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 I was too young when  
 I first saw the rail road. I was
 dreaming with fascinating
 fantasies about conquering
 the capital !!! Most young
 southern intellects think that
 Cairo is a monster who will
 kill any newcomer. On a rail
 road of suffering, the train
 of years took me forward to
 my thirtieth birthday after I
 buried my parents, brother
 and sister and my sorrows
 became my prison. Then..
 I decided to leave to Cairo;
 a decision that was never
 easy as it seems. And I left,
 leaving behind my people,
 the rest of my brothers, my
 home, my fields and the
 most important things I left
 were the bones of my father
 and mother. Alon on board
 the train I felt like a dwarf
 because of this decision to
 leave to Cairo. I’ll never
 forget the train dragging its
 wheels on the road leaving
 behind my small village
 KUM UMBO and slowly, the
 station disappeared leaving
 pain inside my heart and
 sole. In my mind a question
 was screaming “Who could
 you dare to leave? What will
 you do about the noise and
 smoke of the capital?” I will
 never forget those fairy tales
 about grinding the bones
 of creative artists, their
 suffering, pain, hunger, cold

 and insecurity.
 With the last light  
 of the day I intered Cairo.
 More than 18 hours of
 traveling with regret and
 adventure. I started working
 at the general directorate of
 theater – MENF – first at the
 department of monitoring
 and then as a head of the
 department of theatre clubs.
 For more than five years I
 forgot all about my creative
 project and turned into
 an employee!! Shazly the
 author disappeared under
 Shazly the employee!!! Once
 again I decided to change my
 path in life and return back
 to my writings, but that is
 another story. And now, after
 thirteen years in Cairo I still
 carry my beloved south over
 my shoulders here in Cairo,
 walking with it .. living in it.
 And here I am in  
 Sharm El-Shaikh to be
 honored as a writer at the
 events of Sharm El-Shaikh
 International Theatre
 Festival for youth, among
 a group of distinguished
 artists and intellects whose
 love for theater is beyond
 description. It is an honor to
 my career and my writings
 that was, still is and always
 will be a mirror that reflects
 the image of my beloved
 south.

 Shazly Farah

Back to the Roots
التجريب املسرحى 

يف اهلواء الطلق

ELHOOSINY@HOTMAIL.COM

صل
وا

ف

إبراهيم احلسيني

رسخ املسرح يف ذهن الكثيرين على أنه ذلك 
وفوق  املسرح  مبنى  داخل  ُيـقدم  الذي  النوع 
خشبة املسرح اإليطالية بينما اجلمهور يظل 
جالسًا يف راحة تامة يتلقى العرض املسرحي 
حتى النهاية ، وهذا الفهم للمسرح لم يرسخ 
يف ذهن الكثير من الناس فقط ، وإمنا رسخ 
يف ذهن بعض املسرحيني أيضًا ، هؤالء الذين 
بني  املسرح  تواجد  فعالية  بفكرة  يؤمنون  ال 
الناس ، لذا فهم يفضلون ألعمالهم الظهور 
ويتركون  اإليطالية  املسرح  خشبة  على 

املغامرة لغيرهم ...
املسرحية  البنايات  جدران  داخل  واملسرح 
أنواع  وفوق خشباتها اإليطالية ليس هو كل 
املسرح بل هو فقط مجـّرد نوع واحد تتجاور 
معه األنواع األخرى املنفلتة للخارج والباحثة 

عن فضاءات مسرحية مغايرة ، والهادفة إلى 
جتمعاتهم  أماكن  يف  أكثر  بالناس  االلتصاق 
داخل  إليها  الناس  لذهاب  منتظرة  والغير 
هي  تذهب  أن  تفضل  إنها   ، املسرح  مبنى 
لعروض  املتفرج  أو  الفنان  وتفضيل   ، إليهم 
العلبة اإليطالية أو عروض األماكن املفتوحة 
الرافضة للعلبة اإليطالية ال يعني يف حقيقة 
األمر انتصار نوع مسرحي على اآلخر ، وإمنا 
يعني فيما يعنيه تفضيل لنمط فني و منط 
الرسمي  للشكل  تفضيل   ، اآلخر  عن  حياة 
للشكل  الرافضة  األشكال  لكل  تفضيل  أو 
اآلخر من  أحدهما على  وتفضيل   ، الرسمي 

قـِبل الفنان أو املتفرج ال يعني نفي اآلخر ...
اإليطالية  العلبة  داخل  املسرحي  والشكل 
يكون دائمًا ُمـحاطًا بسياج رسمية ، مثل ذلك 

الرسمية  ببذلته  دومًا  تراه  الذي  املسئول 
 ، معينة  بطريقة  بالسالم  يده  لك  ميد   ،
ويجلس جلسة معينة ، والكلمات تخرج من 
أنت  يجعلك  مما  ودقة  بحساب  شفتيه  بني 
اآلخر تواجهه بنفس هذه الطريقة الرسمية 
، هذا بالطبع ُيـخالف حاالت املسرح املنفلتة 
للخارج التي تشعرك بالقرب منها وكأنك يف 
جلسة خاصة بني مجموعة من األصدقاء وال 
حساب فيها ألي نوع من الرسميات املفتعلة 
مسرح  عليها  ُيـحافظ  التي  أيضًا  املسافات   ،
العلبة غير موجودة غالبًا يف مسرح األماكن 
داخل اجلمهور  العرض  فانصهار   ، املفتوحة 
إليها هذه  التي تسعى  السمة  ، والعكس هي 

النوعية من العروض ...
تتمة املقال ص9-8
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 Professor of Theater Criticism – Autonoma university
– Madrid (Spain)

 A Spanish-Syrian academic who gained her  
 PhD in theater in 2004 from Autonoma de Madrid
 University with Grade of Excellent with Honor (the
 highest grade awarded from academic centers in
 Spain). In 2000, she gained her master degree and
 became a researcher at the department of Arab,
 Islamic and Oriental Studies - Autonoma de Madrid
 University. She graduated from the Higher Institute of
 Theater Arts – Department of Criticism and Theater
 Literature – Syria and works as a professor at the
 Higher Institute of Theater Arts –Syria.

 She published several articles about theater,  
 fine arts, cinema, criticism and documentaries about
 Arab theater. She translated poems of Latino poets
of Arab origins in association with Orientalist Rosa-
 Isabel Martinis Leo and these poems were printed
 in an anthology in Chili by Matthias Ravidah. She
 coordinated the invitation of the UAE performance
 “The Nimrod”, written by Shaikh Sultan Ben
 Mohamed Al-Quasemy and directed by: Al-Munsef
 al-Swaisy, which was performed on the stage of the
 “association of the Three Cultures” Sevilla – Spain on
 27-4-2016. She published several books.

Dr. Atheer Ali
 Spot Light

 فى البدايه حدثينا عن كل ما هو جديد فى 
دورة هذا العام ؟ 

اجلديد فى دورة هذا العام أن هذه الدورة حتمل اسم 
الراحل كرم مطاوع ، باإلضافه إلى استضافه عدد أكثر 
من الدول مقارنه بالدورة السابقة ، كما أن لدينا فى 
هذه الدورة 6 ورش مسرحية ، بخالف عدد الندوات 
أن  استطعنا  اننا  كما   ، املستديره  املائده  ندوات  حيث 
ندعو عدد كبير من مبدعى العالم على مستوى العالم 

لتبادل اخلبرات.
 باالضافه إلى زياده عدد العروض املسرحيه و الضيوف 
315 ضيف باالضافه إلى 200 شاب من 27 محافظه 
هذه  أن  كما  واملراكز،  واجلامعات  املسرح  هواة  من   ،
املتخصصني  من  كبير  عدد  استقطاب  شهدت  الدورة 
فى املسرح، أما بخصوص االستضافه استطعنا أن نوزع 

الضيوف على مكانني فقط وليس أكثر .

ما هى املعوقات التى واجهت إداره املهرجان فى 
هذه الدورة ؟ 

من أكثر املعوقات التى واجهتنا خالل هذه الدورة هى 
فى  تدعمنا  كانت  التى  الوزارات  كل  من  الدعم  تقليل 
الدورة السابقه ويرجع هذا إلى سوء االحوال االقتصاديه 

التى متر بها البالد خالل الفترة الراهنة ، فعلى سبيل 
املثال هناك تقلص من هيئه تنشيط السياحه فى عدد 
الغرف من 90 غرفه إلى 32 غرفة ، باالضافه إلى أن 
الوقت لم يسعفنا فى البحث عن رعاة بالشكل الكافى 
الذى يجعل املهرجان فى حالة أفضل من هذا ، ولكن 
قلب رجل  الوزارات على  كل  تكون  أن  وأمنيتى  رجائى 
واحد مع كل فنان وفنانة يريدون أن يقدموا لهذا الوطن 
 ، البيرقراطية  بتقليل  أطالب  اننى  كما   ، حقيقى  فن 
رمبا تكون الفائده الوحيدة عندما حضر السيد محافظ 
جنوب سيناء اللواء خالد فوده حفل االفتتاح أمر وعلى 
الفور بعدد من االتوبيسات لنقل الضيوف وأشكره على 
جمال  أمل  د.  اشكر  أن  أود  اننى  كما   ، املبادره  هذه 
الدين النها منذ البدايه متحمسة ووضعت املهرجان فى 
بالشكر  أتوجه  اننى  ، كما  االولى  اللحظه  اخلطه منذ 
إلى الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافه الذى 
لوالهم ما استطعنا أن نخرج بهذه الدورة بهذا الشكل 
، وأيضا حضوره حفل االفتتاح بالرغم من االهتمامات 
الثقافه فى الوقت احلالى اال أنه أصر  الكثيره لوزاره 
التى  لكل اجلهات  النهايه أمتنى  وفى   . على احلضور 
كانت فى نيتها أن تدعمنا خالل هذه الدورة أن يكونوا 

على وعدهم وحماسهم لنا فى الدورات القادمة.

الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  أصبح  هل   
للمسرح الشبابى معترف به دوليا ؟ 

على  ويوضع  دوليا  به  معترف  أصبح  بالفعل  املهرجان 
أن  وأعتقد   ، املسرحية  الدولية  املهرجانات  خريطه 
التواجد الكبير لكافه املسرحيني املتواجدين حاليا فى 
يثبت شرعية  ما  هو  العالم  أنحاء  من جميع  املهرجان 
ودولية املهرجان فى توجهاته الشبابية ، باالضافه إلى 
كثرة تواجد كبار املسرحيني وشباب املسرحيني حلضور 
فاعليات الدورة الثانية للمهرجان ، وهو أكبر دليل على 

قوة ودولية املهرجان .

 حدثينا عن مازن الغرباوى ودوره الفعال فى 
هذه الدورة ؟ 

املنظمة  هى  للثقافة  املصرى  املسرح  نادى  جمعيه 
واملؤسسة للمهرجان وثقة بعض املؤسسات بنا هى من 
املهرجان  هذا  الخراج  الدعم  هذا  كل  تدعمنا  جعلتها 
إلى النور ، فعندما يكون هناك خمسه أفراد فقط هما 
أن  فالبد  بأكمله  املهرجان  عاتقهم  على  يحملون  من 
إميانى شديد مبازن  وأنا   ، كثيرة  يكون هناك ضغوط 
الغرباوى وكل الشباب املتواجد هنا فى املهرجان ومازن 
 ، كبير  بشكل  ومجتهد  حلم  ولديه  كبيرة  فنية  طاقه 

وفاء احلكيم مدير مهرجان شرم الشيح الدوىل للمسرح الشبابى

أحالمى ليست هلا سقف 

 الفنان احلقيقى دائما ما يسعى 
إلى الكمال ولكن دائما ما يكون 
 ، الطريق له مليء بالصعوبات 
عاتقها  على  حملت  فنانة  هى 
وقررت  الشباب  وأحالم  هموم 
أن  إلى  بأيديهم  تأخذ  أن 
آمنت   ، االمان  بر  إلى  يصلوا 
وسعت   .. بفنهم  آمنت   .. بهم 
أحالمهم  لتحقيق  معهم 
خطواتهم  أولى  معهم  وخطت 
احلكيم  وفاء  الفنانه  أنها   ..
الشيخ  شرم  مهرجان  مدير 
فى  الشبابى  للمسرح  الدولى 
خالل  من  تكشف  خاص  حوار 
دورته  فى  املهرجان  كواليس 
الراحل  الفنان  دورة  الثانيه 

كرم مطاوع

حوار: ايه عبد املقصود
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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 

، يعمل بأخالص  ثابتة  حريص على أن تكون خطواتة 
باالضافه أنه قادر أن يكبر بحلمه ويحققه على أرض 
الواقع رمبا صغر سنه يعطى انطباع أنه غير قادر على 
حتمل املسؤولية واملكانة التى وصل إليها كأصغر رئيس 

ملهرجان مسرحى ولكن العبره فى النهايه .

 هل هناك جنود املجهولة فى املهرجان ؟
 هناك بالفعل جنود مجهولة لم يعرف أحد عن أدوارهم 
اخلفية ولكنهم يحملون من االعباء الكثير وعلى رأسهم 
،هناك  للمهرجان  التنفيذى  املدير  البستاوى  اجنى  د. 
الكيالنى وشادى احلكيم وحيدر شوهير  أيضا محمد 
ومجدى املنسوب وعماد القاضى باالضافه إلى الشباب 
االسماء  فهذه  والرياضة  الشباب  وزارة  من  املتطوعني 
بالفعل حملت على عاتقها املهرجان وكان همهم األول 

واألخير هو جناح املهرجان دون احلاجة إلى الظهور .

 ما هى املعايير التى اشترطتها إدارة املهرجان 
فى اختيار العروض املسرحيه املشاركه ؟

 أوال أن تكون العروض شبابيه نظرا لطبيعه املهرجان 
وهو مهرجان شبابى من االلف الى الياء فالبد أن يكون 
هناك  ولكن  الشباب  من  مجموعة  من  مكون  العرض 
املشترط  السن  فوق  العرض  مخرج  يكون  أن  استثناء 

وهو من أهم الشروط . .. 

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  هل 
يحقق  أن  استطاع  الثانيه  دورته  فى  الشبابى 

الشكل املتكامل ؟
الذى  الهدف  لتحقيق  االولى  اخلطوات  فى  نحن   
سقف  لها  ليس  فأحالمى   ، البدايه  منذ  إليه  سعينا 
حتت  كتاب  فهناك  االجنازات  من  بعض  حققنا  ولكن 
الطبع عن الفنان الراحل كرم مطاوع الذى اهدينا هذه 
فى  املهرجان  عن  كتاب  هناك  أيضا   ، بأسمه  الدورة 
دورته الثانية ولكن حلمى االكبر أن جتول كل العروض 

املسرحيه فى ميادين شرم الشيخ . 

يشهد  سوف  اخلتام  حفل  أن  أقاويل  هناك 
العديد من املفاجات ، فهل هذا صحيح ؟ 

بالفعل هناك عدد من املفاجات فى حفل اخلتام ولكن 
اخلتام  حفل  فى  أيضا  هناك   ، بها  محتفظني  مازلنا 
فيلم طويل عن كل من ساهم فى مهرجان شرم الشيخ 
الدولى للمسرح الشبابى فى دورته االولى إخراج شادى 
للمهرجان  الشرفى  الرئيس  عن  فيلم  وأيضا  احلكيم 
أيوب  سميحه  الكبيرة  الفنانة  العربى  املسرح  سيدة 
باإلضافه لفيلم آخر عن الفنان الراحل هانى مطاوع ، 
وكان هناك جهة كانت من اختصاصها أن تنتج فيلم عن 
الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع ولكن الظروف حالت 
دون ذلك ، وأمتنى من خالل هذا العام أن يحدث أن 
وتكمل  املصرى  املسرح  نادى  جمعية  فى  موارد  تدخل 

أحالمها وننتج فيلم عن الفنان الراحل كرم مطاوع .

مؤمنة مبوهبة مازن 
الغرباوى وأمتنى من 

اهلل أن يكلل جمهودنا 
بالنجاح
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الشيخ  شرم  مهرجان  ترى  كيف   ، البداية  فى   
الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الثانية ؟ 

من  جزء  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان 
فعاليات مهرجانات متعددة فى املجتمع املصرى فى الفترة 
األخيرة ، وهذه املهرجانات هامة جدا سواء أكانت مهرجانات 
واستعراضية  شعبية   ، موسيقية   ، سينمائية  أو  مسرحية 
سابق  إلى  املصرية  الريادة  عودة  فى  كبير  دور  فى  لها  ملا 
عهدها ، واالهم من وجهة نظرى الشخصية أن تنتشر هذه 
املهرجانات فى كل ربوع مصر وخاصة فى املناطق احلدودية 
هام  نوعى  مهرجان  فهو  الشيخ  شرم  مهرجان  عن  أما   ،
جدا ، يختص بقطاع هام جدا وهو قطاع الشباب ، فمن 
خالل هذا املهرجان نتعرف سنويا على االجتاهات الشبابية 
العاملية ، عالوة على متتع املهرجان هذا العام بالعديد من 
مسابقة  فهناك   ، للعروض  واملصاحبة  املوازية  الفعاليات 
للتأليف املسرحى ، وورش عمل فنية ، إضافة إلى اجللسات 
والندوات العلمية ، مسابقة فى التأليف املسرحى للشباب 
دون سن األربعني ، كل تلك الفعاليات واألنشطة التى تقام 
فى هذا املهرجان الكبير ، نافذة نطل منها على االجتاهات 
العاملية ، لذا فمهرجان شرم الشيخ فى دورته الثانية ورغم 
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ALSHAKAF
 Choisir la mort comme un chemin de la vie!

د.حسن عطية

البد أن تدعم الدولة املهرجانات اجلادة 
فقط بعيدا عن املهرجانات العابرة

حوار : محمد جمال الدين

املسرح  تاريخ  فى  وكبيرة  فريدة  ملكانة  احتالله 
املصري والعربي ، لم يأت من فراغ ، وإمنا كانت هناك 
مقومات أساسية بنيت عليها هذه الشخصية التى 
طاملا قدمت إسهامات جليلة للمكتبة العربية على 
كافة مستويات التنظير النقدى املسرحى ، إضافة 
التى وهبها  النادرة  ، وموهبته  الفطرى  إلى ذكائه 
اهلل إياها ، وحرصه املستمر الدائم على التثقيف 
أستاذا  حياته  وقضى   ، املجد  ذروة  الى  فسما   ،
ومعلما ومبدعا للفن ، فكان بحق مدرسة ألجيال 
أكادميية  كثيرون  يعتبروه   ، والنقاد  املبدعني  من 
حسن   . د  أنه   ، وقوانينها  قواعدها  لها  خاصة 
املسرحى  التأليف  مسابقة  جلنة  رئيس  عطية 
املقامة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى 
به  التقينا   ، الثانية  دورته  فى  الشبابى  للمسرح 

 ALHAMR Theatre (Tunisie), enوكان معه هذا احلوار :   
production conjointe avec MT Space 
(Canada), a produit «ALSHAKAF». 
ALSHAKAF est un mot arabe - 
tunisien signifie bateau de migration 
illégale. Habituellement, les migrants 
illégaux - ou AL-HARRAKA en 
arabe-tunisien - utilisent ces bateaux 
dans leur dernier voyage jusqu›à 
la mort. Presque tous savent avant 
d›embarquer dans ce bateau que 
la mort est presque certaine, mais 
leur empressement à actualiser 
leurs rêves les conduit à la décision 
la plus critique de leur vie. Ils n›ont 
pas choisi leur nom, leurs parents, 
les conditions sociales, politiques et 
économiques de leur pays d›origine. 
Mais certainement, ils ont le droit de 
rêver et d›actualiser ces rêves ou de 
mourir en essayant.
Les mots simples sont le moyen le plus 
court pour notre esprit. Et en termes 
clairs, huit jeunes artistes ont parlé 
leurs rêves, leurs souvenirs et leurs 
conditions tragiques. Différentes 

cultures, langues différentes, motifs 
différents et peuvent être des rêves 
différents, mais la réponse commune 
à ce dilemme est la migration illégale.
Simplement et délicatement, Sirin Ben 
Janoun et Magdy Bu Matar - les co-
réalisateurs de la performance nous 
ont forcés à embarquer leur bateau 
avec leurs personnages et à vivre leur 
apparemment les derniers moments 
avant d›atteindre leur destination 
finale sous l›eau de mer. Sirin et 
Magdy ont utilisé un trampoline 
pour manifester le bateau avec toutes 
les turbulences et les ondes de choc 
qu›il peut faire face. Ces turbulences 
pourraient non seulement résulter de 
la navigation sur une mer agitée, mais 
aussi de traverser une vie difficile 
avec des circonstances changeantes 
et des ondes de choc politiques et 
économiques. En occupant le centre 
de la zone de performance, le bateau 
trampoline-death - a divisé la zone 
en sous-niveaux. Les zones de droite 
et de levage ont été utilisées pour les 

flash-back concernant les déceptions 
précédentes alors que la zone située 
sous le trampoline était utilisée 
pour les aveux. Avec un simple plan 
lumineux, les deux réalisateurs ont 
créé l›effet lumineux approprié pour 
cette vie ou cette vie difficile que 
nous naviguons. Les mouvements 
fragiles des acteurs et des actrices 
ont expliqué clairement ce qu›ils ont 
traversé et ce qu›ils vont et se passent 
aussi.
Les langues autochtones de trois pays 
arabes et d›autres langues autochtones 
des pays africains ont été entendues 
lors de la représentation exprimant 
le caractère commun de la migration 
illégale en tant que phénomène dans 
la région et les pays du tiers monde. 
En tant que dramaturges, Sirin Ben 
Janoun et Soad Ben Soliman, ont 
réussi à créer un niveau harmonieux 
de compréhension commune entre 
les acteurs et le public. Ils ont résumé 
clairement et clairement les raisons 
de ce phénomène douloureux que le 
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Acteur et ambassadeur de bonne volonté pour les arts et 
l›amitié (Koweït)
Comédien koweitien né en 1958, il est diplômé de 
l›Institut Supérieur des Arts du Théâtre du Koweït et 
membre de plusieurs bandes théâtrales telles que «The 
Fence», «The Kuwaiti Theatre» et «The Arab Theatre». 
Au cours de ses études, il a rencontré Abd El-Hussain Abd 
El-Reda et a participé à la série télévisée «ALATAWIA». 
Il a participé à de nombreuses séries, films et comics. 

 Illuminations

Dawood Hussain

حداثة نشأته إال أننا نستطيع القول أن من أهم املهرجانات 
الدولية التى أثبتت وجودها على الصعيد العاملى وأصبحت 
محط األنظار ، وهو أحد املهرجانات التى يتوقع لها مستقبل 

كبير وباهر ملا يقدمه فى كل دورة من جديد.

الدورة  هذه  وأن  خاصة   ، مطاوع  كرم  عن  حدثنا 
حتمل اسمه كفارس املسرح العربى  ؟

كرم مطاوع فارس املسرح العربى بال منازع وهو اختيار موفق 
من إدارة املهرجان و يدل على الوعى الشديد من القائمني 
، وهو  األول  الطراز  ، فكرم مطاوع رجل مسرح من  عليه 
أحد ابرز املخرجني فى النصف الثانى من القرن العشرين ، 
وهو بحق نابغة من النوابغ املسرحية التى سطعت فى سماء 
الالمعة  األسماء  من  أيضا  العديد  ومعه  املصرى  املسرح 
اذكر منها على سبيل املثال كمال ياسني وسعد أردش وعبد 
الرحيم الزرقانى وغيرهم ، كل هؤالء كوكبة مهمة جدا فى 
أحد  ينكر  ال  مطاوع  كرم  أن  كما   ، املصرى  املسرح  تاريخ 
من  بأكثر  املصرى  للمسرح  قدمها  التى  املتعددة  التجارب 
وجهة نظر وبرؤى مختلفة بداية من ياسني وبهية فى مسرح 
اجليب مرورا بالعشرات من األعمال ، كما أن هناك نقطة 
هامة جدا يرجع الفضل األول فيها إلى كرم مطاوع وهى أن 
أعطى ملهنة اإلخراج قدسية خاصة ونظرة أخرى ، أصبحت 
على يده مهنة ذات قيمة ، الن هناك من كان يتصور أن مهنة 
اإلخراج أقل بكثير من مهن أخرى داخل احلقل املسرحى 
، وبالتالى دائما املخرج يحاول فرض سيطرته على املؤلف 

أو السينوغراف أو غير ذلك ، كرم مطاوع غير هذه النظرة 
متاما وأعطى املخرج كوظيفية قيمة وابرز دوره الهام . 

إلى  العام  هذا  املهرجان  إدارة  توجه  فى  رأيك  ما 
إقامة مسابقة للتأليف املسرح ؟

توجه هام جدا وضرورى أن يكون هناك مسابقة للتأليف 
املسرحى الن املشكلة لدينا تكمن فى أن لدينا العديد من 
املسرحية  الكتابة  لفن  املحبة  الشابة  والطاقات  املواهب 
 ، الكافية  والرعاية  االهتمام  يجدون  ال  اآلسف  مع  ولكن 
الكتشاف  كبيرة  فرصة  هى  املسرحى  التأليف  ومسابقة 
مواهب جديدة أو تعديل املسار للبعض اآلخر أو تصحيح 
من  املسابقة  تلك  مثل  فمسابقة   ، اآلخر  للبعض  مفاهيم 
شأنها أن تقدم لنا العديد من كتاب املسرح اجلدد فى ظل 
املسرحية  بالكتابة  الدراما  كتاب  من  الكثير  اهتمام  عدم 
والسينمائية  التليفزيونية  الدراما  كتابة  إلى  والتوجه 
رغبة فى العائد االقتصادي ، لذا فانا أرى أن إقامة هذه 
طاقات  اكتشاف  فى  جدا  وهامة  كبيرة  فرصة  املسابقة 
اآلونة  فى  املصرى  املسرح  لواء  حمل  على  قادرة  شابة 
غيرها  و  الثقافة  و  اجلامعات  فى  قابلت  وكم   ، القادمة 
من املؤسسات والكيانات الثقافية شاب محب لفن الكتابة 
الكتابة  فن  فى  التجارب  من  العديد  ويقدم  املسرحية 
سليم  توجه  إلى  السبيل  كيف  يعرف  ال  لكنه   ، املسرحية 
حقيقى ميده باملعرفة و يقيم أعماله ويصحح أخطائه ، لذا 

علينا االهتمام دائما باكتشاف املواهب والطاقات الشابة 
فى مجال التأليف املسرحى ، لذلك البد إلدارة املهرجان 
الكتابة  حرفية  فى  ورش  القادمة  الدورات  فى  تقدم  أن 
املسرحية لرعاية الطاقات االبداعية الشابة فى هذا الفرع 

املسرحى الهام . 

الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  مييز  الذى  ما 
للمسرح الشبابى عن املهرجانات األخرى التى بدأت 

تظهر بكثرة فى اآلونة األخيرة ؟ 
مهرجان  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان 
نوعى يهتم بالشباب وهو قطاع هام جدا ال ميكن جتاهله ، 
إلى جانب أن املهرجان يبحث عن صيغات جديدة فى املسرح 
بعيدا عن العلبة اإليطالية املغلقة الن طبيعة دور املسرح هى 
عبارة عن قاعات توظف إلقامة عروض مسرحية وليست 
كما   ، املسرحية  العروض  لتقدمي  مجهزة  و  معدة  قاعات 
تقدمي  تقوم على  فلسفته  أن  املهرجان  أهم سمات  من  أن 
العلبة اإليطالية  عروض شبابية مطلقة ومتحررة من آسر 
فاعليات  بوجود  املهرجان  إدارة  بجانب وعى  لك  قلت  كما 
موازية للعروض املسرحية من مسابقة للتأليف املسرحى ، 

ورش ، ندوات .

السياسية  الشيخ  شرم  مدينة  اختيار  ترى  كيف 
إلقامة فعاليات املهرجان سنويا ؟ 

اختيار موفق بالطبع ، وأمتنى أن يكون ملموسا ، وأنا هنا 
الثقافية  اجلدوى  بل  السياحية  اجلدوى  عن  أحتدث  ال 
وإمكانية وصول هذه العروض ألكبر حشد من اجلمهور 
وكيفية تأثر املتلقى بها ، وهل هى قادرة على تغيير وجهه 
نظر اجلمهور املتلقى للحياة أو ال ، وكما قلت أن مهرجان 
باقى  معه  و  قادر  الهامة  املهرجانات  كاحد  الشيخ  شرم 
حقيقى  مسرحى  حراك  إحداث  فى  اجلادة  املهرجانات 
تقدم  التى  العروض  نوعية  تكمن فى  دائما  املشكلة  لكن 
العروض  لهذه  عبارة عن معرض  مهرجان هو  أى  ، الن 
املستوى  على  ليست  مجملها  فى  العروض  كانت  فاذا   ،
الكبير أو كانت مجرد عروض عبارة عن إسكتشات فلن 
تستطيع إال أن تكون مجرد حلظات زمانية ليس لها أى 

تأثير .

الدولي  الشيخ  شرم  ملهرجان  ميكن  هل  رأيك  فى 
الصعيد  على  تأثير  يحدث  أن  الشبابي  للمسرح 
دورها  تستعيد  بدأت  مصر  وأن  خاصة   ، الدولي 

الريادي ؟ 
 ، فقط  الشيخ  شرم  مبهرجان  الدولي  التأثير  يحدث  لن 
ولكن يجب على الدولة ووزارة الثقافة ، واملؤسسات املعنية ، 
دعم ذلك ، فميزانية وزارة الثقافة قليلة ، ويصرف معظمها 
على مهرجانات عابرة مما يؤدى إلى عدم وجود ميزانيات 
من  اجلاد  االهتمام  من  البد  لذا   ، احلقيقية  للمهرجانات 
وزارة الثقافة و اجلهات األخرى املعنية باملهرجانات اجلادة 
فقط و دعمها حتى يكون هناك تأثير كبير وقوى وايجابي 

فالتأثير يأتى بالكيف ال بالكم .

فى نهاية حديثنا ، ما الذى تتمناه ملهرجان شرم 
الشيخ الدولى فى دورته احلالية ، و دوراته املقبلة ؟ 

الثقافة  نشر  فى  جادة  خطوة  املهرجان  يكون  أن  أمتنى 
املسرحية احلقيقية على أرض الواقع بشكل كبير ، وأن يعمل 
على القضاء على أى سلبيات تظهر يف أثناء الفاعليات و هو 
شئ طبيعي فال شئ كامل ، و أن يؤكد ويدعم االيجابيات ، 
وأال تقتصر العروض على مدينة شرم الشيخ فقط بل يتم 

نقلها إلى عدة أماكن ومحافظات أخرى . 

كرم مطاوع فارس املسرح 
العربي بال منازع ، أعطى 

ملهنة اإلخراج قيمة

البد أن تتنقل العروض فى 
كل ربوع مصر وليس شرم 

الشيخ فقط 

شرم الشيخ 
الشبابي يبحث 

عن صيغ إبداعية 
جديدة بعيدا عن 
العلبة اإليطالية 

troisième monde est de plus en plus 
confronté récemment.
La nature politique pure de la 
performance pourrait menacer la 
valeur esthétique de la performance. 
Au lieu de le faire, le langage francais 
a créé un état d›impact mutuel qui 
relie le public à la vie de chaque 
personnage. Ainsi, au lieu de se 
transformer en une performance 
superficielle, ALSHAKAF a créé 
l›effet esthétique préféré entre 
la comédie légère noire dans les 
moments et la tragédie de ces semelles 
malheureuses qui vivaient dans la 
souffrance et ont choisi de mourir en 
essayant d›actualiser leurs rêves.
Des efforts très appréciés existent 
ici. Les jeunes gens nous envoient un 
S.O.S. Un message pour les sauver 
de la tyrannie, des guerres civiles, 
des catastrophes économiques et des 
turbulences politiques qui peuvent 
mener leur vie, et la nôtre, dans le 
choix de la décision inéluctable de la 
mort sur l›un de ces bateaux morts.
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نور الهدى 
عبد املنعم

شيء يدافع به عن نفسه أم ضميره أوالَ الذي يواجهه 
ألول مرة، ثم أمام من وقع عليهم ظلمه، ومنذر غريب 
الزوج الذي تخلى عن مسئوليته مجبَرا، ومحمد بهلول 
وهو أحد الضحايا الذي فقد قدرته على احلياة من 

دون أمل يف غد يتمثل يف وجود إمتداٍد له.
لكن رغم كل ذلك فإن أملهم يف العودة واالنتصار على 
معاناتهم لم ينقطع بانتظارهم للسيارة التي ستنقلهم. 
كانوا  التي  اجلملة  مع  يتعارض  الذي  الألمل  هذا 
عليها  يضغ  بيضاء  ورقة  يحيا  من  »مسكني  يرددونها 
مساكني  يكونوا  أال  قرروا  فقد  أختامهم«  اآلخرون 

وميلكون مصائرهم. 
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يف  مـّرة  ألول  البدائية  بأشكاله  املسرح  العالم  عرف   
الشارع ثم بدأت املحاوالت الكثيرة لدخوله داخل املباني 
إما ألسباب دينية أو ألخرى سياسية ، ثم عرف العالم 
بعد ذلك املباني املسرحية على تنـّوع أشكالها وأحجامها 
التطور  من  بالرغم  اآلن  حتى  حتافظ  ظلت  والتي 
التكنولوجي الهائل يف تصميماتها وتقنياتها على طريقة 
أمام  املتـفـرجـيـن  جـلـوس  طـريقة  يف  املنـعـزلـة  اجلزر 
منطقة التمثيل ، تلك املنطقة املقدسة التي ال تـُمس إال 
فيما ندر من التجارب ، وألن العقلية املسرحية مغامرة 
الفكري  احلوار  من  نوع  نفسه  املسرح  وفن   ، بطبعها 
والبدائل  واألفكار  الطروحات  فيه  تتعدد  الذي  املفتوح 
وخروج  ألصله  الفرع  رجوع  فكرة  ظلت  لذا  و...  و... 
العروض املسرحية للشارع مـّرة أخرى تناوش الكثير من 

فناني املسرح املغامرين ...
فتارة   ، املسميات  من  الكثير  اخلروج  صيغ  اتخذت 
الشارع  مسرح  وأخرى   ، املقهى  مسرح  عليها  يطلقون 
املسميات  هذه  لكل  وظهرت   ...  ، املجتمعات  مسرح   ،
 ، املسرحي  النص  لكتابة  أدبيات   ، بها  خاصة  أدبيات 
 ، التلقي  لشكل  األدبيات  هذه  وامتدت   ، لتنفيذه  وكذا 
وظهرت محاوالت كثيرة لإلجابة عن تساؤالت من نوعية 
: كيف يكون املسرح فاعالً وقادراً على التغيير ...؟ ، ما 
للتسلية  أم  تنويرية  أم  تعليمية  املسرح أهي  هي وظيفة 
فقط أم ...؟ وغيرها من األسئلة ، أما اإلجابات فكانت 
املختلفة  وقناعاته  رؤاه  حسب  فنان  كل  بتغـّيـر  متغّيـرة 

عن غيره ...
كلها  تـُعد  اإليطالية ال  العلبة  وحاالت اخلروج من أسر 
وإمنا  وتاريخ  وكحواديت  كجغرافيا  للمكان  مسرحة 
يتم  جاهز  نص   ، فقط  اخلروج  عند حد  يقف  بعضها 
مسرح  مع  ليتشابه  تصميمه  يتم  مكان  داخل  تقدميه 
قائمة  املنعزلة  اجلـُُزر  طريقة  وتظل  اإليطالية  العلبة 
بالرغم من اخلروج ، ومثل هذه التجارب ال متت بصلة 

ملا ميكن أن نطلق عليه مسرحة املكان ...
داخل  عروضها  تقدم  اخلروج  من  أخرى  حاالت  هناك 
األماكن األثرية يف محاولة منهـا لتـطـويع النـص اجلـاهـز 
كمعظم  اجلغرافية  املكان  مفردات  مع  ليتناسب  لـديـهـا 
زينب  كـ  األثرية  البيوت  يف  تـُقدم  التي  التجارب  تلك 
ما  وهي   ...  ، القلعة   ، السحيمي   ، الهراوي   ، خاتون 
املسرحي  النص  تطويع  جتارب  عليها  نطلق  أن  ُيـمكن 
وُيـمكن   ، أثري  مكان  داخل  وتقدميه  ليتناسب  اجلاهز 
أن نختصر ذلك لنقول أن هذه التجارب متسرح النص 
املسرحي ، أي تعيد صياغته مسرحياً ليتناسب وتقدميه 

داخل املكان األثري ...
ومفـهـوم مسرحة النص املسرحي ال يتناقض مع مفهوم 
مسرحة املكان وإمنا هو خطوة يف الطريق إليه ، وهناك 

جتارب أخرى تتجاوز ذلك لتقوم بكتابة نص مسرحي 

التجريب املسرحى
 يف اهلواء الطلق
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معظم الدول العربية بل واألجنبية أيَضا تعرضت للغزو 
املستويات،  كافة  على  من جرائمه  وعانوا  واالحتالل، 
للجزائر،  الفرنسي  للعراق،  األمريكي  االحتالل  منها 
ما  ودائما  لفلسطني،  اإلسرائيلي  ملصر،  اإلجنليزي 
يتخذ هذا املحتل اجلرائم نفسها يف التعامل مع أفراد 
الشعب، لذلك حني يتواجد نص يتناول هذه القضية 
للتنفيذ  مادة خصبة صاحلة  يعتبرونه  املخرجني  فإن 
يف أي مكان أو زمان، وهو ماحدث مع نص »الهشيم« 
نص  الشمخي  اهلل  عبد  العراقي  الكاتب  كتبه  الذي 
»الهشيم« الذي قصد به معاناة الشعب العراقي يف ظل 
اإلحتالل، وتناوله عدد كبير من املخرجني من مختلف 
قدمه  حيث  مختلفة.  رؤى  بعدة  وقدم  العربية  الدول 
املسرح  على  وعرض  سميح  عصام  األردني  املخرج 
امللكي بعمان، وقدمه املخرج وعد عبد اهلل خلف على 
قدمه  كما  ديالي،  بجامعة  األكادميي  امللتقى  مسرح 

سعد الهراس بجامعة عبد اهلل السعدي باملغرب
ديوب بسوريا. من هذه  املخرج شادي شريف  وقدمه 
التي  قماشته  وسعة  النص  ثراء  لنا  يتأكد  األمثلة 

البحريني  املخرج  يقدمه  واليوم  التأويل،  تستوعب 
محمد شاهني يف إطار مهرجان شرم الشيخ للمسرح 

الشبابي.
 العرض تدور أحداثه يف فضاء واسع يجمع بني أربعة 
اجلالد  حيث  مشوهة،  عالقات  تربطهم  شخصيات 
الذي لم يقع إيذاءه عليهم فحسب، فهو أول من وقع 
املوت،  سوى  منها  يخلصه  لم  التي  جرائمه  ضحية 
املكان  بزوجها مصادفة يف هذا  التقطت  التي  واملرأة 
أن أجبره هذا اجلالد على ترك منزله وأسرته،  بعد 
وتركها  واستسالمه  ضعفه  له  تغفر  لم  التي  وزوجته 
وطفلها الذي ذبح أمام عينيها، وحتمل رأسه على أمل 
أن تعود إلى املنزل الذي يوجد به اجلسد لتقوم بدفنه، 
الذي  املعتدي  لذلك  أيَضا ضحية  وقع  الذي  والرجل 

أفقده ذكورته.
ورغم اختالفهم جميَعا يف أسباب تواجد كل منهم يف 
هذا املكان، ويف طبيعة شخيته وظروفه، إال أن رابَطا 
واحَدا يجمع بينهم، هو األمل يف العودة وانتظار سيارة 
املتدلي  يتمثل هذا األمل يف اخليط  لهم ذلك،  حتقق 

اخليط  من  كرة  استخدمت  حيث  الطفل،  رأس  من 
لتجسيد هذه الرأس التي حتملها األم.

ورغم أن اخلشبة خالية متاَما من الديكور إال أن هذا 
الفراغ  يف حد ذاته يعد ديكورَا يعبر عن وحشة املكان 

وابتعاده من العمار، وصعوبة اخلرج منه.  
من هنا يأتي دور املمثل فحني تكون اخلشبة خالية من 
خاٍل  والعرض  اليت(،  )فول  اإلضاءة  وتكون  الديكور، 
القليلة  الصوتية  املؤثرات  بعض  من  إال  املوسيقى  من 
التي إذا لم تتواجد لم يتأثر العمل، لذلك يكون التحدي 
أكبر أمام املمثل الذي يتحمل وحده مسئولية شغل هذا 
العرض، وهذا  تقييم  أيَضا  الفراغ، كما يتحمل وحده 
على  قدرتهم  املمثلون  أثبت  حيث  بالفعل  حتقق  ما 
حمل هذه املسئولية، فبرعت الفنانة سودابة خليفة يف 
جتسيد الشخصية املضطربة نفسَيا نتيجة ما تعرضت 
وأبشعها  الزوج  انسحاب  وأقلها  وأوجاع  آالم  من  إليه 
اجلالد  الشهابي  وإبراهيم  عينيها،  أمام  طفلها  ذبح 
الذي مارس كل أنواع العنف والقسوة ثم وقع فريسة 

ملن ظلمهم ليثأروا منه بعد أن أصبح أعزل ال ميتلك 

»اهلشيم«
 آداء مميز لنص ثري يتناول الوجع العربي
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جديد يتناسب وتقدميه داخل الفضاء اجلديد ، وعليه 
والتي  الراسخة  األرسطية  املسرحية  الكتابة  فتقنيات 
تشكلها  حلظات  منذ  الوقت  طوال  اعتبارها  يف  تضع 
كتابة  وأدبيات  شكل  ذلك  بعد  واستمراريتها  األولى 
إذاً   ، اجلديد  الفضاء  شكل  اعتبارها  يف  تضع  جديدة 
جديدة  أدبيات  فارضة  تتدخل  الفضاء  هذا  فجغرافيا 
على النص املسرحي ، ويظهر ذلك بشكل رئيسي فيما 
بوصف  يهتم  الذي   « املوازي  النص   « األقواس  بني 
حركة   ، واملخارج  املداخل   ، اجلديد  الفضاء  جغرافيا 
املمثل ، تعامله مع مفردات املكان ، ومع اجلمهور ، ويقل 
 ، الديكورية  القطع  وبدخول وخروج  باإلضاءة  االهتمام 
فاللعبة املسرحية هنا تعتمد الكشف والتعري منهجاً لها 
، وهذه النوعية من العروض هي ما ميكن أن نطلق عليها 

عروض مسرحة املكان ...
لكن هناك مفهوماً آخر للمسرحة يتجلى يف سؤال : هل 
مسرحة األماكن تقتصر على كتابة وتقدمي نص مسرحي 
ملكان أثري أم أنه يتجاوز ذلك الستلهام حواديت وحكايا 
وتواريخ املكان جنباً إلى جنب مع استلهام طبيعة املكان 
األثرية ، وهذه درجة متقدمة ومنوذجية ملفهوم مسرحة 
املكان خاصةً إذا أخذ العرض يف اعتباره التوجه بشكل 

رئيسي إلى جمهور املكان نفسه ...
وإلى جوار هذه الصورة ملسرحة املكان وما تفرضه من 

أدبيات وشروط جديدة للنص املسرحي ومن ثم العرض 
بعد ذلك توجد حاالت أخرى متشابهة رغم اختالفها يف 
األفكار والطروحات وهي ما ميكن أن ينطبق عليها مفهوم 
مسرحة املكان بالرغم من أنها تنـدرج حتت تسمية أخرى 
تعارف عليها املسرحيني فى العالم هي مسرح املجتمعات 
، وهي اخلاصة بكتابة نص مسرحي ُيـعالج مشكلة بيئية 
خاصة ليتم تقدميه داخل نفس البيئة وبشروطها ، أي 
املسموعة  عرضه  ومفردات  نصه  العرض  يستلهم  أن 
العرض  ليبدو  حتى  نفسها  البيئة  داخل  من  واملرئية 
أيضاً  ذاتها خاصةً  للبيئة  خالص  طبيعي  امتداد  وكأنه 
إذا مت االستعانة مبمثليه من أبناء هذه املنطقة ، وهي 
ُيـحاول أحمد إسماعيل يف جتربته  التي  الفكرة  نفسها 
يف شبرا جنوم تنفيذها ، وهي اخلاصة بعروض أخرى 
تتناول بيئات مختلفة كالصيادين ، احلرفيني ، العمال يف 

مصانعهم ، ...
املكان ال يجب  املختلفة ملسرحة  التجارب  لكن يف هذه 
أن ُيـحاول العرض أن ُيـطابق بني املكان الطبيعي واملكان 
وليس  فني  عمل  بصدد  النهاية  يف  فنحن   ، املسرحي 
بصدد إعادة إنتاج احلياة كما كانت متاماً مـّرة أخرى ...
ولكل عرض من تلك العروض الرافضة لوجودها داخل 
يف  تختلف  والتي  به  اخلاصة  تقنياته  اإليطالية  العلبة 
عـّدة  النهاية  يف  يبقى  لكن   ، نظائرها  عن  شروطها 

مقومات جتمع بني هذه العروض جميعاً أهمها : رفض 
العلبة اإليطالية ــ الرغبة يف الوصول للناس يف أماكنهم 
والتعبير عنهم بلغتهم ــ تقنية أداء متثيلي تعتمد مهارات 
االرجتال ، الثقافة ، سرعة االستجابة ، سرعة احلركة 
إشراك  على  تعتمد  إخراجية  ومهارات   ...  ، القبول   ،
بشكل  املكان  داخل  توزيعهم   ، العرض  يف  اجلمهور 
وبني  بينهم  فاصلة  مسافات  أية  إلغاء  يضمن  جمالي 
االستحواذ  وقدرة على  للعـرض  إيقـاع الهث   ، العـرض 
قـابل  لنص  وجود مشروع  وأيضاً   ...  ، اجلماهير  على 
قادر  نص   ، الوقت  طوال  والتعديل  واحلذف  لإلضافة 

على التطور يف كل مـّرة ُيـقدم فيها ...
بقى أن نقول أن كل هذه التجارب الرافضة ألسر العلبة 
اإليطالية لم تستطع طوال تاريخها املمتد بامتداد عمر 
فكري   / فني  قوام  له  مستقالً  تياراً  تشكل  أن  املسرح 
مسرح  عن  أذهاننا  يف  املترسخ  التيار  كذلك  متماسك 
من  النوع  هذا  توافر  لعدم  وذلك  اإليطالية  العلبة 
االستمرار يف التقدمي مكانياً وزمانياً وهو ما من شأنه 
القوام  هذا  لها  مكتملة  ُيـشكل جتربة  تراكماً  يخلق  أن 

الذي نصبو إليه ..

إبراهيم احلسيني
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الشاشة  خالل  من  ،فتعرض   ميديا  وبني  جاسون 
بعض أجزاء ،تصور فيها مدى حميمية العالقة التى 
كانت بينهما ،ميكننا مالحظ  أن جميع األجزاء التى 
عبرت بها املخرجة عن ميديا عبر الشاشة   تبدوا 
فيها رومانسية حاملة تفكر فى تأمل فى زمن مطلق 
أحيانا  وأماكن بها الطبيعة على أقصى إتساع،وكأن 
هذه ميديا من الداخل ميديا التى انتزع منها حبها 
،فأصبح انتقامها هو صورتها األساسية التى يراها 
اجلميع وتلك الصورة جتسدها املمثلة )ربيعة (بشكل 
حى فى مساحة التمثيل ،اما التى على الشاشة فهى 
الداخل  من  ميديا  ألنها  احد  يراها  او  يعرفها  لم 
شرها  يعرف  التى  ميديا  يرى  فاملتلقى  ولذك   ،
الشريرة  األفعال  وتنفذ  متارس  أمامه  وانتقامها 
املتلقى  ذهن  فى  تستقر  كما  الذهنية  بصورتها 
،وبذلك تتعرى أمامه ألنه يعرف كمتلقى أن اجلنس 
هو أحد العوامل التى دفعت ميديا إلرتكاب أفعالها 
عربة  مستخدمة  أمامه  أبنائها  تقتل  أيضا  ،ويراها 
أطفال حديثة من زمننا احلالى وفى إنفعالها مبنتهى 
اجلسد  فيتعرى  األطفال  على  بالعربة  تهوى  القوة 
أيضا ،اجلسد هنا يشير بشكل واضح الى فكرة أن 
املرأة فى هذا الزمن احلاضر ،ميكن إعتبارها عبر 
اجلسد سلعة ال أكثر ، تلمح ميديا بعبائتها العربية 

تقوم بعمل السحر جلاسون ، وبذات املالبس جتدها 
التمثيل  مساحة  فى  جسدها  من  شئ  كل  تغطى 
تتحرر  الشاشة  على  ،بينما  املتلقى  أمام  احلقيقية 
حالة  الى  تسير  ،وكأنها  مالبسها  بعض  من  ميديا 
التسليع والتعرى التى تتواجد فيها املرأة فى كثير من 
،ميديا هنا أخرى  العربية  الشاشات  االحيان  على 
،فهى  يتعاطف معها  املتلقى  ُتفسر بشكل قد يجعل 
تذهب الى البحر لتذوب مع حالة املطلق فى النهاية 
واألمواج  املاء  على  التركيز  يتم  ثم  ومن  ،وتنتحر 
فارغاً  التمثيل  مكان  ،يبدوا  بداخلهم  ذابت  وكأنها 
من أى ديكور عدا مستوى دائرى صغير فى املقدمة 
جوار  الى  الذهبية  الفروة  عليها  يوضع  ،ومنضدة 
كأس تستخدمه ميدا بعد أن تقتل أبنائها ،وكأن الدم 
الذى تلطخت به يدها،جزء منه بداخل الكأس ،هذا 
الى جوار تلك املالبس التى تستخدمها إبان العرض 
والشاشة فى اخللفية .                                                        

للعرض  وداعم  هام  بشكل  توافقت  املوسيقى 
اللحظات  عن  أساسى  بشكل  ،وعبرت  املسرحى 
الدرامية املختلفة ،وعن املشاعر اإلنسانية املختلطة 

بداخل ميديا .     
اإلضاءة من العناصر الهامة جدا فى هذا العرض 
فقد استطاعت إن تضفى اجلو العام على احلالة 

املسرحية ،وتعبر بشكل سلس عن مايعتمل بداخل 
ميديا فى اللحظات املختلفة .                                                                   
مع  واضح  بشكل  متوفقة  كانت  الفيلمية  املادة 
طبيعة هذا العرض وأضافت الى معانيه الداللية 

كثيرا جدا.
ألدواته  ممتلك  ممثل  تتطلب  املونودراما  عروض 
وهو مايتوفر فى بطلة العرض ) ربيعة تليس(،فقد 
كان أدائها متوافق مع طبيعة الشخصية ومع هذا 
التفسير الدرامى الذى قدمته  مليديا عبر إختيارها 
اجلسدى  األداء  عبر  وايضا  تؤديها  التى  للجمل 
املعبر عنه فى اللحظات املختلفة ،عرض ميديا هنا 
واضح  جهد  ،وبه  واخلصوصية  اإلختالف  شديد 
إنتهاء  معه،ومع  املتلقى  تفاعل  الى  أدى  وبالتالى 
العرض قدمت سيدة املسرح العربى )سميحة أيوب 
(شهادة مشاركة من املهرجان الى بطلة العرض .                                                                             
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ان املسرح احلقيقي و اخلالص هو املسرح الغربي الذي يقدم 
داخل العلبة االيطالية املغلقة . وميكننا ببساطة جرد األعمال 
الوطني  واملسرح  اجلهوية  املسارح  انتجتها  التي  املسرحية 

اجلزائري خارج اطار هذه العلبة ) جندها ال شيء (

- مناهج التكوين :
 إن أغلب املعاهد العربية التي تأسست كان ومازالت تعتمد 
أو  املمثل  إعداد  يف  سواء  الغربية  الدراسية  املناهج  على 
االخراج ، ولم تهتم باألشكال األخرى التي تقدم يف فضاءات 

يف  احلركة  الباحثون  و  املسرحيون  جتاهل  ملاذا   -
الفضاءات  يف  املسرح  جتارب  العربي  الوطن  و  اجلزائر 
و  البحثية  اعمالهم  ضمن  يدرجوها  لم  و  املفتوحة 

االبداعية ؟ ؟

- ملاذا يتخوف الكثير من املخرجني املسرحيني من 
واالكتفاء  االيطالية  العلبة  خارج  ابداعاتهم  تقدمي 

بأعمال داخل الفضاءات املغلقة ؟

- هل العودة إلى مسرح الفضاءات املفتوحة مغامرة 
مستحقة للمسرح؟

 لإلجابة عن هاته االسئلة نتوقف عند أسباب 
تكريس هذا التوجه :

- هيمنة املركزية الغربية
لم تصمد كثيرا األشكال التعبيرية داخل الفضاءات املفتوحة 
 ، الغربية  املركزية  هيمنة  أمام  االستقالل  بعد  اجلزائر  يف 
بتكريس قناعة تبناها أغلب صناع العرض املسرحي مفادها 

مسرح الفضاءات املفتوحة

 حني نتحدث عن  مسرح الفضاءات 
أو  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  املفتوحة 
اجلزائر بأنواعه املختلفة  ) مسرح 
الشارع- مسرح احللقة – السيرك- 
تواجهنا   ) الرت��ي  دي  كوميديا 

مجموعة من  التساؤالت ..
املسرح  واق��ع  من  مقالى  وينطلق 

باجلزائر خاصة  ..

أسباب وحتديات

إسماعيل انزارن 
محافظ املهرجان الوطني للمسرح اجلامعي باجلزائر
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ضمن فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح 
–قدمت  مطاوع  كرم  –دورة  الثانية  الشبابى،دورته 
املسرحية  –تلك  ميديا  مسرحية)-  فرنسا  دولة 
)ربيعة  وإخراج  العاملية(متثيل  الروائع  من  تعد  التى 
ميديا  فيه  تبدوا    - مونودراما  تليس(-وهو عرض 
بعني أخرى ،عني امرأة تعرف أى مشاعر سيطرت 
العقل  نطاق  خارج  أفعال  تأخذ  جعلتها  ميديا  على 
،هنا ميكنك أن ترى ميديا منشطرة الى شخصيات 
متعددة ، تتنقل مابني األماكن واألزمان فهى الفرنسية 
واألمريكية والعربية ،تلمح فى كل واحدة عبر األداء 
واملالبس سمات من املكان التى تشير اليه فالعربية 
ترتدى عباءة ،واألجنبية ترتدى مالبس تتناسب مع 
أحيانا  السالح  ،وحتمل  األوروبى  املجتمع  طبيعة 
وترقص فى طبيعة مختلفة ،تستغل املمثلة بعض قطع 
اإلكسسوار لتعبر عن هذا الصراع الداخلى املمتلئة 
به ميديا ، وقد إستطاعت مخرجة العرض أن جتعل 
املتلقى يرى ميديا أمامه على ساحة التمثيل وميديا 
أخرى عبر شاشة كبيرة فى خلفية مساحة التمثيل 
،تتنقل ميديا هنا من مكان إلى أخر ومن زمان إلى 
أخر ،وذلك عبر إختالف األداء التمثيلى ومن خالل 
قطع  املالبس التى ترتديها املمثلة أثناء األداء، تركز 

مخرجة العرض على حالة احلب التى كانت مابني 

ميديا .. 
كما مل 
تعرفها

املسرح الشبابى
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اعتباره جوهر اللعبة املسرحية وعدم االلتفاف حول الظواهر 
الفرجوية التي كانت تعتبرها النخب التقدمية اليسارية من 
اال  االعتراف  عدم  وبالتالي   .. الرجعية  و  التخلف  مظاهر 
 ، االيطالية  العلبة  داخل  الغربي  املسرح  اسمه  واحد  بنمط 
فهي ترى كما كان يرى بريخت أن املسرح التقليدي هو عبارة 
الذي  الثاني  النمط  جتاهلت  بالتالي  و  ومهدئ  مخدر  عن 
اسمه املسرح الشرقي ..و باملقابل جند أن التيارات اجلديدة 
قد ارتكزت على فلسفة العودة الى األصول...الى الطقوس 

.... و ثمة امثلة كثيرة نذكر منها ..

- يوجني باربا: 
سافر الى جنوب إيطاليا وأمريكا اجلنوبية بحثا عن مناطق 
ال يوجد بها مسرح حيث استفاد من األشكال األولى للدراما 
و حتول الى انتربولوجي يوظف يف أعماله االساطير للكشف 

عن أمناط سلوكية طقوسية

- بيتر بروك:
مسيرته  خالل  يحدث  أن  استطاع  حيث  فنية  ظاهرة  هو   
جتاربه  الى  أشار  قد  و  الغربي  املسرح  ضد  ثورة  الفنية 
والنقطة   – الفارغة  املساحة   : املهمني  كتابيه  يف  الشجاعة 
املتحولة، وأن يعمل على إدخال أشكال شبه مسرحية من عدة 
قارات : افريقيا – آسيا وقد زار اجلزائر وقدم عرضا على 

البساط يف عني امناس

- غروتفسكي:
موضوعي  مادي  عنصر  على  يشمل  عرض  كل  تصوره  يف   
يحس به اجلميع : صرخات، مفاجآت، أزياء ساحرة، منقولة 

من مناذج شعائرية ، و موسيقى عذبة
 Living théâtre فرقة ليفينغ تياتر: لقد كانت جتربة  -
جتربة قصيرة لكنها تركت صدى واسعا بثورتها على املدارس 
جديدة  تقنيات  على  اعتمدت  بحيث   ، للمسرح  الكالسيكية 
،منها :توظيف اليوغا واالعتماد على متارين جوزيف شايكني 

يف أداء املمثل و جتاوز النص املكتوب إلى االرجتال اجلماعي 
أي ما يسمى املسرح احلر Free theâtre كل هذه التقنيات 
احلديثة، التي هدمت التماس بني املمثل واجلمهور وأحدثت 
يف مسارح أوربا و أمريكا ثورة جذرية، أو ما يسمى أثر ليفينغ 

إي مسرح الثورة والتحرر على حد تعبير هذه اجلماعة .

- عبدالقادر علولة : 
العاشر  املؤمتر  القى محاضرة حول جتربته يف  سنة 1987 
للجمعية الدولية لنقاد املسرح، حيث حتدث عن جتربته يف 
اكتشاف وتطوير مسرح احللقة، بعدما كان ممثال و مخرجا 
 – اجلزائري  الوطني  املسرح   ( املغلقة  الفضاءات  يف  مهما 
املسرح اجلهوي وهران ( حيث الحظ اثناء تنقل فرقته التابعة 
 ( العرض  قاعة  خارج  عروض  يف  وهران  اجلهوي  للمسرح 
الثانويات واجلامعات، الورشات واملصانع، املزارع ، احلقول( 
حيث قال : » ويف خضم هذا احلماس، وهذا التوجه العارم 
نشاطنا  أظهر  الشعبية،  والفئات  الكادحة،  اجلماهير  نحو 
املسرحي ذو النسق األرسطي محدوديته، فقد كانت للجماهير 
اجلديدة الريفية، أو ذات اجلذور الريفية، تصرفات ثقافية 
خاصة بها جتاه العرض املسرحي، فكان املتفرجون يجلسون 
ويف   ، املسرحي  الترتيب  حول  حلقة  ويكونون  األرض،  على 
هذه احلالة كان فضاء األداء يتغير، وحتى اإلخراج املسرحي 
اخلاص بالقاعات املغلقة ومتفرجيها اجلالسني إزاء اخلشبة، 
كان من الواجب حتويره. كان يجب إعادة النظر يف كل العرض 

املسرحي جملة وتفصيال«
 و بعد عديد املالحظات و التجارب و التساؤالت خلص عبد 
إلى  استدرجتنا  التي  التجربة  هذه   «  : ان  الى  القادرعلولة 
حتى  ـ  جديد  من  اكتشفنا  املسرحي،  للفن  تصورنا  مراجعة 
للعرض  العريقة  الرموز  ـ  املفارقة  من  ضربا  هذا  بدا  وإن 
لدخول  معنى  أي  يبق  لم  إذ  احللقة،  يف  املتمثل  الشعبي، 
داخل  بالضرورة  يجري  كان  شيء  كل  وخروجهم،  املمثلني 
تغيير  يجري  وكان  كواليس،  هناك  تبق  ولم  املغلقة،  الدائرة 
املالبس على مرأى من املتفرجني، وغالبا ما كان املمثل يجلس 
أن  دون  سيجارة،  لتدخني  أداء  فترتي  بني  املتفرجني  وسط 
يعجب من ذلك أحد« . ولكن مشروع علولة لألسف الشديد 
لم يتم اكماله بعد اغتياله اجلبان و ظل مجرد نظريات اثبتت 
ما  او  العاملي  املسرح  يف  اجلديد  التوجه  بعد  اآلن  صحتها 

يصطلح عليه مسرح ما بعد الدراما ..
التي ميكن  الفرجوية  الظواهر  من  العديد  كما ميكننا سرد 
تقدميها يف الفضاءات املفتوحة يف اجلزائر التي لها وظائف 
عالوي  الدكتور  اليها  اشار  وقد  صرفة  فنية  وليست  عدة 
حميد يف مقدمة كتاب الباحث املسرحي عبدالناصر خالف 
للمسرح:  العربية  الهيئة  الصادر عن  اجلزائر«  املسرح يف   «
بل إن هناك من أثار بعض الظواهر الشعبية الفرجوية التي 
بعاشوراء  االحتفال  ويف  املطر  استجداء  يف  إليها  يلجأ  كان 
احلرث  مبواسم  واالحتفال  التعزية  وطقوس  واألعراس 
والدينية  واملادية  املعنوية  احلياة  جوانب  وشتى  واحلصاد 
هنا  تقام  كانت  التي  الطقوسية  االحتفاالت  من  وغيرها 
وباتنة، وغيرها من  تلمسان  بوغنجة يف واليتي  وهناك مثل 

مناطق اجلزائر الشاسعة.
 وختاما ..

بعد الرحلة طويلة داخل البنايات املغلقة يف مواجهة الفرجة 
و االحتفال » اكتملت الدائرة االن »كما صرح الباحث محمد 
بوكراس، وعاد االنسان الى البدء، الى طفولته األولى ،وارتد 
الى املاضي، ودمر كل اجلدران و خرج الى فضاءات جديدة 
بدون حيز محدد والذي يجعل املتفرج متوحدا مع املمثل بل 
مشاركا و هذا من خالل جماليات جديدة مختلفة تدخل يف 
جتارب ما بعد الدراما، ان هذا التوجهات اجلديدة بتعبير » 
التي ميكنها أن تعيد املسرح من  مايكل فاندين هيقل«*هي 
جديد إلى مصدره األول: الفرجة * واالنسان املقصود هنا 
املفاهيم  هذه  لقد وضعت  به.  مرهونة  فعودتنا  الغربي،  هو 
اجلديدة اجلمهور ضمن لغات العرض املسرحي فهو متعدد 

و مختلف ..
و نرى ، يف ظل انحسار توافد اجلمهور على قاعات املسرح، 
انه من الضروري ان يتوجه املسرحي العربي و اجلزائري إلى 
املفتوحة يقدم فنه ، الستعادة هذا  الفضاءات  الشارع، وكل 

اجلمهور الذي سرقته كرة القدم و السياسة و امليديا .

العرض  صناع  بني  هوة  أو  مسافة  خلق  بالتالي  و  مفتوحة 
املسرحي و واقعهم ..

- التدجني
و  إبداعا  و  نقدا  غربي  مسرح  تأسيس  اجلزائر  يف  مت   
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املخرجة واملمثلة األردنية 
رزان الكردى: مصر أم 

احلضارات
من املهم جداً عوده املهرجانات الدولية الي مصر فهي 
القلب  وهي  والفن  احلضارات  أم  ايضا  وهى  الدنيا  أم 
النابض الذي يضخ الفن واإلبداع لكافة الدول، ومن هنا 
األمن  يعم  أن  أمتنى  عربى  فنان  كأى  أنى  القول  ميكن 
واألمان مصر وامتنى أن حتقق مهرجاناتها كل ما نحلم 
الغالية على  به كمسرحيني، كما أمتنى كل احلب ملصر 

قلب كل عربى .

إلهامى سمير

خالد عمر-خمرج عمانى                                                           
النوخذة قائد السفينة                                                            
وضح عمر مخرج عرض النوخذة أن هذا االسم هو اسم 
)قبطان السفينة ( وأن كل انسان بداخله قائد او قبطان 
يقوده الى الصواب أو اخلطأ،وبداخله قرارات ميكن ان 
تكون قوية وصعبة قد يراها البعض قرارات غير مجدية 
ومجحفة أحيانا االأنه هو ذاته يراها قرارات صائبة بل 

ولصالح اجلميع .      

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  رئيس  قام 
الشبابى مازن الغرباوى ،بإجتماع مع املتدربني فى 
الورش املختلفة فى إطار املهرجان ،وذلك للتأكيد فى 
أن لديهم حرية اإلختيار فى اإلنضمام ملا أرادوا من 
اليومية  الفاعليات  تقام ضمن  ،التى  الفنية  الورش 
للمهرجان ،وبدأ الغرباوى فى أن يوضح طبيعة كل 

ورشة ويقدم الفنانني املدربني فى الورش للمشاركني 
، أكد الغرباوى أن املهرجان يقيم عدد من  الورش 
املسرحية بقيادة مجموعة من اخلبراء ،وهذه الورش 
املصرى  الفنان  (تدريب  الشارع  )ورشة مسرح  هى 
إسالم سعيد ،ورشة التمثيل داخل اإلطار –مسرح 
جوهانا  الفرنسية  الفنانة  (تدريب  منوذجا  راسني 

املصرى  للمخرج  ممثل  إعداد  ،ورشة  جريتس 
بقيادة  السينوجرافيا(-  ورشة)   ، سرور  شادى 
السينوجراف الكويتى فيصل العبيد ،وتقدم الفنانة 
إمييليا بتلوجيوسكا ورشة فى )العرائس واملاسكات( 
والذى  املجتهد  املتدرب  أن  على  الغرباوى  ،شدد 
الورش  من  ورشة  اى  فى  املدرب  الفنان  سيختاره 

،ترك  املهرجان  من  تقدير  شهادة  على  سيحصل 
اإلنضمام  فى  للمشاركني  اإلختيار  حرية  الغرباوى 
على  التأكيد  جوار  الى  ،هذا  يريدون  التى  للورشة 
أفضل عرض مسرحى  أن اجلمهور سيختار  فكرة 
وسيقدم له املهرجان جائزة باسم اجلمهور. .                 
دالياهمام 

املمثل اجلزائرى 
مراد مدجرام: عودة 

املهرجانات الدولية دليل 
على جناح مصر

مصر منبع للثقافات و ما تنظيمها الي مهرجان دولي اال 
و كتب له النجاح و لهذا حان الوقت لعودة هذه املهرجان 
الدولية ملصر لبعث احلركة الثقافية من جديد وما مهرجان 
ملا  اجليد  التنظيم  و  النجاح  على  دليل  اال  الشيخ  شرم 
حتتضنه مصر، فهى أم الدنيا ونتمنى لها النجاح والتوفيق 

فى كل الفاعليات التى تنظمها.

ندى احلمصى- ممثلة :
الشقف قارب يصارع 

املوت
فاعليات  فى  املشارك  الكندى  التونسى  الوفد  ضمن 
إنتاج  املهرجان من خالل عرض مسرحية –الشقف- من 
املتعددة  الثقافات  كندا مسرح  ،من  تونسى  مشترك كندى 
ومن تونس مسرح احلمرا بقيادة وإدارة سيرين  عز الدين 
وهو  بومطر  مجدى  مشترك  إخراج  من  جنون،واملسرحية 
اإلخراج   فى  معه  وتشترك  لبنانى  أصل  من  كندى  مخرج 
سيرين جنون .                                                              

الذى  القارب  -هو  -الشقف  أن  احلوسى  ندى  وضحت   
املهاجرين  من  بعض  يهرب  لكى  البحر   أمواج  يصارع 
غير الشرعيني الى البالد االخرى،فهم يذهبون خوفا من 
احلروب والدمار ،حتى وإن واجهوا املوت فى رحلتهم ،هذا 
القارب يقود الناس من تونس إليطاليا حامال مجموعة من 
وافريقا وسوريا  تونس  البالد منها  البشر ضمن عدد من 
وغيرها من البالد  ،العرض يتكون من ثمانية ممثلني كال 
منهم لديه قصة يحاول تقدميها  فى سياق املوضوع وأمتنى 

أن يلقى إستحسان اجلمهور .          

الغربـــــــاوى جيــتمــع باملــتـــــــــــــــدربني فى ورش املهرجان
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ضمن فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح 
–قدمت  مطاوع  كرم  –دورة  الثانية  الشبابى،دورته 
املسرحية  –تلك  ميديا  مسرحية)-  فرنسا  دولة 
)ربيعة  وإخراج  العاملية(متثيل  الروائع  من  تعد  التى 
ميديا  فيه  تبدوا    - مونودراما  تليس(-وهو عرض 
بعني أخرى ،عني امرأة تعرف أى مشاعر سيطرت 
العقل  نطاق  خارج  أفعال  تأخذ  جعلتها  ميديا  على 
،هنا ميكنك أن ترى ميديا منشطرة الى شخصيات 
متعددة ، تتنقل مابني األماكن واألزمان فهى الفرنسية 
واألمريكية والعربية ،تلمح فى كل واحدة عبر األداء 
واملالبس سمات من املكان التى تشير اليه فالعربية 
ترتدى عباءة ،واألجنبية ترتدى مالبس تتناسب مع 
أحيانا  السالح  ،وحتمل  األوروبى  املجتمع  طبيعة 
وترقص فى طبيعة مختلفة ،تستغل املمثلة بعض قطع 
اإلكسسوار لتعبر عن هذا الصراع الداخلى املمتلئة 
به ميديا ، وقد إستطاعت مخرجة العرض أن جتعل 
املتلقى يرى ميديا أمامه على ساحة التمثيل وميديا 
أخرى عبر شاشة كبيرة فى خلفية مساحة التمثيل 
،تتنقل ميديا هنا من مكان إلى أخر ومن زمان إلى 
أخر ،وذلك عبر إختالف األداء التمثيلى ومن خالل 
قطع  املالبس التى ترتديها املمثلة أثناء األداء، تركز 

مخرجة العرض على حالة احلب التى كانت مابني 

ميديا .. 
كما مل 
تعرفها
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اعتباره جوهر اللعبة املسرحية وعدم االلتفاف حول الظواهر 
الفرجوية التي كانت تعتبرها النخب التقدمية اليسارية من 
اال  االعتراف  عدم  وبالتالي   .. الرجعية  و  التخلف  مظاهر 
 ، االيطالية  العلبة  داخل  الغربي  املسرح  اسمه  واحد  بنمط 
فهي ترى كما كان يرى بريخت أن املسرح التقليدي هو عبارة 
الذي  الثاني  النمط  جتاهلت  بالتالي  و  ومهدئ  مخدر  عن 
اسمه املسرح الشرقي ..و باملقابل جند أن التيارات اجلديدة 
قد ارتكزت على فلسفة العودة الى األصول...الى الطقوس 

.... و ثمة امثلة كثيرة نذكر منها ..

- يوجني باربا: 
سافر الى جنوب إيطاليا وأمريكا اجلنوبية بحثا عن مناطق 
ال يوجد بها مسرح حيث استفاد من األشكال األولى للدراما 
و حتول الى انتربولوجي يوظف يف أعماله االساطير للكشف 

عن أمناط سلوكية طقوسية

- بيتر بروك:
مسيرته  خالل  يحدث  أن  استطاع  حيث  فنية  ظاهرة  هو   
جتاربه  الى  أشار  قد  و  الغربي  املسرح  ضد  ثورة  الفنية 
والنقطة   – الفارغة  املساحة   : املهمني  كتابيه  يف  الشجاعة 
املتحولة، وأن يعمل على إدخال أشكال شبه مسرحية من عدة 
قارات : افريقيا – آسيا وقد زار اجلزائر وقدم عرضا على 

البساط يف عني امناس

- غروتفسكي:
موضوعي  مادي  عنصر  على  يشمل  عرض  كل  تصوره  يف   
يحس به اجلميع : صرخات، مفاجآت، أزياء ساحرة، منقولة 

من مناذج شعائرية ، و موسيقى عذبة
 Living théâtre فرقة ليفينغ تياتر: لقد كانت جتربة  -
جتربة قصيرة لكنها تركت صدى واسعا بثورتها على املدارس 
جديدة  تقنيات  على  اعتمدت  بحيث   ، للمسرح  الكالسيكية 
،منها :توظيف اليوغا واالعتماد على متارين جوزيف شايكني 

يف أداء املمثل و جتاوز النص املكتوب إلى االرجتال اجلماعي 
أي ما يسمى املسرح احلر Free theâtre كل هذه التقنيات 
احلديثة، التي هدمت التماس بني املمثل واجلمهور وأحدثت 
يف مسارح أوربا و أمريكا ثورة جذرية، أو ما يسمى أثر ليفينغ 

إي مسرح الثورة والتحرر على حد تعبير هذه اجلماعة .

- عبدالقادر علولة : 
العاشر  املؤمتر  القى محاضرة حول جتربته يف  سنة 1987 
للجمعية الدولية لنقاد املسرح، حيث حتدث عن جتربته يف 
اكتشاف وتطوير مسرح احللقة، بعدما كان ممثال و مخرجا 
 – اجلزائري  الوطني  املسرح   ( املغلقة  الفضاءات  يف  مهما 
املسرح اجلهوي وهران ( حيث الحظ اثناء تنقل فرقته التابعة 
 ( العرض  قاعة  خارج  عروض  يف  وهران  اجلهوي  للمسرح 
الثانويات واجلامعات، الورشات واملصانع، املزارع ، احلقول( 
حيث قال : » ويف خضم هذا احلماس، وهذا التوجه العارم 
نشاطنا  أظهر  الشعبية،  والفئات  الكادحة،  اجلماهير  نحو 
املسرحي ذو النسق األرسطي محدوديته، فقد كانت للجماهير 
اجلديدة الريفية، أو ذات اجلذور الريفية، تصرفات ثقافية 
خاصة بها جتاه العرض املسرحي، فكان املتفرجون يجلسون 
ويف   ، املسرحي  الترتيب  حول  حلقة  ويكونون  األرض،  على 
هذه احلالة كان فضاء األداء يتغير، وحتى اإلخراج املسرحي 
اخلاص بالقاعات املغلقة ومتفرجيها اجلالسني إزاء اخلشبة، 
كان من الواجب حتويره. كان يجب إعادة النظر يف كل العرض 

املسرحي جملة وتفصيال«
 و بعد عديد املالحظات و التجارب و التساؤالت خلص عبد 
إلى  استدرجتنا  التي  التجربة  هذه   «  : ان  الى  القادرعلولة 
حتى  ـ  جديد  من  اكتشفنا  املسرحي،  للفن  تصورنا  مراجعة 
للعرض  العريقة  الرموز  ـ  املفارقة  من  ضربا  هذا  بدا  وإن 
لدخول  معنى  أي  يبق  لم  إذ  احللقة،  يف  املتمثل  الشعبي، 
داخل  بالضرورة  يجري  كان  شيء  كل  وخروجهم،  املمثلني 
تغيير  يجري  وكان  كواليس،  هناك  تبق  ولم  املغلقة،  الدائرة 
املالبس على مرأى من املتفرجني، وغالبا ما كان املمثل يجلس 
أن  دون  سيجارة،  لتدخني  أداء  فترتي  بني  املتفرجني  وسط 
يعجب من ذلك أحد« . ولكن مشروع علولة لألسف الشديد 
لم يتم اكماله بعد اغتياله اجلبان و ظل مجرد نظريات اثبتت 
ما  او  العاملي  املسرح  يف  اجلديد  التوجه  بعد  اآلن  صحتها 

يصطلح عليه مسرح ما بعد الدراما ..
التي ميكن  الفرجوية  الظواهر  من  العديد  كما ميكننا سرد 
تقدميها يف الفضاءات املفتوحة يف اجلزائر التي لها وظائف 
عالوي  الدكتور  اليها  اشار  وقد  صرفة  فنية  وليست  عدة 
حميد يف مقدمة كتاب الباحث املسرحي عبدالناصر خالف 
للمسرح:  العربية  الهيئة  الصادر عن  اجلزائر«  املسرح يف   «
بل إن هناك من أثار بعض الظواهر الشعبية الفرجوية التي 
بعاشوراء  االحتفال  ويف  املطر  استجداء  يف  إليها  يلجأ  كان 
احلرث  مبواسم  واالحتفال  التعزية  وطقوس  واألعراس 
والدينية  واملادية  املعنوية  احلياة  جوانب  وشتى  واحلصاد 
هنا  تقام  كانت  التي  الطقوسية  االحتفاالت  من  وغيرها 
وباتنة، وغيرها من  تلمسان  بوغنجة يف واليتي  وهناك مثل 

مناطق اجلزائر الشاسعة.
 وختاما ..

بعد الرحلة طويلة داخل البنايات املغلقة يف مواجهة الفرجة 
و االحتفال » اكتملت الدائرة االن »كما صرح الباحث محمد 
بوكراس، وعاد االنسان الى البدء، الى طفولته األولى ،وارتد 
الى املاضي، ودمر كل اجلدران و خرج الى فضاءات جديدة 
بدون حيز محدد والذي يجعل املتفرج متوحدا مع املمثل بل 
مشاركا و هذا من خالل جماليات جديدة مختلفة تدخل يف 
جتارب ما بعد الدراما، ان هذا التوجهات اجلديدة بتعبير » 
التي ميكنها أن تعيد املسرح من  مايكل فاندين هيقل«*هي 
جديد إلى مصدره األول: الفرجة * واالنسان املقصود هنا 
املفاهيم  هذه  لقد وضعت  به.  مرهونة  فعودتنا  الغربي،  هو 
اجلديدة اجلمهور ضمن لغات العرض املسرحي فهو متعدد 

و مختلف ..
و نرى ، يف ظل انحسار توافد اجلمهور على قاعات املسرح، 
انه من الضروري ان يتوجه املسرحي العربي و اجلزائري إلى 
املفتوحة يقدم فنه ، الستعادة هذا  الفضاءات  الشارع، وكل 

اجلمهور الذي سرقته كرة القدم و السياسة و امليديا .

العرض  صناع  بني  هوة  أو  مسافة  خلق  بالتالي  و  مفتوحة 
املسرحي و واقعهم ..

- التدجني
و  إبداعا  و  نقدا  غربي  مسرح  تأسيس  اجلزائر  يف  مت   
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الشاشة  خالل  من  ،فتعرض   ميديا  وبني  جاسون 
بعض أجزاء ،تصور فيها مدى حميمية العالقة التى 
كانت بينهما ،ميكننا مالحظ  أن جميع األجزاء التى 
عبرت بها املخرجة عن ميديا عبر الشاشة   تبدوا 
فيها رومانسية حاملة تفكر فى تأمل فى زمن مطلق 
أحيانا  وأماكن بها الطبيعة على أقصى إتساع،وكأن 
هذه ميديا من الداخل ميديا التى انتزع منها حبها 
،فأصبح انتقامها هو صورتها األساسية التى يراها 
اجلميع وتلك الصورة جتسدها املمثلة )ربيعة (بشكل 
حى فى مساحة التمثيل ،اما التى على الشاشة فهى 
الداخل  من  ميديا  ألنها  احد  يراها  او  يعرفها  لم 
شرها  يعرف  التى  ميديا  يرى  فاملتلقى  ولذك   ،
الشريرة  األفعال  وتنفذ  متارس  أمامه  وانتقامها 
املتلقى  ذهن  فى  تستقر  كما  الذهنية  بصورتها 
،وبذلك تتعرى أمامه ألنه يعرف كمتلقى أن اجلنس 
هو أحد العوامل التى دفعت ميديا إلرتكاب أفعالها 
عربة  مستخدمة  أمامه  أبنائها  تقتل  أيضا  ،ويراها 
أطفال حديثة من زمننا احلالى وفى إنفعالها مبنتهى 
اجلسد  فيتعرى  األطفال  على  بالعربة  تهوى  القوة 
أيضا ،اجلسد هنا يشير بشكل واضح الى فكرة أن 
املرأة فى هذا الزمن احلاضر ،ميكن إعتبارها عبر 
اجلسد سلعة ال أكثر ، تلمح ميديا بعبائتها العربية 

تقوم بعمل السحر جلاسون ، وبذات املالبس جتدها 
التمثيل  مساحة  فى  جسدها  من  شئ  كل  تغطى 
تتحرر  الشاشة  على  ،بينما  املتلقى  أمام  احلقيقية 
حالة  الى  تسير  ،وكأنها  مالبسها  بعض  من  ميديا 
التسليع والتعرى التى تتواجد فيها املرأة فى كثير من 
،ميديا هنا أخرى  العربية  الشاشات  االحيان  على 
،فهى  يتعاطف معها  املتلقى  ُتفسر بشكل قد يجعل 
تذهب الى البحر لتذوب مع حالة املطلق فى النهاية 
واألمواج  املاء  على  التركيز  يتم  ثم  ومن  ،وتنتحر 
فارغاً  التمثيل  مكان  ،يبدوا  بداخلهم  ذابت  وكأنها 
من أى ديكور عدا مستوى دائرى صغير فى املقدمة 
جوار  الى  الذهبية  الفروة  عليها  يوضع  ،ومنضدة 
كأس تستخدمه ميدا بعد أن تقتل أبنائها ،وكأن الدم 
الذى تلطخت به يدها،جزء منه بداخل الكأس ،هذا 
الى جوار تلك املالبس التى تستخدمها إبان العرض 
والشاشة فى اخللفية .                                                        

للعرض  وداعم  هام  بشكل  توافقت  املوسيقى 
اللحظات  عن  أساسى  بشكل  ،وعبرت  املسرحى 
الدرامية املختلفة ،وعن املشاعر اإلنسانية املختلطة 

بداخل ميديا .     
اإلضاءة من العناصر الهامة جدا فى هذا العرض 
فقد استطاعت إن تضفى اجلو العام على احلالة 

املسرحية ،وتعبر بشكل سلس عن مايعتمل بداخل 
ميديا فى اللحظات املختلفة .                                                                   
مع  واضح  بشكل  متوفقة  كانت  الفيلمية  املادة 
طبيعة هذا العرض وأضافت الى معانيه الداللية 

كثيرا جدا.
ألدواته  ممتلك  ممثل  تتطلب  املونودراما  عروض 
وهو مايتوفر فى بطلة العرض ) ربيعة تليس(،فقد 
كان أدائها متوافق مع طبيعة الشخصية ومع هذا 
التفسير الدرامى الذى قدمته  مليديا عبر إختيارها 
اجلسدى  األداء  عبر  وايضا  تؤديها  التى  للجمل 
املعبر عنه فى اللحظات املختلفة ،عرض ميديا هنا 
واضح  جهد  ،وبه  واخلصوصية  اإلختالف  شديد 
إنتهاء  معه،ومع  املتلقى  تفاعل  الى  أدى  وبالتالى 
العرض قدمت سيدة املسرح العربى )سميحة أيوب 
(شهادة مشاركة من املهرجان الى بطلة العرض .                                                                             
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ان املسرح احلقيقي و اخلالص هو املسرح الغربي الذي يقدم 
داخل العلبة االيطالية املغلقة . وميكننا ببساطة جرد األعمال 
الوطني  واملسرح  اجلهوية  املسارح  انتجتها  التي  املسرحية 

اجلزائري خارج اطار هذه العلبة ) جندها ال شيء (

- مناهج التكوين :
 إن أغلب املعاهد العربية التي تأسست كان ومازالت تعتمد 
أو  املمثل  إعداد  يف  سواء  الغربية  الدراسية  املناهج  على 
االخراج ، ولم تهتم باألشكال األخرى التي تقدم يف فضاءات 

يف  احلركة  الباحثون  و  املسرحيون  جتاهل  ملاذا   -
الفضاءات  يف  املسرح  جتارب  العربي  الوطن  و  اجلزائر 
و  البحثية  اعمالهم  ضمن  يدرجوها  لم  و  املفتوحة 

االبداعية ؟ ؟

- ملاذا يتخوف الكثير من املخرجني املسرحيني من 
واالكتفاء  االيطالية  العلبة  خارج  ابداعاتهم  تقدمي 

بأعمال داخل الفضاءات املغلقة ؟

- هل العودة إلى مسرح الفضاءات املفتوحة مغامرة 
مستحقة للمسرح؟

 لإلجابة عن هاته االسئلة نتوقف عند أسباب 
تكريس هذا التوجه :

- هيمنة املركزية الغربية
لم تصمد كثيرا األشكال التعبيرية داخل الفضاءات املفتوحة 
 ، الغربية  املركزية  هيمنة  أمام  االستقالل  بعد  اجلزائر  يف 
بتكريس قناعة تبناها أغلب صناع العرض املسرحي مفادها 

مسرح الفضاءات املفتوحة

 حني نتحدث عن  مسرح الفضاءات 
أو  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  املفتوحة 
اجلزائر بأنواعه املختلفة  ) مسرح 
الشارع- مسرح احللقة – السيرك- 
تواجهنا   ) الرت��ي  دي  كوميديا 

مجموعة من  التساؤالت ..
املسرح  واق��ع  من  مقالى  وينطلق 

باجلزائر خاصة  ..

أسباب وحتديات

إسماعيل انزارن 
محافظ املهرجان الوطني للمسرح اجلامعي باجلزائر
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معظم الدول العربية بل واألجنبية أيَضا تعرضت للغزو 
املستويات،  كافة  على  من جرائمه  وعانوا  واالحتالل، 
للجزائر،  الفرنسي  للعراق،  األمريكي  االحتالل  منها 
ما  ودائما  لفلسطني،  اإلسرائيلي  ملصر،  اإلجنليزي 
يتخذ هذا املحتل اجلرائم نفسها يف التعامل مع أفراد 
الشعب، لذلك حني يتواجد نص يتناول هذه القضية 
للتنفيذ  مادة خصبة صاحلة  يعتبرونه  املخرجني  فإن 
يف أي مكان أو زمان، وهو ماحدث مع نص »الهشيم« 
نص  الشمخي  اهلل  عبد  العراقي  الكاتب  كتبه  الذي 
»الهشيم« الذي قصد به معاناة الشعب العراقي يف ظل 
اإلحتالل، وتناوله عدد كبير من املخرجني من مختلف 
قدمه  حيث  مختلفة.  رؤى  بعدة  وقدم  العربية  الدول 
املسرح  على  وعرض  سميح  عصام  األردني  املخرج 
امللكي بعمان، وقدمه املخرج وعد عبد اهلل خلف على 
قدمه  كما  ديالي،  بجامعة  األكادميي  امللتقى  مسرح 

سعد الهراس بجامعة عبد اهلل السعدي باملغرب
ديوب بسوريا. من هذه  املخرج شادي شريف  وقدمه 
التي  قماشته  وسعة  النص  ثراء  لنا  يتأكد  األمثلة 

البحريني  املخرج  يقدمه  واليوم  التأويل،  تستوعب 
محمد شاهني يف إطار مهرجان شرم الشيخ للمسرح 

الشبابي.
 العرض تدور أحداثه يف فضاء واسع يجمع بني أربعة 
اجلالد  حيث  مشوهة،  عالقات  تربطهم  شخصيات 
الذي لم يقع إيذاءه عليهم فحسب، فهو أول من وقع 
املوت،  سوى  منها  يخلصه  لم  التي  جرائمه  ضحية 
املكان  بزوجها مصادفة يف هذا  التقطت  التي  واملرأة 
أن أجبره هذا اجلالد على ترك منزله وأسرته،  بعد 
وتركها  واستسالمه  ضعفه  له  تغفر  لم  التي  وزوجته 
وطفلها الذي ذبح أمام عينيها، وحتمل رأسه على أمل 
أن تعود إلى املنزل الذي يوجد به اجلسد لتقوم بدفنه، 
الذي  املعتدي  لذلك  أيَضا ضحية  وقع  الذي  والرجل 

أفقده ذكورته.
ورغم اختالفهم جميَعا يف أسباب تواجد كل منهم يف 
هذا املكان، ويف طبيعة شخيته وظروفه، إال أن رابَطا 
واحَدا يجمع بينهم، هو األمل يف العودة وانتظار سيارة 
املتدلي  يتمثل هذا األمل يف اخليط  لهم ذلك،  حتقق 

اخليط  من  كرة  استخدمت  حيث  الطفل،  رأس  من 
لتجسيد هذه الرأس التي حتملها األم.

ورغم أن اخلشبة خالية متاَما من الديكور إال أن هذا 
الفراغ  يف حد ذاته يعد ديكورَا يعبر عن وحشة املكان 

وابتعاده من العمار، وصعوبة اخلرج منه.  
من هنا يأتي دور املمثل فحني تكون اخلشبة خالية من 
خاٍل  والعرض  اليت(،  )فول  اإلضاءة  وتكون  الديكور، 
القليلة  الصوتية  املؤثرات  بعض  من  إال  املوسيقى  من 
التي إذا لم تتواجد لم يتأثر العمل، لذلك يكون التحدي 
أكبر أمام املمثل الذي يتحمل وحده مسئولية شغل هذا 
العرض، وهذا  تقييم  أيَضا  الفراغ، كما يتحمل وحده 
على  قدرتهم  املمثلون  أثبت  حيث  بالفعل  حتقق  ما 
حمل هذه املسئولية، فبرعت الفنانة سودابة خليفة يف 
جتسيد الشخصية املضطربة نفسَيا نتيجة ما تعرضت 
وأبشعها  الزوج  انسحاب  وأقلها  وأوجاع  آالم  من  إليه 
اجلالد  الشهابي  وإبراهيم  عينيها،  أمام  طفلها  ذبح 
الذي مارس كل أنواع العنف والقسوة ثم وقع فريسة 

ملن ظلمهم ليثأروا منه بعد أن أصبح أعزل ال ميتلك 

»اهلشيم«
 آداء مميز لنص ثري يتناول الوجع العربي
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جديد يتناسب وتقدميه داخل الفضاء اجلديد ، وعليه 
والتي  الراسخة  األرسطية  املسرحية  الكتابة  فتقنيات 
تشكلها  حلظات  منذ  الوقت  طوال  اعتبارها  يف  تضع 
كتابة  وأدبيات  شكل  ذلك  بعد  واستمراريتها  األولى 
إذاً   ، اجلديد  الفضاء  شكل  اعتبارها  يف  تضع  جديدة 
جديدة  أدبيات  فارضة  تتدخل  الفضاء  هذا  فجغرافيا 
على النص املسرحي ، ويظهر ذلك بشكل رئيسي فيما 
بوصف  يهتم  الذي   « املوازي  النص   « األقواس  بني 
حركة   ، واملخارج  املداخل   ، اجلديد  الفضاء  جغرافيا 
املمثل ، تعامله مع مفردات املكان ، ومع اجلمهور ، ويقل 
 ، الديكورية  القطع  وبدخول وخروج  باإلضاءة  االهتمام 
فاللعبة املسرحية هنا تعتمد الكشف والتعري منهجاً لها 
، وهذه النوعية من العروض هي ما ميكن أن نطلق عليها 

عروض مسرحة املكان ...
لكن هناك مفهوماً آخر للمسرحة يتجلى يف سؤال : هل 
مسرحة األماكن تقتصر على كتابة وتقدمي نص مسرحي 
ملكان أثري أم أنه يتجاوز ذلك الستلهام حواديت وحكايا 
وتواريخ املكان جنباً إلى جنب مع استلهام طبيعة املكان 
األثرية ، وهذه درجة متقدمة ومنوذجية ملفهوم مسرحة 
املكان خاصةً إذا أخذ العرض يف اعتباره التوجه بشكل 

رئيسي إلى جمهور املكان نفسه ...
وإلى جوار هذه الصورة ملسرحة املكان وما تفرضه من 

أدبيات وشروط جديدة للنص املسرحي ومن ثم العرض 
بعد ذلك توجد حاالت أخرى متشابهة رغم اختالفها يف 
األفكار والطروحات وهي ما ميكن أن ينطبق عليها مفهوم 
مسرحة املكان بالرغم من أنها تنـدرج حتت تسمية أخرى 
تعارف عليها املسرحيني فى العالم هي مسرح املجتمعات 
، وهي اخلاصة بكتابة نص مسرحي ُيـعالج مشكلة بيئية 
خاصة ليتم تقدميه داخل نفس البيئة وبشروطها ، أي 
املسموعة  عرضه  ومفردات  نصه  العرض  يستلهم  أن 
العرض  ليبدو  حتى  نفسها  البيئة  داخل  من  واملرئية 
أيضاً  ذاتها خاصةً  للبيئة  خالص  طبيعي  امتداد  وكأنه 
إذا مت االستعانة مبمثليه من أبناء هذه املنطقة ، وهي 
ُيـحاول أحمد إسماعيل يف جتربته  التي  الفكرة  نفسها 
يف شبرا جنوم تنفيذها ، وهي اخلاصة بعروض أخرى 
تتناول بيئات مختلفة كالصيادين ، احلرفيني ، العمال يف 

مصانعهم ، ...
املكان ال يجب  املختلفة ملسرحة  التجارب  لكن يف هذه 
أن ُيـحاول العرض أن ُيـطابق بني املكان الطبيعي واملكان 
وليس  فني  عمل  بصدد  النهاية  يف  فنحن   ، املسرحي 
بصدد إعادة إنتاج احلياة كما كانت متاماً مـّرة أخرى ...
ولكل عرض من تلك العروض الرافضة لوجودها داخل 
يف  تختلف  والتي  به  اخلاصة  تقنياته  اإليطالية  العلبة 
عـّدة  النهاية  يف  يبقى  لكن   ، نظائرها  عن  شروطها 

مقومات جتمع بني هذه العروض جميعاً أهمها : رفض 
العلبة اإليطالية ــ الرغبة يف الوصول للناس يف أماكنهم 
والتعبير عنهم بلغتهم ــ تقنية أداء متثيلي تعتمد مهارات 
االرجتال ، الثقافة ، سرعة االستجابة ، سرعة احلركة 
إشراك  على  تعتمد  إخراجية  ومهارات   ...  ، القبول   ،
بشكل  املكان  داخل  توزيعهم   ، العرض  يف  اجلمهور 
وبني  بينهم  فاصلة  مسافات  أية  إلغاء  يضمن  جمالي 
االستحواذ  وقدرة على  للعـرض  إيقـاع الهث   ، العـرض 
قـابل  لنص  وجود مشروع  وأيضاً   ...  ، اجلماهير  على 
قادر  نص   ، الوقت  طوال  والتعديل  واحلذف  لإلضافة 

على التطور يف كل مـّرة ُيـقدم فيها ...
بقى أن نقول أن كل هذه التجارب الرافضة ألسر العلبة 
اإليطالية لم تستطع طوال تاريخها املمتد بامتداد عمر 
فكري   / فني  قوام  له  مستقالً  تياراً  تشكل  أن  املسرح 
مسرح  عن  أذهاننا  يف  املترسخ  التيار  كذلك  متماسك 
من  النوع  هذا  توافر  لعدم  وذلك  اإليطالية  العلبة 
االستمرار يف التقدمي مكانياً وزمانياً وهو ما من شأنه 
القوام  هذا  لها  مكتملة  ُيـشكل جتربة  تراكماً  يخلق  أن 

الذي نصبو إليه ..

إبراهيم احلسيني
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نور الهدى 
عبد املنعم

شيء يدافع به عن نفسه أم ضميره أوالَ الذي يواجهه 
ألول مرة، ثم أمام من وقع عليهم ظلمه، ومنذر غريب 
الزوج الذي تخلى عن مسئوليته مجبَرا، ومحمد بهلول 
وهو أحد الضحايا الذي فقد قدرته على احلياة من 

دون أمل يف غد يتمثل يف وجود إمتداٍد له.
لكن رغم كل ذلك فإن أملهم يف العودة واالنتصار على 
معاناتهم لم ينقطع بانتظارهم للسيارة التي ستنقلهم. 
كانوا  التي  اجلملة  مع  يتعارض  الذي  الألمل  هذا 
عليها  يضغ  بيضاء  ورقة  يحيا  من  »مسكني  يرددونها 
مساكني  يكونوا  أال  قرروا  فقد  أختامهم«  اآلخرون 

وميلكون مصائرهم. 
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يف  مـّرة  ألول  البدائية  بأشكاله  املسرح  العالم  عرف   
الشارع ثم بدأت املحاوالت الكثيرة لدخوله داخل املباني 
إما ألسباب دينية أو ألخرى سياسية ، ثم عرف العالم 
بعد ذلك املباني املسرحية على تنـّوع أشكالها وأحجامها 
التطور  من  بالرغم  اآلن  حتى  حتافظ  ظلت  والتي 
التكنولوجي الهائل يف تصميماتها وتقنياتها على طريقة 
أمام  املتـفـرجـيـن  جـلـوس  طـريقة  يف  املنـعـزلـة  اجلزر 
منطقة التمثيل ، تلك املنطقة املقدسة التي ال تـُمس إال 
فيما ندر من التجارب ، وألن العقلية املسرحية مغامرة 
الفكري  احلوار  من  نوع  نفسه  املسرح  وفن   ، بطبعها 
والبدائل  واألفكار  الطروحات  فيه  تتعدد  الذي  املفتوح 
وخروج  ألصله  الفرع  رجوع  فكرة  ظلت  لذا  و...  و... 
العروض املسرحية للشارع مـّرة أخرى تناوش الكثير من 

فناني املسرح املغامرين ...
فتارة   ، املسميات  من  الكثير  اخلروج  صيغ  اتخذت 
الشارع  مسرح  وأخرى   ، املقهى  مسرح  عليها  يطلقون 
املسميات  هذه  لكل  وظهرت   ...  ، املجتمعات  مسرح   ،
 ، املسرحي  النص  لكتابة  أدبيات   ، بها  خاصة  أدبيات 
 ، التلقي  لشكل  األدبيات  هذه  وامتدت   ، لتنفيذه  وكذا 
وظهرت محاوالت كثيرة لإلجابة عن تساؤالت من نوعية 
: كيف يكون املسرح فاعالً وقادراً على التغيير ...؟ ، ما 
للتسلية  أم  تنويرية  أم  تعليمية  املسرح أهي  هي وظيفة 
فقط أم ...؟ وغيرها من األسئلة ، أما اإلجابات فكانت 
املختلفة  وقناعاته  رؤاه  حسب  فنان  كل  بتغـّيـر  متغّيـرة 

عن غيره ...
كلها  تـُعد  اإليطالية ال  العلبة  وحاالت اخلروج من أسر 
وإمنا  وتاريخ  وكحواديت  كجغرافيا  للمكان  مسرحة 
يتم  جاهز  نص   ، فقط  اخلروج  عند حد  يقف  بعضها 
مسرح  مع  ليتشابه  تصميمه  يتم  مكان  داخل  تقدميه 
قائمة  املنعزلة  اجلـُُزر  طريقة  وتظل  اإليطالية  العلبة 
بالرغم من اخلروج ، ومثل هذه التجارب ال متت بصلة 

ملا ميكن أن نطلق عليه مسرحة املكان ...
داخل  عروضها  تقدم  اخلروج  من  أخرى  حاالت  هناك 
األماكن األثرية يف محاولة منهـا لتـطـويع النـص اجلـاهـز 
كمعظم  اجلغرافية  املكان  مفردات  مع  ليتناسب  لـديـهـا 
زينب  كـ  األثرية  البيوت  يف  تـُقدم  التي  التجارب  تلك 
ما  وهي   ...  ، القلعة   ، السحيمي   ، الهراوي   ، خاتون 
املسرحي  النص  تطويع  جتارب  عليها  نطلق  أن  ُيـمكن 
وُيـمكن   ، أثري  مكان  داخل  وتقدميه  ليتناسب  اجلاهز 
أن نختصر ذلك لنقول أن هذه التجارب متسرح النص 
املسرحي ، أي تعيد صياغته مسرحياً ليتناسب وتقدميه 

داخل املكان األثري ...
ومفـهـوم مسرحة النص املسرحي ال يتناقض مع مفهوم 
مسرحة املكان وإمنا هو خطوة يف الطريق إليه ، وهناك 

جتارب أخرى تتجاوز ذلك لتقوم بكتابة نص مسرحي 

التجريب املسرحى
 يف اهلواء الطلق
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Acteur et ambassadeur de bonne volonté pour les arts et 
l›amitié (Koweït)
Comédien koweitien né en 1958, il est diplômé de 
l›Institut Supérieur des Arts du Théâtre du Koweït et 
membre de plusieurs bandes théâtrales telles que «The 
Fence», «The Kuwaiti Theatre» et «The Arab Theatre». 
Au cours de ses études, il a rencontré Abd El-Hussain Abd 
El-Reda et a participé à la série télévisée «ALATAWIA». 
Il a participé à de nombreuses séries, films et comics. 

 Illuminations

Dawood Hussain

حداثة نشأته إال أننا نستطيع القول أن من أهم املهرجانات 
الدولية التى أثبتت وجودها على الصعيد العاملى وأصبحت 
محط األنظار ، وهو أحد املهرجانات التى يتوقع لها مستقبل 

كبير وباهر ملا يقدمه فى كل دورة من جديد.

الدورة  هذه  وأن  خاصة   ، مطاوع  كرم  عن  حدثنا 
حتمل اسمه كفارس املسرح العربى  ؟

كرم مطاوع فارس املسرح العربى بال منازع وهو اختيار موفق 
من إدارة املهرجان و يدل على الوعى الشديد من القائمني 
، وهو  األول  الطراز  ، فكرم مطاوع رجل مسرح من  عليه 
أحد ابرز املخرجني فى النصف الثانى من القرن العشرين ، 
وهو بحق نابغة من النوابغ املسرحية التى سطعت فى سماء 
الالمعة  األسماء  من  أيضا  العديد  ومعه  املصرى  املسرح 
اذكر منها على سبيل املثال كمال ياسني وسعد أردش وعبد 
الرحيم الزرقانى وغيرهم ، كل هؤالء كوكبة مهمة جدا فى 
أحد  ينكر  ال  مطاوع  كرم  أن  كما   ، املصرى  املسرح  تاريخ 
من  بأكثر  املصرى  للمسرح  قدمها  التى  املتعددة  التجارب 
وجهة نظر وبرؤى مختلفة بداية من ياسني وبهية فى مسرح 
اجليب مرورا بالعشرات من األعمال ، كما أن هناك نقطة 
هامة جدا يرجع الفضل األول فيها إلى كرم مطاوع وهى أن 
أعطى ملهنة اإلخراج قدسية خاصة ونظرة أخرى ، أصبحت 
على يده مهنة ذات قيمة ، الن هناك من كان يتصور أن مهنة 
اإلخراج أقل بكثير من مهن أخرى داخل احلقل املسرحى 
، وبالتالى دائما املخرج يحاول فرض سيطرته على املؤلف 

أو السينوغراف أو غير ذلك ، كرم مطاوع غير هذه النظرة 
متاما وأعطى املخرج كوظيفية قيمة وابرز دوره الهام . 

إلى  العام  هذا  املهرجان  إدارة  توجه  فى  رأيك  ما 
إقامة مسابقة للتأليف املسرح ؟

توجه هام جدا وضرورى أن يكون هناك مسابقة للتأليف 
املسرحى الن املشكلة لدينا تكمن فى أن لدينا العديد من 
املسرحية  الكتابة  لفن  املحبة  الشابة  والطاقات  املواهب 
 ، الكافية  والرعاية  االهتمام  يجدون  ال  اآلسف  مع  ولكن 
الكتشاف  كبيرة  فرصة  هى  املسرحى  التأليف  ومسابقة 
مواهب جديدة أو تعديل املسار للبعض اآلخر أو تصحيح 
من  املسابقة  تلك  مثل  فمسابقة   ، اآلخر  للبعض  مفاهيم 
شأنها أن تقدم لنا العديد من كتاب املسرح اجلدد فى ظل 
املسرحية  بالكتابة  الدراما  كتاب  من  الكثير  اهتمام  عدم 
والسينمائية  التليفزيونية  الدراما  كتابة  إلى  والتوجه 
رغبة فى العائد االقتصادي ، لذا فانا أرى أن إقامة هذه 
طاقات  اكتشاف  فى  جدا  وهامة  كبيرة  فرصة  املسابقة 
اآلونة  فى  املصرى  املسرح  لواء  حمل  على  قادرة  شابة 
غيرها  و  الثقافة  و  اجلامعات  فى  قابلت  وكم   ، القادمة 
من املؤسسات والكيانات الثقافية شاب محب لفن الكتابة 
الكتابة  فن  فى  التجارب  من  العديد  ويقدم  املسرحية 
سليم  توجه  إلى  السبيل  كيف  يعرف  ال  لكنه   ، املسرحية 
حقيقى ميده باملعرفة و يقيم أعماله ويصحح أخطائه ، لذا 

علينا االهتمام دائما باكتشاف املواهب والطاقات الشابة 
فى مجال التأليف املسرحى ، لذلك البد إلدارة املهرجان 
الكتابة  حرفية  فى  ورش  القادمة  الدورات  فى  تقدم  أن 
املسرحية لرعاية الطاقات االبداعية الشابة فى هذا الفرع 

املسرحى الهام . 

الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  مييز  الذى  ما 
للمسرح الشبابى عن املهرجانات األخرى التى بدأت 

تظهر بكثرة فى اآلونة األخيرة ؟ 
مهرجان  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان 
نوعى يهتم بالشباب وهو قطاع هام جدا ال ميكن جتاهله ، 
إلى جانب أن املهرجان يبحث عن صيغات جديدة فى املسرح 
بعيدا عن العلبة اإليطالية املغلقة الن طبيعة دور املسرح هى 
عبارة عن قاعات توظف إلقامة عروض مسرحية وليست 
كما   ، املسرحية  العروض  لتقدمي  مجهزة  و  معدة  قاعات 
تقدمي  تقوم على  فلسفته  أن  املهرجان  أهم سمات  من  أن 
العلبة اإليطالية  عروض شبابية مطلقة ومتحررة من آسر 
فاعليات  بوجود  املهرجان  إدارة  بجانب وعى  لك  قلت  كما 
موازية للعروض املسرحية من مسابقة للتأليف املسرحى ، 

ورش ، ندوات .

السياسية  الشيخ  شرم  مدينة  اختيار  ترى  كيف 
إلقامة فعاليات املهرجان سنويا ؟ 

اختيار موفق بالطبع ، وأمتنى أن يكون ملموسا ، وأنا هنا 
الثقافية  اجلدوى  بل  السياحية  اجلدوى  عن  أحتدث  ال 
وإمكانية وصول هذه العروض ألكبر حشد من اجلمهور 
وكيفية تأثر املتلقى بها ، وهل هى قادرة على تغيير وجهه 
نظر اجلمهور املتلقى للحياة أو ال ، وكما قلت أن مهرجان 
باقى  معه  و  قادر  الهامة  املهرجانات  كاحد  الشيخ  شرم 
حقيقى  مسرحى  حراك  إحداث  فى  اجلادة  املهرجانات 
تقدم  التى  العروض  نوعية  تكمن فى  دائما  املشكلة  لكن 
العروض  لهذه  عبارة عن معرض  مهرجان هو  أى  ، الن 
املستوى  على  ليست  مجملها  فى  العروض  كانت  فاذا   ،
الكبير أو كانت مجرد عروض عبارة عن إسكتشات فلن 
تستطيع إال أن تكون مجرد حلظات زمانية ليس لها أى 

تأثير .

الدولي  الشيخ  شرم  ملهرجان  ميكن  هل  رأيك  فى 
الصعيد  على  تأثير  يحدث  أن  الشبابي  للمسرح 
دورها  تستعيد  بدأت  مصر  وأن  خاصة   ، الدولي 

الريادي ؟ 
 ، فقط  الشيخ  شرم  مبهرجان  الدولي  التأثير  يحدث  لن 
ولكن يجب على الدولة ووزارة الثقافة ، واملؤسسات املعنية ، 
دعم ذلك ، فميزانية وزارة الثقافة قليلة ، ويصرف معظمها 
على مهرجانات عابرة مما يؤدى إلى عدم وجود ميزانيات 
من  اجلاد  االهتمام  من  البد  لذا   ، احلقيقية  للمهرجانات 
وزارة الثقافة و اجلهات األخرى املعنية باملهرجانات اجلادة 
فقط و دعمها حتى يكون هناك تأثير كبير وقوى وايجابي 

فالتأثير يأتى بالكيف ال بالكم .

فى نهاية حديثنا ، ما الذى تتمناه ملهرجان شرم 
الشيخ الدولى فى دورته احلالية ، و دوراته املقبلة ؟ 

الثقافة  نشر  فى  جادة  خطوة  املهرجان  يكون  أن  أمتنى 
املسرحية احلقيقية على أرض الواقع بشكل كبير ، وأن يعمل 
على القضاء على أى سلبيات تظهر يف أثناء الفاعليات و هو 
شئ طبيعي فال شئ كامل ، و أن يؤكد ويدعم االيجابيات ، 
وأال تقتصر العروض على مدينة شرم الشيخ فقط بل يتم 

نقلها إلى عدة أماكن ومحافظات أخرى . 

كرم مطاوع فارس املسرح 
العربي بال منازع ، أعطى 

ملهنة اإلخراج قيمة

البد أن تتنقل العروض فى 
كل ربوع مصر وليس شرم 

الشيخ فقط 

شرم الشيخ 
الشبابي يبحث 

عن صيغ إبداعية 
جديدة بعيدا عن 
العلبة اإليطالية 

troisième monde est de plus en plus 
confronté récemment.
La nature politique pure de la 
performance pourrait menacer la 
valeur esthétique de la performance. 
Au lieu de le faire, le langage francais 
a créé un état d›impact mutuel qui 
relie le public à la vie de chaque 
personnage. Ainsi, au lieu de se 
transformer en une performance 
superficielle, ALSHAKAF a créé 
l›effet esthétique préféré entre 
la comédie légère noire dans les 
moments et la tragédie de ces semelles 
malheureuses qui vivaient dans la 
souffrance et ont choisi de mourir en 
essayant d›actualiser leurs rêves.
Des efforts très appréciés existent 
ici. Les jeunes gens nous envoient un 
S.O.S. Un message pour les sauver 
de la tyrannie, des guerres civiles, 
des catastrophes économiques et des 
turbulences politiques qui peuvent 
mener leur vie, et la nôtre, dans le 
choix de la décision inéluctable de la 
mort sur l›un de ces bateaux morts.
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الشيخ  شرم  مهرجان  ترى  كيف   ، البداية  فى   
الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الثانية ؟ 

من  جزء  الشبابى  للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان 
فعاليات مهرجانات متعددة فى املجتمع املصرى فى الفترة 
األخيرة ، وهذه املهرجانات هامة جدا سواء أكانت مهرجانات 
واستعراضية  شعبية   ، موسيقية   ، سينمائية  أو  مسرحية 
سابق  إلى  املصرية  الريادة  عودة  فى  كبير  دور  فى  لها  ملا 
عهدها ، واالهم من وجهة نظرى الشخصية أن تنتشر هذه 
املهرجانات فى كل ربوع مصر وخاصة فى املناطق احلدودية 
هام  نوعى  مهرجان  فهو  الشيخ  شرم  مهرجان  عن  أما   ،
جدا ، يختص بقطاع هام جدا وهو قطاع الشباب ، فمن 
خالل هذا املهرجان نتعرف سنويا على االجتاهات الشبابية 
العاملية ، عالوة على متتع املهرجان هذا العام بالعديد من 
مسابقة  فهناك   ، للعروض  واملصاحبة  املوازية  الفعاليات 
للتأليف املسرحى ، وورش عمل فنية ، إضافة إلى اجللسات 
والندوات العلمية ، مسابقة فى التأليف املسرحى للشباب 
دون سن األربعني ، كل تلك الفعاليات واألنشطة التى تقام 
فى هذا املهرجان الكبير ، نافذة نطل منها على االجتاهات 
العاملية ، لذا فمهرجان شرم الشيخ فى دورته الثانية ورغم 
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ALSHAKAF
 Choisir la mort comme un chemin de la vie!

د.حسن عطية

البد أن تدعم الدولة املهرجانات اجلادة 
فقط بعيدا عن املهرجانات العابرة

حوار : محمد جمال الدين

املسرح  تاريخ  فى  وكبيرة  فريدة  ملكانة  احتالله 
املصري والعربي ، لم يأت من فراغ ، وإمنا كانت هناك 
مقومات أساسية بنيت عليها هذه الشخصية التى 
طاملا قدمت إسهامات جليلة للمكتبة العربية على 
كافة مستويات التنظير النقدى املسرحى ، إضافة 
التى وهبها  النادرة  ، وموهبته  الفطرى  إلى ذكائه 
اهلل إياها ، وحرصه املستمر الدائم على التثقيف 
أستاذا  حياته  وقضى   ، املجد  ذروة  الى  فسما   ،
ومعلما ومبدعا للفن ، فكان بحق مدرسة ألجيال 
أكادميية  كثيرون  يعتبروه   ، والنقاد  املبدعني  من 
حسن   . د  أنه   ، وقوانينها  قواعدها  لها  خاصة 
املسرحى  التأليف  مسابقة  جلنة  رئيس  عطية 
املقامة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى 
به  التقينا   ، الثانية  دورته  فى  الشبابى  للمسرح 

 ALHAMR Theatre (Tunisie), enوكان معه هذا احلوار :   
production conjointe avec MT Space 
(Canada), a produit «ALSHAKAF». 
ALSHAKAF est un mot arabe - 
tunisien signifie bateau de migration 
illégale. Habituellement, les migrants 
illégaux - ou AL-HARRAKA en 
arabe-tunisien - utilisent ces bateaux 
dans leur dernier voyage jusqu›à 
la mort. Presque tous savent avant 
d›embarquer dans ce bateau que 
la mort est presque certaine, mais 
leur empressement à actualiser 
leurs rêves les conduit à la décision 
la plus critique de leur vie. Ils n›ont 
pas choisi leur nom, leurs parents, 
les conditions sociales, politiques et 
économiques de leur pays d›origine. 
Mais certainement, ils ont le droit de 
rêver et d›actualiser ces rêves ou de 
mourir en essayant.
Les mots simples sont le moyen le plus 
court pour notre esprit. Et en termes 
clairs, huit jeunes artistes ont parlé 
leurs rêves, leurs souvenirs et leurs 
conditions tragiques. Différentes 

cultures, langues différentes, motifs 
différents et peuvent être des rêves 
différents, mais la réponse commune 
à ce dilemme est la migration illégale.
Simplement et délicatement, Sirin Ben 
Janoun et Magdy Bu Matar - les co-
réalisateurs de la performance nous 
ont forcés à embarquer leur bateau 
avec leurs personnages et à vivre leur 
apparemment les derniers moments 
avant d›atteindre leur destination 
finale sous l›eau de mer. Sirin et 
Magdy ont utilisé un trampoline 
pour manifester le bateau avec toutes 
les turbulences et les ondes de choc 
qu›il peut faire face. Ces turbulences 
pourraient non seulement résulter de 
la navigation sur une mer agitée, mais 
aussi de traverser une vie difficile 
avec des circonstances changeantes 
et des ondes de choc politiques et 
économiques. En occupant le centre 
de la zone de performance, le bateau 
trampoline-death - a divisé la zone 
en sous-niveaux. Les zones de droite 
et de levage ont été utilisées pour les 

flash-back concernant les déceptions 
précédentes alors que la zone située 
sous le trampoline était utilisée 
pour les aveux. Avec un simple plan 
lumineux, les deux réalisateurs ont 
créé l›effet lumineux approprié pour 
cette vie ou cette vie difficile que 
nous naviguons. Les mouvements 
fragiles des acteurs et des actrices 
ont expliqué clairement ce qu›ils ont 
traversé et ce qu›ils vont et se passent 
aussi.
Les langues autochtones de trois pays 
arabes et d›autres langues autochtones 
des pays africains ont été entendues 
lors de la représentation exprimant 
le caractère commun de la migration 
illégale en tant que phénomène dans 
la région et les pays du tiers monde. 
En tant que dramaturges, Sirin Ben 
Janoun et Soad Ben Soliman, ont 
réussi à créer un niveau harmonieux 
de compréhension commune entre 
les acteurs et le public. Ils ont résumé 
clairement et clairement les raisons 
de ce phénomène douloureux que le 
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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 

، يعمل بأخالص  ثابتة  حريص على أن تكون خطواتة 
باالضافه أنه قادر أن يكبر بحلمه ويحققه على أرض 
الواقع رمبا صغر سنه يعطى انطباع أنه غير قادر على 
حتمل املسؤولية واملكانة التى وصل إليها كأصغر رئيس 

ملهرجان مسرحى ولكن العبره فى النهايه .

 هل هناك جنود املجهولة فى املهرجان ؟
 هناك بالفعل جنود مجهولة لم يعرف أحد عن أدوارهم 
اخلفية ولكنهم يحملون من االعباء الكثير وعلى رأسهم 
،هناك  للمهرجان  التنفيذى  املدير  البستاوى  اجنى  د. 
الكيالنى وشادى احلكيم وحيدر شوهير  أيضا محمد 
ومجدى املنسوب وعماد القاضى باالضافه إلى الشباب 
االسماء  فهذه  والرياضة  الشباب  وزارة  من  املتطوعني 
بالفعل حملت على عاتقها املهرجان وكان همهم األول 

واألخير هو جناح املهرجان دون احلاجة إلى الظهور .

 ما هى املعايير التى اشترطتها إدارة املهرجان 
فى اختيار العروض املسرحيه املشاركه ؟

 أوال أن تكون العروض شبابيه نظرا لطبيعه املهرجان 
وهو مهرجان شبابى من االلف الى الياء فالبد أن يكون 
هناك  ولكن  الشباب  من  مجموعة  من  مكون  العرض 
املشترط  السن  فوق  العرض  مخرج  يكون  أن  استثناء 

وهو من أهم الشروط . .. 

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  هل 
يحقق  أن  استطاع  الثانيه  دورته  فى  الشبابى 

الشكل املتكامل ؟
الذى  الهدف  لتحقيق  االولى  اخلطوات  فى  نحن   
سقف  لها  ليس  فأحالمى   ، البدايه  منذ  إليه  سعينا 
حتت  كتاب  فهناك  االجنازات  من  بعض  حققنا  ولكن 
الطبع عن الفنان الراحل كرم مطاوع الذى اهدينا هذه 
فى  املهرجان  عن  كتاب  هناك  أيضا   ، بأسمه  الدورة 
دورته الثانية ولكن حلمى االكبر أن جتول كل العروض 

املسرحيه فى ميادين شرم الشيخ . 

يشهد  سوف  اخلتام  حفل  أن  أقاويل  هناك 
العديد من املفاجات ، فهل هذا صحيح ؟ 

بالفعل هناك عدد من املفاجات فى حفل اخلتام ولكن 
اخلتام  حفل  فى  أيضا  هناك   ، بها  محتفظني  مازلنا 
فيلم طويل عن كل من ساهم فى مهرجان شرم الشيخ 
الدولى للمسرح الشبابى فى دورته االولى إخراج شادى 
للمهرجان  الشرفى  الرئيس  عن  فيلم  وأيضا  احلكيم 
أيوب  سميحه  الكبيرة  الفنانة  العربى  املسرح  سيدة 
باإلضافه لفيلم آخر عن الفنان الراحل هانى مطاوع ، 
وكان هناك جهة كانت من اختصاصها أن تنتج فيلم عن 
الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع ولكن الظروف حالت 
دون ذلك ، وأمتنى من خالل هذا العام أن يحدث أن 
وتكمل  املصرى  املسرح  نادى  جمعية  فى  موارد  تدخل 

أحالمها وننتج فيلم عن الفنان الراحل كرم مطاوع .

مؤمنة مبوهبة مازن 
الغرباوى وأمتنى من 

اهلل أن يكلل جمهودنا 
بالنجاح
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 Professor of Theater Criticism – Autonoma university
– Madrid (Spain)

 A Spanish-Syrian academic who gained her  
 PhD in theater in 2004 from Autonoma de Madrid
 University with Grade of Excellent with Honor (the
 highest grade awarded from academic centers in
 Spain). In 2000, she gained her master degree and
 became a researcher at the department of Arab,
 Islamic and Oriental Studies - Autonoma de Madrid
 University. She graduated from the Higher Institute of
 Theater Arts – Department of Criticism and Theater
 Literature – Syria and works as a professor at the
 Higher Institute of Theater Arts –Syria.

 She published several articles about theater,  
 fine arts, cinema, criticism and documentaries about
 Arab theater. She translated poems of Latino poets
of Arab origins in association with Orientalist Rosa-
 Isabel Martinis Leo and these poems were printed
 in an anthology in Chili by Matthias Ravidah. She
 coordinated the invitation of the UAE performance
 “The Nimrod”, written by Shaikh Sultan Ben
 Mohamed Al-Quasemy and directed by: Al-Munsef
 al-Swaisy, which was performed on the stage of the
 “association of the Three Cultures” Sevilla – Spain on
 27-4-2016. She published several books.

Dr. Atheer Ali
 Spot Light

 فى البدايه حدثينا عن كل ما هو جديد فى 
دورة هذا العام ؟ 

اجلديد فى دورة هذا العام أن هذه الدورة حتمل اسم 
الراحل كرم مطاوع ، باإلضافه إلى استضافه عدد أكثر 
من الدول مقارنه بالدورة السابقة ، كما أن لدينا فى 
هذه الدورة 6 ورش مسرحية ، بخالف عدد الندوات 
أن  استطعنا  اننا  كما   ، املستديره  املائده  ندوات  حيث 
ندعو عدد كبير من مبدعى العالم على مستوى العالم 

لتبادل اخلبرات.
 باالضافه إلى زياده عدد العروض املسرحيه و الضيوف 
315 ضيف باالضافه إلى 200 شاب من 27 محافظه 
هذه  أن  كما  واملراكز،  واجلامعات  املسرح  هواة  من   ،
املتخصصني  من  كبير  عدد  استقطاب  شهدت  الدورة 
فى املسرح، أما بخصوص االستضافه استطعنا أن نوزع 

الضيوف على مكانني فقط وليس أكثر .

ما هى املعوقات التى واجهت إداره املهرجان فى 
هذه الدورة ؟ 

من أكثر املعوقات التى واجهتنا خالل هذه الدورة هى 
فى  تدعمنا  كانت  التى  الوزارات  كل  من  الدعم  تقليل 
الدورة السابقه ويرجع هذا إلى سوء االحوال االقتصاديه 

التى متر بها البالد خالل الفترة الراهنة ، فعلى سبيل 
املثال هناك تقلص من هيئه تنشيط السياحه فى عدد 
الغرف من 90 غرفه إلى 32 غرفة ، باالضافه إلى أن 
الوقت لم يسعفنا فى البحث عن رعاة بالشكل الكافى 
الذى يجعل املهرجان فى حالة أفضل من هذا ، ولكن 
قلب رجل  الوزارات على  كل  تكون  أن  وأمنيتى  رجائى 
واحد مع كل فنان وفنانة يريدون أن يقدموا لهذا الوطن 
 ، البيرقراطية  بتقليل  أطالب  اننى  كما   ، حقيقى  فن 
رمبا تكون الفائده الوحيدة عندما حضر السيد محافظ 
جنوب سيناء اللواء خالد فوده حفل االفتتاح أمر وعلى 
الفور بعدد من االتوبيسات لنقل الضيوف وأشكره على 
جمال  أمل  د.  اشكر  أن  أود  اننى  كما   ، املبادره  هذه 
الدين النها منذ البدايه متحمسة ووضعت املهرجان فى 
بالشكر  أتوجه  اننى  ، كما  االولى  اللحظه  اخلطه منذ 
إلى الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافه الذى 
لوالهم ما استطعنا أن نخرج بهذه الدورة بهذا الشكل 
، وأيضا حضوره حفل االفتتاح بالرغم من االهتمامات 
الثقافه فى الوقت احلالى اال أنه أصر  الكثيره لوزاره 
التى  لكل اجلهات  النهايه أمتنى  وفى   . على احلضور 
كانت فى نيتها أن تدعمنا خالل هذه الدورة أن يكونوا 

على وعدهم وحماسهم لنا فى الدورات القادمة.

الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  أصبح  هل   
للمسرح الشبابى معترف به دوليا ؟ 

على  ويوضع  دوليا  به  معترف  أصبح  بالفعل  املهرجان 
أن  وأعتقد   ، املسرحية  الدولية  املهرجانات  خريطه 
التواجد الكبير لكافه املسرحيني املتواجدين حاليا فى 
يثبت شرعية  ما  هو  العالم  أنحاء  من جميع  املهرجان 
ودولية املهرجان فى توجهاته الشبابية ، باالضافه إلى 
كثرة تواجد كبار املسرحيني وشباب املسرحيني حلضور 
فاعليات الدورة الثانية للمهرجان ، وهو أكبر دليل على 

قوة ودولية املهرجان .

 حدثينا عن مازن الغرباوى ودوره الفعال فى 
هذه الدورة ؟ 

املنظمة  هى  للثقافة  املصرى  املسرح  نادى  جمعيه 
واملؤسسة للمهرجان وثقة بعض املؤسسات بنا هى من 
املهرجان  هذا  الخراج  الدعم  هذا  كل  تدعمنا  جعلتها 
إلى النور ، فعندما يكون هناك خمسه أفراد فقط هما 
أن  فالبد  بأكمله  املهرجان  عاتقهم  على  يحملون  من 
إميانى شديد مبازن  وأنا   ، كثيرة  يكون هناك ضغوط 
الغرباوى وكل الشباب املتواجد هنا فى املهرجان ومازن 
 ، كبير  بشكل  ومجتهد  حلم  ولديه  كبيرة  فنية  طاقه 

وفاء احلكيم مدير مهرجان شرم الشيح الدوىل للمسرح الشبابى

أحالمى ليست هلا سقف 

 الفنان احلقيقى دائما ما يسعى 
إلى الكمال ولكن دائما ما يكون 
 ، الطريق له مليء بالصعوبات 
عاتقها  على  حملت  فنانة  هى 
وقررت  الشباب  وأحالم  هموم 
أن  إلى  بأيديهم  تأخذ  أن 
آمنت   ، االمان  بر  إلى  يصلوا 
وسعت   .. بفنهم  آمنت   .. بهم 
أحالمهم  لتحقيق  معهم 
خطواتهم  أولى  معهم  وخطت 
احلكيم  وفاء  الفنانه  أنها   ..
الشيخ  شرم  مهرجان  مدير 
فى  الشبابى  للمسرح  الدولى 
خالل  من  تكشف  خاص  حوار 
دورته  فى  املهرجان  كواليس 
الراحل  الفنان  دورة  الثانيه 

كرم مطاوع

حوار: ايه عبد املقصود
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 I was too young when  
 I first saw the rail road. I was
 dreaming with fascinating
 fantasies about conquering
 the capital !!! Most young
 southern intellects think that
 Cairo is a monster who will
 kill any newcomer. On a rail
 road of suffering, the train
 of years took me forward to
 my thirtieth birthday after I
 buried my parents, brother
 and sister and my sorrows
 became my prison. Then..
 I decided to leave to Cairo;
 a decision that was never
 easy as it seems. And I left,
 leaving behind my people,
 the rest of my brothers, my
 home, my fields and the
 most important things I left
 were the bones of my father
 and mother. Alon on board
 the train I felt like a dwarf
 because of this decision to
 leave to Cairo. I’ll never
 forget the train dragging its
 wheels on the road leaving
 behind my small village
 KUM UMBO and slowly, the
 station disappeared leaving
 pain inside my heart and
 sole. In my mind a question
 was screaming “Who could
 you dare to leave? What will
 you do about the noise and
 smoke of the capital?” I will
 never forget those fairy tales
 about grinding the bones
 of creative artists, their
 suffering, pain, hunger, cold

 and insecurity.
 With the last light  
 of the day I intered Cairo.
 More than 18 hours of
 traveling with regret and
 adventure. I started working
 at the general directorate of
 theater – MENF – first at the
 department of monitoring
 and then as a head of the
 department of theatre clubs.
 For more than five years I
 forgot all about my creative
 project and turned into
 an employee!! Shazly the
 author disappeared under
 Shazly the employee!!! Once
 again I decided to change my
 path in life and return back
 to my writings, but that is
 another story. And now, after
 thirteen years in Cairo I still
 carry my beloved south over
 my shoulders here in Cairo,
 walking with it .. living in it.
 And here I am in  
 Sharm El-Shaikh to be
 honored as a writer at the
 events of Sharm El-Shaikh
 International Theatre
 Festival for youth, among
 a group of distinguished
 artists and intellects whose
 love for theater is beyond
 description. It is an honor to
 my career and my writings
 that was, still is and always
 will be a mirror that reflects
 the image of my beloved
 south.

 Shazly Farah

Back to the Roots
التجريب املسرحى 

يف اهلواء الطلق
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إبراهيم احلسيني

رسخ املسرح يف ذهن الكثيرين على أنه ذلك 
وفوق  املسرح  مبنى  داخل  ُيـقدم  الذي  النوع 
خشبة املسرح اإليطالية بينما اجلمهور يظل 
جالسًا يف راحة تامة يتلقى العرض املسرحي 
حتى النهاية ، وهذا الفهم للمسرح لم يرسخ 
يف ذهن الكثير من الناس فقط ، وإمنا رسخ 
يف ذهن بعض املسرحيني أيضًا ، هؤالء الذين 
بني  املسرح  تواجد  فعالية  بفكرة  يؤمنون  ال 
الناس ، لذا فهم يفضلون ألعمالهم الظهور 
ويتركون  اإليطالية  املسرح  خشبة  على 

املغامرة لغيرهم ...
املسرحية  البنايات  جدران  داخل  واملسرح 
أنواع  وفوق خشباتها اإليطالية ليس هو كل 
املسرح بل هو فقط مجـّرد نوع واحد تتجاور 
معه األنواع األخرى املنفلتة للخارج والباحثة 

عن فضاءات مسرحية مغايرة ، والهادفة إلى 
جتمعاتهم  أماكن  يف  أكثر  بالناس  االلتصاق 
داخل  إليها  الناس  لذهاب  منتظرة  والغير 
هي  تذهب  أن  تفضل  إنها   ، املسرح  مبنى 
لعروض  املتفرج  أو  الفنان  وتفضيل   ، إليهم 
العلبة اإليطالية أو عروض األماكن املفتوحة 
الرافضة للعلبة اإليطالية ال يعني يف حقيقة 
األمر انتصار نوع مسرحي على اآلخر ، وإمنا 
يعني فيما يعنيه تفضيل لنمط فني و منط 
الرسمي  للشكل  تفضيل   ، اآلخر  عن  حياة 
للشكل  الرافضة  األشكال  لكل  تفضيل  أو 
اآلخر من  أحدهما على  وتفضيل   ، الرسمي 

قـِبل الفنان أو املتفرج ال يعني نفي اآلخر ...
اإليطالية  العلبة  داخل  املسرحي  والشكل 
يكون دائمًا ُمـحاطًا بسياج رسمية ، مثل ذلك 

الرسمية  ببذلته  دومًا  تراه  الذي  املسئول 
 ، معينة  بطريقة  بالسالم  يده  لك  ميد   ،
ويجلس جلسة معينة ، والكلمات تخرج من 
أنت  يجعلك  مما  ودقة  بحساب  شفتيه  بني 
اآلخر تواجهه بنفس هذه الطريقة الرسمية 
، هذا بالطبع ُيـخالف حاالت املسرح املنفلتة 
للخارج التي تشعرك بالقرب منها وكأنك يف 
جلسة خاصة بني مجموعة من األصدقاء وال 
حساب فيها ألي نوع من الرسميات املفتعلة 
مسرح  عليها  ُيـحافظ  التي  أيضًا  املسافات   ،
العلبة غير موجودة غالبًا يف مسرح األماكن 
داخل اجلمهور  العرض  فانصهار   ، املفتوحة 
إليها هذه  التي تسعى  السمة  ، والعكس هي 

النوعية من العروض ...
تتمة املقال ص9-8
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Time TomorrowTimeTonight

12:00The Clown
   Tunisia18:00

 ALNOKHADA (The Nose
 Bung)

 Oman

18:00
 A Mid Summer Night’s
 Dream

     Mexico
20:00 The Flower

   South Korea

20:00 Don Quixote’s Revolution
 Tunisia
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