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الكتابة املسرحية خلشبة املسرح اإليطالية 
وجتارب  والدراسات  الزمن  من  لها  توافر 
املؤلفني ما مكننا من التعرف عليها وبالتالي 
العربي  املسرحي  الذهن  داخل  رسوخها 
والعاملي ، أما الكتابة املسرحية التي تضع يف 
مفـتـوح  ملكـان  كتابة مسرحية  أنها  اعتبارها 
تفرزها  أن  املمكن  التي من  النصوص  كتلك 
مسارح الفضاءات املفتوحة : الشارع ، املقهى 
، األماكن األثرية ، احلدائق ، ... فهي مختلفة 
ــ  واملضمونية  الشكلية  البنائية  تركيبتها  يف 
إلى حٍد ما ــ عن نظيرتها الكتابة األرسطية 

، وهذا االختالف يرجع إلى :
إليه  يخرج  الذي  املفتوح  املكان  طبيعة   .1

العرض ..
ينتجه  الذي  املسرحي  اخلطاب  طبيعة   .2

العرض
بينهما  بالرغم مما  متداخلتان  والنقطتان   
نص  فكتابة   ، التفاصيل  يف  فروق  من 
ذلك  يختلف  الشارع  يف  لتقدميه  مسرحي 
عن كتابة نص مسرحي لتقدميه داخل مكان 
أثري ، واخلطاب املسرحي الناجت من هذا 
يطرحها  التي  الرؤية  على  يتوقف  ذاك  أو 
يـطـرح  النـص  ، فهل هذا  املسـرحي  النص 
والقضايا  واألفكار  الرؤى  من  مجموعة 
غير  املسرح  جماهير  تناسب  التي  العامة 
املسارح  من  النوعية  هذه  .ومن  التقليدية 

والكتابات املناسبة لها :
1ـ نص مسرحي لفضاء الشارع :

األحوال  معظم  يتطلب يف  بالضرورة  وهذا 
تهم  اجتماعية  قضية  على  النص  احتواء 
مثارة  كانت  سواء   ، املختلفة  الناس  فئات 
غير  أو   ، إعالمياً  العرض  تقدمي  وقت  يف 
مثارة ولكنها حـيـوية لـدرجـة جتـعـلها جذابة 
ومحط ألنظار اجلميع ، فمثل هذه القضية 
هو  ما  تاركاً  يقف  املتفرج  سيجعل  ما  هو 

 ، وقته  من  بعضاً  لك  لُيـعطي  إليه  ذاهب 
يذهب  التي  األماكن  كل  إلى  يتتبعك  ورمبا 

إليها العرض داخل فضاء الشارع ...
2. كتابة نص مسرحي ملكان أثري :

قليالً  يختلف  النصوص  من  النوع  وهذا 
الشارع من حيث وجود  عن نص مسرحية 
املكان  داخل  محـددة  مالمح  لها  جغرافيا 
النص  كتابة  عند  توظيفها  ميكن  األثري 
املسرحي ، وانتفاء وجود مثل هذه اجلغرافيا 
الشارع  فجغرافيا  ؛  الشارع  مسرحية  يف 
أعمدة   ، الرصيف   ، املتفرجني  أجساد 
متحرك  كله  وهذا   ...  ، البيوت   ، اإلنارة 
بالنسبة لتحرك املمثل يف حني أن جـغـرافـيا 
معبداً  املكان  ذلك  كان  األثري سواء  املكان 

قدمياً  أو بيتا أثريا ،...
3. كتابة نص مسرحي ملقهى :

هناك خاصيتان للمقهى يف منتهى األهمية 
هما أن كل ما يطلبه رّواد املقهى يجدونه وال 
تفرض عليهم أية أشياء ال يف شكل اجللوس 
وال فيما يريدونه ويفضلونه ، وأيضاً دفعهم 
للنقود كمقابل ملا حصلوا عليه من خدمات 
ومتعة داخل املقهى يكون بعد انتهاء جلستهم 
وليس يف بدايتها ، أما يف املسرح ، وخاصةً 
مسارح العلبة اإليطالية فإنهم يدفعون مسبقاً 
املسرح  إلى صالة  ، ويدخلون  التذكرة  ثمن 
جلوسهم  أماكن  إلى  العمال  أحد  يقودهم 
والتي رمبا ال تعجبهم وإمنا اضطروا إليها 
ثم تخفت   ، أو مادية  ألية أسباب تنظيمية 
أو  الثالث  املسرح  دقات  وتسمع  اإلضاءة 
من  أو  العرض  مخرج  صوت  األقل  على 
ينوب عنه وهو ُيـعلن بداية العرض بعد قليل 
ويرجو املتفرجني إغالق أجهزة املحمول ... 
ال  رمبا  والذي  املسرحي  العرض  يبدأ  ثم 
يعجب بأية حال من األحوال اجلمهور فهو 
لتقدميه لهم  مفروض عليهم ومـُعد مسبقاً 

، وليس من حق أحد املتفرجني الكالم أو 
االنتقال من كرسي آلخـر أو اخلـروج أليـة 
من  ليس  وكـذلك   ، العـرض  أثنـاء  أسبـاب 
حق أي أحد التدخني أو األكل أو الشراب أو 
... أو ... فللمسرح قواعد وآداب تنظيميه 

صارمة يجب أن حتترم ...
مجتمعية  لبيئة  مسرحي  نص  كتابة   .4  

خاصة :
املكتوب  املسرحي  النص  مستوى  على 
خاصة  بيئية  مشكالت  لُيـعالج  خصيصاً 
جند هناك بعض التجارب األخرى كنصوص 
والذي  مرسي  القادر  لعبد  الغربال   :
بورسعيد  يف  الصيادين  مشاكل  فيه  ُيـعالج 
والذي  سراج  لفوزي  دمياطية  وهموم   ،
 ، النجارين يف دمياط  فيه ملشاكل  يتعرض 
ُيـمسرح  والذي  عابدين  التواه جلالل  بحر 
لقرية  واألسطورية  الشعبية  فيه احلواديت 
مزار  بني  مدينة  غرب  املوجودة  البهنسا 

باملنيا ، ...
إخراج  أو  مسرحي  نص  لكتابة  والتصدي 
معينة  محلية  مجتمعية  بيئة  عن  عرض 
العاملي  املسرح  عرفه  مسرحي  اجتاه  هو 
وهو   « املجتمعات  مسرح   « باسم  وُيـعرف 
فيها  تتوفر  التي  املسرح  من  النوعية  هذه 

هذه السمات:
بيئة  داخل  املسرحية  العروض  تقدمي   .1

اجتماعية محلية معينة ...
... هذه  2. مسرحة حواديت، أساطير، هموم، 
إلعادة  اآلنية  أو  التراثية،  التاريخية،  البيئة 
تقدميها يف شكل فني هو العرض املسرحي ...
كمفردات  البيئة  مفردات  استخدام   .3
سينوغرافية  مفردات   / املسرحي  العرض 

وأخرى أدائية ...
4. االشتباك مع جماهير هذه البيئة املحلية 

بغرض إكساب الوعي ...

تعليقا علي ندوة مسرح الفضاءات 
املفتوحة :  هوامش حول الكتابة 

املسرحية لفضاءات مفتوحة

ELHOOSINY@HOTMAIL.COM
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 At the very beginning, theatre started outdoors,
 away from walls of buildings. With natural evolution,
 performances were put on stages until the stage itself
 became – in some performances – a burden over the
 performance itself. And now, with the global revolution
 of social media and open skies, youth are experimenting
 on how to engage with their surrounding in a lively
 way. They seek to create real theatre, living theater,
 theater made of flesh and blood. They need to continue
 experimenting on their own issues and challenges to
 change the world around them and to express their real
 situation in a new world.
On the other hand, the modern development of multi-

 functional halls equipped with modern technology that
 enable artists to use the same space for various functions
 requires massive budgets too far away from their reach.
 And the only answer to the dilemma of decreased
 numbers of theater halls and multi-functional stages is
 open spaces or dragging theatre outdoors once again.
 All over the world, theater artists produced
 unconventional performances with extraordinary
 aesthetic values in various outdoor spaces including
 train stations, gardens, ancient historic places, church

 yards and even streets and alleys. The noticeable nature
 of such performances is its extreme interest in social,
 political and economic current issues in addition to
 its low budgets. In addition, most directors, actors
 and actresses who involve in such performances are
 armatures and scripts of most of these performances are
 developed through improvisation.
 Unfortunately, the phenomenon of street theater and
 open spaces theater is not discussed and documented
 well in research works. Therefore, although it gains more
 and more publicity among youth artists, it still needs
 more attention to be investigated, established and even
 criticized to see its effectiveness in fulfilling youth needs
 of creation and innovation. It needs extensive attention
 and effort to put a theoretical framework that may one
 day becomes a theory explaining this extraordinary
 phenomenon.
 It is the only answer to very critical questions; questions
 that never be posed. Questions of angry, courageous
 and creative youth who need to scream in the face of a
 world that never listens. It is the only answer to untold
 questions

 Dr. Tarek Ammar

 Street Theatre and Open Spaces Theater
 Answers to untold Questions

إبراهيم احلسيني
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 An Egyptian writer and director. He was born  
 in Cairo in 1984 and graduated in the Faculty of
 Commerce – Ain Shams University. As an actor, he
 participated in several works like A Litter, The Visit
 of the Old Lady and The Riffraff (2002) – The Master
 and The Trial (2003) - ABU NADDARA, KOBRY
 ALNAMOUS, A Desire Under the Elm Tree and An
 Angle Falls in Babylon (2004) – Caligula and Inaudible
 Fish (2005) – The Karamazov Brothers (2010) – The
 Game, The Maestro and 1980 and Up (2012).
 He wrote more than thirty theater, TV and  
 Cinema scripts. His works for theatre include: Here
 They Play – The fortune Teller – Hannibal – Solved in

 Fifteen Minutes – The Life Wizard – Spartacus – We
 Shall Write Our Constitution – 1980 and Up – The
 Day They Killed Singing – And Where we go – The
 Stranger – On the Train’s Platform. He wrote two
 films: Estimation (2006) – a Silent Movie (2013). He
 also wrote “Who is the Criminal” and “ALMAHDY”
 for TV.
 As a director, he presented several works for  
 theatre including Here They Play, A Bird, Ali Janah
 Al-Tabrizy and His Follower Koffa, The Day They
 Killed Singing, The Room and The Last Day. He
 also directed his two movies Estimation and A Silent
 Movie.

MAHMOUD GAMAL
 Spot Light

متابعة داليا همام
 

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن 
الشبابى فى دورته الثانية- دورة كرم مطاوع – أقيمت 
)مسرح  بعنوان  ندوة  الفاعليات  من  الثانى  اليوم  فى 
د. محمد سمير اخلطيب  (أدارها  املفتوحة  الفضاءات 
،ود  إنزاران  إسماعيل  ،د  رشيد  د.كرمي  فيها  وحتدث 
البداية شدد د.كرمي رشيد فى سياق  فتاح ديورى،وفى 
املفتوحة،  الفضاءات  فكرة ضبط مصطلح  حديثه على 
نذكر  حينما  الندقق   العربى  الوطن  فى  أننا  مبعنى 
أن  ،فالبد  به  نعنى  وماذا  املفتوحة  الفضاءات  مصطلح 
نلتزم مبصطلح معني عن معنى الفضاءات املفتوحة  من 
وضوحا  أكثر  املعنى  يصبح  ،حتى  اخلليج  الى  املحيط 
، مع األخذ فى االعتبار أن املسرح لم  ومينع االلتباس 
خروجنا  ذلك  وعلى  املغلقة  القاعات  فى  اساسا  يولد 
باملسرح للشارع يعنى الرجوع ألصوله ،وأضاف د كرمي 
رشيد أن املسرح فى الوقت احلاضر أصبحت له دوافع 
أساساً  اصبحت  البصرية  فالثقافة  وجمالية  فلسفية 
جوهرياً وجزءاً من إهتمام اجلمهور باملسرح ،وكل هذا 
املسرحى  العرض  فى  األبرز  العامل  هو  املكان  جعل  
بني  تطابقات  عن  يبحث  السينوجرافى  كان  ،وقدميا 
النص املسرحى املكتوب وبني مايراه املتلقى عبر صورة 
العرض املرئية ،لكن فى الوقت احلاضر الميكن ان يلجأ 
املخرج حلالة التطابق السابق ذكرها بني النص والعرض 

املسرحى  العرض  فى  مشارك  اصبح  املتلقى  أن  ،ذلك 
الذى يستمع ويرى  السلبى  املتلقى  يعد ذلك  لم  انه  اى 
مايقدمه املخرج بل إن املتلقى اصبح يعيد إنتاج مايراه .                            
وهنا علق د.سمير اخلطيب على فكرة مشاركة املتلقى 
نظريات  الى  فكرة حتيلنا  ،أنها  املعنى  انتاج  إعادة  فى 

القراءة .                                                   
أما د.إسماعيل إنزاران  فقد أكد أن جمهور املسرح ليس 
الفنية  النشاطات  من  وغيرها  السينما  جمهور  بحجم 
كى  املختلفة  الوسائل  املبدع  يبتكر  ان  ذلك البد  ،وعلى 
يجذب اجلمهور،واشار ان كل منطقة من مناطق اجلزائر 

مسرح الفضاءات املفتوحة 
         نقاش الينتهى 
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 Schedule of Workshops

ان  بأى طريقة  به  املشتغلون  ،يحاول  فيها مسرح  يكون 
يكتسبوا جمهوراً جديداً مهتماً باملسرح .                   

فيما أكد د.فتاح ديورى  ان العرض املسرحى بالضرورة 
يفرض شكله ومكانه، وانه من الضرورى ان يكون لدى 
املخرج مشروع فكرى ،وضرب مثل بعرض اقيم فى املانيا 
تفاعل  اجلمهور مع بطلته بدرجة كبيرة جدا لدرجة انه 
طلب ان يعاقب فى سياق العرض بدال من تلك البطلة .                                       
ان  مؤكدا  مداخلته  فى  الدين  زين  د.هشام  علق  وقد 
عمله اإلخراجى بشكل اساسى فى سياق مسرح العلبة 
فريدة  جتربة  يعتبرها  بتجربة  قام  ،االانه  االيطالى 
ومختلفة ،وأكد أن دافعه فى تلك التجربة مجموعة من 
ما،  فترة  فى  لبنان  فى  كانت  التى  املجتمعية  االحداث 
وأنه قام بإخراج عرض يتكون من عشرة سيدات يناقش 
يذهب  ان  ،واراد  املرأة  العنف ضد  قضية  العرض  فى 

اجلمهور  جلعل  منه  محاولة  فى  الشارع  فى  للجمهور 
يرفض هذا العنف ، وهى قضية كانت مطروحة فى فترة 
ما فى املجتمع اللبنانى ،هذا الى جوار انه قام بتجربة 
أخرى ، حيث كمم فيها أفواه بطالته ،وايضا ذهب بهم 
إختيار  إن  فكرة  على  د.هشام  أكد  ،وهنا  الشارع  الى 
العرض  يطرحا  التى  الفكرة  تفرضه  املسرحى  املكان 
نفسه، فاملكان ليس هدفا فى ذاته وامنا ماسيقدم فى 
هذا املكان .                                                                       

د.كرمي فى فكرة  يتفق مع  انه  د.طارق عمار  أكد  فيما 
حينما  املترجم  أن  فكرة  على  ،وشدد  االصطالح  أزمة 
الى  املعانى  فقيرة  لغة  وهى  اإلجنليزية  اللغة  من  ينقل 
هنا  املترجم  ،فإن  العربية  اللغة  كما  املعانى  ثرية  لغة 
بحاجة  اننا  التأكيد  وبالضرورة البد من  يقع فى مأزق 
الى هذا املترجم املتخصص ،مع األخذ فى اإلعتبار انه 

مصطلحات  بضبط  خاص  لغوى  مجمع  لدينا  اليوجد 
ماارادوا،وأشار  باملسرح  املشتغلون  يقول  ولذلك  املسرح 
بها فى عام  قام  قد  كان  الى جتربة مسرحية  د طارق 
1997 مفادها أنه أقام مسرح فى الشارع فى مكان لم 
لهذا  أعطى  املسرح  االأن  شخص  اى  اليه  يذهب  يكن 
املكان حياة أخرى لدرجة أنه أصبح كما السوق ،وأضاف 
االعبر  حتقيقها  الميكن  التجارب  تلك  أن  د.طارق 

اإلستعانة بأبناء املكان ذاته .
فيما أكد أ.عصام ابو القاسم فى مداخلته انه يرى أن 

املسرح املفتوح او احلر ظهر 
لدى العرب فى صيغتني واحدة منهم هى التأسيس لهوية 
عربية –حلقة مقهى – والثانية ظهرت فى بعض الدول  
الفرق  الهامش حيث وجدت بعض  الفقيرة فى  العربية 
صعوبة فى تقدمي عروضها فى أماكن رسمية للجمهور 
،وأشار ابو القاسم الى ان املبدعني فى اخلرطوم استغلوا 
ساحات املدارس واحلارات إلقامة عروضهم املسرحية 
من  العروض  يضعف  هذا  أن  القاسم  ابو  يرى  ،ولكن 
الناحية اجلمالية ذلك أن املبدع قد يستغنى عن نسبة 
تقدمي  املسرحى فى سبيل  العرض  كبيرة من جماليات 
العرض فى الشارع.                                                                   

فى  القاطن  املبدع  يدفع  ماالذى  القاسم  أبو  ويتسائل 
ان  حني  فى  املفتوحة  للفضاءات  يلجأ  أن  إلى  املدينة 
الفضاء  أن  يرى  انه  ،وأضاف  امامه  متوفرة  املسارح 
املفتوح أليق بالريف الباملدينة ،ألن ساكنى الريف ليس 
ميكننا  والدراسة  التدقيق  ،ومع  املسرح  رفاهية  لديهم 
معرفة أن السلطة فى مجملها ترفض أن يقدم مسرح 
فى ساحات عامة خشية أن يتحول هذا اجلمع الى شئ 
اجلهات  ان  القاسم  ابو  ،وأكد  الدولة  توجهات  ما ضد 
كل  عرفت  تكون  ان  االبعد  تصريحا  التعطى  األمنية 
يدخل  وبذلك  عليه  ووافقت  املسرحى  العرض  تفاصيل 
أنذاك  تنتفى  ،وقد  الدولة  إشراف  سياق  فى  العرض 

حرية املبدع 
وهنا انتهت الندوة ولكن سيظل دائما اجلدل يثور حول 
ماهية مسرح الفضاءات املفتوحة .                                                                           

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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Pour encourager les jeunes auteurs et les écrivains 
qui aiment l›Egypte et essayer d›améliorer son avenir, 
SITFY tient le Concours d›écriture dramatique 
comme l›une de ses principales initiatives lors de sa 
deuxième édition. Le concours se déroule selon les 
conditions suivantes:
1. L›âge des concurrents ne devrait pas dépasser 40 
ans en avril 2017
2. Le script doit être original et écrit directement au 
théâtre (non basé sur d›autres œuvres)
3. Il est préférable d›utiliser l›arabe standard ou le 
dialecte égyptien élégant
4. Le script ne doit pas être publié ou produit avant 
la compétition pour un tiers - même les groupes 
amateurs
5. Le script ne doit pas être présenté à aucun autre 
prix ou concurrence - peu importe sa réputation est
6. Chaque concurrent a le droit de participer avec un 
seul script
7. Le script ne doit pas dépasser 20 pages (A4 avec 
une taille de police de 14)

8. Le concurrent envoie le script, un CV et deux photos 
récentes avec adresse complète, e-mail et numéro de 
téléphone
9. Les gagnants présentent (4) copies avec un CD et 
renonciation aux droits d›édition de SITFY
10. Les scripts ne sont pas retournés aux auteurs. 
Contém-se
11. Les gagnants sont invités à la cérémonie de remise 
des prix de SITFY pour réclamer leurs prix. Contém-
se
12. Les prix sont les suivants:
• Premier prix distingué avec armure d›or et certificat 
d›appréciation
• Deuxième prix distingué avec armure d›argent et 
certificat d›appréciation
• Troisième prix distingué avec armure en bronze et 
certificat d›appréciation
Jury 
• Professeur Dr. Hassan Atia (Président)
• Mohamed Mosaad (membre)
• Khaled Raslan (membre)

 Le concours
d›écriture dramatique

كرم  وأضافت  الوفاء،  عن  تعبر  املهرجان  هذا  يف  سمة 
اخذ  الذي  باإلخراج  نفسه  كان ممثل عظيم ظلم  مطاوع 
التركيز  كبير يف  عليه ضغط  يكون  املخرج  وقته، الن  كل 
علي جميع عناصر العرض املسرحي، مشيره إلي أنه كان 
لذلك  فنان،  أي  طبيعة  وهي  األشياء  على  متمرد  بطبعه 
كانت مواقفه السياسية معروفة علي يسار احلكم، وعانينا 
من ذلك كثيرا، ولكني لن أحتدث يف هذا األمر اآلن قالت 
اجلميع كان يرى كرم مطاوع كالطاووس  لكن احلقيقة التي 
أنه كان ميلك قلب طفل صغير،  الكثيرين عنه  ال يعرفها 
فكان  طبية،  نظارة  ارتداء  ويرفض  ضعيف  نظره  وكان 
ولكنه يف  يتجاهله  أنه   يعتقد  مكان  أحد يف  يراه  عندما 

احلقيقه لم يكن يراه .
الكبير  وإحساسه  املستقبلية  كرم  رؤية  أيَضاعن  حتدثت 
متميزة  فنانة  ستصبح  بأنها  املبكر  وتنبؤه  حنان  مبوهبة 
ما  بعد  خاصة  مبكَرا  موهبتها  صقل  وحاول  ومختلفة 
العربية  باللغة  مونولوج  تلقي  وهي  مصادفة  إليها  استمع 
الفصحى، وأنها كأم برغم اختالفها معه يف تقيمه املبكر 

محمد  الكبير  واملسرحي  الصحفي  الكاتب  الندوة  أدار 
الروبي رئيس حترير جريدة مسرحنا، الذي قال: قدمت 
ندوات كثيرة خاصه باملسرح و السينما ، ولكني لم اشعر 
مبثل هذا التوتر من قبل، وليس له أي مبرر سوى أننا يف 
الفنان  عن  والكثير  الكثير  وأضاف  مطاوع.  كرم  حضرة 
إعادة  يجب  الذين  اجليل  هذا  عظماء  وعن  مطاوع  كرم 
دراستهم والتعريف بهم وبأدوارهم التي يجهلها الكثير من 
األجيال اجلديدة، مؤكَدا على رفضه للجرائم التي ترتكب 
حتت مسمى إعداد ودراماتورج وغيرها من املسميات التي 
جتعل شخص يكتب على كتابة غيره، وهو ما لم يفعله هذا 
إال  هو  ما  املبدعني  بهؤالء  التعريف  أن  وأضاف  اجليل، 
إعادة حرث األرض، وهو املسمى الذي أطلقه على امللف 

الذي تناول أعمال كرم مطاوع.
سهير املرشدي بدأت كالمها باإلشادة باملهرجان قائلة هذا 
الشباب  املهرجان يقول أن مصر شابه وذلك ليس بكثرة 
فيها، ولكن النهم قادرين علي العمل، وما يقدموه يف هذا 
األجيال  بني  التواصل  و  والدة،  مصر  ان  يثبت  املهرجان 

لم تكن مجرد ندوة وال احتفالية بتكرمي فنان، لكنها كانت مظاهرة حب كما أطلقت عليها الفنانة 
سهير املرشدي. إنها ندوة تكرمي الفنان الكبير كرم مطاوع صاحب هذه الدورة، والتي حتدثت فيها 
عن كرم مطاوع الزوج واألب والفنان، كما حتدث أيَضا ابنته الفنانة حنان مطاوع واألستاذ الدكتور 
حسن عطية والدكتور عمرو دوارة والفنانة القديرة سميحة أيوب، ولوال ضيق الوقت لتحدث كل 

احلضور الذين كانوا يرغبون يف عمل مداخالت. 
متابعة: نور الهدى عبد املنعم

مظاهرة يف حب كرم مطاوع

سهري املرشدي: كرم 
مطاوع كان ممثل عظيم 

ظلم نفسه باإلخراج



ندوة
املسرح الشبابى

العدد 3 2017-4-3

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

Theater Youth
issue 33-4-2017

07 07

Actrice et académique 
(Egypte)
Actrice égyptienne 
et professeur à 
l›Académie des Arts. 
Elle a écrit plusieurs 
pièces de théâtre et 
séries TV. Elle a dirigé 
plusieurs théâtres 
joue comme «The 
Game of Love». Elle a 
écrit plusieurs séries 
télévisées et des films 
incluant «Une histoire 
dans chaque maison», 
«L›allié de Bergwan», 
«La mariée» et «Le 
visiteur». 

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

 Dr. Samira
Mohsen

 Dawood
Hussain

شخصيتهما وحتديهما وعنادهما، الذي كان االنتصار فيه 
دائَما للفن، فكانت األعمال التي خلدتهما.

حنان مطاوع أكدت على سعادتها بهذا التكرمي الذي تأخر 
يكرم،  لم  ملاذا  تتساءل  دائَما  كانت  فقد  عاَما،  عشرون 
و  املسرحية  احلركة  لتراجع  رمبا  أنه  السبب  وأرجعت 
تناسي املجتمع وعدم عرض أعمال له، ويف هذا السياق 
احلكيم،  ووفاء  الغرباوي  مازن  للفنانان  الشكر  وجهت 

وقالت كم أنا مشغولة يف تصوير مسلسالت رمضان، لكن 
والدي  تكرمي  حضور  من  مينعني  لم  انشغالي  كان  مهما 

الفنان الكبير كرم مطاوع.
واضافت: كرم مطاوع هو حبيبي و شقيقي وانا النسخه 
االخرى منه، رمبا لم اعش معه فترة طويله و لكني اخذت 
منه الكثير من الصفات، كنت أمتنى أن أعيش معه فترة 

أطول واستوعب حجمه الكبير فهو واحد من أهم صناع 

حنان  أيقنت حب  عندما  رأيه  من صحة  تأكدت  أنها  إال 
للفن، ويكفي أن يكون صالح جاهني هو من اختار اسمها 
باختيار  قام  من  هو  الشرقاوي  الرحمن  عبد  يكون  وأن 
القراءات وتنظيمها لها، وأن تكون ابنة كرم مطاوع وسهير 
املرشدي لكل ذلك كان البد أن تكون حنان مطاوع الفنانة، 

وأن حنان متتلك نفس قوة شخصية والدها وجبروته.
وقوة  بينهما  الدائم  الصراع  عن  أيَضا  حتدثت  كما 

مسيحة أيوب: هو املخرج الوحيد الذي استطاع استفزازي

حنان مطاوع: هو حبييب 
و شقيقي وانا النسخه 

االخرى منه
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ونكتشف  واالحالم  االجساد  وتتعري  االخري  تلو  واحدة 
ذلك الوحش االنساني املسمي بالريس ذلك الرجل الذي 
يزف للموت يف كل يوم أناس جدد دون ان يطرف له جفن 
فقط جتتاحه بعض الكوابيس وبعض الهالوس من جراء 

ما فعل بالناس وأقدارهم.
واجلديد يف ذلك التكوين املتوقع هو الديكور الذي إحتل 
التونسية  (بالعاصمة  )الريو  قاعة  يف  املسرح  منتصف 
والذي إعتمد علي طوق خشبي كبير يعتلي االرض بنحو 
للمؤدين  تتيح  مطاطية  شبكة  منتصفة  ويف  واحد  متر 
التعامل اجلمالي الطيب يف حلظات العواصف وتقلبات 
للتعبير  أو  واالختفاء  للظهور  يستخدمونها  أو  البحر 
يشد  جمالي  مبنطق  االخري  تلو  الواحدة  مآسيهم  عن 
االنتباة آلهمية الفكرة التي إعتمدها سينوغراف العرض 
املنظر  بذلك  املسرح  معظم  إحتالل  فؤغم  املسرحي 
الثابت إال ان التعامل افاد كثيرا فكرة النص الذي كان 
ميضي بشكل متوقع وانتهي عند ىمر منتظر ولكن وعبر 
تلك الرحلة القصيرة الطويلة لعب املنظر بقوة مع االفكار 

واالحالم والهواجس املطروحة علي املتلقي وكان شريكا 
قويا يف احلدث الدرامي وفورات إنفعاله .

يف  الوحشي  اجلانب  ويتبدي  العطش  يسود  الرحلة  يف 
مبنطق  بدأت  التي  املشاعر  تتحول  بحيث  الناس  بعض 
تآلف االرواح الي حالة من الكرة والتوحش واالنكفاء علي 
الذات حتي تفوز بأي مكاسب بعيدا عن اجلانب االنساني 
فتلك الرحالت تعري االنسان وتخلق منه كائن آخر غير 
الذي عرفناة من قبل كائن غريب متوحش وجبار وكارة 
لالنسانية من حوله معظم الناس يف املركب متيل للفوز 
احلصول  أجل  من  للتضحية  ومستعدون  مياة  بنقطة 
عليها ومن يترفع عليه إنتظار املصير املحتوم وحني تهب 
العواصف وجتتاح املركب أمواج عاتية يعلو الصراخ الذي 
يأخذ القلب وتتوحد مرة آخري املصائر واخلوف الشديد 
من فقدان احلياة. وتنتهي االحداث حني يقترب املركب 
من احد الشواطئ االوربية فقد إجتاح غفر السواحل تلك 
املركب الكئيبة بنيران كثيفة فهؤالء ليسوا اال جيف علي 
ثواني  بضع  يف  منهم  االنتهاء  ميكن  صغير  مركب  ظهر 

ببندقية الية سريعة الطلقات .
يسمح  الذي  باملنطق  االضاءة  مصادر  تتنوع  العرض  يف 
لالفكار والتيمات بالسباحة يف عالم البحر بكل درجات 
االحمر  وحتي  البداية  يف  الطاهر  االبيض  بني  وجودة 
وهي  املخرجة  وكانت  الدرامي  احلدث  نهاية  يف  القاني 
سرين جنون إبنة املسرحي الكبير عز الدين جنون ومعها 
مجدي بو مطر قد إستخدموا كشافات ميكن تثبيتها علي 
جوانب خشبة املسرح وامام املتلقي حتي يضمنوا أهمية 
االخيلة  تخرج  حتي  أسفلة  من  اخلشبي  الطوق  غضاءة 
واالداءات وكأنها وهمية يف حلظات ما حني ينعكس ظل 
املغلف  االداء  طرق  بتنويع  العمل  فريق  واهتم   . املؤدي 
محطة  هناك  كانت  أنه  إال  املشاهد  معظم  يف  بالقسوة 
آدائية الميكن حسابها علي مجموعة املؤدين وهي املمثلة 
إليها  أوكل  والتي  حمصي(  0ندي  املخضرمة  السورية 
االهل  فقدان  فريسة  وقعت  التي  السورية  دور  متثيل 
الساحة  علي  يحدث  ما  تستوعب  لم  والتي  واالحباب 
الشرسة تلمسك ندي حمصي بآدائها املفعم باالنسانية 
بتالبيب  االمساك  علي  وقدرتها  احلزين  وبصوتها 
الشخصية الدرامية التي تلعبها وهو آمر لم يقلل مطلقا 
من اهمية التناول الذي قدمة فريق العمل بدري الرحالي 
وعبد املنعم شوبان ورمي احلمروني واسامة كشكار ومرمي 
شخصيتة  منهم  كل  لعب  فقلد  اونصونوصي  وغي  دارا 

بوعي فارق وقدرة هائلة علي التحول يف املصير 
بقي أن أقول لكم أن فكرة النص كانت للمرحوم عز الدين 

قنون صاحب مسرح احلمرا 

نقال عن »مسرحنا«
قدم العرض فى 
مهرجان قرطاج

أحمد خميس

سالم املسرحية »عالم كداب كداب« بطولة عبد الرحمن 
أبو زهرة وجليلة محمود، عرض »727« بطولة محمود عبد 

العزيز وجليلة محمود.
كرم  تكنيك  يف  مميزة  عالمات  توجد  دوارة  د.  واستطرد 
من  الرغم  فعلى  »إيزيس«  املثال عرض  سبيل  على  مطاوع 
مع  استطاع  أنه  إال  وكواليسها  املسرح  خشبة  حجم  صغر 
مهندسة الديكور الرائعة سكينة محمد علي توظيف الفراغ 
املسرحي خلدمة عدد كبير جَدا جَدا من الراقصني واملجاميع 
وجنوم العرض باستخدام ديكورات متحركة وشاسيهات من 
حديد تطبق وتفرد، باإلضافة لقدرته على توظيف اإلضاءة، 
بدأ  كما  فكرية  لداللة  تام  بإظالم  املشاهد  يبدأ  فأحياَنا 
السلطان قدم فيه  إيزيس، جاسوس يف قصر  املحاكمة يف 

حركة رأسية ألول مرة باستخدام مرجيحة.
لكل نص قبل  إبداعية  زاوية  يتميز مبقدرته على حتديد 
وإيقاع  العام  اإليقاع  بتحديد  عملَيا  إخراجه  يف  يبدأ  أن 
الشاعر  مع  واالتفاق  األغاني  أماكن  حتديد  مشهد،  كل 
حول املعاني والصياغة، ومع مؤلف النص على حذف أو 
إعادة صياغة بعض املشاهد وضبط اإلضاءة مع الديكور 

واالكسسوارات. 
على  أيوب  سميحة  القديرة  الفنانة  أكدت  مداخلتها  ويف 
كمخرج  مطاوع  كرم  متيز  من  عمرو  الدكتور  طرحه  ما 
رغم  استفزازها  استطاع  الذي  الوحيد  املخرج  هو  وأنه 
تألق يف  وقد  من خمسة جنسيات،  مع مخرجني  تعاملها 
إخراج مسرحية أجاممنون، وذكرت أنها قبلت التحدي معه 
بالقيام بدور امللكة، حينما قرر كرم أن تقوم سناء جميل 
املرشحة للقيام بهذا الدور، لبطولة عرض شهرزاد وتقوم 
هي ببطولة أجاممنون، وقد أخرجهم يف نفس الوقت ومت 

عرضهما معا كل عرض يف مسرح.  
وكانت مفاجأة الندوة التي حتولت إلى احتفالية هي متثال 
الفنان كرم مطاوع الذي نحتتها الفنانة نسمة دياب والذي 
سيوضع يف مقر جمعية نادي املسرح راعية املهرجان والتي 
الوفد  أهدى  كما  أيوب،  سميحة  الكبيرة  الفنانة  ترأسها 
العراقي درَعا ألسرة كرم مطاوع املتمثلة يف زوجته وابنته، 

كما تقدمت أسرة املهرجان بإهدائهما درع املهرجان.

املسرح يف مصر والوطن العربي، فحني توفى كنت الزلت 
يف مرحلة املراهقة، وقد تعرفت عليه كفنان ودرسته بعد 
إلى  أشبهه  فأنا  خاصة  عالقتنا  كانت  كأب  لكن  وفاته، 
حد كبير يف صمته، وحني كنت يف املرحلة الثانوية اقترح 
على أن اختار القسم األدبي وأصررت على القسم العلمي 
فكرة  ارفض  وكنت  متاَما،  الفن  عن  االبتعاد  يف  لرغبتي 
التوريث يف كل أشكالها، وأكد لي أن مكاني هو الفن، وكان 
الرهان بيننا على ذلك، والتحقت بكلية جتارة اجنليزي، ولم 

استطع االستمرار، وتغلبت جينات الفن وكسب الرهان. 
وانتقلت الكلمة إلى الدكتور حسن عطية الذي حتدث عن 
والتجديد  املشاهد  مع  العالقة  خلق  يف  مطاوع  كرم  دور 
اختياره  وكيفية  املسرح،  خشبة  شكل  وتغيير  واالبتكار 
عن  احلديث  أحب  ال  أنني  بالرغم  وقال  للنصوص. 
الراحلني لكنه عظيم يف اإلخراج املسرحي، وهو مدرسة 
الكبار،  املخرجني  كل  ودراسة  لدراسته  الدارسني  وأدعو 
كان مؤسسة ثقافية فنية، كان يختار النص الذي يتفق مع 
رؤيته للفن وللحياة، وكان مسرحه قائَما على فن املخاطبة 
ال  املسرح  إن  الشهيرة  جملته  له  وكانت  اجلماهير،  مع 
النخبة  فمسرح  باجلماهير،  إال  فعاليته  يحقق  وال  يوجد 
ليس مبسرح، فهو دائَما يبحث عن إثارة الناس، وهو أول 
من غير خشبة املسرح يف أكثر من عرض مسرحي وكان 

عبقرَيا يف اآلداء التمثيلي.
أما دكتور عمرو دوارة فقال: شعرت باليتم مرتني يف عام 
واحد 1996 األولى يف شهر مارس بوفاة والدي واستاذي 
األول الناقد فؤاد دوارة، واملرة الثانية يف ديسمبر من العام 
وكنت  مطاوع.  كرم  بالتبني  ووالدي  أستاذي  بوفاة  نفسه 
أكتب  أن  وأنني البد  دين ألساتذتي  رقبتي  بأن يف  أشعر 
عنهما، فأجنزت كتابان عن والدي فؤاد دوارة، وكنت قد 
بالنقد  مطاوع  كرم  أعمال  تتناول  مقاالت  خمسة  كتبت 
التطبيقي، ثم دراسة عن مجمل أعماله يف جريدة مسرحنا، 
كلفتني  الذي  الكتاب  بإصدار  اجلهود  هذه  كللت  وأخيَرا 
ستة  منذ  به  العمل  بدأت  وقد  بإصداره  املهرجان  إدارة 
أشهر بعنوان »كرم مطاوع مؤلف العرض املسرحي« تعلمت 
املسرح  غير خشبة  فقد  يديه،  على  وتتلمذت  الكثير  منه 
وهي  عام 1964،  الفرافير  األقل:  على  ثالثة عروض  يف 
أول مسرحية قدمها بعد عودته من البعثة، ثم أجاممنون 
محسنة  الفنانة  خالله  من  قدم  الذي  اجليب  مبسرح 
على  قدرَا  كان  جيفارا،  ليلة مصرع  ثم  مرة،  ألول  توفيق 
حل أي مشاكل فنيية وأن يتحدى ذاته يف عروضه باختيار 
رؤية  خالل  من  يقدمها  أن  ويستطيع  النصوص،  أصعب 
جمالية مبدعة مثلما حدث يف مسرحة قصيدتني ياسني 
الرحمن  لعبد  جونسون  إلى  رسالة  سرور،  لنجيب  وبهية 
الشرقاوي، باإلضافة إلى اإلبداع الفني مبسرحية أنشودة 
إلى  القبور  شواهد  حول  حيث  محمود،  ملصطفى  الدم 
شواهد متحركة واستخدم معها اإلضاءة لعمل تشكيالت 

فنية مختلفة. 
كان مدرسة تعلمت منهابدَءا من عملي األول معه كمخرج 
منفذ إيزيس عام 1984 وحتى آخر عروضه ديوان الفقر 

عام 1996.
أخرج أربعة مسرحياتقطاع خاص، األولى كانت عام 1970 
حتية  بطولة  الناصر  عبد  جمال  وفاة  بعد  ولدي  ياسني 
كايوكا، أحمد عبد احلليم، غناء عفاف راضي. ثم نصني 
مهمني واحد لفرقة الفنانني املتحدين »وكالة نحن معك« 
لفرقة غلي  العام عرض  نعمان عاشور، ويف نفس  تاليف 

د. دوارة: تعلمت منه 
الكثري وتتلمذت على 

يديه

د. حسن عطية: كان مسرحه قائَما على فن 
املخاطبة مع اجلماهري
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وقد  اجلديد  باملوضوع  املسرحي  العرض  ياتي  ال  قد 
لكن  املختلفة  امليديا  أنواع  يف  قدم  طاملا  موضوع  يعالج 
هناك قانون يف الدراما يقول )ليس املهم ماتقول ولكن 
املهم كيف تقول( وهو قانون ينتصر لكيفيات إدارة اللعبة 
املسرحية مبنطق يشد املتلقي ويجذبة بقوة نحو أهمية 
التيمة املقدمة علي خشبة املسرح وهذا بالضبط يف ظني 
ماحدث مع عرض إفتتاح مهرجان قرطاج املسرحي يف 

دورته 18 
إشتقاقاتها  أحد  يف  )شقف(  كلمة  تشير  البداية  يف 
ولكن  الصيادين  عادة  يستخدمة  الذي  الصغير  للمركب 
يهاجرون  البشر  من  ملجموعة  هنا  جاء  االستخدام 
يف  احلياة  ضغط  من  للهروب  شرعية  غير  بطريقة 
بالدهم وقسوتها منهم بعض العرب واالفارقة ويف املركب 
تتالحم االحالم واالوهام والهواجس لتبني فكرة أساسية 
مفادها أن املعاناة االنسانية واحدة وان تعددت أشكالها 

ومواجعها 
علي  شروطة  املركب  ريس  ميلي  االولي  اللحظات  يف 
ركاب الفجأة 1 – عدم إستعمال الهاتف املحمول باي 
شكل من االشكال 2 – لو بدأت الرحلة فال تراجع عنها 
االمر  وهو   , االقدار  شائت  كيفما  مسيرتها  وستكمل 
ولم  البداية  يف  وسهولة  باستهانة  الركاب  أخذة  الذي 
جوانبها  أحد  يف  تشير  والتي  الضمنية  معانية  يدركوا 
الرحلة  ستكمل  الركاب  أحد  تويف  فلو  املوت  لفكرة 

مسيرتها حتي مع الرائحة النتنة للجسد امليت , وحني 
احلكايات  تتبدي  البحر  لعرض  املوت  مركب  يدخل 
واالالم والهواجس كل يحكي ويكتر ذكرياتة وإضطرارة 
ملركب املوت آمال يف حياة مختلفة احدهم مخنث حتاول 
اسرتة التي لم تستوعب االمر تزويجة يف أقرب فرصة 
الحد  هربوا  لو  يودون  إفريقيني  وزوجة  زوج   , ممكنة 
املفتقدة يف بالدهم  باحلرية  ينعموا  أوروبا حتي  بلدان 
عن  بعيدا  االنسانية  فية  حتترم  لبلد  اللجوء  يودون 

مزقت  فتاة   , والدين  والعرق  للون  القاسمة  املعطيات 
جواز سفرها وحرقت أصابعها حتي تهرب من هويتها 
 , هوية  بال  إعتبروها  لو  وودت  ترفضها  التي  القدمية 
زوج وزوجة ورضيع يصارع املوت يف سبيل البحث عن 
حياة كرمية سورية تخطف قلبك من صدق مشاعرها 
وهي تروي حكايات املوت الهيستيرية التي يتعرض لها 

الناس هناك 
حني تبدأ الرحلة وتتعرض ملآسي البحر تتكشف املعاناة 

شقف
رحلة املوت تبدأ من مركب صغري

أن قالت له » مبثل زى يوسف وهبى وليلى مراد« فضجت 
جلنة االختبار بالضحك إذ أن يوسف وهبى كان أحد أعضاء 
اللجنة ودارت مناقشات بني األعضاء وطلبوا منها أن تؤدى 
روعها  من  هدأوا  وحني  وبكت  وخافت  فتلعثمت  تعرفه  ما 
قدمت لهم بعد أن متاسكت مقطوعة من الشعر الفرنسي 
كطالبة  أيوب  سميحة  الطالبة  ضم  وقتها  اللجنة  وقررت 
للمفارقة  كان  ثم  ومن  القانونية  السن  تكمل  حتى  مستمعة 
الكوميدية دور هام فى موافقة اللجنة على ضمها إلى جانب 
الفتاة الغضة واملحبة  احلس اجلمالي بإمكانية تطوير تلك 

لألداء التمثيلي 
فى املعهد مع املعلم األول زكى طليمات وطريقته وفى 

تدريب املمثل :
ال شك أن زكى طليمات والذي جاء بعد جيل الرواد األوائل 
املمثلني  يؤهل  كيف  متاما  ويعرف  مختلف  منهج  له  كان 
الذاكرة االنفعالية, وفى ذلك يقول تلميذة  ألداء مبنى على 
النجيب سعد أردش » متيز زكى طليمات باألداء القوى الذي 
يفرض حضوره على املتلقي وبإبراز القيمة التعبيرية للحرف 
املمثل  أدوات  توظيف  كيفية  األجيال  علم  قد  وأنه  العربي 
واجتماعيا  نفسيا  وتقوميا  وانفعاال  وإيحاء  وحركة  صوتا 
من  حتقيقه  ميكن  وكيف   , الفنى  الصدق  أيضا  وعلمهم 
وسلوكيات  املمثل  سلوكيات  بني  الوطيدة  العالقة  خالل 
الشخصية الفنية ,بحيث يضع يده على مقومات الشخصية 
فى  لنا  يقدم  وبحيث   , الدرامية  وصراعاتها  يؤديها  التى 
وعالقة  املمثل  إبداع  فى  والشعر  اجلمال  عناصر  النهاية 
التي  الطريقة  وتلك  االجتماعية«  وباحلركة  باجلمهور  ذلك 
شرحها األستاذ سعد أردش تبني أن الصدق الفنى واالبتعاد 
عن املبالغة اللفظية واكتساب اخلبرة العلمية هى قوام عمل 
للجيل  متثل  كانت  التعاليم  وهذه  طالبه  مع  طليمات  زكى 
اجلديد لب قضايا الفن املسرحى وكيفية تقدميه للجمهور 
وتبتعد  السابقة  األجيال  مع  تتقاطع  أدائية  طريقة  وهى 
القدمية  األجيال  كانت  فإن  فيها  اخللل  مناطق  وتكشف 
األلفاظ  فائق مبخارج  اهتمام  اهتمت  على ذلك اجليل قد 
وتضخيم الصوت واالتكاء على مناهج أدائية تفصل املمثل 
فإن  اخلارج  من  تقدميها  مبعنى  الدرامية  الشخصية  عن 
املعلم األول زكى طليمات قد قرر بناء مناهج مختلفة تقرب 
النفسى  لالمتالء  وتعطى  الدرامية  الشخصية  من  املمثل 
بالشخصية الدرامية أهميتها فى بناء احلدث ورغم اجلهود 
النهوض  فى  طليمات  زكى  كاهل  على  وقعت  التى  اجلبارة 
بفن املسرح إال أنه حورب بشراسة وأغلق املعهد الذى بناه 
بجهود مضنية لسيطرة األفكار الرجعية على املجتمع لفترة 

للهزمية وأصر على  ينحن  لم  كمقاتل شرس  أنه  إال  طويلة 
يقرب 13 عام  إغالقه مبا  بعد  املسرح  افتتاح معهد  إعادة 
التقاليد وال  بعد دخوله فى حرب شرسة تسأل عن قشور 
تهتم اهتمام حقيقى مبعنى الفن ودوره يف النهوض باملجتمع 

املسرحية األولى )البخيل(:
معها  كن  الالتى  الفتيات  إن  أيوب  سميحة  األستاذة  تقول 
بعد  األخرى  بعد  الواحدة  تسربن  قد  الدراسة  بداية  فى 
اكتشافهن أن الدراسة فى املعهد إمنا هى دراسة جادة وتكمل 
) ونحن فى منتصف السنة , جاء األستاذ زكى طليمات وضم 
الفصول مع بعضها وهو كثيرا ما يفعل خصوصاً فى حصص 

التمثيل وقال لنا :
ملوليير  البخيل  األوبرا مسرحية  دار  على  نعرض  • سوف 
من خالل  التمثيل  تكون حصص  ونصف وسوف  بعد شهر 

مسرحية البخيل .
ووزع األدوار وكانت كاآلتي سعيد أبو بكر ,شكرى سرحان 
وعمر احلريرى , فريد شوقى , عدلى كاسب ,على الزرقانى 
, نعيمة وصفى ,فاتن حمامة وسميحة أيوب وكان هذا هو 
يوم  البروفات وجاء  وبدأنا  املسرحية  أو ممثلني  الكاست 
االفتتاح واخلوف والتوتر والهلع من الفشل وجاءت النتيجة 
عكسية لكل املخاوف جنح العرض املسرحى الذى قدمه 
األستاذ زكى طليمات بطلبة املعهد العالى للفنون املسرحية 
العرض  على  إشادة  بها  مقاالت  تكتب  الصحف  وبدأت 
احلركة  يثرى  مسرحى  مبستقبل  الواعدين  والفنانني 
املسرحية املحدودة وكان من نصيبى أن كتبت مقالة فيها 
إشادة مبا لم أكن أتوقعها وقال كاتبها وهو أستاذنا جميعا 
ومعروف عنه أنه ال يجامل وهو األستاذ زكى مبارك هذه 
قليلة  وقتها  وكنت  طاغ  مسرحى  حضور  عندها  الشابة 
فى  فقلت  كلمة حضور  معنى  ما  ادر  ولم  والثقافة  العلم 
سخرية : »حضور إيه ؟ ما انأ حاضرة ومثلت »فضحك 
تلميذة  عنده  أصبحت  الذي  طليمات  زكى  أستاذي  منى 
مفضلة : » يا سميحة حضور مسرحى حاجة , وحضورك 
الفعلى شئ أخر وربت على كتفى فى حنان » , وقال : » هل 
تعلمني يا سميحة أنني كتبت مذكرة لوزير املعارف لعمل 
استثناء لك من شرط السن وليس بالضروري أن تنتظرى 
 , جنيهات  الستة  لتأخذى  عاما  عشر  الستة  تبلغى  حتى 
لك  هديتى  وهذه  الوزير  من  املوافقة  على  حصلت  وقد 
 )2( ثرية  أنى  أحسست  وطبعا   « املسرحية  مبناسبة 

أحمد خميس

باع  لهم  بأسماء مخرجني  أيوب  اسم سميحة  ارتبط  وقد   
طويل فى ممارسة العمل املسرحى ميتاز كل منهم بطريقته 
وفهمه  اإلخراجية  رؤيته  وفق  املمثل  هيكلة  فى  اخلاصة 
لطبيعة  وإدراكه  مشاهديه  نفوس  فى  وأثره  األداء  لطبيعة 
املرحلة وطرق التعبير اجلمالى التى تصلح لها أو تناسبها , 
ويكفى فى هذا اإلطار أن نشير أنها قدمت أدواراً متنوعة 
من إخراج كل من زكى طليمات ويوسف وهبى وفتوح نشاطى 
الزرقانى وجالل  الرحيم  وحمدى غيث ونبيل األلفي وعبد 
أردش  وسعد  يس  وكمال  احلليم  عبد  واحمد  الشرقاوى 
وهانى  عودة  الغفار  وعبد  مطاوع  وكرم  العصفورى  وسمير 
اخلولى  وفهمى  الدمرداش  وفاروق  هاشم  وعادل  مطاوع 
وشاكر عبد اللطيف ونبيل منيب ومحسن حلمى ومصطفى 
ثورة  قبل  وكادت  عمر  ومحمد  احلميد  عبد  وتوفيق  سعد 
يناير مباشرة أن تقدم عرض من إخراج خالد جالل باسم 
العرض حكاية طويلة سوف  )كان فيه واحدة ست( ولذلك 

أعود إليها الحقا 
الروسى  هم  عامليني  مخرجني  أربعة  مع  عملت  أنها  كما 
تشيكوف  أنطون  مسرحية  معه  وقدمت  بالتون(  )رسلى 
اخلال فانيا , واألملاني )كورت فيت( وقدمت معه مسرحية 
والفرنسى    , القوقازية  الطباشير  دائرة  بريخت  برتولد 
)جان بييرالروى( وقدمت معه مسرحية جان راسني فيدرا 
وليم  مسرحية  معه  وقدمت  جوس(  )برنارد  واالجنليزي   ,

شكسبير انطونيو وكليوباترا.
وكانت البداية مع املعلم الكبير زكى طليمات الذى وافق على 
كونها   , املسرحية كطالبة مستمعة  الفنون  ملعهد  انضمامها 
ودعمها  فنيا  تبناها  والذي  بعد  القانونية  السن  تكمل  لم 
لالشتراك فى املسرحيات التى كان يقدمها وأعطاها الثقة 

الالزمة كى تقف بثقة بني زمالئها 
مبثل زى يوسف وهبي وليلى مراد :

إحدى  فى  سمعت  قد  عام   14 ابنة  أيوب  سميحة  كانت 
الليالي فى اإلذاعة أن معهد الفنون املسرحية يطلب آنسات 
لالنضمام إلى املعهد وسوف متنح الفتاة التي تنجح مكافأة 
املذاكرة  عن  )توقفت  مذكراتها  فى  وتقول  جنيهات  ستة 
أن  الفتاة  وماذا تستطيع  الستة جنيهات  أفكر فى  وجلست 
تفعل بها ( وحني ذهبت مع إحدى صديقاتها فى اليوم التالي 
الطاغي  لفضولها  إال  تذهب  لم  أهلها  علم  دون  لالختبار 
ورغبتها الشديدة فى دخول هذا العالم الساحر وحني سألها 
املمثل واملخرج الشهير جورج أبيض: » إنت بتعملى إيه هنا 
يا شاطرة؟« وحني أجابته بأنها جاءت مع زميلتها التي جاءت 
لالختبار , سألها: » إنت بتعرفى متثلي؟ » فما كان منها إال 

مسيحة 
أيوب

وتنوع 
فنون األداء

2
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أنني  الثالث، واعتقدوا  املخرج طالب عندي يف الصف 
تلميذي، فقدمت  أمثل يف عمل من إخراج  أن  أقبل  لم 
أن  يستطيع  املمثل  أن  أثبت  وكذلك  املونودراما  جتربة 
يعمل أمام أصغر مخرج سَنا طاملا مقتنع به ومبوهبته، 

وكانت جتربة ناحجة جَدا.

 كيف كنت تتلقني تعليمات املخرج؟ أم كان هو 
يتحرج من توجيه تعليمات ألستاذته؟

مبنتهى االقتناع، طاملا قبلت أن أعمل مع مخرج فالبد 
أن أنفذ ما يريده، ولو أي مسلسل أو فيلم البد أن ينفذ 

املمثل تعليمات املخرج.

 لكن هذا ال يقبله ممثلون كبار مثل عادل فهو 
الذي يقود العمل حسب معلوماتي؟

يعطي  وجوده  إمام  وعادل  صحيح،  غير  الكالم  هذا 
مسلساَل  قدم  وقد  جديَدا،  كان  لو  حتى  للمخرج  ثقة 
أجنح  من  وكان  إدريس،  علي  السينمائي  املخرج  مع 
معه يف  الذي عمل  رامي  ابنه  مع  ويعمل   ، املسلسالت 
بدايته ولم يكن وقتها قد اكتسب اخلبرة الكافية، وعمل 
مع مخرجني كثر جدد، هو فقط يتصدر يف كتابة النص 
يتدخل يف  وال  فيه،  رأيه  ويقول  البداية  من  أعجبه  إذا 
فريق العمل وال يف عمل املخرج، فاملوضوع ليس جديد 
له  شاهد  وقد  به  مؤمَنا  يكون  أن  الفيصل  قدمي،  وال 
جتربة، وهذا حقه ألن هذا تاريخه. كذلك نور الشريف 

عمل مع محمد النجار يف بداياته. 

 هل التدريس عطلك عن أعمالك الفنية؟
ال. أنا مقلة يف أعمالي الفنية ألنني أنتقي، وذلك ألني 
وأقول  شيء  أفعل  أن  ميكن  فال  جيل،  عن  مسئولة 
شيء  يقدم  خدمي،  يكون  أن  والبد  تفعله،  ال  للطالب 
يكون  وأن  الشاشة،  على  للظهور  مجرد  مش  للمجتمع 
هو  جيَدا  يعي  ملخرج  نفسي  وأسلم  جيد،  السيناريو 
ومنتهى  الإللتزام  منتهى  أكون  أن  فالبد  من،  مع  يعمل 
احلرص، فاملخرج محمد سامي حني كان يتأخر ممثل 
عن التصوير يضرب املثل بي، ويقول دكتورة سميرة تأتي 
قبل موعدها وتنتظر، فاملسألة ليست ابتعاد ولكن طبيعة 
ما يقدم خاصة أن لي تالميذ، وأوالد شابان، فالبد أن 
بينهما  فرق  وال  واألستاذ،  األم  هنا  يحتذى،  مثل  أقدم 

فكالهما مرب.

 هل صحيح تعمدتي إبعاد أوالدك عن الفن؟ 
وملاذا؟

األدوار  كل  ميارس  أكادميي  أول  حضرتك   
النظرية  بني  احلاجز  كسر  باب  من  هل  الفنية، 

والتطبيق؟
العملية  املمارسة  عن  مبعزل  يعمل  أكادميي  يوجد  ال 
وذلك  النقد،  أو  اإلخراج  أو  التمثيل  ميارس  فاألستاذ 
الطلبة  كان  مشهورَا  كان  فكلما  كأستاذ  وضعه  يقوي 
من  واالستفادة  محاضراته  حضور  على  حرَصا  أكثر 
خبرته واالقتاء به، أما أنا فقد مارست كل هذه األدوار 
ألترك بصمة فمن ال يتذكرني ممثلة سيتذكرني مخرجة 

وهكذا....

 ما هي أهم أدوارك املسرحية؟
مشتركة  بطولة  املعهد  يف  طالبة  وأنا  بدري  بدأت  أنا 
مع األساتذة سميحة أيوب  كمال ياسني توفيق الدقن 
رشاد  تأليف  الظل  خيال  عرض  يف  العاليلي  عزت 
وقتها  أستاذ  كان  ياسني،  كمال  األستاذ  إخراج  رشدي 
ووقفني  اخذني  باملعهد  الثاني  الصف  وكنت طالبة يف 
مع هؤالء العباقرة واستفدت طبَعا من خبرتهم ، وكانوا 
لي  قالت  ووقتها  جَدا،  الشديد  باالهتمام  يوالونني 
سميحة أيوب ستكونني خليفتي وقالتها أيَضا يف اإلذاعة 

ويف التليفزيون.

أن  رغم  املسرح  عن  ابتعادك  أسباب  هي  ما   
بدايتك كانت قوية وأثبتي وجودك؟

لم يعد يوجد مسرح جاد اآلن، وآخر مرة وقفت فيها على 
خشبة املسرح كانت منذ حوالي خمس أو ست سنوات، 
قدمت مونودراما بعنوان »احلجرة« على مسرح السالم 
سأكون  حيث  جَدا  أعجبتني  التجربة  ألن  »احلديث« 
طالبة  وأنا  جميل  سناء  الفنانة   شاهدت  وقد  وحدي، 
يف هذا العرض، ومتنيت أن أخوض هذه  التجربة، وكان 
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الفناين  أشهر  للمجتمع  قدمت  جامعية  أستاذة 
املرتبطة  األدورا  إلتزاَما، مارست تقريَبا كل  وأكثرهم 
والتأليف  بالتمثيل  قامت  حيث  الفنية  بالعملية 
اآلن  املهرجان  يف  تشارك  وهي  واإلنتاج،  واإلخراج 
واألكادميية  الفنانة  مع  التحكيم.  جلنة  يف  كعضو 

الدكتورة سميرة محسن كان هذا احلوار....

حوار: نور الهدى عبد املنعم

د. مسرية حمسن

املهرجانات
 الشبابية ظاهرة إجيابية 

 .  

الثورات تطمث الفنون

 أبعدت أوالدي عن الفن 
لإلستقرار العائلي

حراك مسرحى وتنوع فى مضمون املهرجان وبالتالي حتقيق 
مردود ثقايف أكبر و أكثر ، فالندوات والورش فرصة كبيرة 
لزيادة الثقل الثقايف املسرحي وفرصة للتعرف على الرؤى 
واألفكار واملدارس واملذاهب املسرحية اجلديدة ، كما أنها 

فرصة كبيرة للتثقيف ، وما أحوجنا إليه . 

هناك أيضا هذا العام دورة فى التأليف املسرحى 
لشباب املبدعني من كتاب املسرحى ، فما رأيك فى هذا 

التوجه ؟ 
انا لم يعرفنى أحد ككاتب مسرحى اال من خالل مسابقات 
النصوص املسرحية ، وعليه فمصر لديها مبدعون كثيرون 
فى  بقوة  يرغب  الذى  املبدع  الشباب  من  اآلالف  وهناك   ،
السبيل  كيف  معرفة  دون  لكن  اإلبداعية  طاقاته  إظهار 
إلى ذلك ، فهم بحاجة إلى من ميد لهم طوق النجاة ، لذا 
ملا   ، جدا  جدا  جدا  هامة  املسابقات  تلك  مثل  اقامة  فان 

لها من قدرة على اكتشاف مواهب جديدة شابة فى عالم 
الكتابة املسرحية ، لذا فاننا أرى أن هذه املسابقة من أهم 

الفعاليات التى تقام فى دورة املهرجان هذا العام .

بشكل  للمسرح  مهرجانات  تقام  أن  فى  مارأيك 
عام ؟

ألننى اُدير نوادى املسرح ألكثر من 12 عام ،لدى نظر إيجابية 
النظرة تتجسد فى كون املهرجانات  ، تلك  عن املهرجانات 
تعطى دفعة إيجابية للمسرح املصرى ،وأمتنى ان يكون لدينا 
الدولى   الشيخ  شرم  مهرجان  مثل  كثيرة  نوعية  مهرجانات 
ماتقدم   ابسط  فى  املهرجانات  ،،فهذه  الشبابى  للمسرح 
تساهم فى انتشار السياحة ،ولو أقمنا مهرجان فى اجلنوب 
على سبيل املثال يضم عادات وتقاليد أهل اجلنوب ويعرف 
فى  ،او  مطروح  مرسى  فى  البدو  اهل  عن  ،ومهرجان  بهم 
سينا سيشكل ذلك ثراء كبير فى احلركة املسرحية املصرية .

حقيقة مصر من دول العالم التى حتمل العديد من الطقوس 
والتفانني التى رمبا التوجد لدى كثير من الشعوب االخرى 
االديان –الدين االسالمى  تقوم على  لدينا طقوس  ،فنحن 
واملسيحى الى جوار طقوس فرعونية ميكننا ان نطلق عليها 

ثالثة فى واحد .
ومع كل ذلك الثراء الثقافى الذى تتمتع به مصر ،يوجد 
يشجع  ان  من  بدال  ،فالبعض  السلبيات  من  كثير  لدينا 
التجارب الوليدة )يهاجمها( لذلك قد ترى بعض جتارب 
والرواية  والتلفيزيون  السينما  كما  األخرى،  الفنون  من 
اهدافها  عن  يبعدها  قد  أخر،شأن  شأن  فى  أصبحت 
احلقيقية ،اال ان املسرح ورغم كل الصعاب لم يتجه الى 
تظل  الفقيرة  التكنولوجيا  ذو  املسرح   هذا  أخر  شأن 
فيه التجارب اجلديدة التى حتاول الوصول صامدة رغم 
مهرجانات  اى  يدعم  ان  اليهمه  ،فالبعض  الصعاب  كل 
جديدة بل يهتم ،مبحاولة وئدها،ونحن ان لم ننتبه للقادم 
علينا  يأتى  ،وقد  متحفى  شئ  لدينا  املسرح  يصبح  قد 
ذلك اليوم الذى  نقول فيه –كان لدينا مسرح ،كان لدينا 
كالوس وحركة مسرحية –فتكالب بعض املسرحيني على 

املصالح بالضرورة سيؤثر فى املسرح .

الفنان  »دورة  اسم  حتت  للمهرجان  الدورة  هذه 
كرم مطاوع«تكرميا لهذا املبدع فمارأيك فى ذلك ؟

املصرى  املسرح  فرسان  من  فارس  مطاوع  كرم  الفنان   
والعجب ان يطلق اسمه على دورة املهرجان ،بل هو يستحق 
املهرجان  من  هذا شئ محمود جدا  االحوال  وبكل  الكثير 

ويعد ذكاء من القائمني عليه .

كيف ترى تكرميك فى دورة املهرجان هذا العام ؟ 
مش مبسوط  أشعر كأنهم يقولون لى انت قد اجنزت كل 
) دعابة  هذه  )بالتأكيد  املنزل  فى  حياتك،اجلس  فى  شئ 

حقيقة أشكر بشدة أسرة املهرجان ،فالتكرمي يثبت لى أن 
كبير  بشكل  االخر  على  منفتحني  املهرجان  على  القائمني 
جدا ،فانا رجل جنوبى جئت الى مدينة القاهرة منذ عدة 
سنني ولم اعرف احد،وبعد كل هذا الوقت يأتى هذا التكرمي 
يشكل لى سعادة ،اشكرهم جدا من قلب قلبى والزلت أقول 

اللهم الجتعل التكرمي نهايتنا .

بل  واحدة  جغرافية  رقعة  او  مدينة  اطار  فى  املهرجانات 
البد من انتشارها فى كل ربوع مصر ، ولك ان تتصور أن 
مصر تنتج سنويا ما ال يقل عن 5000 عرض مسرحى وهو 
عدد ضخم جدا من اإلنتاج املسرحى ، كما أن لدينا كيانات 
 ، مسرحية  أعمال  وتنتج  تقدم  عديدة  وجهات  ومؤسسات 
فهناك املسرح املدرسي ، الكنسى ، البيت الفنى للمسرح ، 
الثقافة اجلماهيرية ، مسرح الشركات ، الشباب والرياضة 
الكيانات  من  وغيرها   ، الهواة  فرق   ، املستقل  املسرح   ،
املسرحية ، فى اعتقادي الشخصي أنه طاملا هناك عدد كبير 
من العروض بهذا الكم وهناك كل تلك املؤسسات والكيانات 
فيما  التكامل  من  البد  إذا   ، املسرحى  الفن  لهذا  املنتجة 
بينهم والبد من التعاون ووجود آليات تعاون مشترك حتى 
يتم تقدمي هذه العروض فى كل ربوع مصر بالشكل الذى 
املأمول  املردود  وهو   ، الثقافى  والنفع  بالفائدة  علينا  يعود 
من تقدمي هذه العروض ، والبد أن يتكاتف كل املسرحيني 
وان نتفاعل مع كل اإلحداث املسرحية والفعاليات املسرحية 

حتى نستطيع إذا أردنا النهوض باملسرح املصرى .

لعروض  موازية  فعاليات  إقامة  فى  رأيك  ما 
املهرجان من ندوات ، ورش ، جلسات علمية ؟ 

بالطبع أنا مع هذا االجتاه احلميد ، وأنا اعتقد أن إدارة 
تلك  تقدم  جعلها  ما  والفكر  الوعى  من  لديها  املهرجان 
إلحداث   ، املتسابقة  العروض  بجانب  املوازية  الفعاليات 

لدينا أكثر من 5000 عرض 
مسرحى سنويا ، وال ينقصنا 

سوى توحيد اجلهود 

علينا أن نتكاتف مع كل الفعاليات املسرحية بصرف النظر 
عن الدور الذى نقوم به من أجل احلركة املسرحية املصرية 
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مهرجانات  بها  العالم  يف  دولة  أقل  مصر  أن  أرى  أنا 
مسرحية، وقد ذهبت لعدة دول عربية ورأيت اهتمامهم 
تقصدينها  التي  املستقلة  املهرجانات  أما  باملهرجانات، 
شغل  هو  منها  الغرض  املهرجانات  هذه  أن  فاعتقد 
سيظل  وظيفة  يجد  لم  إذا  الشباب  ألن  الشباب،  وقت 
بدون عمل، وإذا كان خريج املعهد فيريد من النقابة أن 
تساعده يف احلصول على عمل، لديهم وقت فراغ كبير، 
باالكتتاب،  فرق  يكونون  الشباب  املتحضرة  الدول  ففي 
وكان يحدث ذلك عندنا وعلى سبيل املثال فرق املسرح 
احلر، أما فرق اجلامعة تقدم عروضها داخل اجلامعة 
لكن بعد التخرج ال يسعى اخلريجني لتكوين فرق ويظلون 
الدراسية  تخصصاتهم  تالئم  التي  الوظيفة  انتظار  يف 
وينسون املسرح، والدولة وبعض الفرق اخلاصة حتاول 
مساعدة الشباب على تكوين فرق وتقدمي عروض حتمل 
مدلوال يدفع الشباب، ورغم قلتها فهي ظاهرة إيجابية 

حتمي الشباب من أخطار وقت الفراغ.

 حضرتك حريصة جَدا على عدم اخللط  بني 
بينهما،  والتفرقة  وإعداد،   دراماتوج  مصطلحي 

فما هو هذا الفرق؟
أحياَنا يقوم شخص بإعداد نص ثم يكتب يف البانفليت 
ليالئم  النص  يف  االختصار  هو  فاإلعداد  تورج،  دراما 
يضيف  فهو  الدراماتورج  أما  للعرض،  املطلوب  الزمن 
العامة  النظر  للنص ويحذف منه، دون اإلخالل بوجهة 
جائزة  على  يحصل  والدراماتوج  يؤلف،  فهو  للنص، 
لكن  املصطلح  على  معترضة  غير  وأنا  فال.  املعد  أما 

اإلعتراض على استخدامه يف غير موضعه، ويف املعهد 
توجد جائزة للدراماتورج، فهو مؤلف ال يخل باملضمون.

إلقامة  الشيخ  شرم  اختيار  ترين  كيف   
املهرجان؟

يقوم  وهو  أجانب  على  فيه  االعتماد  ألن  جدا  موفق 
مملؤة  كانت  الشيخ  فشرم  للسياحة،  ملكان  بالتسويق 
مكان  يف  يعقد  فاملهرجان  الغردقة،  وكذلك  باألجانب 
مالئم ويليق بالسياحة، فال ميكن إقامته يف سفح الهرم 
مثالَ، فمن املمكن أن يقام به حفل كما فعلنا مع وزيرة 
من  عدد  به  يشارك  مهرجان  أما  بأملانيا،  اخلارجية 
الدول، فأنسب مكان لتسويق السياحة هو شرم الشيخ 
دعمه،  يف  السياحة  وزارة  مشاركة  ذلك  على  والدليل 

وكذلك مؤمتر الشباب يعقد يف شرم الشيخ.

 ما هي املعايير التي سيتم على  أساسها اختيار 
العروض الفائزة؟

إضاءة،  موسيقى،  إخراج،  متثيل،  فنية  معايير  هي 
ديكور، رقصات، نصوص مؤلفة إذا النص مكتوب درامَيا 
بشكل اجليد يوجد به صراع أم ال، تتفق جلنة التحكيم 
على معايير خاصة على أساسها تقام املسابقة، كل يف 

تخصصه.

 كلمة أخيرة ملن توجهيها؟ وماذا تقولني؟
يطمث  نتاجها  العالم  يف  ثورة  اي  لهم  وأقول  للشباب 
نرتقي  أن  نريد  لذلك  والتليفزيون،  واملسرح  السينما 
بهم مرة أخرى، ألن بعد الثورات بفترة تعود هذه الفنون 
وتكون أرقى، ونحن النستطيع أن نفعل ذلك اآلن ألن آثار 
البراكني التي خرجت من حتت األرض مازالت مهيمنة 
ورواد  السينما  رواد  فأصبح  واملسرح  السينما  على 
املسرح ليس هم الرواد احلقيقيون ولكن من خرجوا من 
حتت األرض ويجب أن نتعاون ونتكاتف لنعود األوائل يف 

السينما واملسرح والتليفزيون كما كنا من قبل.

ميتلك  ال  فالفنان  العائلي،  لإلستقرار  وذلك  صحيح 
وميكث  يسافر  أو  مساَء  يعمل  أن  املمكن  فمن  وقته، 
شهر بعيَدا، وهذا يخلخل األسرة، وأنا حظي كان جيد 
ألن أمي كانت تعيش معنا، وكانت ترعى أوالدي، وحني 
وصلوا ملرحلة الثانوية العامة توقفت عن العمل يف الفن، 
كنت أذهب إلى املعهد وأعود إلى املنزل، ففي فترة يف 
مرحلة املراهقة البد أن تراعيها األم، وفيه فترة أخرى 
هي املرحلة املفصلية بني تلميذ ثانوي وطالب جامعي، 
فأنا  باملعهد  التحاقي  قبل  نفس  علم  خريجة  وألنني 

مستوعبة هذا جيَدا.

اليوم  املتواجدين  والنجمات  النجوم    من من 
على الساحة تتلمذوا على يديك؟

إلهام شاهني، خالد النبوي، أحمد السقا، أحمد حلمي، 
منير،  شريف  بدر،  سوسن  كامل،  مجدي  جالل،  رامز 
صفاء  زوجته،  وداليا  سالمة  شريف  الرداد،  حسن 
ماجد  روجينا،  رية،  أبو  كمال  زكي،  ماجدة  الطوخي، 

الكدواني.
وفخورة  مستمرة،  مازلت  بيننا  العالقة  أن  واجلميل 
جَدا بهم فقد تبنيتهم وهم مازالوا طلبة وكنت أرشحهم 

لألدوار حني أكتب مسلسالَ.

 إذا وجهتي لهم رسالة. ماذا تقولني فيها؟
احلقيقة هم ماشني على مثل ومحترمني ويحترموا الفن 
جَدا، ويقدمون أدوارَا قيمة جَدا، وإذا راجعتي تاريخهم 
ما  على  استمروا  لهم  أقول  أن  أحب  مشرَفا،  جتدينه 
جيدين  فهم  آباء  أو  أمهات  كانوا  إذا  وهم  عليه،  أنتم 
جَدا ومهتمني بأسرهم، وأقول أيَضا اعملوا حساب جيل 
تال وكن حذر وذلك ألن األجيال اجلديدة تتصارع لقتل 

األجيال القدمية.

أيهما  الدراسة  أم  املوهبة  نظرك  وجهة  من   
يصنع الفنان؟

ثم  تصقلها،  التي  الدراسة  تأتي  بعدها  املوهبة  أوالَ 
يف  رسول  لكنه  رسول-  أقول  أن  أحب  –ال  الفنان  أن 
يعرف  ومثقَفا،  واعَيا  يكون  أن  فالبد  رسالته،  توصيل 
عيوب مجتمعه حتى يشير إليها فتبتعد الناس عنها وأن 
يكون له نهج فيما يقدم وليس مجرد ظهور على الشاشة، 

فالفن رسالة إذا ابتعد عنها فال يوجد فن.

 ما رأيك يف املسرح الشبابي كتصنيف جديد 
للمسرح؟

األزرق  الفيل  منها  عنتر  ملناضل  جتارب  شاهدت 
واجللسة، فهو يتقدم ويضيف إلى كل جتربة، ألن الكلمة 
احلوار  يوجد جتانس يف  فال  العالم،  يف  تضييع  بدأت 
اللهجات  العالم، إجنليزي، فرنساوي، عربي، كذلك  يف 
أصبح  لذلك  مشتركة  ليست  فاللغة  سعودي،  كويتي، 
املضمون ولغة اجلسد هما ما يصل للمتلقي، ومناضل 
يعمل يف هذه املنطقة، وهي الطريقة موجودة يف العالم 
اخلارجي منذ زمن وقد بدأت عندنا منذ عشر سنوات 
أن  جَدا  سعيدة  وأنا  تتبلور،  بدأت  اآلن  لكنها  فقط، 
املسرح عنده أصبح كامل العدد، فالناس بأت تستوعب، 
رغم أنهم فئة من الناس، وهم الذين ال يشاهدون أفالم 
رؤية  ميتلك  الذي  للشباب  الشبابية  فالتجارب  العنف. 
شباب  يوجد  أيَضا  املقابل  يف  ألنه  املثقف،  الواعي 
الفئة  التجارب وهذه  لذلك فهذه  مسطح وغير مثقف، 
من الشباب سوف تنجح  فتوجد فئة من الشباب لديها 
طموح ورغبة يف التطور ويحبون البلد جَدا، ولديهم رؤى 

جديدة ستحدث تطورَا للمسرح املصري؟

 ما رأيك يف ظاهرة انتشار املهرجانات املسرحية 
املستقلة؟

مهرجان شرم الشيخ 
فرصة عظيمة للتسويق 

للسياحة املصرية

الشيخ  شرم  مهرجان  عن  حدثنا  البداية  فى 
الدولى للمسرح الشبابى ، من وجهه نظرك ؟ 

للمسرح  الدولى  الشيخ  مما ال شك فيه ان مهرجان شرم 
الشبابى أحد أهم الفعاليات واملهرجانات املصرية التى تقام 
على أرض مصر فى اآلونة األخيرة رغم أنه ما زال فى دورته 
الثانية ، إال انه إضافة قوية للمهرجانات الدولية املصرية 
النوعية  العديد من املهرجانات  ، فلدينا  النوعية  و خاصة 
مهرجان   ، إنتاج  بال  مسرح  مهرجان  فى  احلال  هو  مثلما 
نوادي املسرح ، مهرجان كيميت ، وغيرها من املهرجانات 
النوعية الهامة ، اليوم يضاف إلى تلك املهرجانات مهرجان 
شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى كنافذة نطل منها على 
إبداعات ورؤى وأفكار جديدة شبابية إبداعية على مستوى 

العالم ، نتعرف ، نشاهد ، نتعلم من بعضنا البعض .

إلقامة  الشيخ  شرم  مدينة  اختيار  هل  رأيك  فى 
فعاليات املهرجان السنوية ، اختيار موفق ؟ 

بالطبع اختيار موفق جدا ، ملا تتمتع به مدينة شرم الشيخ 
من مكانة عاملية كبيرة ، لكننى اعتقد أننا يجب أن ال نحصر 

بارع،  بشكل  التأليف  يف  موهبته  استثمر 
لينسج يف اإلخراج اسمه كواحد من الرموز 
مسرح  خاصة   ، املصرى  للمسرح  يحق  التي 
الثقافة اجلماهيرية االفتخار بها ، جنح يف 
وتألقه،  إبداعه  استمرارية  على  احلفاظ 
يف  فارقة  حلظات  شكلت  أعمال  خالل  من 
الكاتب  أنه  املصرى احلديث،  املسرح  ساحة 
إدارة  مدير  فرح  شاذلى  املسرحى  واملخرج 
فعاليات  فى  املكرمني  أحد   ، املسرح  نوادى 
التقينا به وكان معه   ، العام   املهرجان هذا 
بنضج  منا،  صادق  اعتراف   ، اللقاء  هذا 
برؤيته  استطاع  التي  املسرحية  جتاربه 
يف  البقاء   ، اإلبداعية  وموهبته  العميقة 
الهامة فى هذه  مقدمة األعمال املسرحية 

اآلونة :  

حوار: محمد جمال الدين – داليا همام

شاذىل فرح

ظهرت ككاتب مسرح من خالل 
مسابقات التأليف املسرحى

شرم الشيخ 
الدوىل 

أحد أهم 
الفعاليات 

النوعية 
املسرحية 

فى مصر

حوار
11
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مهرجانات  بها  العالم  يف  دولة  أقل  مصر  أن  أرى  أنا 
مسرحية، وقد ذهبت لعدة دول عربية ورأيت اهتمامهم 
تقصدينها  التي  املستقلة  املهرجانات  أما  باملهرجانات، 
شغل  هو  منها  الغرض  املهرجانات  هذه  أن  فاعتقد 
سيظل  وظيفة  يجد  لم  إذا  الشباب  ألن  الشباب،  وقت 
بدون عمل، وإذا كان خريج املعهد فيريد من النقابة أن 
تساعده يف احلصول على عمل، لديهم وقت فراغ كبير، 
باالكتتاب،  فرق  يكونون  الشباب  املتحضرة  الدول  ففي 
وكان يحدث ذلك عندنا وعلى سبيل املثال فرق املسرح 
احلر، أما فرق اجلامعة تقدم عروضها داخل اجلامعة 
لكن بعد التخرج ال يسعى اخلريجني لتكوين فرق ويظلون 
الدراسية  تخصصاتهم  تالئم  التي  الوظيفة  انتظار  يف 
وينسون املسرح، والدولة وبعض الفرق اخلاصة حتاول 
مساعدة الشباب على تكوين فرق وتقدمي عروض حتمل 
مدلوال يدفع الشباب، ورغم قلتها فهي ظاهرة إيجابية 

حتمي الشباب من أخطار وقت الفراغ.

 حضرتك حريصة جَدا على عدم اخللط  بني 
بينهما،  والتفرقة  وإعداد،   دراماتوج  مصطلحي 

فما هو هذا الفرق؟
أحياَنا يقوم شخص بإعداد نص ثم يكتب يف البانفليت 
ليالئم  النص  يف  االختصار  هو  فاإلعداد  تورج،  دراما 
يضيف  فهو  الدراماتورج  أما  للعرض،  املطلوب  الزمن 
العامة  النظر  للنص ويحذف منه، دون اإلخالل بوجهة 
جائزة  على  يحصل  والدراماتوج  يؤلف،  فهو  للنص، 
لكن  املصطلح  على  معترضة  غير  وأنا  فال.  املعد  أما 

اإلعتراض على استخدامه يف غير موضعه، ويف املعهد 
توجد جائزة للدراماتورج، فهو مؤلف ال يخل باملضمون.

إلقامة  الشيخ  شرم  اختيار  ترين  كيف   
املهرجان؟

يقوم  وهو  أجانب  على  فيه  االعتماد  ألن  جدا  موفق 
مملؤة  كانت  الشيخ  فشرم  للسياحة،  ملكان  بالتسويق 
مكان  يف  يعقد  فاملهرجان  الغردقة،  وكذلك  باألجانب 
مالئم ويليق بالسياحة، فال ميكن إقامته يف سفح الهرم 
مثالَ، فمن املمكن أن يقام به حفل كما فعلنا مع وزيرة 
من  عدد  به  يشارك  مهرجان  أما  بأملانيا،  اخلارجية 
الدول، فأنسب مكان لتسويق السياحة هو شرم الشيخ 
دعمه،  يف  السياحة  وزارة  مشاركة  ذلك  على  والدليل 

وكذلك مؤمتر الشباب يعقد يف شرم الشيخ.

 ما هي املعايير التي سيتم على  أساسها اختيار 
العروض الفائزة؟

إضاءة،  موسيقى،  إخراج،  متثيل،  فنية  معايير  هي 
ديكور، رقصات، نصوص مؤلفة إذا النص مكتوب درامَيا 
بشكل اجليد يوجد به صراع أم ال، تتفق جلنة التحكيم 
على معايير خاصة على أساسها تقام املسابقة، كل يف 

تخصصه.

 كلمة أخيرة ملن توجهيها؟ وماذا تقولني؟
يطمث  نتاجها  العالم  يف  ثورة  اي  لهم  وأقول  للشباب 
نرتقي  أن  نريد  لذلك  والتليفزيون،  واملسرح  السينما 
بهم مرة أخرى، ألن بعد الثورات بفترة تعود هذه الفنون 
وتكون أرقى، ونحن النستطيع أن نفعل ذلك اآلن ألن آثار 
البراكني التي خرجت من حتت األرض مازالت مهيمنة 
ورواد  السينما  رواد  فأصبح  واملسرح  السينما  على 
املسرح ليس هم الرواد احلقيقيون ولكن من خرجوا من 
حتت األرض ويجب أن نتعاون ونتكاتف لنعود األوائل يف 

السينما واملسرح والتليفزيون كما كنا من قبل.

ميتلك  ال  فالفنان  العائلي،  لإلستقرار  وذلك  صحيح 
وميكث  يسافر  أو  مساَء  يعمل  أن  املمكن  فمن  وقته، 
شهر بعيَدا، وهذا يخلخل األسرة، وأنا حظي كان جيد 
ألن أمي كانت تعيش معنا، وكانت ترعى أوالدي، وحني 
وصلوا ملرحلة الثانوية العامة توقفت عن العمل يف الفن، 
كنت أذهب إلى املعهد وأعود إلى املنزل، ففي فترة يف 
مرحلة املراهقة البد أن تراعيها األم، وفيه فترة أخرى 
هي املرحلة املفصلية بني تلميذ ثانوي وطالب جامعي، 
فأنا  باملعهد  التحاقي  قبل  نفس  علم  خريجة  وألنني 

مستوعبة هذا جيَدا.

اليوم  املتواجدين  والنجمات  النجوم    من من 
على الساحة تتلمذوا على يديك؟

إلهام شاهني، خالد النبوي، أحمد السقا، أحمد حلمي، 
منير،  شريف  بدر،  سوسن  كامل،  مجدي  جالل،  رامز 
صفاء  زوجته،  وداليا  سالمة  شريف  الرداد،  حسن 
ماجد  روجينا،  رية،  أبو  كمال  زكي،  ماجدة  الطوخي، 

الكدواني.
وفخورة  مستمرة،  مازلت  بيننا  العالقة  أن  واجلميل 
جَدا بهم فقد تبنيتهم وهم مازالوا طلبة وكنت أرشحهم 

لألدوار حني أكتب مسلسالَ.

 إذا وجهتي لهم رسالة. ماذا تقولني فيها؟
احلقيقة هم ماشني على مثل ومحترمني ويحترموا الفن 
جَدا، ويقدمون أدوارَا قيمة جَدا، وإذا راجعتي تاريخهم 
ما  على  استمروا  لهم  أقول  أن  أحب  مشرَفا،  جتدينه 
جيدين  فهم  آباء  أو  أمهات  كانوا  إذا  وهم  عليه،  أنتم 
جَدا ومهتمني بأسرهم، وأقول أيَضا اعملوا حساب جيل 
تال وكن حذر وذلك ألن األجيال اجلديدة تتصارع لقتل 

األجيال القدمية.

أيهما  الدراسة  أم  املوهبة  نظرك  وجهة  من   
يصنع الفنان؟

ثم  تصقلها،  التي  الدراسة  تأتي  بعدها  املوهبة  أوالَ 
يف  رسول  لكنه  رسول-  أقول  أن  أحب  –ال  الفنان  أن 
يعرف  ومثقَفا،  واعَيا  يكون  أن  فالبد  رسالته،  توصيل 
عيوب مجتمعه حتى يشير إليها فتبتعد الناس عنها وأن 
يكون له نهج فيما يقدم وليس مجرد ظهور على الشاشة، 

فالفن رسالة إذا ابتعد عنها فال يوجد فن.

 ما رأيك يف املسرح الشبابي كتصنيف جديد 
للمسرح؟

األزرق  الفيل  منها  عنتر  ملناضل  جتارب  شاهدت 
واجللسة، فهو يتقدم ويضيف إلى كل جتربة، ألن الكلمة 
احلوار  يوجد جتانس يف  فال  العالم،  يف  تضييع  بدأت 
اللهجات  العالم، إجنليزي، فرنساوي، عربي، كذلك  يف 
أصبح  لذلك  مشتركة  ليست  فاللغة  سعودي،  كويتي، 
املضمون ولغة اجلسد هما ما يصل للمتلقي، ومناضل 
يعمل يف هذه املنطقة، وهي الطريقة موجودة يف العالم 
اخلارجي منذ زمن وقد بدأت عندنا منذ عشر سنوات 
أن  جَدا  سعيدة  وأنا  تتبلور،  بدأت  اآلن  لكنها  فقط، 
املسرح عنده أصبح كامل العدد، فالناس بأت تستوعب، 
رغم أنهم فئة من الناس، وهم الذين ال يشاهدون أفالم 
رؤية  ميتلك  الذي  للشباب  الشبابية  فالتجارب  العنف. 
شباب  يوجد  أيَضا  املقابل  يف  ألنه  املثقف،  الواعي 
الفئة  التجارب وهذه  لذلك فهذه  مسطح وغير مثقف، 
من الشباب سوف تنجح  فتوجد فئة من الشباب لديها 
طموح ورغبة يف التطور ويحبون البلد جَدا، ولديهم رؤى 

جديدة ستحدث تطورَا للمسرح املصري؟

 ما رأيك يف ظاهرة انتشار املهرجانات املسرحية 
املستقلة؟

مهرجان شرم الشيخ 
فرصة عظيمة للتسويق 

للسياحة املصرية

الشيخ  شرم  مهرجان  عن  حدثنا  البداية  فى 
الدولى للمسرح الشبابى ، من وجهه نظرك ؟ 

للمسرح  الدولى  الشيخ  مما ال شك فيه ان مهرجان شرم 
الشبابى أحد أهم الفعاليات واملهرجانات املصرية التى تقام 
على أرض مصر فى اآلونة األخيرة رغم أنه ما زال فى دورته 
الثانية ، إال انه إضافة قوية للمهرجانات الدولية املصرية 
النوعية  العديد من املهرجانات  ، فلدينا  النوعية  و خاصة 
مهرجان   ، إنتاج  بال  مسرح  مهرجان  فى  احلال  هو  مثلما 
نوادي املسرح ، مهرجان كيميت ، وغيرها من املهرجانات 
النوعية الهامة ، اليوم يضاف إلى تلك املهرجانات مهرجان 
شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى كنافذة نطل منها على 
إبداعات ورؤى وأفكار جديدة شبابية إبداعية على مستوى 

العالم ، نتعرف ، نشاهد ، نتعلم من بعضنا البعض .

إلقامة  الشيخ  شرم  مدينة  اختيار  هل  رأيك  فى 
فعاليات املهرجان السنوية ، اختيار موفق ؟ 

بالطبع اختيار موفق جدا ، ملا تتمتع به مدينة شرم الشيخ 
من مكانة عاملية كبيرة ، لكننى اعتقد أننا يجب أن ال نحصر 

بارع،  بشكل  التأليف  يف  موهبته  استثمر 
لينسج يف اإلخراج اسمه كواحد من الرموز 
مسرح  خاصة   ، املصرى  للمسرح  يحق  التي 
الثقافة اجلماهيرية االفتخار بها ، جنح يف 
وتألقه،  إبداعه  استمرارية  على  احلفاظ 
يف  فارقة  حلظات  شكلت  أعمال  خالل  من 
الكاتب  أنه  املصرى احلديث،  املسرح  ساحة 
إدارة  مدير  فرح  شاذلى  املسرحى  واملخرج 
فعاليات  فى  املكرمني  أحد   ، املسرح  نوادى 
التقينا به وكان معه   ، العام   املهرجان هذا 
بنضج  منا،  صادق  اعتراف   ، اللقاء  هذا 
برؤيته  استطاع  التي  املسرحية  جتاربه 
يف  البقاء   ، اإلبداعية  وموهبته  العميقة 
الهامة فى هذه  مقدمة األعمال املسرحية 

اآلونة :  

حوار: محمد جمال الدين – داليا همام

شاذىل فرح

ظهرت ككاتب مسرح من خالل 
مسابقات التأليف املسرحى

شرم الشيخ 
الدوىل 

أحد أهم 
الفعاليات 

النوعية 
املسرحية 

فى مصر

حوار
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أنني  الثالث، واعتقدوا  املخرج طالب عندي يف الصف 
تلميذي، فقدمت  أمثل يف عمل من إخراج  أن  أقبل  لم 
أن  يستطيع  املمثل  أن  أثبت  وكذلك  املونودراما  جتربة 
يعمل أمام أصغر مخرج سَنا طاملا مقتنع به ومبوهبته، 

وكانت جتربة ناحجة جَدا.

 كيف كنت تتلقني تعليمات املخرج؟ أم كان هو 
يتحرج من توجيه تعليمات ألستاذته؟

مبنتهى االقتناع، طاملا قبلت أن أعمل مع مخرج فالبد 
أن أنفذ ما يريده، ولو أي مسلسل أو فيلم البد أن ينفذ 

املمثل تعليمات املخرج.

 لكن هذا ال يقبله ممثلون كبار مثل عادل فهو 
الذي يقود العمل حسب معلوماتي؟

يعطي  وجوده  إمام  وعادل  صحيح،  غير  الكالم  هذا 
مسلساَل  قدم  وقد  جديَدا،  كان  لو  حتى  للمخرج  ثقة 
أجنح  من  وكان  إدريس،  علي  السينمائي  املخرج  مع 
معه يف  الذي عمل  رامي  ابنه  مع  ويعمل   ، املسلسالت 
بدايته ولم يكن وقتها قد اكتسب اخلبرة الكافية، وعمل 
مع مخرجني كثر جدد، هو فقط يتصدر يف كتابة النص 
يتدخل يف  وال  فيه،  رأيه  ويقول  البداية  من  أعجبه  إذا 
فريق العمل وال يف عمل املخرج، فاملوضوع ليس جديد 
له  شاهد  وقد  به  مؤمَنا  يكون  أن  الفيصل  قدمي،  وال 
جتربة، وهذا حقه ألن هذا تاريخه. كذلك نور الشريف 

عمل مع محمد النجار يف بداياته. 

 هل التدريس عطلك عن أعمالك الفنية؟
ال. أنا مقلة يف أعمالي الفنية ألنني أنتقي، وذلك ألني 
وأقول  شيء  أفعل  أن  ميكن  فال  جيل،  عن  مسئولة 
شيء  يقدم  خدمي،  يكون  أن  والبد  تفعله،  ال  للطالب 
يكون  وأن  الشاشة،  على  للظهور  مجرد  مش  للمجتمع 
هو  جيَدا  يعي  ملخرج  نفسي  وأسلم  جيد،  السيناريو 
ومنتهى  الإللتزام  منتهى  أكون  أن  فالبد  من،  مع  يعمل 
احلرص، فاملخرج محمد سامي حني كان يتأخر ممثل 
عن التصوير يضرب املثل بي، ويقول دكتورة سميرة تأتي 
قبل موعدها وتنتظر، فاملسألة ليست ابتعاد ولكن طبيعة 
ما يقدم خاصة أن لي تالميذ، وأوالد شابان، فالبد أن 
بينهما  فرق  وال  واألستاذ،  األم  هنا  يحتذى،  مثل  أقدم 

فكالهما مرب.

 هل صحيح تعمدتي إبعاد أوالدك عن الفن؟ 
وملاذا؟

األدوار  كل  ميارس  أكادميي  أول  حضرتك   
النظرية  بني  احلاجز  كسر  باب  من  هل  الفنية، 

والتطبيق؟
العملية  املمارسة  عن  مبعزل  يعمل  أكادميي  يوجد  ال 
وذلك  النقد،  أو  اإلخراج  أو  التمثيل  ميارس  فاألستاذ 
الطلبة  كان  مشهورَا  كان  فكلما  كأستاذ  وضعه  يقوي 
من  واالستفادة  محاضراته  حضور  على  حرَصا  أكثر 
خبرته واالقتاء به، أما أنا فقد مارست كل هذه األدوار 
ألترك بصمة فمن ال يتذكرني ممثلة سيتذكرني مخرجة 

وهكذا....

 ما هي أهم أدوارك املسرحية؟
مشتركة  بطولة  املعهد  يف  طالبة  وأنا  بدري  بدأت  أنا 
مع األساتذة سميحة أيوب  كمال ياسني توفيق الدقن 
رشاد  تأليف  الظل  خيال  عرض  يف  العاليلي  عزت 
وقتها  أستاذ  كان  ياسني،  كمال  األستاذ  إخراج  رشدي 
ووقفني  اخذني  باملعهد  الثاني  الصف  وكنت طالبة يف 
مع هؤالء العباقرة واستفدت طبَعا من خبرتهم ، وكانوا 
لي  قالت  ووقتها  جَدا،  الشديد  باالهتمام  يوالونني 
سميحة أيوب ستكونني خليفتي وقالتها أيَضا يف اإلذاعة 

ويف التليفزيون.

أن  رغم  املسرح  عن  ابتعادك  أسباب  هي  ما   
بدايتك كانت قوية وأثبتي وجودك؟

لم يعد يوجد مسرح جاد اآلن، وآخر مرة وقفت فيها على 
خشبة املسرح كانت منذ حوالي خمس أو ست سنوات، 
قدمت مونودراما بعنوان »احلجرة« على مسرح السالم 
سأكون  حيث  جَدا  أعجبتني  التجربة  ألن  »احلديث« 
طالبة  وأنا  جميل  سناء  الفنانة   شاهدت  وقد  وحدي، 
يف هذا العرض، ومتنيت أن أخوض هذه  التجربة، وكان 
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الفناين  أشهر  للمجتمع  قدمت  جامعية  أستاذة 
املرتبطة  األدورا  إلتزاَما، مارست تقريَبا كل  وأكثرهم 
والتأليف  بالتمثيل  قامت  حيث  الفنية  بالعملية 
اآلن  املهرجان  يف  تشارك  وهي  واإلنتاج،  واإلخراج 
واألكادميية  الفنانة  مع  التحكيم.  جلنة  يف  كعضو 

الدكتورة سميرة محسن كان هذا احلوار....

حوار: نور الهدى عبد املنعم

د. مسرية حمسن

املهرجانات
 الشبابية ظاهرة إجيابية 

 .  

الثورات تطمث الفنون

 أبعدت أوالدي عن الفن 
لإلستقرار العائلي

حراك مسرحى وتنوع فى مضمون املهرجان وبالتالي حتقيق 
مردود ثقايف أكبر و أكثر ، فالندوات والورش فرصة كبيرة 
لزيادة الثقل الثقايف املسرحي وفرصة للتعرف على الرؤى 
واألفكار واملدارس واملذاهب املسرحية اجلديدة ، كما أنها 

فرصة كبيرة للتثقيف ، وما أحوجنا إليه . 

هناك أيضا هذا العام دورة فى التأليف املسرحى 
لشباب املبدعني من كتاب املسرحى ، فما رأيك فى هذا 

التوجه ؟ 
انا لم يعرفنى أحد ككاتب مسرحى اال من خالل مسابقات 
النصوص املسرحية ، وعليه فمصر لديها مبدعون كثيرون 
فى  بقوة  يرغب  الذى  املبدع  الشباب  من  اآلالف  وهناك   ،
السبيل  كيف  معرفة  دون  لكن  اإلبداعية  طاقاته  إظهار 
إلى ذلك ، فهم بحاجة إلى من ميد لهم طوق النجاة ، لذا 
ملا   ، جدا  جدا  جدا  هامة  املسابقات  تلك  مثل  اقامة  فان 

لها من قدرة على اكتشاف مواهب جديدة شابة فى عالم 
الكتابة املسرحية ، لذا فاننا أرى أن هذه املسابقة من أهم 

الفعاليات التى تقام فى دورة املهرجان هذا العام .

بشكل  للمسرح  مهرجانات  تقام  أن  فى  مارأيك 
عام ؟

ألننى اُدير نوادى املسرح ألكثر من 12 عام ،لدى نظر إيجابية 
النظرة تتجسد فى كون املهرجانات  ، تلك  عن املهرجانات 
تعطى دفعة إيجابية للمسرح املصرى ،وأمتنى ان يكون لدينا 
الدولى   الشيخ  شرم  مهرجان  مثل  كثيرة  نوعية  مهرجانات 
ماتقدم   ابسط  فى  املهرجانات  ،،فهذه  الشبابى  للمسرح 
تساهم فى انتشار السياحة ،ولو أقمنا مهرجان فى اجلنوب 
على سبيل املثال يضم عادات وتقاليد أهل اجلنوب ويعرف 
فى  ،او  مطروح  مرسى  فى  البدو  اهل  عن  ،ومهرجان  بهم 
سينا سيشكل ذلك ثراء كبير فى احلركة املسرحية املصرية .

حقيقة مصر من دول العالم التى حتمل العديد من الطقوس 
والتفانني التى رمبا التوجد لدى كثير من الشعوب االخرى 
االديان –الدين االسالمى  تقوم على  لدينا طقوس  ،فنحن 
واملسيحى الى جوار طقوس فرعونية ميكننا ان نطلق عليها 

ثالثة فى واحد .
ومع كل ذلك الثراء الثقافى الذى تتمتع به مصر ،يوجد 
يشجع  ان  من  بدال  ،فالبعض  السلبيات  من  كثير  لدينا 
التجارب الوليدة )يهاجمها( لذلك قد ترى بعض جتارب 
والرواية  والتلفيزيون  السينما  كما  األخرى،  الفنون  من 
اهدافها  عن  يبعدها  قد  أخر،شأن  شأن  فى  أصبحت 
احلقيقية ،اال ان املسرح ورغم كل الصعاب لم يتجه الى 
تظل  الفقيرة  التكنولوجيا  ذو  املسرح   هذا  أخر  شأن 
فيه التجارب اجلديدة التى حتاول الوصول صامدة رغم 
مهرجانات  اى  يدعم  ان  اليهمه  ،فالبعض  الصعاب  كل 
جديدة بل يهتم ،مبحاولة وئدها،ونحن ان لم ننتبه للقادم 
علينا  يأتى  ،وقد  متحفى  شئ  لدينا  املسرح  يصبح  قد 
ذلك اليوم الذى  نقول فيه –كان لدينا مسرح ،كان لدينا 
كالوس وحركة مسرحية –فتكالب بعض املسرحيني على 

املصالح بالضرورة سيؤثر فى املسرح .

الفنان  »دورة  اسم  حتت  للمهرجان  الدورة  هذه 
كرم مطاوع«تكرميا لهذا املبدع فمارأيك فى ذلك ؟

املصرى  املسرح  فرسان  من  فارس  مطاوع  كرم  الفنان   
والعجب ان يطلق اسمه على دورة املهرجان ،بل هو يستحق 
املهرجان  من  هذا شئ محمود جدا  االحوال  وبكل  الكثير 

ويعد ذكاء من القائمني عليه .

كيف ترى تكرميك فى دورة املهرجان هذا العام ؟ 
مش مبسوط  أشعر كأنهم يقولون لى انت قد اجنزت كل 
) دعابة  هذه  )بالتأكيد  املنزل  فى  حياتك،اجلس  فى  شئ 

حقيقة أشكر بشدة أسرة املهرجان ،فالتكرمي يثبت لى أن 
كبير  بشكل  االخر  على  منفتحني  املهرجان  على  القائمني 
جدا ،فانا رجل جنوبى جئت الى مدينة القاهرة منذ عدة 
سنني ولم اعرف احد،وبعد كل هذا الوقت يأتى هذا التكرمي 
يشكل لى سعادة ،اشكرهم جدا من قلب قلبى والزلت أقول 

اللهم الجتعل التكرمي نهايتنا .

بل  واحدة  جغرافية  رقعة  او  مدينة  اطار  فى  املهرجانات 
البد من انتشارها فى كل ربوع مصر ، ولك ان تتصور أن 
مصر تنتج سنويا ما ال يقل عن 5000 عرض مسرحى وهو 
عدد ضخم جدا من اإلنتاج املسرحى ، كما أن لدينا كيانات 
 ، مسرحية  أعمال  وتنتج  تقدم  عديدة  وجهات  ومؤسسات 
فهناك املسرح املدرسي ، الكنسى ، البيت الفنى للمسرح ، 
الثقافة اجلماهيرية ، مسرح الشركات ، الشباب والرياضة 
الكيانات  من  وغيرها   ، الهواة  فرق   ، املستقل  املسرح   ،
املسرحية ، فى اعتقادي الشخصي أنه طاملا هناك عدد كبير 
من العروض بهذا الكم وهناك كل تلك املؤسسات والكيانات 
فيما  التكامل  من  البد  إذا   ، املسرحى  الفن  لهذا  املنتجة 
بينهم والبد من التعاون ووجود آليات تعاون مشترك حتى 
يتم تقدمي هذه العروض فى كل ربوع مصر بالشكل الذى 
املأمول  املردود  وهو   ، الثقافى  والنفع  بالفائدة  علينا  يعود 
من تقدمي هذه العروض ، والبد أن يتكاتف كل املسرحيني 
وان نتفاعل مع كل اإلحداث املسرحية والفعاليات املسرحية 

حتى نستطيع إذا أردنا النهوض باملسرح املصرى .

لعروض  موازية  فعاليات  إقامة  فى  رأيك  ما 
املهرجان من ندوات ، ورش ، جلسات علمية ؟ 

بالطبع أنا مع هذا االجتاه احلميد ، وأنا اعتقد أن إدارة 
تلك  تقدم  جعلها  ما  والفكر  الوعى  من  لديها  املهرجان 
إلحداث   ، املتسابقة  العروض  بجانب  املوازية  الفعاليات 

لدينا أكثر من 5000 عرض 
مسرحى سنويا ، وال ينقصنا 

سوى توحيد اجلهود 

علينا أن نتكاتف مع كل الفعاليات املسرحية بصرف النظر 
عن الدور الذى نقوم به من أجل احلركة املسرحية املصرية 
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وقد  اجلديد  باملوضوع  املسرحي  العرض  ياتي  ال  قد 
لكن  املختلفة  امليديا  أنواع  يف  قدم  طاملا  موضوع  يعالج 
هناك قانون يف الدراما يقول )ليس املهم ماتقول ولكن 
املهم كيف تقول( وهو قانون ينتصر لكيفيات إدارة اللعبة 
املسرحية مبنطق يشد املتلقي ويجذبة بقوة نحو أهمية 
التيمة املقدمة علي خشبة املسرح وهذا بالضبط يف ظني 
ماحدث مع عرض إفتتاح مهرجان قرطاج املسرحي يف 

دورته 18 
إشتقاقاتها  أحد  يف  )شقف(  كلمة  تشير  البداية  يف 
ولكن  الصيادين  عادة  يستخدمة  الذي  الصغير  للمركب 
يهاجرون  البشر  من  ملجموعة  هنا  جاء  االستخدام 
يف  احلياة  ضغط  من  للهروب  شرعية  غير  بطريقة 
بالدهم وقسوتها منهم بعض العرب واالفارقة ويف املركب 
تتالحم االحالم واالوهام والهواجس لتبني فكرة أساسية 
مفادها أن املعاناة االنسانية واحدة وان تعددت أشكالها 

ومواجعها 
علي  شروطة  املركب  ريس  ميلي  االولي  اللحظات  يف 
ركاب الفجأة 1 – عدم إستعمال الهاتف املحمول باي 
شكل من االشكال 2 – لو بدأت الرحلة فال تراجع عنها 
االمر  وهو   , االقدار  شائت  كيفما  مسيرتها  وستكمل 
ولم  البداية  يف  وسهولة  باستهانة  الركاب  أخذة  الذي 
جوانبها  أحد  يف  تشير  والتي  الضمنية  معانية  يدركوا 
الرحلة  ستكمل  الركاب  أحد  تويف  فلو  املوت  لفكرة 

مسيرتها حتي مع الرائحة النتنة للجسد امليت , وحني 
احلكايات  تتبدي  البحر  لعرض  املوت  مركب  يدخل 
واالالم والهواجس كل يحكي ويكتر ذكرياتة وإضطرارة 
ملركب املوت آمال يف حياة مختلفة احدهم مخنث حتاول 
اسرتة التي لم تستوعب االمر تزويجة يف أقرب فرصة 
الحد  هربوا  لو  يودون  إفريقيني  وزوجة  زوج   , ممكنة 
املفتقدة يف بالدهم  باحلرية  ينعموا  أوروبا حتي  بلدان 
عن  بعيدا  االنسانية  فية  حتترم  لبلد  اللجوء  يودون 

مزقت  فتاة   , والدين  والعرق  للون  القاسمة  املعطيات 
جواز سفرها وحرقت أصابعها حتي تهرب من هويتها 
 , هوية  بال  إعتبروها  لو  وودت  ترفضها  التي  القدمية 
زوج وزوجة ورضيع يصارع املوت يف سبيل البحث عن 
حياة كرمية سورية تخطف قلبك من صدق مشاعرها 
وهي تروي حكايات املوت الهيستيرية التي يتعرض لها 

الناس هناك 
حني تبدأ الرحلة وتتعرض ملآسي البحر تتكشف املعاناة 

شقف
رحلة املوت تبدأ من مركب صغري

أن قالت له » مبثل زى يوسف وهبى وليلى مراد« فضجت 
جلنة االختبار بالضحك إذ أن يوسف وهبى كان أحد أعضاء 
اللجنة ودارت مناقشات بني األعضاء وطلبوا منها أن تؤدى 
روعها  من  هدأوا  وحني  وبكت  وخافت  فتلعثمت  تعرفه  ما 
قدمت لهم بعد أن متاسكت مقطوعة من الشعر الفرنسي 
كطالبة  أيوب  سميحة  الطالبة  ضم  وقتها  اللجنة  وقررت 
للمفارقة  كان  ثم  ومن  القانونية  السن  تكمل  حتى  مستمعة 
الكوميدية دور هام فى موافقة اللجنة على ضمها إلى جانب 
الفتاة الغضة واملحبة  احلس اجلمالي بإمكانية تطوير تلك 

لألداء التمثيلي 
فى املعهد مع املعلم األول زكى طليمات وطريقته وفى 

تدريب املمثل :
ال شك أن زكى طليمات والذي جاء بعد جيل الرواد األوائل 
املمثلني  يؤهل  كيف  متاما  ويعرف  مختلف  منهج  له  كان 
الذاكرة االنفعالية, وفى ذلك يقول تلميذة  ألداء مبنى على 
النجيب سعد أردش » متيز زكى طليمات باألداء القوى الذي 
يفرض حضوره على املتلقي وبإبراز القيمة التعبيرية للحرف 
املمثل  أدوات  توظيف  كيفية  األجيال  علم  قد  وأنه  العربي 
واجتماعيا  نفسيا  وتقوميا  وانفعاال  وإيحاء  وحركة  صوتا 
من  حتقيقه  ميكن  وكيف   , الفنى  الصدق  أيضا  وعلمهم 
وسلوكيات  املمثل  سلوكيات  بني  الوطيدة  العالقة  خالل 
الشخصية الفنية ,بحيث يضع يده على مقومات الشخصية 
فى  لنا  يقدم  وبحيث   , الدرامية  وصراعاتها  يؤديها  التى 
وعالقة  املمثل  إبداع  فى  والشعر  اجلمال  عناصر  النهاية 
التي  الطريقة  وتلك  االجتماعية«  وباحلركة  باجلمهور  ذلك 
شرحها األستاذ سعد أردش تبني أن الصدق الفنى واالبتعاد 
عن املبالغة اللفظية واكتساب اخلبرة العلمية هى قوام عمل 
للجيل  متثل  كانت  التعاليم  وهذه  طالبه  مع  طليمات  زكى 
اجلديد لب قضايا الفن املسرحى وكيفية تقدميه للجمهور 
وتبتعد  السابقة  األجيال  مع  تتقاطع  أدائية  طريقة  وهى 
القدمية  األجيال  كانت  فإن  فيها  اخللل  مناطق  وتكشف 
األلفاظ  فائق مبخارج  اهتمام  اهتمت  على ذلك اجليل قد 
وتضخيم الصوت واالتكاء على مناهج أدائية تفصل املمثل 
فإن  اخلارج  من  تقدميها  مبعنى  الدرامية  الشخصية  عن 
املعلم األول زكى طليمات قد قرر بناء مناهج مختلفة تقرب 
النفسى  لالمتالء  وتعطى  الدرامية  الشخصية  من  املمثل 
بالشخصية الدرامية أهميتها فى بناء احلدث ورغم اجلهود 
النهوض  فى  طليمات  زكى  كاهل  على  وقعت  التى  اجلبارة 
بفن املسرح إال أنه حورب بشراسة وأغلق املعهد الذى بناه 
بجهود مضنية لسيطرة األفكار الرجعية على املجتمع لفترة 

للهزمية وأصر على  ينحن  لم  كمقاتل شرس  أنه  إال  طويلة 
يقرب 13 عام  إغالقه مبا  بعد  املسرح  افتتاح معهد  إعادة 
التقاليد وال  بعد دخوله فى حرب شرسة تسأل عن قشور 
تهتم اهتمام حقيقى مبعنى الفن ودوره يف النهوض باملجتمع 

املسرحية األولى )البخيل(:
معها  كن  الالتى  الفتيات  إن  أيوب  سميحة  األستاذة  تقول 
بعد  األخرى  بعد  الواحدة  تسربن  قد  الدراسة  بداية  فى 
اكتشافهن أن الدراسة فى املعهد إمنا هى دراسة جادة وتكمل 
) ونحن فى منتصف السنة , جاء األستاذ زكى طليمات وضم 
الفصول مع بعضها وهو كثيرا ما يفعل خصوصاً فى حصص 

التمثيل وقال لنا :
ملوليير  البخيل  األوبرا مسرحية  دار  على  نعرض  • سوف 
من خالل  التمثيل  تكون حصص  ونصف وسوف  بعد شهر 

مسرحية البخيل .
ووزع األدوار وكانت كاآلتي سعيد أبو بكر ,شكرى سرحان 
وعمر احلريرى , فريد شوقى , عدلى كاسب ,على الزرقانى 
, نعيمة وصفى ,فاتن حمامة وسميحة أيوب وكان هذا هو 
يوم  البروفات وجاء  وبدأنا  املسرحية  أو ممثلني  الكاست 
االفتتاح واخلوف والتوتر والهلع من الفشل وجاءت النتيجة 
عكسية لكل املخاوف جنح العرض املسرحى الذى قدمه 
األستاذ زكى طليمات بطلبة املعهد العالى للفنون املسرحية 
العرض  على  إشادة  بها  مقاالت  تكتب  الصحف  وبدأت 
احلركة  يثرى  مسرحى  مبستقبل  الواعدين  والفنانني 
املسرحية املحدودة وكان من نصيبى أن كتبت مقالة فيها 
إشادة مبا لم أكن أتوقعها وقال كاتبها وهو أستاذنا جميعا 
ومعروف عنه أنه ال يجامل وهو األستاذ زكى مبارك هذه 
قليلة  وقتها  وكنت  طاغ  مسرحى  حضور  عندها  الشابة 
فى  فقلت  كلمة حضور  معنى  ما  ادر  ولم  والثقافة  العلم 
سخرية : »حضور إيه ؟ ما انأ حاضرة ومثلت »فضحك 
تلميذة  عنده  أصبحت  الذي  طليمات  زكى  أستاذي  منى 
مفضلة : » يا سميحة حضور مسرحى حاجة , وحضورك 
الفعلى شئ أخر وربت على كتفى فى حنان » , وقال : » هل 
تعلمني يا سميحة أنني كتبت مذكرة لوزير املعارف لعمل 
استثناء لك من شرط السن وليس بالضروري أن تنتظرى 
 , جنيهات  الستة  لتأخذى  عاما  عشر  الستة  تبلغى  حتى 
لك  هديتى  وهذه  الوزير  من  املوافقة  على  حصلت  وقد 
 )2( ثرية  أنى  أحسست  وطبعا   « املسرحية  مبناسبة 

أحمد خميس

باع  لهم  بأسماء مخرجني  أيوب  اسم سميحة  ارتبط  وقد   
طويل فى ممارسة العمل املسرحى ميتاز كل منهم بطريقته 
وفهمه  اإلخراجية  رؤيته  وفق  املمثل  هيكلة  فى  اخلاصة 
لطبيعة  وإدراكه  مشاهديه  نفوس  فى  وأثره  األداء  لطبيعة 
املرحلة وطرق التعبير اجلمالى التى تصلح لها أو تناسبها , 
ويكفى فى هذا اإلطار أن نشير أنها قدمت أدواراً متنوعة 
من إخراج كل من زكى طليمات ويوسف وهبى وفتوح نشاطى 
الزرقانى وجالل  الرحيم  وحمدى غيث ونبيل األلفي وعبد 
أردش  وسعد  يس  وكمال  احلليم  عبد  واحمد  الشرقاوى 
وهانى  عودة  الغفار  وعبد  مطاوع  وكرم  العصفورى  وسمير 
اخلولى  وفهمى  الدمرداش  وفاروق  هاشم  وعادل  مطاوع 
وشاكر عبد اللطيف ونبيل منيب ومحسن حلمى ومصطفى 
ثورة  قبل  وكادت  عمر  ومحمد  احلميد  عبد  وتوفيق  سعد 
يناير مباشرة أن تقدم عرض من إخراج خالد جالل باسم 
العرض حكاية طويلة سوف  )كان فيه واحدة ست( ولذلك 

أعود إليها الحقا 
الروسى  هم  عامليني  مخرجني  أربعة  مع  عملت  أنها  كما 
تشيكوف  أنطون  مسرحية  معه  وقدمت  بالتون(  )رسلى 
اخلال فانيا , واألملاني )كورت فيت( وقدمت معه مسرحية 
والفرنسى    , القوقازية  الطباشير  دائرة  بريخت  برتولد 
)جان بييرالروى( وقدمت معه مسرحية جان راسني فيدرا 
وليم  مسرحية  معه  وقدمت  جوس(  )برنارد  واالجنليزي   ,

شكسبير انطونيو وكليوباترا.
وكانت البداية مع املعلم الكبير زكى طليمات الذى وافق على 
كونها   , املسرحية كطالبة مستمعة  الفنون  ملعهد  انضمامها 
ودعمها  فنيا  تبناها  والذي  بعد  القانونية  السن  تكمل  لم 
لالشتراك فى املسرحيات التى كان يقدمها وأعطاها الثقة 

الالزمة كى تقف بثقة بني زمالئها 
مبثل زى يوسف وهبي وليلى مراد :

إحدى  فى  سمعت  قد  عام   14 ابنة  أيوب  سميحة  كانت 
الليالي فى اإلذاعة أن معهد الفنون املسرحية يطلب آنسات 
لالنضمام إلى املعهد وسوف متنح الفتاة التي تنجح مكافأة 
املذاكرة  عن  )توقفت  مذكراتها  فى  وتقول  جنيهات  ستة 
أن  الفتاة  وماذا تستطيع  الستة جنيهات  أفكر فى  وجلست 
تفعل بها ( وحني ذهبت مع إحدى صديقاتها فى اليوم التالي 
الطاغي  لفضولها  إال  تذهب  لم  أهلها  علم  دون  لالختبار 
ورغبتها الشديدة فى دخول هذا العالم الساحر وحني سألها 
املمثل واملخرج الشهير جورج أبيض: » إنت بتعملى إيه هنا 
يا شاطرة؟« وحني أجابته بأنها جاءت مع زميلتها التي جاءت 
لالختبار , سألها: » إنت بتعرفى متثلي؟ » فما كان منها إال 

مسيحة 
أيوب

وتنوع 
فنون األداء

2
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ونكتشف  واالحالم  االجساد  وتتعري  االخري  تلو  واحدة 
ذلك الوحش االنساني املسمي بالريس ذلك الرجل الذي 
يزف للموت يف كل يوم أناس جدد دون ان يطرف له جفن 
فقط جتتاحه بعض الكوابيس وبعض الهالوس من جراء 

ما فعل بالناس وأقدارهم.
واجلديد يف ذلك التكوين املتوقع هو الديكور الذي إحتل 
التونسية  (بالعاصمة  )الريو  قاعة  يف  املسرح  منتصف 
والذي إعتمد علي طوق خشبي كبير يعتلي االرض بنحو 
للمؤدين  تتيح  مطاطية  شبكة  منتصفة  ويف  واحد  متر 
التعامل اجلمالي الطيب يف حلظات العواصف وتقلبات 
للتعبير  أو  واالختفاء  للظهور  يستخدمونها  أو  البحر 
يشد  جمالي  مبنطق  االخري  تلو  الواحدة  مآسيهم  عن 
االنتباة آلهمية الفكرة التي إعتمدها سينوغراف العرض 
املنظر  بذلك  املسرح  معظم  إحتالل  فؤغم  املسرحي 
الثابت إال ان التعامل افاد كثيرا فكرة النص الذي كان 
ميضي بشكل متوقع وانتهي عند ىمر منتظر ولكن وعبر 
تلك الرحلة القصيرة الطويلة لعب املنظر بقوة مع االفكار 

واالحالم والهواجس املطروحة علي املتلقي وكان شريكا 
قويا يف احلدث الدرامي وفورات إنفعاله .

يف  الوحشي  اجلانب  ويتبدي  العطش  يسود  الرحلة  يف 
مبنطق  بدأت  التي  املشاعر  تتحول  بحيث  الناس  بعض 
تآلف االرواح الي حالة من الكرة والتوحش واالنكفاء علي 
الذات حتي تفوز بأي مكاسب بعيدا عن اجلانب االنساني 
فتلك الرحالت تعري االنسان وتخلق منه كائن آخر غير 
الذي عرفناة من قبل كائن غريب متوحش وجبار وكارة 
لالنسانية من حوله معظم الناس يف املركب متيل للفوز 
احلصول  أجل  من  للتضحية  ومستعدون  مياة  بنقطة 
عليها ومن يترفع عليه إنتظار املصير املحتوم وحني تهب 
العواصف وجتتاح املركب أمواج عاتية يعلو الصراخ الذي 
يأخذ القلب وتتوحد مرة آخري املصائر واخلوف الشديد 
من فقدان احلياة. وتنتهي االحداث حني يقترب املركب 
من احد الشواطئ االوربية فقد إجتاح غفر السواحل تلك 
املركب الكئيبة بنيران كثيفة فهؤالء ليسوا اال جيف علي 
ثواني  بضع  يف  منهم  االنتهاء  ميكن  صغير  مركب  ظهر 

ببندقية الية سريعة الطلقات .
يسمح  الذي  باملنطق  االضاءة  مصادر  تتنوع  العرض  يف 
لالفكار والتيمات بالسباحة يف عالم البحر بكل درجات 
االحمر  وحتي  البداية  يف  الطاهر  االبيض  بني  وجودة 
وهي  املخرجة  وكانت  الدرامي  احلدث  نهاية  يف  القاني 
سرين جنون إبنة املسرحي الكبير عز الدين جنون ومعها 
مجدي بو مطر قد إستخدموا كشافات ميكن تثبيتها علي 
جوانب خشبة املسرح وامام املتلقي حتي يضمنوا أهمية 
االخيلة  تخرج  حتي  أسفلة  من  اخلشبي  الطوق  غضاءة 
واالداءات وكأنها وهمية يف حلظات ما حني ينعكس ظل 
املغلف  االداء  طرق  بتنويع  العمل  فريق  واهتم   . املؤدي 
محطة  هناك  كانت  أنه  إال  املشاهد  معظم  يف  بالقسوة 
آدائية الميكن حسابها علي مجموعة املؤدين وهي املمثلة 
إليها  أوكل  والتي  حمصي(  0ندي  املخضرمة  السورية 
االهل  فقدان  فريسة  وقعت  التي  السورية  دور  متثيل 
الساحة  علي  يحدث  ما  تستوعب  لم  والتي  واالحباب 
الشرسة تلمسك ندي حمصي بآدائها املفعم باالنسانية 
بتالبيب  االمساك  علي  وقدرتها  احلزين  وبصوتها 
الشخصية الدرامية التي تلعبها وهو آمر لم يقلل مطلقا 
من اهمية التناول الذي قدمة فريق العمل بدري الرحالي 
وعبد املنعم شوبان ورمي احلمروني واسامة كشكار ومرمي 
شخصيتة  منهم  كل  لعب  فقلد  اونصونوصي  وغي  دارا 

بوعي فارق وقدرة هائلة علي التحول يف املصير 
بقي أن أقول لكم أن فكرة النص كانت للمرحوم عز الدين 

قنون صاحب مسرح احلمرا 

نقال عن »مسرحنا«
قدم العرض فى 
مهرجان قرطاج

أحمد خميس

سالم املسرحية »عالم كداب كداب« بطولة عبد الرحمن 
أبو زهرة وجليلة محمود، عرض »727« بطولة محمود عبد 

العزيز وجليلة محمود.
كرم  تكنيك  يف  مميزة  عالمات  توجد  دوارة  د.  واستطرد 
من  الرغم  فعلى  »إيزيس«  املثال عرض  سبيل  على  مطاوع 
مع  استطاع  أنه  إال  وكواليسها  املسرح  خشبة  حجم  صغر 
مهندسة الديكور الرائعة سكينة محمد علي توظيف الفراغ 
املسرحي خلدمة عدد كبير جَدا جَدا من الراقصني واملجاميع 
وجنوم العرض باستخدام ديكورات متحركة وشاسيهات من 
حديد تطبق وتفرد، باإلضافة لقدرته على توظيف اإلضاءة، 
بدأ  كما  فكرية  لداللة  تام  بإظالم  املشاهد  يبدأ  فأحياَنا 
السلطان قدم فيه  إيزيس، جاسوس يف قصر  املحاكمة يف 

حركة رأسية ألول مرة باستخدام مرجيحة.
لكل نص قبل  إبداعية  زاوية  يتميز مبقدرته على حتديد 
وإيقاع  العام  اإليقاع  بتحديد  عملَيا  إخراجه  يف  يبدأ  أن 
الشاعر  مع  واالتفاق  األغاني  أماكن  حتديد  مشهد،  كل 
حول املعاني والصياغة، ومع مؤلف النص على حذف أو 
إعادة صياغة بعض املشاهد وضبط اإلضاءة مع الديكور 

واالكسسوارات. 
على  أيوب  سميحة  القديرة  الفنانة  أكدت  مداخلتها  ويف 
كمخرج  مطاوع  كرم  متيز  من  عمرو  الدكتور  طرحه  ما 
رغم  استفزازها  استطاع  الذي  الوحيد  املخرج  هو  وأنه 
تألق يف  وقد  من خمسة جنسيات،  مع مخرجني  تعاملها 
إخراج مسرحية أجاممنون، وذكرت أنها قبلت التحدي معه 
بالقيام بدور امللكة، حينما قرر كرم أن تقوم سناء جميل 
املرشحة للقيام بهذا الدور، لبطولة عرض شهرزاد وتقوم 
هي ببطولة أجاممنون، وقد أخرجهم يف نفس الوقت ومت 

عرضهما معا كل عرض يف مسرح.  
وكانت مفاجأة الندوة التي حتولت إلى احتفالية هي متثال 
الفنان كرم مطاوع الذي نحتتها الفنانة نسمة دياب والذي 
سيوضع يف مقر جمعية نادي املسرح راعية املهرجان والتي 
الوفد  أهدى  كما  أيوب،  سميحة  الكبيرة  الفنانة  ترأسها 
العراقي درَعا ألسرة كرم مطاوع املتمثلة يف زوجته وابنته، 

كما تقدمت أسرة املهرجان بإهدائهما درع املهرجان.

املسرح يف مصر والوطن العربي، فحني توفى كنت الزلت 
يف مرحلة املراهقة، وقد تعرفت عليه كفنان ودرسته بعد 
إلى  أشبهه  فأنا  خاصة  عالقتنا  كانت  كأب  لكن  وفاته، 
حد كبير يف صمته، وحني كنت يف املرحلة الثانوية اقترح 
على أن اختار القسم األدبي وأصررت على القسم العلمي 
فكرة  ارفض  وكنت  متاَما،  الفن  عن  االبتعاد  يف  لرغبتي 
التوريث يف كل أشكالها، وأكد لي أن مكاني هو الفن، وكان 
الرهان بيننا على ذلك، والتحقت بكلية جتارة اجنليزي، ولم 

استطع االستمرار، وتغلبت جينات الفن وكسب الرهان. 
وانتقلت الكلمة إلى الدكتور حسن عطية الذي حتدث عن 
والتجديد  املشاهد  مع  العالقة  خلق  يف  مطاوع  كرم  دور 
اختياره  وكيفية  املسرح،  خشبة  شكل  وتغيير  واالبتكار 
عن  احلديث  أحب  ال  أنني  بالرغم  وقال  للنصوص. 
الراحلني لكنه عظيم يف اإلخراج املسرحي، وهو مدرسة 
الكبار،  املخرجني  كل  ودراسة  لدراسته  الدارسني  وأدعو 
كان مؤسسة ثقافية فنية، كان يختار النص الذي يتفق مع 
رؤيته للفن وللحياة، وكان مسرحه قائَما على فن املخاطبة 
ال  املسرح  إن  الشهيرة  جملته  له  وكانت  اجلماهير،  مع 
النخبة  فمسرح  باجلماهير،  إال  فعاليته  يحقق  وال  يوجد 
ليس مبسرح، فهو دائَما يبحث عن إثارة الناس، وهو أول 
من غير خشبة املسرح يف أكثر من عرض مسرحي وكان 

عبقرَيا يف اآلداء التمثيلي.
أما دكتور عمرو دوارة فقال: شعرت باليتم مرتني يف عام 
واحد 1996 األولى يف شهر مارس بوفاة والدي واستاذي 
األول الناقد فؤاد دوارة، واملرة الثانية يف ديسمبر من العام 
وكنت  مطاوع.  كرم  بالتبني  ووالدي  أستاذي  بوفاة  نفسه 
أكتب  أن  وأنني البد  دين ألساتذتي  رقبتي  بأن يف  أشعر 
عنهما، فأجنزت كتابان عن والدي فؤاد دوارة، وكنت قد 
بالنقد  مطاوع  كرم  أعمال  تتناول  مقاالت  خمسة  كتبت 
التطبيقي، ثم دراسة عن مجمل أعماله يف جريدة مسرحنا، 
كلفتني  الذي  الكتاب  بإصدار  اجلهود  هذه  كللت  وأخيَرا 
ستة  منذ  به  العمل  بدأت  وقد  بإصداره  املهرجان  إدارة 
أشهر بعنوان »كرم مطاوع مؤلف العرض املسرحي« تعلمت 
املسرح  غير خشبة  فقد  يديه،  على  وتتلمذت  الكثير  منه 
وهي  عام 1964،  الفرافير  األقل:  على  ثالثة عروض  يف 
أول مسرحية قدمها بعد عودته من البعثة، ثم أجاممنون 
محسنة  الفنانة  خالله  من  قدم  الذي  اجليب  مبسرح 
على  قدرَا  كان  جيفارا،  ليلة مصرع  ثم  مرة،  ألول  توفيق 
حل أي مشاكل فنيية وأن يتحدى ذاته يف عروضه باختيار 
رؤية  خالل  من  يقدمها  أن  ويستطيع  النصوص،  أصعب 
جمالية مبدعة مثلما حدث يف مسرحة قصيدتني ياسني 
الرحمن  لعبد  جونسون  إلى  رسالة  سرور،  لنجيب  وبهية 
الشرقاوي، باإلضافة إلى اإلبداع الفني مبسرحية أنشودة 
إلى  القبور  شواهد  حول  حيث  محمود،  ملصطفى  الدم 
شواهد متحركة واستخدم معها اإلضاءة لعمل تشكيالت 

فنية مختلفة. 
كان مدرسة تعلمت منهابدَءا من عملي األول معه كمخرج 
منفذ إيزيس عام 1984 وحتى آخر عروضه ديوان الفقر 

عام 1996.
أخرج أربعة مسرحياتقطاع خاص، األولى كانت عام 1970 
حتية  بطولة  الناصر  عبد  جمال  وفاة  بعد  ولدي  ياسني 
كايوكا، أحمد عبد احلليم، غناء عفاف راضي. ثم نصني 
مهمني واحد لفرقة الفنانني املتحدين »وكالة نحن معك« 
لفرقة غلي  العام عرض  نعمان عاشور، ويف نفس  تاليف 

د. دوارة: تعلمت منه 
الكثري وتتلمذت على 

يديه

د. حسن عطية: كان مسرحه قائَما على فن 
املخاطبة مع اجلماهري
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Actrice et académique 
(Egypte)
Actrice égyptienne 
et professeur à 
l›Académie des Arts. 
Elle a écrit plusieurs 
pièces de théâtre et 
séries TV. Elle a dirigé 
plusieurs théâtres 
joue comme «The 
Game of Love». Elle a 
écrit plusieurs séries 
télévisées et des films 
incluant «Une histoire 
dans chaque maison», 
«L›allié de Bergwan», 
«La mariée» et «Le 
visiteur». 

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

 Dr. Samira
Mohsen

 Dawood
Hussain

شخصيتهما وحتديهما وعنادهما، الذي كان االنتصار فيه 
دائَما للفن، فكانت األعمال التي خلدتهما.

حنان مطاوع أكدت على سعادتها بهذا التكرمي الذي تأخر 
يكرم،  لم  ملاذا  تتساءل  دائَما  كانت  فقد  عاَما،  عشرون 
و  املسرحية  احلركة  لتراجع  رمبا  أنه  السبب  وأرجعت 
تناسي املجتمع وعدم عرض أعمال له، ويف هذا السياق 
احلكيم،  ووفاء  الغرباوي  مازن  للفنانان  الشكر  وجهت 

وقالت كم أنا مشغولة يف تصوير مسلسالت رمضان، لكن 
والدي  تكرمي  حضور  من  مينعني  لم  انشغالي  كان  مهما 

الفنان الكبير كرم مطاوع.
واضافت: كرم مطاوع هو حبيبي و شقيقي وانا النسخه 
االخرى منه، رمبا لم اعش معه فترة طويله و لكني اخذت 
منه الكثير من الصفات، كنت أمتنى أن أعيش معه فترة 

أطول واستوعب حجمه الكبير فهو واحد من أهم صناع 

حنان  أيقنت حب  عندما  رأيه  من صحة  تأكدت  أنها  إال 
للفن، ويكفي أن يكون صالح جاهني هو من اختار اسمها 
باختيار  قام  من  هو  الشرقاوي  الرحمن  عبد  يكون  وأن 
القراءات وتنظيمها لها، وأن تكون ابنة كرم مطاوع وسهير 
املرشدي لكل ذلك كان البد أن تكون حنان مطاوع الفنانة، 

وأن حنان متتلك نفس قوة شخصية والدها وجبروته.
وقوة  بينهما  الدائم  الصراع  عن  أيَضا  حتدثت  كما 

مسيحة أيوب: هو املخرج الوحيد الذي استطاع استفزازي

حنان مطاوع: هو حبييب 
و شقيقي وانا النسخه 

االخرى منه
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Pour encourager les jeunes auteurs et les écrivains 
qui aiment l›Egypte et essayer d›améliorer son avenir, 
SITFY tient le Concours d›écriture dramatique 
comme l›une de ses principales initiatives lors de sa 
deuxième édition. Le concours se déroule selon les 
conditions suivantes:
1. L›âge des concurrents ne devrait pas dépasser 40 
ans en avril 2017
2. Le script doit être original et écrit directement au 
théâtre (non basé sur d›autres œuvres)
3. Il est préférable d›utiliser l›arabe standard ou le 
dialecte égyptien élégant
4. Le script ne doit pas être publié ou produit avant 
la compétition pour un tiers - même les groupes 
amateurs
5. Le script ne doit pas être présenté à aucun autre 
prix ou concurrence - peu importe sa réputation est
6. Chaque concurrent a le droit de participer avec un 
seul script
7. Le script ne doit pas dépasser 20 pages (A4 avec 
une taille de police de 14)

8. Le concurrent envoie le script, un CV et deux photos 
récentes avec adresse complète, e-mail et numéro de 
téléphone
9. Les gagnants présentent (4) copies avec un CD et 
renonciation aux droits d›édition de SITFY
10. Les scripts ne sont pas retournés aux auteurs. 
Contém-se
11. Les gagnants sont invités à la cérémonie de remise 
des prix de SITFY pour réclamer leurs prix. Contém-
se
12. Les prix sont les suivants:
• Premier prix distingué avec armure d›or et certificat 
d›appréciation
• Deuxième prix distingué avec armure d›argent et 
certificat d›appréciation
• Troisième prix distingué avec armure en bronze et 
certificat d›appréciation
Jury 
• Professeur Dr. Hassan Atia (Président)
• Mohamed Mosaad (membre)
• Khaled Raslan (membre)

 Le concours
d›écriture dramatique

كرم  وأضافت  الوفاء،  عن  تعبر  املهرجان  هذا  يف  سمة 
اخذ  الذي  باإلخراج  نفسه  كان ممثل عظيم ظلم  مطاوع 
التركيز  كبير يف  عليه ضغط  يكون  املخرج  وقته، الن  كل 
علي جميع عناصر العرض املسرحي، مشيره إلي أنه كان 
لذلك  فنان،  أي  طبيعة  وهي  األشياء  على  متمرد  بطبعه 
كانت مواقفه السياسية معروفة علي يسار احلكم، وعانينا 
من ذلك كثيرا، ولكني لن أحتدث يف هذا األمر اآلن قالت 
اجلميع كان يرى كرم مطاوع كالطاووس  لكن احلقيقة التي 
أنه كان ميلك قلب طفل صغير،  الكثيرين عنه  ال يعرفها 
فكان  طبية،  نظارة  ارتداء  ويرفض  ضعيف  نظره  وكان 
ولكنه يف  يتجاهله  أنه   يعتقد  مكان  أحد يف  يراه  عندما 

احلقيقه لم يكن يراه .
الكبير  وإحساسه  املستقبلية  كرم  رؤية  أيَضاعن  حتدثت 
متميزة  فنانة  ستصبح  بأنها  املبكر  وتنبؤه  حنان  مبوهبة 
ما  بعد  خاصة  مبكَرا  موهبتها  صقل  وحاول  ومختلفة 
العربية  باللغة  مونولوج  تلقي  وهي  مصادفة  إليها  استمع 
الفصحى، وأنها كأم برغم اختالفها معه يف تقيمه املبكر 

محمد  الكبير  واملسرحي  الصحفي  الكاتب  الندوة  أدار 
الروبي رئيس حترير جريدة مسرحنا، الذي قال: قدمت 
ندوات كثيرة خاصه باملسرح و السينما ، ولكني لم اشعر 
مبثل هذا التوتر من قبل، وليس له أي مبرر سوى أننا يف 
الفنان  عن  والكثير  الكثير  وأضاف  مطاوع.  كرم  حضرة 
إعادة  يجب  الذين  اجليل  هذا  عظماء  وعن  مطاوع  كرم 
دراستهم والتعريف بهم وبأدوارهم التي يجهلها الكثير من 
األجيال اجلديدة، مؤكَدا على رفضه للجرائم التي ترتكب 
حتت مسمى إعداد ودراماتورج وغيرها من املسميات التي 
جتعل شخص يكتب على كتابة غيره، وهو ما لم يفعله هذا 
إال  هو  ما  املبدعني  بهؤالء  التعريف  أن  وأضاف  اجليل، 
إعادة حرث األرض، وهو املسمى الذي أطلقه على امللف 

الذي تناول أعمال كرم مطاوع.
سهير املرشدي بدأت كالمها باإلشادة باملهرجان قائلة هذا 
الشباب  املهرجان يقول أن مصر شابه وذلك ليس بكثرة 
فيها، ولكن النهم قادرين علي العمل، وما يقدموه يف هذا 
األجيال  بني  التواصل  و  والدة،  مصر  ان  يثبت  املهرجان 

لم تكن مجرد ندوة وال احتفالية بتكرمي فنان، لكنها كانت مظاهرة حب كما أطلقت عليها الفنانة 
سهير املرشدي. إنها ندوة تكرمي الفنان الكبير كرم مطاوع صاحب هذه الدورة، والتي حتدثت فيها 
عن كرم مطاوع الزوج واألب والفنان، كما حتدث أيَضا ابنته الفنانة حنان مطاوع واألستاذ الدكتور 
حسن عطية والدكتور عمرو دوارة والفنانة القديرة سميحة أيوب، ولوال ضيق الوقت لتحدث كل 

احلضور الذين كانوا يرغبون يف عمل مداخالت. 
متابعة: نور الهدى عبد املنعم

مظاهرة يف حب كرم مطاوع

سهري املرشدي: كرم 
مطاوع كان ممثل عظيم 

ظلم نفسه باإلخراج
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 Schedule of Workshops

ان  بأى طريقة  به  املشتغلون  ،يحاول  فيها مسرح  يكون 
يكتسبوا جمهوراً جديداً مهتماً باملسرح .                   

فيما أكد د.فتاح ديورى  ان العرض املسرحى بالضرورة 
يفرض شكله ومكانه، وانه من الضرورى ان يكون لدى 
املخرج مشروع فكرى ،وضرب مثل بعرض اقيم فى املانيا 
تفاعل  اجلمهور مع بطلته بدرجة كبيرة جدا لدرجة انه 
طلب ان يعاقب فى سياق العرض بدال من تلك البطلة .                                       
ان  مؤكدا  مداخلته  فى  الدين  زين  د.هشام  علق  وقد 
عمله اإلخراجى بشكل اساسى فى سياق مسرح العلبة 
فريدة  جتربة  يعتبرها  بتجربة  قام  ،االانه  االيطالى 
ومختلفة ،وأكد أن دافعه فى تلك التجربة مجموعة من 
ما،  فترة  فى  لبنان  فى  كانت  التى  املجتمعية  االحداث 
وأنه قام بإخراج عرض يتكون من عشرة سيدات يناقش 
يذهب  ان  ،واراد  املرأة  العنف ضد  قضية  العرض  فى 

اجلمهور  جلعل  منه  محاولة  فى  الشارع  فى  للجمهور 
يرفض هذا العنف ، وهى قضية كانت مطروحة فى فترة 
ما فى املجتمع اللبنانى ،هذا الى جوار انه قام بتجربة 
أخرى ، حيث كمم فيها أفواه بطالته ،وايضا ذهب بهم 
إختيار  إن  فكرة  على  د.هشام  أكد  ،وهنا  الشارع  الى 
العرض  يطرحا  التى  الفكرة  تفرضه  املسرحى  املكان 
نفسه، فاملكان ليس هدفا فى ذاته وامنا ماسيقدم فى 
هذا املكان .                                                                       

د.كرمي فى فكرة  يتفق مع  انه  د.طارق عمار  أكد  فيما 
حينما  املترجم  أن  فكرة  على  ،وشدد  االصطالح  أزمة 
الى  املعانى  فقيرة  لغة  وهى  اإلجنليزية  اللغة  من  ينقل 
هنا  املترجم  ،فإن  العربية  اللغة  كما  املعانى  ثرية  لغة 
بحاجة  اننا  التأكيد  وبالضرورة البد من  يقع فى مأزق 
الى هذا املترجم املتخصص ،مع األخذ فى اإلعتبار انه 

مصطلحات  بضبط  خاص  لغوى  مجمع  لدينا  اليوجد 
ماارادوا،وأشار  باملسرح  املشتغلون  يقول  ولذلك  املسرح 
بها فى عام  قام  قد  كان  الى جتربة مسرحية  د طارق 
1997 مفادها أنه أقام مسرح فى الشارع فى مكان لم 
لهذا  أعطى  املسرح  االأن  شخص  اى  اليه  يذهب  يكن 
املكان حياة أخرى لدرجة أنه أصبح كما السوق ،وأضاف 
االعبر  حتقيقها  الميكن  التجارب  تلك  أن  د.طارق 

اإلستعانة بأبناء املكان ذاته .
فيما أكد أ.عصام ابو القاسم فى مداخلته انه يرى أن 

املسرح املفتوح او احلر ظهر 
لدى العرب فى صيغتني واحدة منهم هى التأسيس لهوية 
عربية –حلقة مقهى – والثانية ظهرت فى بعض الدول  
الفرق  الهامش حيث وجدت بعض  الفقيرة فى  العربية 
صعوبة فى تقدمي عروضها فى أماكن رسمية للجمهور 
،وأشار ابو القاسم الى ان املبدعني فى اخلرطوم استغلوا 
ساحات املدارس واحلارات إلقامة عروضهم املسرحية 
من  العروض  يضعف  هذا  أن  القاسم  ابو  يرى  ،ولكن 
الناحية اجلمالية ذلك أن املبدع قد يستغنى عن نسبة 
تقدمي  املسرحى فى سبيل  العرض  كبيرة من جماليات 
العرض فى الشارع.                                                                   

فى  القاطن  املبدع  يدفع  ماالذى  القاسم  أبو  ويتسائل 
ان  حني  فى  املفتوحة  للفضاءات  يلجأ  أن  إلى  املدينة 
الفضاء  أن  يرى  انه  ،وأضاف  امامه  متوفرة  املسارح 
املفتوح أليق بالريف الباملدينة ،ألن ساكنى الريف ليس 
ميكننا  والدراسة  التدقيق  ،ومع  املسرح  رفاهية  لديهم 
معرفة أن السلطة فى مجملها ترفض أن يقدم مسرح 
فى ساحات عامة خشية أن يتحول هذا اجلمع الى شئ 
اجلهات  ان  القاسم  ابو  ،وأكد  الدولة  توجهات  ما ضد 
كل  عرفت  تكون  ان  االبعد  تصريحا  التعطى  األمنية 
يدخل  وبذلك  عليه  ووافقت  املسرحى  العرض  تفاصيل 
أنذاك  تنتفى  ،وقد  الدولة  إشراف  سياق  فى  العرض 

حرية املبدع 
وهنا انتهت الندوة ولكن سيظل دائما اجلدل يثور حول 
ماهية مسرح الفضاءات املفتوحة .                                                                           

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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 An Egyptian writer and director. He was born  
 in Cairo in 1984 and graduated in the Faculty of
 Commerce – Ain Shams University. As an actor, he
 participated in several works like A Litter, The Visit
 of the Old Lady and The Riffraff (2002) – The Master
 and The Trial (2003) - ABU NADDARA, KOBRY
 ALNAMOUS, A Desire Under the Elm Tree and An
 Angle Falls in Babylon (2004) – Caligula and Inaudible
 Fish (2005) – The Karamazov Brothers (2010) – The
 Game, The Maestro and 1980 and Up (2012).
 He wrote more than thirty theater, TV and  
 Cinema scripts. His works for theatre include: Here
 They Play – The fortune Teller – Hannibal – Solved in

 Fifteen Minutes – The Life Wizard – Spartacus – We
 Shall Write Our Constitution – 1980 and Up – The
 Day They Killed Singing – And Where we go – The
 Stranger – On the Train’s Platform. He wrote two
 films: Estimation (2006) – a Silent Movie (2013). He
 also wrote “Who is the Criminal” and “ALMAHDY”
 for TV.
 As a director, he presented several works for  
 theatre including Here They Play, A Bird, Ali Janah
 Al-Tabrizy and His Follower Koffa, The Day They
 Killed Singing, The Room and The Last Day. He
 also directed his two movies Estimation and A Silent
 Movie.

MAHMOUD GAMAL
 Spot Light

متابعة داليا همام
 

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن 
الشبابى فى دورته الثانية- دورة كرم مطاوع – أقيمت 
)مسرح  بعنوان  ندوة  الفاعليات  من  الثانى  اليوم  فى 
د. محمد سمير اخلطيب  (أدارها  املفتوحة  الفضاءات 
،ود  إنزاران  إسماعيل  ،د  رشيد  د.كرمي  فيها  وحتدث 
البداية شدد د.كرمي رشيد فى سياق  فتاح ديورى،وفى 
املفتوحة،  الفضاءات  فكرة ضبط مصطلح  حديثه على 
نذكر  حينما  الندقق   العربى  الوطن  فى  أننا  مبعنى 
أن  ،فالبد  به  نعنى  وماذا  املفتوحة  الفضاءات  مصطلح 
نلتزم مبصطلح معني عن معنى الفضاءات املفتوحة  من 
وضوحا  أكثر  املعنى  يصبح  ،حتى  اخلليج  الى  املحيط 
، مع األخذ فى االعتبار أن املسرح لم  ومينع االلتباس 
خروجنا  ذلك  وعلى  املغلقة  القاعات  فى  اساسا  يولد 
باملسرح للشارع يعنى الرجوع ألصوله ،وأضاف د كرمي 
رشيد أن املسرح فى الوقت احلاضر أصبحت له دوافع 
أساساً  اصبحت  البصرية  فالثقافة  وجمالية  فلسفية 
جوهرياً وجزءاً من إهتمام اجلمهور باملسرح ،وكل هذا 
املسرحى  العرض  فى  األبرز  العامل  هو  املكان  جعل  
بني  تطابقات  عن  يبحث  السينوجرافى  كان  ،وقدميا 
النص املسرحى املكتوب وبني مايراه املتلقى عبر صورة 
العرض املرئية ،لكن فى الوقت احلاضر الميكن ان يلجأ 
املخرج حلالة التطابق السابق ذكرها بني النص والعرض 

املسرحى  العرض  فى  مشارك  اصبح  املتلقى  أن  ،ذلك 
الذى يستمع ويرى  السلبى  املتلقى  يعد ذلك  لم  انه  اى 
مايقدمه املخرج بل إن املتلقى اصبح يعيد إنتاج مايراه .                            
وهنا علق د.سمير اخلطيب على فكرة مشاركة املتلقى 
نظريات  الى  فكرة حتيلنا  ،أنها  املعنى  انتاج  إعادة  فى 

القراءة .                                                   
أما د.إسماعيل إنزاران  فقد أكد أن جمهور املسرح ليس 
الفنية  النشاطات  من  وغيرها  السينما  جمهور  بحجم 
كى  املختلفة  الوسائل  املبدع  يبتكر  ان  ذلك البد  ،وعلى 
يجذب اجلمهور،واشار ان كل منطقة من مناطق اجلزائر 

مسرح الفضاءات املفتوحة 
         نقاش الينتهى 
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الكتابة املسرحية خلشبة املسرح اإليطالية 
وجتارب  والدراسات  الزمن  من  لها  توافر 
املؤلفني ما مكننا من التعرف عليها وبالتالي 
العربي  املسرحي  الذهن  داخل  رسوخها 
والعاملي ، أما الكتابة املسرحية التي تضع يف 
مفـتـوح  ملكـان  كتابة مسرحية  أنها  اعتبارها 
تفرزها  أن  املمكن  التي من  النصوص  كتلك 
مسارح الفضاءات املفتوحة : الشارع ، املقهى 
، األماكن األثرية ، احلدائق ، ... فهي مختلفة 
ــ  واملضمونية  الشكلية  البنائية  تركيبتها  يف 
إلى حٍد ما ــ عن نظيرتها الكتابة األرسطية 

، وهذا االختالف يرجع إلى :
إليه  يخرج  الذي  املفتوح  املكان  طبيعة   .1

العرض ..
ينتجه  الذي  املسرحي  اخلطاب  طبيعة   .2

العرض
بينهما  بالرغم مما  متداخلتان  والنقطتان   
نص  فكتابة   ، التفاصيل  يف  فروق  من 
ذلك  يختلف  الشارع  يف  لتقدميه  مسرحي 
عن كتابة نص مسرحي لتقدميه داخل مكان 
أثري ، واخلطاب املسرحي الناجت من هذا 
يطرحها  التي  الرؤية  على  يتوقف  ذاك  أو 
يـطـرح  النـص  ، فهل هذا  املسـرحي  النص 
والقضايا  واألفكار  الرؤى  من  مجموعة 
غير  املسرح  جماهير  تناسب  التي  العامة 
املسارح  من  النوعية  هذه  .ومن  التقليدية 

والكتابات املناسبة لها :
1ـ نص مسرحي لفضاء الشارع :

األحوال  معظم  يتطلب يف  بالضرورة  وهذا 
تهم  اجتماعية  قضية  على  النص  احتواء 
مثارة  كانت  سواء   ، املختلفة  الناس  فئات 
غير  أو   ، إعالمياً  العرض  تقدمي  وقت  يف 
مثارة ولكنها حـيـوية لـدرجـة جتـعـلها جذابة 
ومحط ألنظار اجلميع ، فمثل هذه القضية 
هو  ما  تاركاً  يقف  املتفرج  سيجعل  ما  هو 

 ، وقته  من  بعضاً  لك  لُيـعطي  إليه  ذاهب 
يذهب  التي  األماكن  كل  إلى  يتتبعك  ورمبا 

إليها العرض داخل فضاء الشارع ...
2. كتابة نص مسرحي ملكان أثري :

قليالً  يختلف  النصوص  من  النوع  وهذا 
الشارع من حيث وجود  عن نص مسرحية 
املكان  داخل  محـددة  مالمح  لها  جغرافيا 
النص  كتابة  عند  توظيفها  ميكن  األثري 
املسرحي ، وانتفاء وجود مثل هذه اجلغرافيا 
الشارع  فجغرافيا  ؛  الشارع  مسرحية  يف 
أعمدة   ، الرصيف   ، املتفرجني  أجساد 
متحرك  كله  وهذا   ...  ، البيوت   ، اإلنارة 
بالنسبة لتحرك املمثل يف حني أن جـغـرافـيا 
معبداً  املكان  ذلك  كان  األثري سواء  املكان 

قدمياً  أو بيتا أثريا ،...
3. كتابة نص مسرحي ملقهى :

هناك خاصيتان للمقهى يف منتهى األهمية 
هما أن كل ما يطلبه رّواد املقهى يجدونه وال 
تفرض عليهم أية أشياء ال يف شكل اجللوس 
وال فيما يريدونه ويفضلونه ، وأيضاً دفعهم 
للنقود كمقابل ملا حصلوا عليه من خدمات 
ومتعة داخل املقهى يكون بعد انتهاء جلستهم 
وليس يف بدايتها ، أما يف املسرح ، وخاصةً 
مسارح العلبة اإليطالية فإنهم يدفعون مسبقاً 
املسرح  إلى صالة  ، ويدخلون  التذكرة  ثمن 
جلوسهم  أماكن  إلى  العمال  أحد  يقودهم 
والتي رمبا ال تعجبهم وإمنا اضطروا إليها 
ثم تخفت   ، أو مادية  ألية أسباب تنظيمية 
أو  الثالث  املسرح  دقات  وتسمع  اإلضاءة 
من  أو  العرض  مخرج  صوت  األقل  على 
ينوب عنه وهو ُيـعلن بداية العرض بعد قليل 
ويرجو املتفرجني إغالق أجهزة املحمول ... 
ال  رمبا  والذي  املسرحي  العرض  يبدأ  ثم 
يعجب بأية حال من األحوال اجلمهور فهو 
لتقدميه لهم  مفروض عليهم ومـُعد مسبقاً 

، وليس من حق أحد املتفرجني الكالم أو 
االنتقال من كرسي آلخـر أو اخلـروج أليـة 
من  ليس  وكـذلك   ، العـرض  أثنـاء  أسبـاب 
حق أي أحد التدخني أو األكل أو الشراب أو 
... أو ... فللمسرح قواعد وآداب تنظيميه 

صارمة يجب أن حتترم ...
مجتمعية  لبيئة  مسرحي  نص  كتابة   .4  

خاصة :
املكتوب  املسرحي  النص  مستوى  على 
خاصة  بيئية  مشكالت  لُيـعالج  خصيصاً 
جند هناك بعض التجارب األخرى كنصوص 
والذي  مرسي  القادر  لعبد  الغربال   :
بورسعيد  يف  الصيادين  مشاكل  فيه  ُيـعالج 
والذي  سراج  لفوزي  دمياطية  وهموم   ،
 ، النجارين يف دمياط  فيه ملشاكل  يتعرض 
ُيـمسرح  والذي  عابدين  التواه جلالل  بحر 
لقرية  واألسطورية  الشعبية  فيه احلواديت 
مزار  بني  مدينة  غرب  املوجودة  البهنسا 

باملنيا ، ...
إخراج  أو  مسرحي  نص  لكتابة  والتصدي 
معينة  محلية  مجتمعية  بيئة  عن  عرض 
العاملي  املسرح  عرفه  مسرحي  اجتاه  هو 
وهو   « املجتمعات  مسرح   « باسم  وُيـعرف 
فيها  تتوفر  التي  املسرح  من  النوعية  هذه 

هذه السمات:
بيئة  داخل  املسرحية  العروض  تقدمي   .1

اجتماعية محلية معينة ...
... هذه  2. مسرحة حواديت، أساطير، هموم، 
إلعادة  اآلنية  أو  التراثية،  التاريخية،  البيئة 
تقدميها يف شكل فني هو العرض املسرحي ...
كمفردات  البيئة  مفردات  استخدام   .3
سينوغرافية  مفردات   / املسرحي  العرض 

وأخرى أدائية ...
4. االشتباك مع جماهير هذه البيئة املحلية 

بغرض إكساب الوعي ...

تعليقا علي ندوة مسرح الفضاءات 
املفتوحة :  هوامش حول الكتابة 

املسرحية لفضاءات مفتوحة

ELHOOSINY@HOTMAIL.COM
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 At the very beginning, theatre started outdoors,
 away from walls of buildings. With natural evolution,
 performances were put on stages until the stage itself
 became – in some performances – a burden over the
 performance itself. And now, with the global revolution
 of social media and open skies, youth are experimenting
 on how to engage with their surrounding in a lively
 way. They seek to create real theatre, living theater,
 theater made of flesh and blood. They need to continue
 experimenting on their own issues and challenges to
 change the world around them and to express their real
 situation in a new world.
On the other hand, the modern development of multi-

 functional halls equipped with modern technology that
 enable artists to use the same space for various functions
 requires massive budgets too far away from their reach.
 And the only answer to the dilemma of decreased
 numbers of theater halls and multi-functional stages is
 open spaces or dragging theatre outdoors once again.
 All over the world, theater artists produced
 unconventional performances with extraordinary
 aesthetic values in various outdoor spaces including
 train stations, gardens, ancient historic places, church

 yards and even streets and alleys. The noticeable nature
 of such performances is its extreme interest in social,
 political and economic current issues in addition to
 its low budgets. In addition, most directors, actors
 and actresses who involve in such performances are
 armatures and scripts of most of these performances are
 developed through improvisation.
 Unfortunately, the phenomenon of street theater and
 open spaces theater is not discussed and documented
 well in research works. Therefore, although it gains more
 and more publicity among youth artists, it still needs
 more attention to be investigated, established and even
 criticized to see its effectiveness in fulfilling youth needs
 of creation and innovation. It needs extensive attention
 and effort to put a theoretical framework that may one
 day becomes a theory explaining this extraordinary
 phenomenon.
 It is the only answer to very critical questions; questions
 that never be posed. Questions of angry, courageous
 and creative youth who need to scream in the face of a
 world that never listens. It is the only answer to untold
 questions

 Dr. Tarek Ammar

 Street Theatre and Open Spaces Theater
 Answers to untold Questions

إبراهيم احلسيني
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 TomorrowTimeTonight

13:30 – 17:30 Workshops + Open
 Spaces Seminar13:00 – 14:00

 Workshop “The Modern
 Theatre Trends in the
World”

 13:30 – 17:30 Workshops + Open Spaces
 Seminar

Time TomorrowTimeTonight

12:00  An edible death
   Iraq18:00 Media

  France

18:00   ALNOKHADA (The Nose Bung)
   Oman20:00             Conjonctivite

20:00 A Mad Man’s diary
 Serbia

 Seminars

 Performances
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