  من  –واحدة  ورجل  النساء  من  إثنتني   – إنسانية 
منهمكة على مدار العرض فى كتابة مذكراتها،واسترجاع 
اللحظات اإلنسانية املختلفة ،واألخرى هى الزوجة والتى 
تعرض املسرحية خطوات حبها لزوجها بداية من التعارف 
املسرحى  العرض  فى  املطروحة  ،األفكار  بالزواج  وصوال 
ليست باجلديدة ،بل هى أفكار حتمل فى طياتها مشاعر 
وبالغيرة  باحلب  تشعر  هنا  ،فأنت  مختلطة  إنسانية 
،وميكنك أن ترى احلقد والكره ،أيضا يركز العرض على 
،والتى  املشاعر  ورقة  اإلنسانية  الرهافة  من  احلالة  تلك 
تتجسد فى شخصية الزوجة حتديدا فى مقابل شخصية 
املرأة اآلخرى والتى تبدوا جافة التعامل تسعى ألن تفرق 
مشاعرهم  مع  اإلزدراء  من  بكثير  تتعامل  الزوجني  بني 
اليستجيب  جتده  املشاعر  جاف  الزوج  اإلنسانية،وألن 
العرض  زمن  من  بالقليلة  ليست  مدة  بعد  سوى  للحب 
الزوجني  بني  احلب  قصة  زمن  من  ،وبالتالى  املسرحى 
ملتابعة  األولى  اللحظة  ،منذ  املسرحية  أحداث  ضمن 

به  افتتحت  الذي  االول  املسرحي  العرض  ..هو  الشقف 
فعاليات الدورة الثانية من املسرح الشبابي ، وهو عرض 
واملخرج  قنون  التونسيه سيرين  للمخرجه  كندي،  تونسي 
مجدي بومطر اللبناني الكندي ، ومن انتاج مسرح احلمرا 
بتونس ، ومسرح الثقافات املتعدده MT Space  يف كندا.

اجلنسيات  مختلف  من  ممثلني  من  العمل  فريق  جّتمع 
عمل  ورش  نتيجة  التجمع   هذا  وجاء  وافارقة،  عرب   ،
القدير  التونسي  الراحل  املخرج  يقيمها  كان  مسرحية 
العربي  عز الدين قنون ضمن ورشات تدريبية يف املركز 
االفريقي للتكوين والبحوث املسرحية  ، وكان من نتاج تلك 
الدورات مجموعة من املواهب التي مت استدعاؤها لتجسد 
فكرته املسرحية االخيرة  حول الهجرة الالشرعية حيث 

وافته املنية قبل استكمالها .
الشرعية  غير  الهجرة  حول  املسرحية  أحداث  تدور 
عن  منبئاً  يبدو  مسرحي  عمل  وهو  ونتائجها،  وأسبابها 
أن  مبعنى   ، النهائي  النص  الى  للوصول  االرجتال  فكرة 
كل ممثل وبحسب جنسيته وانتمائه العرقي ورمبا الديني 
، وضع نفسه مبكان الشخصية  وظروفها  ، مضيفاً لها 
قيود املجتمع من ناحية ، وآثار احلروب من ناحية أخرى 
  ، ليأتي  باألسباب والدوافع لإلقدام على تلك الرحلة   ،
وليظهر يف النهاية العرض املسرحي »الشقف« بنص  من  

تأليف مشترك محكم .
من  املواطنني  من  مجموعة  هروب  مع  املسرحية  تبدأ 
، )تونسية وسورية ولبنانية وبعض من  جنسيات مختلفة 
األفارقة ( يف رحلة املجهول  ، أو ما يطلق عليها بالدارجة 
واملحفوفة  اللعينة  الرحلة  تلك  وأثناء  احلراقة،  التونسية 
همومها  عن  وتعلن  الشخصيات  تتكشف  املوت،  بخطر 
ودوافعها ملغادرة بالدها، صحيح ان األسباب يف الظاهر 
مختلفة ، لكن الهدف بالنهاية مشترك، فالكل يبحث عن 
والبعض  حرية،  وأكثر  امنا  أكثر  مكان  وعن  افضل  حياة 
معه  ، حامالً  أبن  أو  للبحث عن حبيب ورمبا زوج  راحل 
خطر  أن  ..إال  بالده  من  املشتهى  من  حمله  استطاع  ما 
استمرار الرحلة وسط هذا املركب الذي لم يجهز أصالً 
ملثل تلك الرحالت الطويلة والغامضة، قد يكون سببا يف 
االنسان،   أخيه  من  التخلص  ورغبته يف  اإلنسان  وحشية 
يف محاولة منه لينجو بنفسه الى البر اآلخر, إلى احلياة 
التي يتمناها والتي يحلم بها طوال وقبل الرحلة ، ورغم 
ان البعض  كان قد خبر ورمبا جرب صعوبة تلك الرحلة 
واعيد إلى بالده مرات عدة، إال أن األمل يف الوصول دائماً 
 ، الشرعية  غير  الهجرة  مافيا  بوجود  موجود وخصوصاً 
التي تتالعب بالعواطف واملشاعر فتنهب األموال ، وترحل 

مع هؤالء احلاملني إلى املجهول .
منت  على  وينتهي  يبدأ  الذي  املسرحي  العرض  أن  ورغم 
مأساوية   فكرة  على  يقوم  شرعي  الال  املركب  )الشقف( 
وهي   ، بالكوميديا  امتأل  أنه  إال   ، حزينة  نهاية  وينتهي 
ليست من نوع الكوميديا السوداء أو حتى كوميديا املوقف  
تشابه  جديدة  كوميديا  ماهي  بقدر   ، عليها  اعتدنا  التي 
والتي جتعلنا  التي نحياها  كبير كوميديا احلياة  الى حد 
أن  من  الرغم  على  عال،  بصوت  نضحك  ورمبا  نبتسم، 

قلوبنا حتمل الكثير من احلزن وااللم واخلوف.
أما إخراجياً ، فقد استطاعت املخرجة أن تضع اجلمهور 

املتلقى للعرض املسرحى –احلب فى كوب ماء – يكتشف 
أن العرض عبر صورته املرئية ينقسم الى أجزاء حوارية 
تنزوى   – التى  الوحيدة  املرأة  ،وبني  والزوجة  الزوج  بني 
دائما فى عمق منطقة التمثيل – بكلماتها العنيفة املزدرية 
،هذا الى جوار استخدام مادة فيلمية تعرض عبر الفيديو 
بروجيكتور ،تلك املادة الفيلمية حتتوى على مجموعة من 
من  أى  حقيقى  غير  أنه  يبدوا  لذئب  املختلفة  اللقطات 
تلك األفالم الكرتونية، هذا الى جوار انه اليتحرك على 

يف القاعة - رغم عدم وجود منصة مسرحية )الركح(-  ، 
النفسي  والضغط  املركب  يف  اخلانق  الزحام  هذا  وسط 
مرتفعه  منصة  على  املمثلني  جمعت  حني   ، واإلجهاد 
تسمح   ، املسرحي  الفضاء  وسط  نسبيا  وصغيرة  قليالً 
باالهتزازات احلركية ، يف داللة واضحة  ومشابهة لتلك 
املراكب  اخلانقة واملهترئة واملهتزة وغير الثابتة على مدى 
الرحلة ، بينما جعلتهم يتحركون خارج تلك املنصة مييناً 
وشماالً أثناء عرض حياتهم وقصصهم عبر )الفالش باك( 
، او حني يبوحون بأسرارهم اخلاصة يف املنطقة السفلية 
للمركب ،  تلك املنطقة التي ال يعرف عنها الهاربون شيئا .

املسرحي  قرطاج  مهرجان  الشقف يف  عرضت مسرحية 
الدورة الفائتة وكانت خير افتتاحية للمهرجان ، ثم جالت 
مدينة شرم  العرض يف  هذا  ويعتبر   ، تونسية  مدن  عدة 

أربع كما حالة الذئب على أرض الواقع ،لكنه يتحرك على 
قدمني وكأنه إنسان وذلك حتى يستطيع املتلقى ان يصنع 
نوع من املقاربة بني هذا الذئب وذلك الزوج ،تستمر هذه 
يتم  ،حيث  املسرحى  العرض  مدة  طوال  الفيلمية  املادة 
التبادل على املستوى املرئى واملسموع بني احلوار من قبل 
بالذكر  اجلدير  ومن  الفيلمية،  املادة  تلك  وبني  املمثلني، 
الزوج والزوجة فى بعض  الفيلمية يتعامل معها  املادة  أن 

اللحظات الدرامية فى العرض املسرحى ،حيث جتدهم 

الشيخ  هو العرض االول للعمل خارج حدود الوطن تونس.

بطاقة العمل 
املمثلون : بحري الرحالي ، ندى احلمصي، عبد املنعم 
دارا،  مرمي  كشكار،  اسامه   ، احلمروني  رمي  شويات، 

وغي اونصونصوي ، وصوفيا موسى .
دراماتوج: سعاد بن سليمان وسيرين بن قنون 

مساعدة إخراج : زينب فرشيشي
إخراج : سيرين بن قنون ومجدي بو مطر 

ملى طيارة 
ناقدة سورية 

احلب فى كوب ماء
فى احلب حياة أخرى

»الشقف« التونسي ..
من املوت إىل املوت 
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املوسيقى أى مبعنى أن صوتى يقوى ويقدر على جميع 
طبقات السلم املوسيقى , وكان املعهد يدفع لهذا األستاذ 

جنيهاً فى احلصة وهذا طبعا من ميزانية املعهد 
الدين  املايسترو فوق جروبى عماد  كان يقع منزل هذا 
بإعياء شديد وطلبت  للتمرين وشعرت  يوم ذهبت  وفى 
على  أجر  أخذ  ألنه  فرفض  املنزل  إلى  اذهب  أن  منه 
يغمى  أكاد  ولكنى  وواصلت  ومتاسكت  للتمرين  ساعة 

على , وهو لم يرحمني ألنه أخذ أجراً 
التنازلي  العد  وبدأ  التدريبات  حصص  انتهت  املهم   •
فى  نزهة  بدور  يقوم  من  منها  سيختارون  التى  للجنة 
محمد  الكبير  املوسيقار  اللجنة  رئيس  وكان  األوبريت 
ليس   , اشتغالي  على  يوافق  لم  ولألسف  الوهاب  عبد 
ألن صوتي ال يصلح لكن لصغر سنى قال لهم باحلرف 

الواحد : » دى مفعوصة البطل هايحب فيها إيه ؟!« 
أولى  وقلت فى نفسى ممثلة درجة  يدى  وأسقطت فى 

أحسن من مغنية درجة ثانية ( )3(
بطعم  وزواج  سرحان  محسن  مع  فيلم  وثاني  أول 

الهزمية:
السينمائى )محمد  املخرج  أيوب مع  • عملت سميحة 
يراها  لم  الذى  وهو  )املتشردة(  فيلم  فى  اجلواد(  عبد 
من قبل ولكنة سمع عنها من زمالء له فى الوسط الفنى 
وقامت وقتئذ بدور أخت محسن سرحان , وداللة ذلك 
أن البطلة سميحة أيوب بدأ اسمها يتناقل بني املخرجني 
تتشكل  أن  أنها ممثلة ذات قيمة متنوعة تستطيع  على 
وفق هوى العمل اإلبداعي , وميكنها ببساطة ان تخرج 
مختلفة  أدائية  فنون  إلى  املسرحية  املمثلة  عباءة  من 
وجناحها فى هذا العمل أدى لتزايد الطلب السينمائى 
عليها فقد فوجئت مبخرج تونسى اسمه )املنصف على( 
أيضا  تلعب  أن  عليها  وأن  ثاٍن  سينمائى  لعمل  يطلبها 
دور أخت البطل , وشاء القدر أن مترض سميحة أيوب 
مبرض فى املعدة ,وكان عليها أن متكث أسبوعاً كامالً 
من  كثيراً  قربها  أمر  وهو   , تشفى  حتى  الفراش  فى 
بينهم  حامية  مناقشات  وبعد   , سرحان  محسن  البطل 
عن اعتزاز املرأة بكرامتها واهتمامها بذاتها , وهو األمر 
الذى حتول بعد ذلك حلب جارف وزواج دون رغبة أهل 
, وعارضت  التى أصرت على محسن سرحان  سميحة 
غير  على  محسن سرحان  من  وتزوجت   , وخالها  أمها 
رغبة أسرتها , الذى كان يغير عليها لدرجة صعبة للغاية 
حتى أنه ألزمها بعدم إستكمال دراستها , واجللوس فى 
املواقف  من  كثير  وبعد   ! أوالده  تربى  بيت  كربة  املنزل 
جعلتها تفكر جدياً فى اإلنفصال والعودة مرة أخرى إلى 

منزل األهل بشبرا . 
• سمارة تبرز الشخصية املصرية وتعيد صياغة 

عالقة املمثل بالدور :

من سميحة أيوب لسميحة سامى :
زميلها  عليها  اقبل  املعهد  فى  الدراسة  من  فترة  بعد 
من  ملسلسل  مرشحة  بأنها  وبشرها  الطوخى  محمد 
إخراج محمد محمود شعبان )بابا شارو( وأن عليها أن 
تستعد لـ )تيست املايك( فذهبت رغم حتذيرات زميالتها 
بأن )زوزو نبيل( سوف ترميها من شباك اإلذاعة لكونها 
تقوم بكل البطوالت وال حتب أن يشاركها أحد وبدا األمر 
لطبيعتها  ولكن  باملخاطر  محفوفة  مغامرة  لها  بالنسبة 
املعارك  ولتعودها على خوض  للمسلمات  تركن  التى ال 
فى سبيل اقتناص حقها ذهبت لإلذاعة محملة باألماني 
الطيبة للدخول لذلك العالم املغاير وقابلتها زوزو نبيل 
كل  وتقدم  تهدأ  كى  ليمونادة  إليها  وقدمت  بقلب طيب 
ما عندها أثناء االختبار فهدأت ومتالكت نفسها فكتب 
بأنها  بابا شارو متهلال ومهنئا  النجاح وخرج عليها  لها 
قد جنحت وأن عليها أن تستعد للعب شخصية عذراء 
الربيع , فسعدت متاما وذهبت إلى بيت أهلها فى شبرا 
كى تبثهم اخلبر السعيد وحتيطهم مبا حدث فما كان من 
أمها إال أن طلبت منها أن تغير اسمها حتى ال حتدث 
أبدا عن  لم يرضى  الذى  كبيرة مع عائلة األب  مشكلة 
عملها كممثلة , فما كان منها إال أن طلبت من بابا شارو 
أن يغير اسمها )سميحة سامى( وجنح األوبريت جناحا 
مدويا ولكن التلميذة سميحة أيوب كانت حزينة لتغيير 
الذى  العائلة  السم  تعود  ان  ذلك  بعد  وأصرت  اسمها 
أهلها  اعتراض  رغم  وذلك  اجلميع  به  ويعرفها  حتبه 
وخاصة األب الذى كان يتجاهلها منذ انضمامها ملعهد 

املسرح واحترافها فن التمثيل 
ممثلة درجة أولى أفضل من مغنية درجة ثانية :

تقول سميحة عن ذكراها األولى مع محمد عبد الوهاب 
املغنى وامللحن الشهير:

)وفى يوم جاء األستاذ محمد عبد اجلواد املخرج وذهب 
لألستاذ زكى طليمات وقال له : » عندك تلميذة اسمها 
فيلم«  فى  رئيسى  دور  فى  عايزها  انأ  أيوب  سميحة 
طبعا األستاذ زكى فرح فرحا شديدا آلن هذا من ضمن 
فى  الفنية  احلركة  إثراء  الرسالة  وهذه  املعهد  رسالة 
مصر على املستوى الثقافى , وأرسل يطلبنى من املدرج 
العظيم  مع  السولفيج  حصة  فى  منغمسة  وقتها  وكنت 
محمد حسن الشجاعى الذى كان متحمسا إلى يريد أن 
يصنع منى مطربة لدرجة رشحنى ألغنى العشرة الطيبة 
للموسيقار سيد درويش وأحضر لى أستاذا يسمى فؤاد 
شهرزاد وأرسلني الى مايسترو روسى ألمترن على السلم 

مسيحة أيوب
وتنوع 
فنون األداء
3

واألماكن  والساحات  الشارع  يف  لعرضها  املُخصصة 
 Street العامة وتقويسها ضمن مفهوم » مسرح الشارع

Theater » وفق إشتراطات هذا املسرح .
وثمة خلط مفاهيمي قد وقع فيه عديد الباحثني والُنقاد 
والساحات  الشارع  مسرح  عروض  بني  املسرحيني 
واألماكن العامة التي تقدم يف الشوارع العامة واحلدائق 
العامة واملقاهي الشعبية واألماكن واألسواق العامة التي 
، وفنون الشارع  يتواجد فيها اجلمهور املُتجمع عشوائياً 
تقدم  كالتي  التراثية  الشعبية  العروض  تلك  تضم  التي 
وبني   ، املغربية  الفنا يف مدينة مراكش  يف ساحة جامع 
العروض التي تتخذ من الفضاءات املفتوحة حيزاً مكانياً 
)مسرح  املوسوم  كتابي  يف  تناولتُه  ما  وهذا  لتقدميها 
الشارع _حفريات املفهوم والوظيفة والنتاج( الصادر عام 
٢٠١٤ عن دار الرضوان للطباعة والنشر يف عمان والذي 
 ، عطية  د.حسن  الكبير  املسرحى  الناقد  مقدمتِه  دبج 
بوصفِه أول دراسة عربية لباحث عربي عن مسرح الشارع 
يتناول وبالتفصيل ماهية مسرح الشارع ومفهومِه وماهيتِه 
العروض  من  النوعية  بهذِه  املهتمني  وُيعرف  واشتراطاتِه 
الوحيد  بإعتبارِه  الشارع  ان مسرح   . فيِه  اإلشتغال  آلية 
الذي مُيكننا من الذهاب باملسرح الى املاس ُيقدم للجمهور 
املُتجمع عشوائياً ، حتليالً كامالً للضغوط التي يتعرضون 
وتعريفهم  ومشاكلها  اليومية  احلياة  بسبب صعوبات  لها 
بأسبابها وتقدمي احللول لها وحتريضهم على القيام مبا 
تؤثر  إجتماعية  نتائج  لُه  الشارع  مسرح  ألن  ُمناسب  هَو 
يف النشاط اإلجتماعي للُمجتمع من خالل املُساهمة يف 

إحداث التغيير املطلوب , كما إن هذا املسرح يترك آثاراً 
ال مُيكن نسيانها على املدى القصير ُمتمثلةً يف إكتشاف 
الناس ألنفسهم من خالل التفاعل مع عروضِه التي ُتعد 
حول  تتمحور  جماعي  وإكتشاف  تعارف  حلظات  مبثابة 

قيم وأبعاد جماعية ُمشتركة ذات طابع إنساني وقيمي.
فتقدمي مسرح الشارع يهدف إلى حتقيق أهداف عديدة 

تكمن يف :
 ١. قول شيء ما للجمهور بإسلوب إتصال جديد معه 

يعتمد الُفرجة احليوية 
٢. حتقيق اضافة معرفية للنشاط االنساني الذي يتمثل 

باملسرح .
 3. محاولة الوصول للجمهور العادي أو جمهور الصدفة 

إلن رجل الشارع ال يذهب الى املسرح . 
٤. خلق حالة من التفاعل بني املمثلني واجلمهور لم يتم 
التعود عليها وهي غير موجودة يف العروض التي ُتقدم 

يف املسرح املغلق .
 5. احلاجة املاسة الى اإلحساس بنوع من املُتعة من قبل 

العاملني يف مسرح الشارع ونقلها الى اجلمهور. 
التنقل  يف  والرغبة  والروتني  النمطية  من  التخلص   .6

والترحال والتلقائية .
الذي  التدريب  انواع  من  نوعاً  الشارع  مسرح  ُيعد   .7  
فيها  يتجمع  من خالل حلظات  فشله  او  يظهر جناحه 
ينصرف  وأخرى  واإلستمتاع  للُمشاهدة  بكثرة  اجلمهور 

فيها اجلمهور عن املشاهدة . 
8. حتقيق فائدة للممثلني تتمثل يف رؤيتهم من أكبر عدد 

من املشاهدين وبالتالي يساعدهم هذا يف احلصول على 
عمل آخر 

9. عرض قضية معينة تهم الناس أو التعليق على شيء 
ما أو حدث بارز يف حياة املجتمع احلالية أو الُسخرية 

منه . 
١٠. توسيع مفهوم املسرح ونشر الثقافة املسرحية بني 
اجلميلة  املسرحية  الصور  من  مجموعة  وتقدمي  العامة 

إليهم .
بحيث  جديدة  بطريقة  مسرحية  عروض  تقدمي   .١١  
تقدمي  يكون  بل  املبتغى  الفن هو  تقدمي  يكون مجرد  ال 

عروض تتميز بالبراعة . 
يلعب  مع اجلمهور  والتفاعل  املُشاركة  عامل  فإن  ولهذا 
َتَقُبل مسرح الشارع وتأكيد أهميتِه يف  دوراً حاسماً يف 
حياة املُجتمعات اإلنسانية حيث سعت الكثير منها الى 
كأداة  ُيستخدم  بوصفِه   , فيِه  العاملني  وتشجيع  رعايتِه 
هؤالء  يشعر  التربية  ُمتخصصي  ِغرار  فعلى   , تربوية 
صورة  يف  املُجتمع  الى  ينقلون  ما  لديهم  بأن  املمثلون 
يلفتون من  األقل حاجة  أو على  توصيلها  ينبغي  رسالة 
املجتمع  ُيفضل  موضوعات  الى  املُجتمع  إنتباه  خاللها 
فعالة  كوسيلة  الشارع  مسرح  يستخدمون  ُهم  جتاهلها 
أشد على  . ختاماً  الَعّوام  الى  الوصول  ُتساعدهم على 
باإلنفتاح  املُتمثلة  املهرجان  إدارة  قبل  من  اخلطوة  هذِه 
على عروض مسرح الشارع ، وهي خطوة متهيدية بإجتاه 
بغية  املهرجان  من  القادمة  الدورات  وجودِه يف  تكريس 

إشاعتِه على ُمستوى املشهد املسرحي العربى عموماً .



14 املسرح الشبابى

مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع

املسرح الشبابى
العدد 44-4-2017العدد 4 2017-4-4

11

أول عمل مع يوسف وهبى باسم أعظم امرأة :
• لعبت سميحة أيوب أول دور لها فى الفرقة اجلديدة 
التى ترأسها يوسف وهبى وكانت باسم أعظم امرأة دور 
صغير إال أنه أحدث صدى هاماً حتى أنها كانت فى أحد 
املشاهد تنظر لنفسها فى املرآة , وإذ بها تسقط فجأة 
الفتاة موهبة  )أنيس منصور( هذة  أن كتب عنها  فكان 
قبل  التقطها  كى  مقعدى  من  اقفز  أن  كدت  فلقد  فذة 

أن تسقط . 
• وكان من نصيب الفرقة اجلديدة السفر لتونس لتقدم 
عدة أعمال من بينها أعظم امرأة وهناك فى تونس أوحت 
سميحة أيوب ليوسف وهبي كى يخاطب أحد متعهديه فى 
فرنسا كى تسافر الفرقة إلى هناك لتقدمي عدة أعمال 
وفعال اتصل يوسف وهبى باملتعهد الذى وافق فورا ,وهو 
أيوب  سميحة  وخاصة  كثيرا  الفرقة  أسعد  الذى  األمر 

فعال  نفسها  وجهزت  لباريس  بالسفر  حتلم  كانت  التى 
فى كل األحوال كى تفعل ذلك سواء مع الفرقة أو بدونها 
إذ اتفقت مع ملك اجلمل على ذلك , وما يعنينا فى هذه 
التفاصيل هو مسألة غاية فى األهمية إذ أن الفرقة قد 
أعدت مجموعة من املسرحيات هى ) راسبوتني وبنات 
الريف وأوالد الشوارع ( وهى مسرحيات لم تكن الفرقة 
جعلت  مسألة  وهى  الكافى  بالشكل  عليها  تدربت  قد 
بعض املشاهد حرة وذات تركيبة يسود فيها االرجتال فى 
حدود الشخصية الدرامية حتى أنهم أثناء أداء مسرحية 
أيوب وملك اجلمل  الشوارع قد سمحوا لسميحة  أوالد 
ويلعب  )السيجة(  يلعبون  متشردين  أوالد  دور  يلعبوا  أن 
معهم )فاخر( دور ولد يتهكم على ملك اجلمل ويسخر 
عروض  فى  األداء  مدرسة  أن  وظني   , منظرها  من 
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وملك  أيوب  سميحة  ظلت  هناك  عملها  النتهاء  فرنسا 
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)يوسف احلطاب(  الكبير  املخرج  لتجد  فعادت مسرعة 
يف انتظارها كى تؤدى دور سمارة فى املسلسل اإلذاعي 
الذي حمل نفس االسم , وهو دور مركب يجمع بني خفة 
الظل وحالوة الروح املمتزجة بقوة الشخصية واجلسارة 
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عودة سمارة هنعمل بنت سمارة وأم سمارة ..الخ الخ( 
وكانت الغيرة الفنية على أشدها فى ذلك احلني حتى أن 
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 أحمد خميس

ملعهد  أخرى  مرة  أيوب  سميحة  عادت  الطالق  بعد 
املسرح بناء على طلب األستاذ زكى طليمات وفى هذه 
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األسطوري 

الوسائل  أفضل  كونِه  من  الشارع  مسرح  أهمية  تنبع   
وسياسية  إجتماعية  قضايا  عن  للتعبير  ُتستخدم  التي 
وإقتصادية وترويجية مبا حتملُه عروضه من محموالت 
التي  العروض  تلك  أهداف  حتقيق  أجل  من  فكرية 
تستهدف عامة الناس على إختالف إنتماءاتهم الطبقية 
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اجُلزيئة  هذِه  ولعل   , ملشاكلهم  حلول  وإيجاد  قضاياهم 
قد تنبه لها القائمون على تنظيم مهرجان شرم الشيخ 
 ، احلالية  الثانية  دورتِه  يف  الشبابي  للمسرح  الدولي 
املهرجان  لعروض  موازي  أساس  محور  تخصيص  يف 
التقليدية، يكون ُمخصص لعروض مسرح الشارع فضالً 
عن جلسة بحثية عن مسرح الشارع والفضاءات املفتوحة 

، مع توقفنا كثيراً إزاء ماهية توصيف العروض 

 بشار عليوي 
باحث عراقي متخصص مبسرح الشارع 

Street Theater

أن نذهب باملسرح اىل الناس
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خمس مقاعد يف الصف األول ... يشغلها خمسة 
يف   .. انتقائها  يف  العناية  فائقة  نخبة   ... أفراد 
أحدهم  يستخرج  وآخر  حني  بني   ..... تذوقها 
بني   ... هناك  او  هنا  مالحظة  به  ليسجل  قلمه 
شبح  أحدهم  مالمح  على  تترائى  وأخرى  فينة 
يف  يظلون   ... عابرة  جبني  تقطيبة  أو  ابتسامة 
املاثلني  يف  بإمعان  محدقني  الغامض  هدوئهم 
أمامهم على خشبة املسرح ... منصتني لكل كلمة 
وكل حرف ... دون أن تبدو على مالمحهم اى إشارة 
إلى أي شيئ باستثناء هذا الهدوء ... إنهم أعضاء 
الشيخ  شرم  مبهرجان  الدولية  التحكيم  جلنة 

الدولى للمسرح الشبابى يف دورته الثانية . 
والعرب  املصريني  املسرحيني  من  متميزة  نخبة 
واألجانب ... تعبر يف قرارها األخير عن فلسفة 
 ... فائقة  وبحساسية  املهرجان  وروح  وجوهر 
جماليًا  لتقييمه  املقدم  العمل  أغوار  يسبرون 
ما  على  منفتحني   ... وقيميًا  ومعرفيًا  وتقنيًا 
العديد  إلى  تنتمى  مختلفة  إبداعات  من  يقدم 
من الثقافات ولكن يجمعها جميعًا انها غبداعات 

مسرحية لشباب املسرحيني . 
تتكون جلنة حتكيم مهرجان شرم الشيخ الدولى 
جنوم  خمسة  من  العام  هذا  الشبابى  للمسرح 
لهم  مشهود  جنوم   ... املسرح  سماء  يف  ساطعة 
بالكفاءة واملهنية والقيم الرفيعة واإلبداع الفائق 
مجاله  يف  كل  الصدراة  مكانة  أعمالهم  وحتتل   ،

اإلبداعى . 

الصف األول

د.مسرية حمسن
درجه  على  حصلت  جامعية،  وأستاذة  ممثلة 
إلى  باإلضافة  الفنون.  أكادمييه  من  الدكتوراة 
الفنون  أكادميية  فى  بالتدريس  تقوم  التمثيل 
عملت  واملسلسالت.  املسرحيات  تأليف  بجانب 
لعبه  منها  املسرحيات  من  العديد  إخراج  فى 
املسلسالت  من  العديد  بتأليف  قامت  احلب. 
منها من كل بيت حكاية وحارة برجوان والعروسه 

والزائرة. 

بوبولينا نيكاكي
يف  سوات  منذ  تسعي  اليونان  من  ومترجمة  ناقدة 
ومكانته يف  املسرح  من خالل  العربي  العالم  اكتشاف 
املجتمع العربي، حيث تتخصص كونها ناقدة مسرحية 
يف مجال تبادل الثقافات بني اليونان والبلقان والشرق 
وشاركت  أساسي،  بشكل  العربي  والعالم  األوسط 
القاهرة  مهرجان  يف  مرة  الول  حتكيم  جلنة  كعضو 
العديد  علي  حصلت  كما  التجريبي،  للمسرح  الدولي 

من اجلوائز يف مجال الترجمة.

داوود حسني
للفن  النوايا احلسنة  ، وسفير  كويتي  ممثل 
يف  الكويت  مدينة  يف  ولد   ، والصداقة 
للفنون  العالي  باملعهد  والتحق   ،1958 عام 
شارك  الفترة  هذه  وخالل  املسرحية، 
فرق  بني  املسرحية  العروض  من  بالعديد 
مسرح السور وفرقة املسرح الكويتي وفرقة 
املسرح العربي. تعرف خالل فترة الدراسة 
على الفنان عبداحلسني عبدالرضا وشارك 
معه يف مسلسل )العتاوية(، ثم شارك بعدها 
والبرامج  املسلسالت  من  كبير  عدد  يف 

الكوميدية

د.أثري علي
 ، مدريد  يف  آوتونوما  بجامعة  املسرحي  النقد  أستاذ 
سورية األصل، أسبانية اجلنسية، حصلت عام 2004 علي 
لقب »دكتورة يف املسرح« من جامعة آوتونوما يف مدريد 
أطروحتها  وحصلت   ،Autónoma de Madrid
امتياز مع مرتبة الشرف )وهي أعلى درجة  على تقدير 
 2000 عام  ويف  االسبانية(،  األكادميية  املراكز  يف  متنح 
علي  وحصلت  امتياز،  بدرجة  املاجستير  علي  حصلت 
واإلسالمية  العربية  الدراسات  قسم  من  باحثة  لقب 
والدراسات الشرقية، يف كلية الفلسفة واآلداب يف جامعة 
Autónoma de Madrid (اسبانيا)، كما إنها مجازة 
النقد واألدب املسرحي«  يف الفنون املسرحية من »قسم 
ترتيب  دمشق.  يف  املسرحية«  للفنون  العالي  »املعهد  يف 
األول على الدفعة ، كما إنها - أستاذة يف املعهد العالي 

للفنون املسرحية بدمشق.
الصحافة  والدراسات يف  املقاالت  من  العديد  لها  تنشر 
املسرح،  تخص  مواضيع  يف  وااللكترونية،  الورقية 
مواد  إلى  إضافة  والنقد،  والسينما،  التشكيلية،  والفنون 
بحثية توثيقّية حول املسرح العربي، املشاركة يف ترجمة 
أصول  من  الالتينية  أميريكا  من  عرب  لشعراء  قصائد 
مارتينث  روسا-ايسابيل  املستعربة  مع  بالتعاون  عربية 
لّيو، وطبعت القصائد ضمن انطلوجيا شعرية يف تشيلي 
من إعداد ونشر الشاعر ماتّياس رافيده، كلفت من قبل 
مسرح الشارقة الوطني بالتحضير والتنسيق لدعوة فرقة 
الشيخ  سمو  ملؤلفها  »النمرود«  مسرحية  لتقدمي  املسرح 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ومن اخراج منصف 
السويسي. وقد قدم العرض يف مسرح »مؤسسة الثقافات 
الثالث« يف 27 ابريل 2016 يف اشبيلية، باإلضاوفة إلي 

أن لديها العديد من الكتب. 

د.شادية زيتون
قدمت   ، وسينوغراف  اللبنانيني  الفنانني  نقيبة 
العديد من األعمال للمسرح كسينوغراف إلى جانب 
عن  املدافع  النقابى  والعمل  بالتدريس  اشتغالها 

حقوق الفنانني البنانيني . 
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يف  سوات  منذ  تسعي  اليونان  من  ومترجمة  ناقدة 
ومكانته يف  املسرح  من خالل  العربي  العالم  اكتشاف 
املجتمع العربي، حيث تتخصص كونها ناقدة مسرحية 
يف مجال تبادل الثقافات بني اليونان والبلقان والشرق 
وشاركت  أساسي،  بشكل  العربي  والعالم  األوسط 
القاهرة  مهرجان  يف  مرة  الول  حتكيم  جلنة  كعضو 
العديد  علي  حصلت  كما  التجريبي،  للمسرح  الدولي 

من اجلوائز يف مجال الترجمة.

داوود حسني
للفن  النوايا احلسنة  ، وسفير  كويتي  ممثل 
يف  الكويت  مدينة  يف  ولد   ، والصداقة 
للفنون  العالي  باملعهد  والتحق   ،1958 عام 
شارك  الفترة  هذه  وخالل  املسرحية، 
فرق  بني  املسرحية  العروض  من  بالعديد 
مسرح السور وفرقة املسرح الكويتي وفرقة 
املسرح العربي. تعرف خالل فترة الدراسة 
على الفنان عبداحلسني عبدالرضا وشارك 
معه يف مسلسل )العتاوية(، ثم شارك بعدها 
والبرامج  املسلسالت  من  كبير  عدد  يف 

الكوميدية

د.أثري علي
 ، مدريد  يف  آوتونوما  بجامعة  املسرحي  النقد  أستاذ 
سورية األصل، أسبانية اجلنسية، حصلت عام 2004 علي 
لقب »دكتورة يف املسرح« من جامعة آوتونوما يف مدريد 
أطروحتها  وحصلت   ،Autónoma de Madrid
امتياز مع مرتبة الشرف )وهي أعلى درجة  على تقدير 
 2000 عام  ويف  االسبانية(،  األكادميية  املراكز  يف  متنح 
علي  وحصلت  امتياز،  بدرجة  املاجستير  علي  حصلت 
واإلسالمية  العربية  الدراسات  قسم  من  باحثة  لقب 
والدراسات الشرقية، يف كلية الفلسفة واآلداب يف جامعة 
Autónoma de Madrid (اسبانيا)، كما إنها مجازة 
النقد واألدب املسرحي«  يف الفنون املسرحية من »قسم 
ترتيب  دمشق.  يف  املسرحية«  للفنون  العالي  »املعهد  يف 
األول على الدفعة ، كما إنها - أستاذة يف املعهد العالي 

للفنون املسرحية بدمشق.
الصحافة  والدراسات يف  املقاالت  من  العديد  لها  تنشر 
املسرح،  تخص  مواضيع  يف  وااللكترونية،  الورقية 
مواد  إلى  إضافة  والنقد،  والسينما،  التشكيلية،  والفنون 
بحثية توثيقّية حول املسرح العربي، املشاركة يف ترجمة 
أصول  من  الالتينية  أميريكا  من  عرب  لشعراء  قصائد 
مارتينث  روسا-ايسابيل  املستعربة  مع  بالتعاون  عربية 
لّيو، وطبعت القصائد ضمن انطلوجيا شعرية يف تشيلي 
من إعداد ونشر الشاعر ماتّياس رافيده، كلفت من قبل 
مسرح الشارقة الوطني بالتحضير والتنسيق لدعوة فرقة 
الشيخ  سمو  ملؤلفها  »النمرود«  مسرحية  لتقدمي  املسرح 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ومن اخراج منصف 
السويسي. وقد قدم العرض يف مسرح »مؤسسة الثقافات 
الثالث« يف 27 ابريل 2016 يف اشبيلية، باإلضاوفة إلي 

أن لديها العديد من الكتب. 

د.شادية زيتون
قدمت   ، وسينوغراف  اللبنانيني  الفنانني  نقيبة 
العديد من األعمال للمسرح كسينوغراف إلى جانب 
عن  املدافع  النقابى  والعمل  بالتدريس  اشتغالها 

حقوق الفنانني البنانيني . 
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أول عمل مع يوسف وهبى باسم أعظم امرأة :
• لعبت سميحة أيوب أول دور لها فى الفرقة اجلديدة 
التى ترأسها يوسف وهبى وكانت باسم أعظم امرأة دور 
صغير إال أنه أحدث صدى هاماً حتى أنها كانت فى أحد 
املشاهد تنظر لنفسها فى املرآة , وإذ بها تسقط فجأة 
الفتاة موهبة  )أنيس منصور( هذة  أن كتب عنها  فكان 
قبل  التقطها  كى  مقعدى  من  اقفز  أن  كدت  فلقد  فذة 

أن تسقط . 
• وكان من نصيب الفرقة اجلديدة السفر لتونس لتقدم 
عدة أعمال من بينها أعظم امرأة وهناك فى تونس أوحت 
سميحة أيوب ليوسف وهبي كى يخاطب أحد متعهديه فى 
فرنسا كى تسافر الفرقة إلى هناك لتقدمي عدة أعمال 
وفعال اتصل يوسف وهبى باملتعهد الذى وافق فورا ,وهو 
أيوب  سميحة  وخاصة  كثيرا  الفرقة  أسعد  الذى  األمر 

فعال  نفسها  وجهزت  لباريس  بالسفر  حتلم  كانت  التى 
فى كل األحوال كى تفعل ذلك سواء مع الفرقة أو بدونها 
إذ اتفقت مع ملك اجلمل على ذلك , وما يعنينا فى هذه 
التفاصيل هو مسألة غاية فى األهمية إذ أن الفرقة قد 
أعدت مجموعة من املسرحيات هى ) راسبوتني وبنات 
الريف وأوالد الشوارع ( وهى مسرحيات لم تكن الفرقة 
جعلت  مسألة  وهى  الكافى  بالشكل  عليها  تدربت  قد 
بعض املشاهد حرة وذات تركيبة يسود فيها االرجتال فى 
حدود الشخصية الدرامية حتى أنهم أثناء أداء مسرحية 
أيوب وملك اجلمل  الشوارع قد سمحوا لسميحة  أوالد 
ويلعب  )السيجة(  يلعبون  متشردين  أوالد  دور  يلعبوا  أن 
معهم )فاخر( دور ولد يتهكم على ملك اجلمل ويسخر 
عروض  فى  األداء  مدرسة  أن  وظني   , منظرها  من 
يوسف وهبى فى تلك الفترة كانت متأثرة بالعروض ذات 
على  غريب  التكوين  بهذا  وعرض  امليلودرامى  الطابع 
تكوين الفرقة وتوجهها الفنى وحينما عادت الفرقة من 
وملك  أيوب  سميحة  ظلت  هناك  عملها  النتهاء  فرنسا 
العروض  ويشاهدن  الفرنسية  املدن  بني  يتنقلن  اجلمل 
التكاليف وجلسن فى  التذاكر منخفضة  ذات  املسرحية 
خاطبت  وحينما   , املثقفون  فية  يجتمع  الذى  املقهى 
سميحة أيوب والدتها أبلغتها بأن الكل فى القاهرة يسأل 
يلح فى طلبها  إذاعي  وان هناك مخرج  باستمرار  عنها 
)يوسف احلطاب(  الكبير  املخرج  لتجد  فعادت مسرعة 
يف انتظارها كى تؤدى دور سمارة فى املسلسل اإلذاعي 
الذي حمل نفس االسم , وهو دور مركب يجمع بني خفة 
الظل وحالوة الروح املمتزجة بقوة الشخصية واجلسارة 
صاحبة  املصرية  احلارة  ابنة  سمارة  إنها   , واإلقدام 
الصوت الناعم املميز الذى يأسرك منذ اللحظة األولى 
وهو أمر جعل اسم املسلسل محفوراً فى تاريخ اإلذاعة 
بحروف من نور , اذ مازال االسم يردد على لسان سميحة 
أيوب إلى اآلن , وإن كان املسلسل قد اختفى متاما ولم 
تعاد إذاعته  منذ سنني طويلة هم فقط احتفظوا بأيقونة 
االسم وجردوه من كل ما كان يرتبط بة من معنى جمالى 
فيبدو وكأنة مغناطيس يشد األجيال القدمية التى تعشق 
كان  السمعى وقد  التى شكلت خيالها اجلمالى  اإلذاعة 
املرور  حركة  توقف  لدرجة  املصريني  كل  يشد  املسلسل 
والعمل وتعطل الدراسة حتى أن هناك أخبار تواترت عن 
شكوى قدمها أساتذة اجلامعة عن هروب طالبهم أثناء 
إذاعة املسلسل وكان كل شخص حينما يأتي موعد إذاعة 
املسلسل يحاول جاهدا أن يجد له مكاناً فى أحد املقاهى 
كى يتابع األحداث , وما يهمنا فى ذلك املسلسل أموراً 
وقت  بعد  استطاعت  أيوب  سميحة  هى  ها  فأوال  عدة 
قصير من عالقتها باإلذاعة أن حتفر لنفسها مكانة غير 
مسبوقة بني زمالئها اللذين عاصروها فى ذلك الوقت 
وحجزت لنفسها مكانة بارزة فى عقل كل مصرى متابع 
بعد  اتخذته  الذى  املوقف  يبني  وثانيا  الفنية  لألعمال 
ذلك الفارق احلقيقى بينها وبني األجيال اجلديدة فحني 
اسم  أخر حتت  العمل مبسلسل  تكمل  أن  عليها  عرض 
)عودة سمارة( رفضت بشدة متمسكة باألمل فى أعمال 
جديدة مختلفة وعدم الركون لنجاح ما واستغالله على 
نحو مريض وقالت لهم باحلرف الواحد )إن شاء اهلل بعد 

عودة سمارة هنعمل بنت سمارة وأم سمارة ..الخ الخ( 
وكانت الغيرة الفنية على أشدها فى ذلك احلني حتى أن 
,  واضطرت  برئتها  املسلسل  بعد  أيوب مرضت  سميحة 
من  كان  فما  أشهر  لعدة  واخلروج  األضواء  عن  لالبتعاد 
بعض زمالئها إال أن جمعوا التوقيعات كى حترم من راتبها 
الشهرى واملقدر بأثنى عشر جنيها كما أن إحدى زميالتها 
اتصلت بها فى عز املرض لتقول لها: »إنت لسه عايشة ؟«

 أحمد خميس

ملعهد  أخرى  مرة  أيوب  سميحة  عادت  الطالق  بعد 
املسرح بناء على طلب األستاذ زكى طليمات وفى هذه 
أربعة  وأصبحت  سنة  املعهد  فى  الدراسة  زادت  األثناء 
سنوات بدالً  من ثالث سنوات , وهو األمر الذي يعنى 
أخرى  مجموعة  وأن  تخرجوا  قد  القدامى  زمالئها  أن 
القلعاوى  وإحسان  العال  وزهرة  جميل  سناء  بينهن  من 
سيدرسون معها , فى نفس التوقيت سعى زكى طليمات 
إلنشاء فرقة املسرح احلديث وضم إليها سميحة أيوب 
وزميالتها وزمالئها اجلدد ولعبت فى املسرحية اجلديدة 
دور  اهلل  عبد  صويف  للكاتبة  البرميو(  )كسبنا  للفرقة 
النجاح  عملها  ولفريق  املسرحية  لهذه  وكتب  البطولة 
حدثت  ولكن  القومية  الفرقة  بها  نافسوا  أنهم  حتى 
زكى  واستبعد  الفرقة  أثرها  على  توقفت  كبيرة  ازمة 
طليمات وكتبت ضده كثير من الشكاوى املغرضة وكان 
حسب  قمر(  الغنى  )عبد  الشرسة  احلملة  تلك  يتزعم 
بدقة  وصفت  والتي  مذكراتها  فى  أيوب  تعبير سميحة 
كيف أنها وزمالئها رفضوا انضمام فرقتهم مع الفرقة 
القومية ليرأس الفرقتني معا يوسف بيك وهبى  ولكن 
بهم  واجتمع  جدوى  بال  جاء  الصغار  املمثلني  اعتراض 
الفرقتني  انضمام  بأمر  يقنعهم  األديب يحيى حقى كى 
وأنه ال فائدة من االعتراض وشاءت الظروف أن يهتدى 
الشباب الثائر )سميحة أيوب وحمدى غيث ونبيل األلفى 
وصالح سرحان ونور الدمرداش( ملقولة بسيطة مفادها 
أنهم مجموعة من الفنانني مهنتهم التمثيل وليس إثارة 
املشاكل وأن عليهم أن يتقبلوا األمر الواقع بصدر رحب 
النوايا من كذبها وأن يوسف  لهم األيام صدق  لتكشف 
وهبى شاءوا أم أبوا فنان كبير له جمهوره الذى ينتظر 
األداء  رزق صاحبة  أمينة  بني ممثليه  من  وأن  عروضه 

األسطوري 

الوسائل  أفضل  كونِه  من  الشارع  مسرح  أهمية  تنبع   
وسياسية  إجتماعية  قضايا  عن  للتعبير  ُتستخدم  التي 
وإقتصادية وترويجية مبا حتملُه عروضه من محموالت 
التي  العروض  تلك  أهداف  حتقيق  أجل  من  فكرية 
تستهدف عامة الناس على إختالف إنتماءاتهم الطبقية 
أماكن  يف  إليهم  الذهاب  عبَر  الثقافية  ومرجعياتهم 
تواجدهم من أجل التواصل معهم من خالل التعبير عن 
اجُلزيئة  هذِه  ولعل   , ملشاكلهم  حلول  وإيجاد  قضاياهم 
قد تنبه لها القائمون على تنظيم مهرجان شرم الشيخ 
 ، احلالية  الثانية  دورتِه  يف  الشبابي  للمسرح  الدولي 
املهرجان  لعروض  موازي  أساس  محور  تخصيص  يف 
التقليدية، يكون ُمخصص لعروض مسرح الشارع فضالً 
عن جلسة بحثية عن مسرح الشارع والفضاءات املفتوحة 

، مع توقفنا كثيراً إزاء ماهية توصيف العروض 

 بشار عليوي 
باحث عراقي متخصص مبسرح الشارع 

Street Theater

أن نذهب باملسرح اىل الناس
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املوسيقى أى مبعنى أن صوتى يقوى ويقدر على جميع 
طبقات السلم املوسيقى , وكان املعهد يدفع لهذا األستاذ 

جنيهاً فى احلصة وهذا طبعا من ميزانية املعهد 
الدين  املايسترو فوق جروبى عماد  كان يقع منزل هذا 
بإعياء شديد وطلبت  للتمرين وشعرت  يوم ذهبت  وفى 
على  أجر  أخذ  ألنه  فرفض  املنزل  إلى  اذهب  أن  منه 
يغمى  أكاد  ولكنى  وواصلت  ومتاسكت  للتمرين  ساعة 

على , وهو لم يرحمني ألنه أخذ أجراً 
التنازلي  العد  وبدأ  التدريبات  حصص  انتهت  املهم   •
فى  نزهة  بدور  يقوم  من  منها  سيختارون  التى  للجنة 
محمد  الكبير  املوسيقار  اللجنة  رئيس  وكان  األوبريت 
ليس   , اشتغالي  على  يوافق  لم  ولألسف  الوهاب  عبد 
ألن صوتي ال يصلح لكن لصغر سنى قال لهم باحلرف 

الواحد : » دى مفعوصة البطل هايحب فيها إيه ؟!« 
أولى  وقلت فى نفسى ممثلة درجة  يدى  وأسقطت فى 

أحسن من مغنية درجة ثانية ( )3(
بطعم  وزواج  سرحان  محسن  مع  فيلم  وثاني  أول 

الهزمية:
السينمائى )محمد  املخرج  أيوب مع  • عملت سميحة 
يراها  لم  الذى  وهو  )املتشردة(  فيلم  فى  اجلواد(  عبد 
من قبل ولكنة سمع عنها من زمالء له فى الوسط الفنى 
وقامت وقتئذ بدور أخت محسن سرحان , وداللة ذلك 
أن البطلة سميحة أيوب بدأ اسمها يتناقل بني املخرجني 
تتشكل  أن  أنها ممثلة ذات قيمة متنوعة تستطيع  على 
وفق هوى العمل اإلبداعي , وميكنها ببساطة ان تخرج 
مختلفة  أدائية  فنون  إلى  املسرحية  املمثلة  عباءة  من 
وجناحها فى هذا العمل أدى لتزايد الطلب السينمائى 
عليها فقد فوجئت مبخرج تونسى اسمه )املنصف على( 
أيضا  تلعب  أن  عليها  وأن  ثاٍن  سينمائى  لعمل  يطلبها 
دور أخت البطل , وشاء القدر أن مترض سميحة أيوب 
مبرض فى املعدة ,وكان عليها أن متكث أسبوعاً كامالً 
من  كثيراً  قربها  أمر  وهو   , تشفى  حتى  الفراش  فى 
بينهم  حامية  مناقشات  وبعد   , سرحان  محسن  البطل 
عن اعتزاز املرأة بكرامتها واهتمامها بذاتها , وهو األمر 
الذى حتول بعد ذلك حلب جارف وزواج دون رغبة أهل 
, وعارضت  التى أصرت على محسن سرحان  سميحة 
غير  على  محسن سرحان  من  وتزوجت   , وخالها  أمها 
رغبة أسرتها , الذى كان يغير عليها لدرجة صعبة للغاية 
حتى أنه ألزمها بعدم إستكمال دراستها , واجللوس فى 
املواقف  من  كثير  وبعد   ! أوالده  تربى  بيت  كربة  املنزل 
جعلتها تفكر جدياً فى اإلنفصال والعودة مرة أخرى إلى 

منزل األهل بشبرا . 
• سمارة تبرز الشخصية املصرية وتعيد صياغة 

عالقة املمثل بالدور :

من سميحة أيوب لسميحة سامى :
زميلها  عليها  اقبل  املعهد  فى  الدراسة  من  فترة  بعد 
من  ملسلسل  مرشحة  بأنها  وبشرها  الطوخى  محمد 
إخراج محمد محمود شعبان )بابا شارو( وأن عليها أن 
تستعد لـ )تيست املايك( فذهبت رغم حتذيرات زميالتها 
بأن )زوزو نبيل( سوف ترميها من شباك اإلذاعة لكونها 
تقوم بكل البطوالت وال حتب أن يشاركها أحد وبدا األمر 
لطبيعتها  ولكن  باملخاطر  محفوفة  مغامرة  لها  بالنسبة 
املعارك  ولتعودها على خوض  للمسلمات  تركن  التى ال 
فى سبيل اقتناص حقها ذهبت لإلذاعة محملة باألماني 
الطيبة للدخول لذلك العالم املغاير وقابلتها زوزو نبيل 
كل  وتقدم  تهدأ  كى  ليمونادة  إليها  وقدمت  بقلب طيب 
ما عندها أثناء االختبار فهدأت ومتالكت نفسها فكتب 
بأنها  بابا شارو متهلال ومهنئا  النجاح وخرج عليها  لها 
قد جنحت وأن عليها أن تستعد للعب شخصية عذراء 
الربيع , فسعدت متاما وذهبت إلى بيت أهلها فى شبرا 
كى تبثهم اخلبر السعيد وحتيطهم مبا حدث فما كان من 
أمها إال أن طلبت منها أن تغير اسمها حتى ال حتدث 
أبدا عن  لم يرضى  الذى  كبيرة مع عائلة األب  مشكلة 
عملها كممثلة , فما كان منها إال أن طلبت من بابا شارو 
أن يغير اسمها )سميحة سامى( وجنح األوبريت جناحا 
مدويا ولكن التلميذة سميحة أيوب كانت حزينة لتغيير 
الذى  العائلة  السم  تعود  ان  ذلك  بعد  وأصرت  اسمها 
أهلها  اعتراض  رغم  وذلك  اجلميع  به  ويعرفها  حتبه 
وخاصة األب الذى كان يتجاهلها منذ انضمامها ملعهد 

املسرح واحترافها فن التمثيل 
ممثلة درجة أولى أفضل من مغنية درجة ثانية :

تقول سميحة عن ذكراها األولى مع محمد عبد الوهاب 
املغنى وامللحن الشهير:

)وفى يوم جاء األستاذ محمد عبد اجلواد املخرج وذهب 
لألستاذ زكى طليمات وقال له : » عندك تلميذة اسمها 
فيلم«  فى  رئيسى  دور  فى  عايزها  انأ  أيوب  سميحة 
طبعا األستاذ زكى فرح فرحا شديدا آلن هذا من ضمن 
فى  الفنية  احلركة  إثراء  الرسالة  وهذه  املعهد  رسالة 
مصر على املستوى الثقافى , وأرسل يطلبنى من املدرج 
العظيم  مع  السولفيج  حصة  فى  منغمسة  وقتها  وكنت 
محمد حسن الشجاعى الذى كان متحمسا إلى يريد أن 
يصنع منى مطربة لدرجة رشحنى ألغنى العشرة الطيبة 
للموسيقار سيد درويش وأحضر لى أستاذا يسمى فؤاد 
شهرزاد وأرسلني الى مايسترو روسى ألمترن على السلم 

مسيحة أيوب
وتنوع 
فنون األداء
3

واألماكن  والساحات  الشارع  يف  لعرضها  املُخصصة 
 Street العامة وتقويسها ضمن مفهوم » مسرح الشارع

Theater » وفق إشتراطات هذا املسرح .
وثمة خلط مفاهيمي قد وقع فيه عديد الباحثني والُنقاد 
والساحات  الشارع  مسرح  عروض  بني  املسرحيني 
واألماكن العامة التي تقدم يف الشوارع العامة واحلدائق 
العامة واملقاهي الشعبية واألماكن واألسواق العامة التي 
، وفنون الشارع  يتواجد فيها اجلمهور املُتجمع عشوائياً 
تقدم  كالتي  التراثية  الشعبية  العروض  تلك  تضم  التي 
وبني   ، املغربية  الفنا يف مدينة مراكش  يف ساحة جامع 
العروض التي تتخذ من الفضاءات املفتوحة حيزاً مكانياً 
)مسرح  املوسوم  كتابي  يف  تناولتُه  ما  وهذا  لتقدميها 
الشارع _حفريات املفهوم والوظيفة والنتاج( الصادر عام 
٢٠١٤ عن دار الرضوان للطباعة والنشر يف عمان والذي 
 ، عطية  د.حسن  الكبير  املسرحى  الناقد  مقدمتِه  دبج 
بوصفِه أول دراسة عربية لباحث عربي عن مسرح الشارع 
يتناول وبالتفصيل ماهية مسرح الشارع ومفهومِه وماهيتِه 
العروض  من  النوعية  بهذِه  املهتمني  وُيعرف  واشتراطاتِه 
الوحيد  بإعتبارِه  الشارع  ان مسرح   . فيِه  اإلشتغال  آلية 
الذي مُيكننا من الذهاب باملسرح الى املاس ُيقدم للجمهور 
املُتجمع عشوائياً ، حتليالً كامالً للضغوط التي يتعرضون 
وتعريفهم  ومشاكلها  اليومية  احلياة  بسبب صعوبات  لها 
بأسبابها وتقدمي احللول لها وحتريضهم على القيام مبا 
تؤثر  إجتماعية  نتائج  لُه  الشارع  مسرح  ألن  ُمناسب  هَو 
يف النشاط اإلجتماعي للُمجتمع من خالل املُساهمة يف 

إحداث التغيير املطلوب , كما إن هذا املسرح يترك آثاراً 
ال مُيكن نسيانها على املدى القصير ُمتمثلةً يف إكتشاف 
الناس ألنفسهم من خالل التفاعل مع عروضِه التي ُتعد 
حول  تتمحور  جماعي  وإكتشاف  تعارف  حلظات  مبثابة 

قيم وأبعاد جماعية ُمشتركة ذات طابع إنساني وقيمي.
فتقدمي مسرح الشارع يهدف إلى حتقيق أهداف عديدة 

تكمن يف :
 ١. قول شيء ما للجمهور بإسلوب إتصال جديد معه 

يعتمد الُفرجة احليوية 
٢. حتقيق اضافة معرفية للنشاط االنساني الذي يتمثل 

باملسرح .
 3. محاولة الوصول للجمهور العادي أو جمهور الصدفة 

إلن رجل الشارع ال يذهب الى املسرح . 
٤. خلق حالة من التفاعل بني املمثلني واجلمهور لم يتم 
التعود عليها وهي غير موجودة يف العروض التي ُتقدم 

يف املسرح املغلق .
 5. احلاجة املاسة الى اإلحساس بنوع من املُتعة من قبل 

العاملني يف مسرح الشارع ونقلها الى اجلمهور. 
التنقل  يف  والرغبة  والروتني  النمطية  من  التخلص   .6

والترحال والتلقائية .
الذي  التدريب  انواع  من  نوعاً  الشارع  مسرح  ُيعد   .7  
فيها  يتجمع  من خالل حلظات  فشله  او  يظهر جناحه 
ينصرف  وأخرى  واإلستمتاع  للُمشاهدة  بكثرة  اجلمهور 

فيها اجلمهور عن املشاهدة . 
8. حتقيق فائدة للممثلني تتمثل يف رؤيتهم من أكبر عدد 

من املشاهدين وبالتالي يساعدهم هذا يف احلصول على 
عمل آخر 

9. عرض قضية معينة تهم الناس أو التعليق على شيء 
ما أو حدث بارز يف حياة املجتمع احلالية أو الُسخرية 

منه . 
١٠. توسيع مفهوم املسرح ونشر الثقافة املسرحية بني 
اجلميلة  املسرحية  الصور  من  مجموعة  وتقدمي  العامة 

إليهم .
بحيث  جديدة  بطريقة  مسرحية  عروض  تقدمي   .١١  
تقدمي  يكون  بل  املبتغى  الفن هو  تقدمي  يكون مجرد  ال 

عروض تتميز بالبراعة . 
يلعب  مع اجلمهور  والتفاعل  املُشاركة  عامل  فإن  ولهذا 
َتَقُبل مسرح الشارع وتأكيد أهميتِه يف  دوراً حاسماً يف 
حياة املُجتمعات اإلنسانية حيث سعت الكثير منها الى 
كأداة  ُيستخدم  بوصفِه   , فيِه  العاملني  وتشجيع  رعايتِه 
هؤالء  يشعر  التربية  ُمتخصصي  ِغرار  فعلى   , تربوية 
صورة  يف  املُجتمع  الى  ينقلون  ما  لديهم  بأن  املمثلون 
يلفتون من  األقل حاجة  أو على  توصيلها  ينبغي  رسالة 
املجتمع  ُيفضل  موضوعات  الى  املُجتمع  إنتباه  خاللها 
فعالة  كوسيلة  الشارع  مسرح  يستخدمون  ُهم  جتاهلها 
أشد على  . ختاماً  الَعّوام  الى  الوصول  ُتساعدهم على 
باإلنفتاح  املُتمثلة  املهرجان  إدارة  قبل  من  اخلطوة  هذِه 
على عروض مسرح الشارع ، وهي خطوة متهيدية بإجتاه 
بغية  املهرجان  من  القادمة  الدورات  وجودِه يف  تكريس 

إشاعتِه على ُمستوى املشهد املسرحي العربى عموماً .
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للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن 
قدم   – مطاوع  كرم  –دورة  الثانية  دورته  فى  الشبابى 
ماء(إخراج  كوب  فى  )احلب  الروسى  املسرحى  العرض 

إيجور نفيدنوف 
 يؤكد العرض عبر فكرته األساسية –أن اإلنسان قد يخسر 
أهم وأجمل مابداخله بسبب عدم إعترافه باحلب ،وللتأكيد 
على تلك الفكرة يقدم العرض من خالل ثالثة شخصيات 
النساء  من  –واحدة  ورجل  النساء  من  إثنتني   – إنسانية 
منهمكة على مدار العرض فى كتابة مذكراتها،واسترجاع 
اللحظات اإلنسانية املختلفة ،واألخرى هى الزوجة والتى 
تعرض املسرحية خطوات حبها لزوجها بداية من التعارف 
املسرحى  العرض  فى  املطروحة  ،األفكار  بالزواج  وصوال 
ليست باجلديدة ،بل هى أفكار حتمل فى طياتها مشاعر 
وبالغيرة  باحلب  تشعر  هنا  ،فأنت  مختلطة  إنسانية 
،وميكنك أن ترى احلقد والكره ،أيضا يركز العرض على 
،والتى  املشاعر  ورقة  اإلنسانية  الرهافة  من  احلالة  تلك 
تتجسد فى شخصية الزوجة حتديدا فى مقابل شخصية 
املرأة اآلخرى والتى تبدوا جافة التعامل تسعى ألن تفرق 
مشاعرهم  مع  اإلزدراء  من  بكثير  تتعامل  الزوجني  بني 
اليستجيب  جتده  املشاعر  جاف  الزوج  اإلنسانية،وألن 
العرض  زمن  من  بالقليلة  ليست  مدة  بعد  سوى  للحب 
الزوجني  بني  احلب  قصة  زمن  من  ،وبالتالى  املسرحى 
ملتابعة  األولى  اللحظة  ،منذ  املسرحية  أحداث  ضمن 

به  افتتحت  الذي  االول  املسرحي  العرض  ..هو  الشقف 
فعاليات الدورة الثانية من املسرح الشبابي ، وهو عرض 
واملخرج  قنون  التونسيه سيرين  للمخرجه  كندي،  تونسي 
مجدي بومطر اللبناني الكندي ، ومن انتاج مسرح احلمرا 
بتونس ، ومسرح الثقافات املتعدده MT Space  يف كندا.

اجلنسيات  مختلف  من  ممثلني  من  العمل  فريق  جّتمع 
عمل  ورش  نتيجة  التجمع   هذا  وجاء  وافارقة،  عرب   ،
القدير  التونسي  الراحل  املخرج  يقيمها  كان  مسرحية 
العربي  عز الدين قنون ضمن ورشات تدريبية يف املركز 
االفريقي للتكوين والبحوث املسرحية  ، وكان من نتاج تلك 
الدورات مجموعة من املواهب التي مت استدعاؤها لتجسد 
فكرته املسرحية االخيرة  حول الهجرة الالشرعية حيث 

وافته املنية قبل استكمالها .
الشرعية  غير  الهجرة  حول  املسرحية  أحداث  تدور 
عن  منبئاً  يبدو  مسرحي  عمل  وهو  ونتائجها،  وأسبابها 
أن  مبعنى   ، النهائي  النص  الى  للوصول  االرجتال  فكرة 
كل ممثل وبحسب جنسيته وانتمائه العرقي ورمبا الديني 
، وضع نفسه مبكان الشخصية  وظروفها  ، مضيفاً لها 
قيود املجتمع من ناحية ، وآثار احلروب من ناحية أخرى 
  ، ليأتي  باألسباب والدوافع لإلقدام على تلك الرحلة   ،
وليظهر يف النهاية العرض املسرحي »الشقف« بنص  من  

تأليف مشترك محكم .
من  املواطنني  من  مجموعة  هروب  مع  املسرحية  تبدأ 
، )تونسية وسورية ولبنانية وبعض من  جنسيات مختلفة 
األفارقة ( يف رحلة املجهول  ، أو ما يطلق عليها بالدارجة 
واملحفوفة  اللعينة  الرحلة  تلك  وأثناء  احلراقة،  التونسية 
همومها  عن  وتعلن  الشخصيات  تتكشف  املوت،  بخطر 
ودوافعها ملغادرة بالدها، صحيح ان األسباب يف الظاهر 
مختلفة ، لكن الهدف بالنهاية مشترك، فالكل يبحث عن 
والبعض  حرية،  وأكثر  امنا  أكثر  مكان  وعن  افضل  حياة 
معه  ، حامالً  أبن  أو  للبحث عن حبيب ورمبا زوج  راحل 
خطر  أن  ..إال  بالده  من  املشتهى  من  حمله  استطاع  ما 
استمرار الرحلة وسط هذا املركب الذي لم يجهز أصالً 
ملثل تلك الرحالت الطويلة والغامضة، قد يكون سببا يف 
االنسان،   أخيه  من  التخلص  ورغبته يف  اإلنسان  وحشية 
يف محاولة منه لينجو بنفسه الى البر اآلخر, إلى احلياة 
التي يتمناها والتي يحلم بها طوال وقبل الرحلة ، ورغم 
ان البعض  كان قد خبر ورمبا جرب صعوبة تلك الرحلة 
واعيد إلى بالده مرات عدة، إال أن األمل يف الوصول دائماً 
 ، الشرعية  غير  الهجرة  مافيا  بوجود  موجود وخصوصاً 
التي تتالعب بالعواطف واملشاعر فتنهب األموال ، وترحل 

مع هؤالء احلاملني إلى املجهول .
منت  على  وينتهي  يبدأ  الذي  املسرحي  العرض  أن  ورغم 
مأساوية   فكرة  على  يقوم  شرعي  الال  املركب  )الشقف( 
وهي   ، بالكوميديا  امتأل  أنه  إال   ، حزينة  نهاية  وينتهي 
ليست من نوع الكوميديا السوداء أو حتى كوميديا املوقف  
تشابه  جديدة  كوميديا  ماهي  بقدر   ، عليها  اعتدنا  التي 
والتي جتعلنا  التي نحياها  كبير كوميديا احلياة  الى حد 
أن  من  الرغم  على  عال،  بصوت  نضحك  ورمبا  نبتسم، 

قلوبنا حتمل الكثير من احلزن وااللم واخلوف.
أما إخراجياً ، فقد استطاعت املخرجة أن تضع اجلمهور 

املتلقى للعرض املسرحى –احلب فى كوب ماء – يكتشف 
أن العرض عبر صورته املرئية ينقسم الى أجزاء حوارية 
تنزوى   – التى  الوحيدة  املرأة  ،وبني  والزوجة  الزوج  بني 
دائما فى عمق منطقة التمثيل – بكلماتها العنيفة املزدرية 
،هذا الى جوار استخدام مادة فيلمية تعرض عبر الفيديو 
بروجيكتور ،تلك املادة الفيلمية حتتوى على مجموعة من 
من  أى  حقيقى  غير  أنه  يبدوا  لذئب  املختلفة  اللقطات 
تلك األفالم الكرتونية، هذا الى جوار انه اليتحرك على 

يف القاعة - رغم عدم وجود منصة مسرحية )الركح(-  ، 
النفسي  والضغط  املركب  يف  اخلانق  الزحام  هذا  وسط 
مرتفعه  منصة  على  املمثلني  جمعت  حني   ، واإلجهاد 
تسمح   ، املسرحي  الفضاء  وسط  نسبيا  وصغيرة  قليالً 
باالهتزازات احلركية ، يف داللة واضحة  ومشابهة لتلك 
املراكب  اخلانقة واملهترئة واملهتزة وغير الثابتة على مدى 
الرحلة ، بينما جعلتهم يتحركون خارج تلك املنصة مييناً 
وشماالً أثناء عرض حياتهم وقصصهم عبر )الفالش باك( 
، او حني يبوحون بأسرارهم اخلاصة يف املنطقة السفلية 
للمركب ،  تلك املنطقة التي ال يعرف عنها الهاربون شيئا .

املسرحي  قرطاج  مهرجان  الشقف يف  عرضت مسرحية 
الدورة الفائتة وكانت خير افتتاحية للمهرجان ، ثم جالت 
مدينة شرم  العرض يف  هذا  ويعتبر   ، تونسية  مدن  عدة 

أربع كما حالة الذئب على أرض الواقع ،لكنه يتحرك على 
قدمني وكأنه إنسان وذلك حتى يستطيع املتلقى ان يصنع 
نوع من املقاربة بني هذا الذئب وذلك الزوج ،تستمر هذه 
يتم  ،حيث  املسرحى  العرض  مدة  طوال  الفيلمية  املادة 
التبادل على املستوى املرئى واملسموع بني احلوار من قبل 
بالذكر  اجلدير  ومن  الفيلمية،  املادة  تلك  وبني  املمثلني، 
الزوج والزوجة فى بعض  الفيلمية يتعامل معها  املادة  أن 

اللحظات الدرامية فى العرض املسرحى ،حيث جتدهم 

الشيخ  هو العرض االول للعمل خارج حدود الوطن تونس.

بطاقة العمل 
املمثلون : بحري الرحالي ، ندى احلمصي، عبد املنعم 
دارا،  مرمي  كشكار،  اسامه   ، احلمروني  رمي  شويات، 

وغي اونصونصوي ، وصوفيا موسى .
دراماتوج: سعاد بن سليمان وسيرين بن قنون 

مساعدة إخراج : زينب فرشيشي
إخراج : سيرين بن قنون ومجدي بو مطر 

ملى طيارة 
ناقدة سورية 

احلب فى كوب ماء
فى احلب حياة أخرى

»الشقف« التونسي ..
من املوت إىل املوت 
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أحيانا فى إقتراب الى عمق مساحة التمثيل حيث مكان 
أجزاءها  بعض  فى  ثم  ،ومن  الفيلمية  املادة  هذه  عرض 
جتد الزوج والزوجة يستخدمون طرحة الزفاف املرتدية 
للعرض  أخرى  شاشة  ،وكأنها  البداية  فى  الزوجة  إياها 
حيث يوجه الفيديو بروجيكتور مادته الفيلمية من العمق 
الى تلك الطرحة ليتحرك بها املمثل واملمثلة فى مساحة 
التمثيل كلها ،هذا الى جوار انهم يستخدمون نفس طرحة 
الزفاف وكأنها شبكة ما يصطادون عبرها بعض من احلمام 
والسالم  النقاء  على  يقبطون  أنهم  إعتبار  ،على  الطائر 
واحلب بداخلهم فى محاولة لتكبيل ،تلك القيم اإلنسانية 
التى يرمز اليها احلمام فى معناه الداللى ،مبعنى رمزية 
احلمام للسالم سواء النفسى الداخلى او فى رمزيته فى 
السالم مع اآلخر،لذلك قد تشتد وتيرة التوتر بني الزوج 
والزوجة فى كثير من أجزاء العرض املسرحى ،املالحظ 
فى هذا العرض أن ممثليه يحاولون عبر أدائهم التمثيلى 
التى  األفكار  مابني  التفاعل  ليتم  اللغة  حاجز  جتاوز 
استخدام  جوار  الى  املتلقى،هذا  وبني  العرض  يطرحها 
اإلضاءة بألوان متوافقة إلضفاء اجلو العام املطلوب فى 
اللحظات الدرامية املختلفة ،سواء إن كانت تلك اللحظات 
الدرامية ،توتر او حب او كره ،او تركيزا على املرأة التى 
الزوج  على  تركيزا  او  املسرح  خشبة  على  وحيدة  تبدو 
والزوجة فى خالفاتهم األسرية ،العرض عبر ممثليه ناطق 
باللغة الروسية ،هذا الى جوار ترجمة مصاحبة له باللغة 
املتلقى والعرض كان  اللغة بني  ،إال أن حاجز  اإلجنليزية 
واضح بشكل كبير هذا ألن العرض يعتمد بشكل اساسى 
على اللغة املنطوقة من قبل املمثلني ، الى جوار أنها لغة 
مغايرة فهى اللغة الروسية ،وفى هذا السياق ميكننا طرح 
سؤال جوهرى وهو – ملاذا لم يتم اإلعتماد على الصورة 
املرئية أكثر من اإلعتماد على اللغة احلوارية ؟حتى اليكون 

حاجز اللغة عائقا أمام املتلقى . 
ديكور العرض يبدوا متواضعا بشكل كبير فهو عبارة عن 
منضدة فى اخللفية، تستخدمها املرأة االخرى الى جوار 
املمثلني  ،أراد  الدرامية  بالشخصية  خاصة  سفر  شنطة 
إلثارة  محاوالت  فى  واضح  بشكل  املتلقى  مع  التواصل 
املسرحى  العرض  فى  املختلفة  اللحظات  أثناء  الضحك 
،يستخدم العرض مساحة من الفراغ يقدم فيها هذا األداء 
محاولة  ،فى  مسرح  خشبة  على  معتمد  ،غير  التمثيلى 
مشترك  عامل  اإلنسانية  املشاعر  تلك  أن  على  للتأكيد 
بني بنى البشر على إختالف أمناطهم وجنسياتهم وحتى 
لغتهم ،الميكننا إنكار أن هذه املادة الفيلمية أضافت كثيرا 
الى هذه املسرحية ،وجذبت إنتباه املتلقى اليها ،يستخدم 
املمثلني بعض من االكسسوارات البسيطة جدا فى سياق 
املسرحية ،لتساعدهم فى إبراز بعض املواقف الدرامية. 

القلب  من  قريبة  بدت  العرض  هذا  فى  املوسيقى  أما 
ومعبرة بشكل اساسى فى بعض حلظات عن احلب وفى 

حلظات أخرى عن التوتر . 
يقدم عرض احلب فى كوب ماء ،بالتعاون بني )فريق املسرح 
سيراتشوفا  برئاسة  املعاصر(  الروسى  واملسرح  الروسى 
،ومدير الفريق للعالقات اخلارجية جمال السروى،وأخيرا 
قدم النجم املصرى القدير محمود احلدينى شهادة تقدير 
مقدمة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى 
املهرجان  من  مقدرة  لفتة  ،وهى  الروسى  العمل  ،لفريق 

،وأختتمت بها ليلة العرض الروسى . 

داليا همام

يوجد  ،حيث  املدينة  هذه  فى  كبرى  مسارح  توافر 
اماكن مفتوحة وبعض قاعات مغلقة لكن التتوفر فيها 
االمكانيات التقنية العالية املتعارف عليها فى املسارح 
املختصة ،ويجب االستمرار على اقامة هذا املهرجان 

كل عام فى موعده .
او  اواملسابقات  باجلوائز  تقاس  ال  املهرجانات  أن 
مبسائل  االعتناء  يجب  بل  البحتة  النظرية  باملسائل 
التسابق  مسألة  هو  االن  السائد  ان  ،مع  اخرى 
ليس  هذا  باملسرح،لكن  املشتغلني  ،لدى  واجلوائز 
انه  مع  ذاك،  او  هذا  العمل  لنجاح  حقيقى  مقياس 
يبرز التميز لكنه ليس املقياس احلقيقى للنجاح،ومع 
للتأليف  مسابقة  املهرجان  تبنى  فكرة  فإن  هذا  كل 
املسرحى تعد بادرة طيبة لكن البد من التساؤل عن 
ماسيتبع ذلك مبعنى لو فاز النص هل سيطبع ؟هل 

سينتج مسرحيا ؟
تكرمي الفنان املبدع الراحل كرم مطاوع :-

كل الشكر للقائمني على املهرجان لإلحتفاء بأصحاب 
الذى  مطاوع  كرم  الكبير  الفنان  مثل  الكبير  التاريخ 
باع  وله  كبيرا  مسرحيا  إرثا  وترك  الدنيا  عن  رحل 
فقط  ليس  العربية  املسرحية  احلركة  فى  طويل 
احلركة املسرحية املصرية ،مهم جدا ان نحتفى مبن 
صنعوا التاريخ ولوالهم ماكان وجد املشتغلني باملسرح 

االن .
لقد تركوا لنا إرثا كبيرا ومن اجلميل جدا ان يقدر 

اجليل احلالى من سبقه من االجيال .
ان يقام مهرجان للمسرح فى شرم الشيخ هذه املدينة 
شرم  لكن  اإلغتراب  من  نوعا  يشكل  ،قد  السياحية 
املهرجان  على  والقائمني  سمعتها  لها  مدينة  الشيخ 
كان  املاضى  العام  ،فى  اجليد  بالتحضير  يقومون 
العروض  شهد  رفيع  مستوى  على  جمهور  هناك 
الشبابى  باملسرح  مختص  كمهرجان  ،وهو  املسرحية 
يقدم جتارب شابة ،وهى ميزة هامة جتعل من هذا 

املهرجان متميز عن املهرجانات االخرى .

اصبحت  أنها  وهى  للمهرجانات  إيجابى  جانب  ثمة 
تروج للعروض املسرحية املتميزة فى بالدها، وبالتالى 
تعرض فى هذا املهرجان او ذاك ،وهنا تكمن اهمية 
املهرجان اى فى استحضار عروض مسرحية من بالد 
جمهور  فيشاهد  اخرى   بالد  فى  مختلفة،لتعرض 
االخر  ثقافة  على  لإلطالع  املهرجانات  البالد   هذه 

واالضطالع على اين وصلت العروض املسرحية .
للمهرجانات هو أن بعض منها  لكن اجلانب السلبى 
،واستقدام  الشخصية  واالمور  للمجاملة  يخضع 
محددين  اصدقاء  ودعوة  بأصدقاء،  خاصة  عروض 
فى املهرجان بعيدا عن اهمية وجودة املنتج املسرحى 
وتلك  ال  ام  للجمهور  مناسب  حتى  ،او  عدمه  من 
ألن  والترتقى  ضعيفة  تكون  بالضرورة  املهرجانات 
تسمى مهرجانات إمنا هى ملتقيات سياحية لألسف 

الشديد .
مدارالعام   على  واستمراريتها  املهرجانات  وجود  أن 
التثاقف من قبل املسرحيني  تصنع حالة من حاالت 
اوال، ومن ثم تثاقف لدى اجلمهور ألنها تطلعه على  

جتارب مسرحية مختلفة لبالد اخرى .
والتثاقف بني املسرحيني يوسع االفق لدى املشتغلني 
باملسرح ومن هنا يتم تطوير التجارب املسرحية ،ومن 
افكار  تالقح  هناك  يكون  إمنا  وتتشابه  تتكرر  ال  ثم 
،وعلى  اوذاك  العرض  لهذا  النسخ  بعيدا عن مسألة 
ذلك فإن وجود املهرجانات هام جدا من اجل تطوير 

احلالة املسرحية فى اى مكان .
الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  يعد 
املعروف  باملكان وطبيعته ،فمن  مهرجان متميز جدا 
ان مدينة شرم الشيخ مدينة سياحية حيث يأتى لها 

السائحني من كل انحاء العالم .
فى العام املاضى قام مازن الغرباوى ، وفاء احلكيم 
املهرجان،  هذا  اقترحوا  ان  منهم  خاصة  مببادرة 
ونحن تعاونا معهم من اجل إجناح الفكرة ، فاملهرجان 
كان  املاضى  والعام  الشيخ  شرم  فى  بكونه  متميز 
هذه  فى  مسرحى  مهرجان  إجناح  لفكرة  اختبار 
املدينة ،وجناح املهرجان ومتيزه بتميز املكان املوجود 
فيه جعله يقفز قفزة سريعة فى خالل سنتني، وقد 
،وله سمعته  العاملية  املهرجانات  اصبح على خريطة 
عدم  رغم  املسرحية  العروض  جودة  نتيجة  املنتشرة 

أصبحت املهرجانات فى الوطن العربى وحتى فى العالم أجمع ،هى الركن االساسى إلبراز حضارات 
الشعومبن خالل انتاجاتها املسرحية التى تقدم حسب اهمية ووضع ومكان كل مهرجان وميزانيته 

اخلاصة  .

حوار: داليا همام 

على عليان

املهرجانات ال تقاس 
باجلوائز أواملسابقات أو 
باملسائل النظرية البحتة 

 مهرجان شرم الشيخ الدوىل للمسرح الشبابى 
مهرجان متميز جدا باملكان وطبيعته .

جناح املهرجان ومتيزه بتميز املكان املقام 
فيه جعله يقفز قفزة سريعة خالل عامني 
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 Illuminations

Dr. Atheer Ali

 

ألسباب عديدة أهمها مكان املهرجان ، وألنه معني 
حي  كائن  فاملسرح  الشبابية  وأفكارهم  بالشباب 
لذلك البد أن يكون لديه عالقة بالتطور البشري . 

هو  الشيخ  شرم  مدينة  إختيار  أن  تري  ملاذا   
إختيار مناسب للمهرجان كما قلت من قبل ؟ 

بالطبع ، أري أن مدينة شرم الشيخ هو إختيار صائب 
جدا ، فالفنان البد أن يكون وطني أيضا ، وإقامة 
التي  الشيخ  مثل شرم  مدينة ساحلية  املهرجان يف 
العالم كله جمالها وسحرها فأنت بذلك  يعرف يف 
تقدم فن وجتذب أيضا عيون رواد املهرجان لألماكن 
اجلميلة يف مصر ، وهذا سيؤدي بالطبع إلي إنتعاش 
السياحة املصرية ، فالناس تذهب إلي أخر العالم 
لرؤية الفن ونحن نوفر لهم رؤية الفن ورؤية اجلمال 
، هذا باإلضافة أن فكرة إقامة املهرجان بعيدا عن 
العاصمة هي فكرة جيدة فنحن دائما ماأعتدنا علي 
تلك  وكانت  العاصمة  الكبري يف  املهرجانات  إقامة 

املهرجانات حكر علي مثقفي العاصمة فقط . 

املشاركة   املصرية   العروض  بأن  مارأيك   
باملهرجان قليلة جدا ؟ 

بالتأكيد كنت أمتني أن تشارك مصر بعروض كثيرة 
باملهرجان ، وفكرة إستقطاب دول متنوعة باملهرجان 
من  الكثير  نشاهد  جتعلنا  ألنها  إيجابية  هي  
، ولكن كان من الضروري أيضا  الثقافات املختلفة 
املصري  املسرح  إليه  ماوصل  األجانب  يشاهد  أن 
أمتني  لذلك   ، متنوعة  مصرية  عروض  خالل  من 
أن العرض املصري املقدم يكون كايف ليبني إلي أين 
وصل املسرح املصري ، ألنه علي اجلانب األخر لم 
كثيرة  مصرية  عروض   يشارك  أن  يسعدني  يكن 

باملهرجان وتكون دون املستوي . 

 مارأيك بعودة املهرجانات الدولية مرة أخري 
مبصر ؟ 

مصر بالتأكيد متر بظروف غاية يف الصعوبة ، ولكن 

الظروف البد أن حتافظ مصر علي  رغم كل هذه 
مهرجاناتها التي إعتادنا عليها دائما ، وحتتفظ أيضا 
الثابتة فهذا هو جناح الفن الفعلي  علي مواعيدها 
العام هو مكسب  التجريبي هذا  املهرجان  وعودة   ،
كبير للمسرح املصري ، وأتوقع وجود دورة مختلفة 
متاما من املهرجان التجريبي هذا العام ، فالبد أن 
والثقافات ألن  تنوع األشخاص  أهمية  دائما  نتذكر 
الثقافة املصرية بحاجة لهذا التنوع دائما خصوصا 

بعدما أصبحت جمهورية » الطوب األحمر » 

تسليط  هو  املرحلة  هذه  يف  الفن  دور  هل   
الضوء علي املشاكل واملعوقات أم توثيق اللحظة 

؟ 
لم يكن دور الفن أبدا أن يعرض حلوال للمؤسسات 
التي متتلك املشكالت ، والفن هو مرأة املجتمع كما 
نعرف لذلك فدور الفن احلقيقي هو تسليط الضوء 
مؤسسات  فبها  تقع  التي  واملعوقات  املشاكل  علي 
تبدأ  املعروض  الفن  هذا  خالل  ومن   ، الدولة 
املؤسسات يف حل مشكالتها ومن هنا يبدأ اإلصالح 

 .

 وهل تري أن املهرجانات املصرية عموما تلبي 
طموح املسرحيني يف مصر ؟ 

هناك   ، درجات  املسرحيني  أن  أوال  نتفق  أن  البد 
جيل كبير من املسرحيني ، وجيل أخر مبتدأ فاجليل 
املصرية  وليست  املهرجانات  من  تشبع  قد  الكبير 
املبتدأ  اجليل  أما   ، العالم  مستوي  علي  بل  فقط 
فهو بحاجة إلي املهرجانات ليثبت نفسه أوال وليلبي 
أشكال  علي  ليتعرف  وأيضا   ، طموحاته  من  بعض 
املهرجانات  بعض  هناك  ولكن   ، مختلفة  وثقافات 
وهذا  والتسويق  الدعايا  إلي  حتتاج  التي  املصرية 
ويؤدي  جدا  ضعيف  هو  الثقافة  وزارة  يف  البند 
حوز  وأيضا   ، املهرجانات  من  الكثير  ملوت  أحيانا 
أحد الفنانني علي جائزة باملهرجانات الكبري البد 
بداية  هي  اجلائزة  هذه  وتكون  الدولة  ترعاه  أن 

اإلنطالق له ، حتي ال يشعر باإلحباط . 

هو  ليكون  الشارع  مسرح  تيمة  أخترت  ملاذا   
مجالك ؟ 

مسرح الشارع هو املسرح املعني باملقهورين ، وألني 
من منطقة اإلمام الشافعي وهي منطقة املوت كما 
يطلق عليها ، وكنت أنا الفنان الوحيد يف عائلتي ، 
منطقتي  يف  دوما  أبحث  كنت  صغير  كنت  فعندما 
عن مكان ألتعلم بع الفن ولم أجد ، وعندما عملت 
الفرص  ألمنح  الشارع  أبدأ يف  قررت  الفن  مبجال 
وبدأت  يرعاها  ال  من  جتد  لم  التي  املواهب  لكل 
منطقة  مثل  أماكن  الشارع يف  مسرح  بعمل  بالفعل 
اإلمام الشافعي ، وقمت بعمل ورش عمل وغيرها ، 
فأنا أحب مسرح الشارع وفنون الشارع ، ولكن يف 

النهاية التنوع مطلوب لدي الفنان . 

مخرج  تواجه  التي  ااملعوقات  أهم  هي  ما   
مسرح الشارع من وجهة نظرك ؟ 

 ، الشارع  مخرج  تقابل  املعوقات  من  الكثير  هناك 
الشارع  يف  يكون  عرضه  دائما  الشارع  فمخرج 
لذلك  مايقدم  يقدروا  ولم  يعرفوه  لم  ناس  حول 
ففي الكثيرمن األوقات يقابل عمل املخرج بالتهكم 
إستيعاب  يستطيع  أن  املخرج  علي  فالبد  واإلساءة 
أن  إلي  باإلضافة   ، بحكمة  معه  ويتعامل  مايحدث 
أحيانا األطفال املشاركني يف عروض الشارع يفضل 
عملهم  من  بدال  املال  ليجلبوا  يعملوا  أن  أباءهم 
باملسرح الذي ال يجلب لهم املال ، ويف هذه احلال 
قمنا بتجميع أموال من بعضا البعض وإعطائها ألباء 

هؤالء األطفال حتي يتركوا األطفال باملسرح . 

مازن الغرباوي دائما 
داعم قوي لفكرة 

مسرح الشارع 
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Au tout début, le théâtre a commencé à l›extérieur, loin 
des murs des bâtiments. Avec l›évolution naturelle, les 
performances ont été mises en scène jusqu›à ce que la 
scène soit elle-même - dans certaines performances - un 
fardeau sur la performance elle-même. Et maintenant, 
avec la révolution mondiale des médias sociaux et des 
cieux ouverts, les jeunes expérimentent sur la façon de 
s›engager dans leur environnement de manière animée. 
Ils cherchent à créer un véritable théâtre, un théâtre 
vivant, un théâtre en chair et en os. Ils doivent continuer 
à expérimenter sur leurs propres problèmes et leurs 
défis pour changer le monde qui les entoure et pour 
exprimer leur situation réelle dans un nouveau monde.
D›autre part, le développement moderne de salles 
multifonctionnelles dotées d›une technologie moderne 
permettant aux artistes d›utiliser le même espace pour 
diverses fonctions nécessite des budgets massifs trop 
loin de leur portée. Et la seule réponse au dilemme de 
la diminution du nombre de salles de théâtre et des 
stades multifonctionnels est l›ouverture ou la traînée de 
théâtre à l›extérieur.
Partout dans le monde, les artistes de théâtre ont 
produit des performances non conventionnelles avec 
des valeurs esthétiques extraordinaires dans divers 
espaces extérieurs, y compris des gares, des jardins, 

des lieux historiques anciens, des chantiers d›église 
et même des rues et des allées. La nature notable de 
ces performances est son intérêt extrême pour les 
problèmes sociaux, politiques et économiques actuels 
en plus de son faible budget. En outre, la plupart des 
réalisateurs, acteurs et actrices qui participent à de 
telles performances sont des armatures et des scripts 
de la plupart de ces performances sont développés par 
improvisation.
Malheureusement, le phénomène du théâtre de rue 
et du théâtre des espaces ouverts n›est pas discuté et 
bien documenté dans les travaux de recherche. Par 
conséquent, bien qu›il gagne de plus en plus de publicité 
chez les jeunes artistes, il faut encore plus d›attention 
pour être étudié, établi et même critiqué pour voir son 
efficacité dans la réalisation des besoins de la jeunesse 
et de la création. Il faut une attention et des efforts 
considérables pour mettre un cadre théorique qui peut 
devenir un jour une théorie expliquant ce phénomène 
extraordinaire.
C›est la seule réponse à des questions très critiques; Des 
questions qui ne sont jamais posées. Des questions de 
jeunes en colère, courageux et créatifs qui doivent crier 
devant un monde qui n›écoute jamais. C›est la seule 
réponse à des questions incalculables

 Théâtre de la rue et Théâtre des espaces ouverts
 Réponses à des questions incontestables

نتاجه  مايكون  دائما  الورش  من  النوع  وهذا   ، أيام 
عبارة عن إسكتش فني صغير يهدف لتقدمي فكرة 
يتبع  بالضرورة  يكن  ال  اإلسكتش  وهذا   ، معينة 
النمط املسرحي املعروف من بداية ووسط ونهاية ، 
فعروض الشارع دائما هي عروض تعاونية ، ويكون 
 ، واحد  فصل  من  مكون  صغير  فني  عمل  نتاجها 
والهدف األساسي من العرض الي سأقدمه هو هو 
املزج بني احلضارات املختلفة واملزجة بني اللغات ، 
وهذا ماأعتمد عليه دائما يف عروض مسرح الشارع 
، فأتذكر أن عرضي األخير الذي قدمته بروما أشاد 
به رئيس اجلامعة وقال عني » إسالم سعيد صنع 
من مسرح الشارع سحر ، هذا السحر إستطاع أن 

يصنع جسر بني احلضارات . 

التجربة  هذه  لتقدمي  دفعك  ومالذي   
مبهرجان شرم الشيخ الدولي ملسرح الشباب ؟

مؤسس املهرجان  الفنان مازن الغرباوي كان دائما 
، وقد أقترح علي  داعم قوي لفكرة مسرح الشارع 
تقدمي ورشة عمل عن مسرح الشارع باملهرجان ، وقد 
حتفزت للفكرة جدا ، خاصة أن املهرجان مازال يف 
مرحلته األولي فهذه الدورة الثانية منه فهو ماازال 
يف مرحلة التأسيس ، وأنا أتنبأ لهذا املهرجان بأن 
يكون من أهم املهرجانات الدولية املوجودة يف مصر 

 كيف ستقوم ورشة مسرح الشارع يف 
مهرجان شرم الشيخ الدولي للشباب ؟ 

يف الثالثة أيام األولي من وجودي يف املهرجان 
شرم  يف  املوجودة  املواهب  عن  بالبحث  سأقوم 
الشيخ ، ليس باملهرجان فقط بل يف جميع األماكن 
املحيطة باملهرجان مثل السوق ، أو العاملني بالفندق 
أو غيرهم ، وبعد اإلختيار سأقوم بتعريفهم مفهوم 
مسرح  بني  كبير  فرق  هناك  ألن  الشارع  مسرح 
يعرفه  ال  الفرق  وهذا   ، املتجول  واملسرح  الشارع 
مواهب  علي  قائم  دائما  الشارع  فمسرح  الكثيرون 
الشارع ، وبعد ذلك سنتحدث عن كيفية إنتاج مسرح 
اجلهود  علي  قائم  دائما  الشارع  فمسرح   ، الشارع 
الشعبية وليس له ميزانية مخصصة ، وبعد التعرف 
علي كل هذا سنبدأ يف كتابة النص املسرحي سويا ، 
والعرض سيكون ميوزيكال بإيقاعات وأالالت وشعر 
مصري ، وسيقدم بثالثة لغات العربي واإلجنليزي 

، واإليطالي . 

املهرجان كافية إلقامة  أن فترة   هل تعتقد 
ورشة ملسرح الشارع ؟ 

بالطبع هي غير كافيه ، ولكننا كثيرا ماقدمنا ورش 
يف أوقات أقل من ذلك فأتذكر أننا من قبل قدمنا 
أربعة  أو  أسبوع  من  أقل  يف  شارع  مسرح  ورشة 

حوار : شيماء منصور 

إسالم سعيد

يستعد الفنان إسالم سعيد لعمل ورشة » مسرح شارع » مبهرجان شرم 
، وقد وقع اإلختيار عليه بعد حصوله  الشباب  الدولي ملسرح  الشيخ 
علي جائزة الدولة للتميز يف اإلبداع الفني يف مجال التمثيل واإلخراج 
عام 2016 ، والذي أدي إلي منحه الدولة الدراسة يف أكادمية الفنون 
املصرية بروما ، إلتقت مسرحنا بسعيد قبل بدأه العمل بورشة مسرح 

الشارع ، وإليكم احلوار .. 

هديف األساسي من الورشة 
هو املزج بني احلضارات 
و بني اللغات املختلفة

هناك الكثري من املعوقات 
تقابل  خمرج الشارع 



املسرح الشبابى

مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع

Theater Youth
4-4-2017issue 44 4-4-2017العدد ورشة

يصطدم أحدهم باألخر،مع ملحوظة أن هذا قد يشكل 
صعوبة على املتدربني خصوصا مع سرعة احلركة .                                             
قامت جوهانا بعمل تدريبات جتعل اجلميع فى مركز 
مجموعة  ،ثم  املنتصف  فى  الدائرة  وكأنها  واحد 
بعض  الى  وصوال   ، املكان  زوايا  فى  التكوينات  من 
بالذكر  وجدير  األخر،  تالمس  عدم  بشرط  القفزات 
نوعاً  تصنع  أن  حتاول  اللحظة  تلك  الى  املدربة  أن  
من التوافق احلركى والبصرى والسمعى لدى كل من 
أن  فى  بدأت  التوافق  هذا  ،ومن  املتدربني  املمثلني 
لتنمية  منها  محاولة  فى  األوامر  من  مجموعة  تطلب 
منهم  ،فقد طلبت  املتدرب  املمثل  لدى  اخليال  ملكة  
يضعوا  كى  زجاجياً  شيئاً  يصنعون  أنهم  يتخيلوا  أن 
فيه بعض الورود، ولكن هنا عليهم تخيل أنهم يصنعوه 
يحاولون اخلروج منه من جديد  ثم  الداخل ومن  من 
كال  ليلقى  إنتهت   قواهم  أن   متثيل  منهم  ،وتطلب 
،إستمرت جوهانا فى هذه  بنفسه على األرض  منهم 
التمرينات مدة طويلة وسوف تطور منها شيئا فشيئا 
املمثلني  وإمكانيات  قدرات  تطوير  جوهانا  ،حتاول 
اإلستفادة  درجات  ألقصى  وصوال  ،وذلك  املتدربني 
فاعليات  إطار  فى  املقامة  التمثيلية  الورشة  تلك  من 

املهرجان .

05 05

 Schedule of Workshops
No. Trainer Country Title

1- Johana Grits France Performance inside a framework: the Model of Racine 
Theater 

2- Israfeel Shahin Bangladesh Performance in open spaces: the model of beach 
theater 

3- Sallam Said Egypt Street theater and workshop product (Heart of the 
Street) 

4- Dr. Hammady Al-
Wahaiby Tunisia Principles of theater direction for beginners 

5- Faisal Al-Obaid Kuwait Scenography 

6- Emilia Betlojioska Poland Puppets and Masks 
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داليا همام
 

ضمن  فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح 
الشبابى –دورته الثانية –دورة كرم مطاوع ،أقيمت فى 
اليوم الثانى من الفاعليات ورشة بعنوان )التمثيل داخل 
فى  بالتدريب  (وتقوم  راسني منوذجا  اإلطار –مسرح 
هذه الورشة الفنانة الفرنسية –جوهانا جريتس- فى 
البداية مت التعرف بني جوهانا واملتدربني ،لتجاوز حاجز 
عدم معرفة األخر الى مساحة أكثر رحابة ،لتستطيع 
جوهانا أن جتعل املتدربني يتفاعلون بشكل أسرع معها 
ومع بعضهم البعض طوال مدة الورشة،طلبت جوهانا 
البسيطة  اإلحماءات  ببعض  يقوموا  أن  املتدربني  من 
،ومن ثم بدأ التدريب  بأن يستخدمون الفراغ املتاح فى 
حركات متنوعة ، بشكل بطىء جدا ومن ثم بشكل اسرع 
الى  الفوضى  ،ومن  جدا  السريع  الشكل  الى  وصوال 
الترتيب وبالعكس- من الترتيب الى الفوضى- وهكذا 
إستمرت جوهانا لبعض الوقت فى هذه التمرينات فى 
محاولة جلذب تركيز املتدربني ،ومن ثم بدأت فى أن 
السهلة  البسيطة  الطلبات  بعض  املتدربني  من  تطلب 
وصوال الى طلبات أكثر تعقيدا ،أيضا طلبت منهم أن 
ينهمكوا فى بعض التداخالت احلركية ولكن بشرط أال 

 ورشة التمثيل
 داخل اإلطار 
تفتتح ورش 
املهرجان     

 A leading Lebanese Actress with a Master’s  
 Degree in Theatre Arts. She worked with famous
 Lebanese directors like RIMON GBARA, GAWAD
 ALASADY, BIDAL ALASHKAR, SHAKIB
 KHOURY, JOSEPH ABU NASSAR, MUNIR ABU
 DEBS, NABIL ALAZAN and GABRIL YEMIN. She
 participated in various Arab and European Tours and
 Festivals and was awarded several awards. In 2012,
 she was chosen by the Arab Association of Theatre
 (Sharjah) as the honoree Lebanese actress during the
 Year of Woman in Arab Theatre.
 She performed several leading roles in cinema  
 and TV and worked as an executive producer for

 two performances produced by the International
 Committee of Baalbek Festival (Days of AL-Khayyam
 Quartets -  Brisbane’s immigrant). She worked a
 general manager of the City Theatre from 2005 to
 2009. Her play “The Ode” (2006) was chosen as an
 opening performance in Cairo International Festival
 for Experimental Theatre (13th Edition). She also
 performed “Civilization” by GABRIL YEMIN (2008)
 and her Monodrama “Viva La Diva” written by Huda
 Barakat and directed by Nabil Al-Azan was presented
 in Beirut and UAE (2010 – 2011). Now, she is the
 director of Beirut’s Spring International Festival,
 held annually by Samir Kasir Association.

RANDA ALASMAR
 Spot Light



فعاليات
املسرح الشبابى Theater Youth

مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع مهرجان شرم الشيخ  الدولى للمسرح الشبابى - الدورة الثانية - دورة كرم مطاوع

4-4-2017issue 44 4-4-2017العدد
03 03

  ALHAMR Theatre (Tunisia),
 in joint production with MT
 Space (Canada) produced
 “ALSHAKAF”. ALSHAKAF
 is an Arabic – Tunisian word
 means illegal migration boat.
Usually, illegal migrants – or AL-
 HARRAKA in Arabic-Tunisian
 – use these boats in their final
 voyage to death. Nearly all of
 them knows before boarding this
 boat that death is almost certain
 but their eagerness to actualize
 their dreams lead them to the
 most critical decision in their
 life. They did not choose their
 names, parents, social, political
 and economic conditions of their
 home countries. But certainly,
 they have the right to dream and
 actualize those dreams or die
 trying.
 Plain words are the shortest way
 to our minds. And in plain words,
 eight young performers spoke
 out their dreams, memories
 and tragic conditions. Different
 cultures, different tongues,
 different motives and may be
 different dreams but the common
 answer to this dilemma is illegal
 migration.
 Smoothly and delicately, Sirin
 Ben Janoun and Magdy Bu
 Matar – joint directors of the
 performance successfully forced
 us to board their boat with their
 characters and to live their
 apparently last moments before
 reaching their final destination
 under sea water. Sirin and Magdy
 used a trampoline to manifest
 the boat with all turbulences
 and shock waves it may face.
 These turbulences might not
 only be resulting from navigating
 across a rough sea but also from
 navigating across a rough life
 with changing circumstances
 and political and economic
 shock waves. Occupying the
 center of the performance area,
 the trampoline – death boat –
 divided the area into sub-levels.
 Right and lift areas were used
 for flashbacks about previous

 disappointments while the area
 below the trampoline was used for
 confessions. With a simple light
 plan, the two directors created
 the suitable light effect for this
 rough sea/life we navigate. The
 shaky movements of actors and
 actresses explained clearly what
 they went through and what they
 go and are going through as well.
 Native tongues of three Arab
 countries and other native
 tongues of African countries were
 heard during the performance
 expressing the commonality of
 illegal migration as a phenomenon
 in the region and third world
 nations. As dramaturges, Sirin
 Ben Janoun and Soad Ben
 Soliman, managed to create a
 harmonious level of common
 understanding among actors and
 audience. They plainly and clearly
 summarized the reasons behind
 this painful phenomenon that the
 third world is increasingly facing
 recently.
 The downright political nature of
 the performance might threaten
 the performance aesthetic value.
 Instead of doing so, downright
 language created a state of
 mutual affects linking audience
 to each character’s life. So,
 instead of turning into a shallow
 performance, ALSHAKAF
 created the preferred aesthetic
 effect swinging between light
 black comedy in moments and
 the tragedy of these unfortunate
 soles who lived in suffering and
 chose to die trying to actualize
 their dreams.
 A highly appreciated efforts
 exists here. Young fellows are
 sending us an S.O.S. message to
 save them from tyranny, civil
 wars, economic disasters and
 political turbulences that may
 lead their lives, and ours as well,
 into choosing the unavoidable
 decision of death over one of those
 death boats.

Dr. Tarek Ammar

ALSHAKAF: Choosing Death as a path to life!!!

قبل أربعة سنوات كنت مدعوا يف أحد املهرجانات املسرحية العربية ، 
وقتها لم تكن هناك أية مهرجانات دولية يف مصر تخص املسرح ،كان قد 
توقف املهرجان التجريبي ولم تكن هناك أية نية إلعادته، يف إحدي ليال 
املهرجان جمعتني سهرة مبجموعة من املسرحيني العرب من محتريف 
املهرجانات املسرحية وتطرق احلديث عن دور مصر يف املسرح ،حلظتها 
هذة  مرور  رغم  أذني  يف  يرن  صداها  مازال  غريبة  بجملة  أحدهم  صاح 
أن  ،واألفضل  الفترة  ننسي مصر يف هذة  أن  ،قال يجب علينا  السنوات 
ننساها متاما فقد ماتت مهرجاناتها الدولية، كانت دفاعاتي ال تخلو من 
اإلنفعال حلظتها، ولفت نظر احلضور إلي أن مصر ويف ظل حتوالتها 
السياسية الكثيرة وحكم اإلخوان الفاشي لها آنذاك مازالت تنتج سنويا 
واألقاليم  القاهرة  ملسارح  مسرحي  عرض  آالف  الثالثة  عن  مايزيد 
يتضائل  عدد  واملدرسي،....وهو  الكنسي  واملسرح  واجلامعات  والهواة 
إلي  ،ومجموعة قد ال يصل  العربية  الدول  املسرح يف كل  إنتاج  معه كل 
مسرحيا  مصر  بنسيان  نادي  الذي  الرجل  صمت  الرقم..!  هذا  مثل 
العشرين  علي  مايزيد  تنتج  بلده  بأن  قليل  قبل  يتفاخر  كان  والذي 
يف  مصر  تنتجها  التي  املسرحية  العروض  عدد  أجلمه  سنويا..  عرضا 
للتخفيف  مادعاه  وهو  الوقت  نفس  يف  احلضور  وأدهش  الواحد  العام 
من وطأة هجومه علي املسرح املصري قائال بأنه كان يقصد املهرجانات 
املسرحية الدولية وال يقصد احلركة املسرحية املصرية ذاتها .. أيا كان 
وعودته  التجريبي  ظهور  أنصار  من  جعلني  األمر  ذلك  لكن  مايقصد 
،والتي  املهرجان األخيرة  إنعقاد دورة  مرة أخري وكتبت ذلك قبل وبعد 
عادت باملهرجان بعد غياب دام عدد من السنوات ،حماسي أيضا يشمل 
املسرح  لهواة  املصرية  اجلمعية  تقيمه  الذي  العربي  املسرح  مهرجان 
،وأيضا يشمل مهرجان بورسعيد الدولي للمونودراما والذي سعيت بقوة 
إلحداث شراكة بينه وبني مهرجان الكويت الدولي للمونودراما ،وحدث 
ذلك يف مدينة الكويت ويف دورة املهرحان األخيرة والتي إنعقدت يف إبريل 
جديد  دولي  مهرجان  تأسيس  مع  يتكرر  األمر  نفس  املاضي  العام  من 
للمسرح يف شرم الشيخ ، وهاهي دورته الثانية منعقدة اآلن، إنها مكانة 
،قد  التي تعود تدريجيا  الناعمة  القوة  ،تلك  مصر املسرحية والثقافية 
نتفق علي أن هناك بعض الهنات وبعض األخطاء ،أعترف من متابعتي 
،لكن  أخري  مرة  حتدث  قد  والتي  حدثت  التي  األخطاء  بعض  بوجود 
تداركها يف الدورات القادمة ليس أمرا عسيرا وهو ماأمتناه ويتمناه كل 
مسرحي يراقب أداء املسرح يف مصر ويف الدول العربية واألجنبية ،فنحن 
يف  مسرحية  نهضة  إلحداث  الكافية  املسرحية  الكوادر  بالفعل  لدينا 
الوطن العربي بأكمله وليس يف مصر وحدها،فقط ماينقصنا الرغبة يف 
ذلك والعمل لتنفيذ تلك الرغبة مع نفي التفكير يف املنفعة الشخصية 
ومن  داخليا  املسرحية  قيمنا  ترسيخ  علي  العمل  جماعية  يف  والتفكير 
ثم خارجيا للمحافظة علي مانستحقه،وكل ذلة أقل مما يستحقه أقدم 

وأعرق مسرح يف املنطقة كلها...فهذا مسرحنا وهذا ال يليق إال بنا.. 

 مكانة مصر املسرحية

إبراهيم احلسيني
ELHOOSINY@HOTMAIL.COM

صل
وا

ف

تعليقا علي حمور مسرح األماكن املفتوحه:

مسرح الشارع 
ورهانات املسرح املغاير

أنها  على  اجلمال  فلسفة  الالند  معجم  يعّرف    
ينطبق  الذي  التقوميي  األحكام  موضوعه  “علم 
نتأمل  ولو  والبشع.  اجلميل  بني  التفريق  على 
نتيجة  جاءت  الشارع  مسرح  عروض  جتارب 
حلاجات فكريه وجمالية فضال عن حاجات تقنيه 
الفكري يشترط على  وماديه، فمن حيث اجلانب 
مبعنى  اي  يطرح  ما  مع  يتصادفون  ممن  متلقيه 
العرض من  استعداد سابق ملشاهدة  يوجد  ان ال 
قبل املتلقي ، اما اشتراطات وجوده وانتاجه فهو 
كإطفاء  املسرحي  العرض  طقسية  الى  يفتقد 
وصمت  الستارة  وغلق  فتح  وحركة  االنوار 
مبكانيه  مؤطره  الغير  العرض  ومكانية  اجلمهور 
االرسطي  من  ليتحول  جتاوزها  يجوز  ال  محدده 
نتساءل  لو  اجلمالية  الناحية  اما  البرشتي.  الى 
الفن  النوع من  اين يكمن جوهر اجلمال يف هذا 
املسرحي؟ جند ان التعبير التلقائي الذي يعبر روح 
اإلنسان وخلوده، ويدفعه إلى ذلك غريزة قارّة يف 
طبيعته البشرية التي تنحو به. فيرى )هيجل( بهذا 
تعبيراً جمالياً،  الذات هو  التعبير عن  ان  االجتاه 
العاطفة  من خالل  االبداعي  بعمله  املمثل  فيقوم 
نشاط  وأخيراً  أوالً  يبقى  فهو  املحسوسة،  واملادة 
عملي تأملي، فإن كانت الفلسفة هي الدهشة التي 
حتدثها فينا كما يقول الفيلسوف )مارتن هيدجر(، 
الرمزي عن هذه  التعبير  املسرحي هو  الفن  فإن 
الشارع  مسرح  محاور  اهم  من  وبعد  الدهشة 
يف  جنده  كما   ، دهشة  من  ميتلكه  مبا  جماليا  
)كوميديا الرتا( حيث يتماهى مسرح الشارع معها 
العرض   من  النوع  هذا  يطرحه  مع  كبير  الى حد 

الغير  وتفاعليته   املتلقي  مع  عالقته  عن  فضال 
مؤطره  بحدود. 

اما يف اجلانب التقني جند مسرح الشارع يتخلى 
بامتياز    كروتوفسكيا  ويتحول  التقنيات  اغلب  عن 
ليوظفها  بسيطة  حياتيه  مفردات  يستخدم  فهو 
من  نابعه  شعبيه  موسيقى  بارتداء  فيقوم  تقنيا 
هذه  مع  اغانيه  وتتناغم  باملجتمع  الهامش  هموم 

الهموم، كما يستخدم مفردات بسيطة.
من  يعاني  برمته  فاملسرح  املادية  احلاجات  اما   
ابويه ماديه صعبه وقحط كبير يف منظومة اإلنتاج 
فعروض مسرح الشارع تندرج حتت هذه اليافطة 

بامتياز.
الشارع  مسرح  عروض  ان  تقدم  ومما  وعليه 
يجول  ما  تطرح  ألنها  الناس  هموم  تالمس 
املعلن  عن  وتقدم  اليومية  وهمومهم  بأفكارهم 
واملخبوء لهذه الهموم وفق إشتراطات معينه فهو 
يفترق عن املسرح البيئي بعدم تهيئة املكان مسبقا 

ويقدم أفكاره يف اطباق الى املارة بسيطة. 

الدكتور اياد كاظم السالمي
جمهورية العراق  - جامعة بابل
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