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 In a bid to escape wars, a variety of other conflicts, injustice
 and oppression, a group of Arab and African refugees agree
 to board a boat bound for Italy. There, they think they may
 lead a better life. It is night, when they start their journey, a
 journey they know may lead them to their death. The play,
 Al-Shaqaf, a Tunisian-Canadian production, artistically
 features the plight of desperate refugees.Their tragedy
 unfurls under the joint stage direction of Sereen Ezzeddine
 Qanoun, daughter of the late Tunisian theatre director,
 Ezzeddine Qanoun, and Lebanese-Canadian Magdy Abu
Matar.
 Al-Shaqaf (a colloquial Tunisian for the little boat that carry
 illegal migrants) was performed at the second edition of
 Sharm el-Shiekh International Theatre Festival for Youth,
which runs until April in the Red Sea resort of Sharm el-
Shiekh. Each of the characters in the play has a story
 which led him to board the boat. There is the Tunisian
 man who is rejected by his society for being homosexual
 and the political activist who is chased by police and can›t
 find freedom. There is the Lebanese refugee who presents
 herself as a Syrian national because she has found that
 whenever she applies for anything as a Lebanese, she
 gets refused and the reason is always «the priority is for
 Syrians». The character of the Lebanese woman, portrayed
 by actress Sofia Moussa, highlights the problems people
 from some Arab countries face after those countries
 have received large numbers of Syrian refugees. One of
 the problems is the decrease in job opportunities for the

 country’s nationals. The dialogue between the Lebanese
 woman and the Syrian woman, her colleague in the boat, is
 very real and intense as it depicts how the Syrian crisis has
 left not only Syrians but other Arab nationals disgruntled.
 On the other side, the Syrian woman, portrayed by Nada
 al-Homosi, speaks about her eagerness to find her son who
had previously taken a boat for Italy. This had
 pushed her to spend $6,000 to board the boat in order to
 travel to Italy to search for him. She is told in the middle of
the trip, however, that her son had died on the way to Italy.
 The play also features the problem of southern African
 refugees in its portrayal of a man and a woman with a
 baby, who have left everything behind to escape oppression
 and racism in the hope of a better future. The one-hour
 play was set in one location, that of a boat. The decor was,
 surprisingly, a trampoline with the addition of a couple of
 paddles. The trampoline’s strong fabric stretched tautly
 over a steel frame helped the actors convey the motion of
 a boat at sea by moving their bodies throughout the play.
 This was very effective and the audience was not in the
 least bothered by the boat’s swaying movement.
 Through the play, the directors painted a real but painful
 image of one of the many boats which never reached their
 destination sinking on the way and killing thousands of
illegal migrants.

 Youssra el-Sharkawy

Searching for a life on the boat of death

ال توجد حقيقة واحدة ، بالرغم من أنه قد تبدو يف األفق 
أن هناك حقيقة واحدة ،لكن السعي وراء هذة احلقيقة التي 
يعتقد أنها واحدة يكشف أنه ال توجد أية حقيقة بل توجد 
الفهم  ذلك  مكتمل،رمبا  معني  أي  تشكل  ال  قد  منها  أجزاء 
ينطبق علي أداء بعضا من منظري املسرح العربي ونقادة فمن 
شرم  مهرجان  هامش  علي  عقدت  التي  الفكرية  الندوة  خالل 
متميزة  نخبة  فيها  وشاركت  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ 
من نقاد وباحثي املسرح العربي ، فمثال توقف احلديث عند يف 
حلظة معينه منه حول معني الفضاء املسرحي ،وهل هو نفسه 
ما يطلق عليه يف بعض الدول األخري الفراغ املسرحي ،وأحيانا 
احليز أو املكان ومن املمكن الركح، و..وكلها مترادفات ملعني كلمة 
يعني  اإلجنليزية  باللغة  املصطلح  أن  مايعني  ،وهو   space
شيئا محددا بينما اللغة العربية لها غزارة شديدة يف تعددية 
معانيها ، ولذا عندما يتم نقل املصطلح من اإلجنليزية للعربية 
كلهم  كلمات  عدة  املصطلح  لنفس  ،فيصبح  مترادفاته  تتعدد 
علي  ذلك  يؤثر  هل  ولكن   .. ويعنيه  املصطلح  ذلك  إلي  يهدف 
حركة املسرح العربي ...؟ غالبا ستكون اإلجابة ال وذلك لعدة 
فكل  اإلبداع  عن  املسرحي  النقد  حركة  إنفصال  أولها  أسباب 
تلك  حتدث  ؛أو  اآلخر  من  يستفيد  وال  مختلف  واد  يف  منهما 
وجود  عدم  ثانيا  صدفه..  شكل  وعلي  جدا  قليال  اإلستفادة 
توجد  ،فقط  املسرحي  العرض  لنقد  حقيقية  نقدية  حركة 
محاوالت لكنها ال تشكل ظاهرة وتأثيرها لم يعد فاعال هذة 
األيام بسبب ندرة النقاد وأماكن النشر ؛ ثالثا وهذا هو األهم 
املسرحية  العروض  صناع  قبل  من  حقيقي  إهتمام  يوجد  ال 
مبتابعة النقد املسرحي ألنهم ال يفهمونه تارة بسبب تعقيد 
يف  فيه  يجدون  ال  أو  وتبسيطها  توحيدها  وعدم  املصطلحات 
معظم الوقت ثناءا علي أدائهم. إذن ثمة إنفصال ما بني العرض 
املسرحي وما بني جمهورة ،وانفصال ثان مابينهما وبني حركة 
النقد ،فاألشياء تتم داخل وطننا العربي وفق منطق الصدفة 
مناهج  توجد  وال  السخصية  األهواء  واحيانا  والعشوائية 
علمية معتمدة يف معظم األحيان يف التعامل مع حركة املسرح 
وهو ما ساعد علي هذا التشتت خاصة يف ظل تعددية معرفية 
اإلتصال  ووسائل  الفضائيات  لنا  متنحها  كبري  وامتاعية 
رغم  املسرح  أن  يعني  ذلك  كل  اإلجتماعي.  التواصل  ومواقع 
انه مشتبك إبداعيا مع قضايا الواقع إال أنه منفصل نقديا مع 
باحثيه ومنظرية بنسبة كبيرة ومنفصل عن جمهورة بنسبة 
أقل ،أقل كثيرا مثال مما تبثه لنا شاشات الفضائيات فاملواطن 
كونه  من  كثيرا  أكثر  باألساس  تليفزيوني  مواطن  هو  العربي 

مواطن مسرحي..

املواطن املسرحي

إبراهيم احلسيني
ELHOOSINY@HOTMAIL.COM
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كأغلب  نامية،  املعتبرة  الدول  تلجأ  ما  غالباً 
تقليص  إلى  الثالث،  بالعالم  يسمى  ما  دول 
إبان  التقشف،  الثقافة، بحجة  ميزانية وزارة 
األزمات املالية. لكن األزمات املالية تنشأ ، يف 
احلكومات  سياسة  سوء  من  األحيان،  أغلب 
تتحمل  أن  املنطقي  من  وعليه  اإلقتصادية، 
كامل الوزارات تقليصاّ يف ميزانياتها، وليس 
التصرف  هذا  يرجع  فقط.  الثقافة  وزارة 
هذه  يف  احلاكمة  السلطات  إميان  عدم  إلى 
اإلجتماعية  التنمية  يف  الثقافة  بدور  الدول 
بينما   ، عنه  التخلي  ميكن  ترفاً  واعتبارها 
أو  بالصحة  أو  بالتسلح  اخلاصة  املصاريف 
باألشغال العامة تعطى األهمية القصوى وال 

ميس بها . 
من وجهة نظري بناء املجتمعات ال يعتمد فقط 
على حمايتها عسكرياً وصحياً وببناء اجلسور 
والطرقات. ما يغيب عن ذهن هذه احلكومات 
يوازي  للمواطن  الثقايف  و  الفكري  البناء  أن 
فعن  وصحته.  املادي  وجوده  حماية  أهمية 
للمجتمع  يكن  لم  إن  اجليوش  ستدافع  ماذا 
قيمه الفكرية والثقافية باإلضافة إلى كينونته 

املادية.
السلطة  إهتمام  أهمية  تأتي  هنا  من   
كونه  املسرح،  ومنها  الثقافية  بالنشاطات 
املجتمع،  ناس  بني  تفاعلياً  إجتماعياً  نشاطاً 
القيم  بلورة  ميكن  نشاطاته  إطار  ويف 

اإلجتماعية التي تكون الهوية الوطنية.
 من هذه النشاطات تأتي إقامة املهرجانات 
تؤمن  كونها  املقدمة،  يف  الوطنية  املسرحية 
املبتكرين  من  كبرى  شريحة  بني  اللقاء 
نفاعلي  جو  يف  املتلقني  من  كبرى  وشريحة 
وسلوكات  مواقف  بلورة  إلى  حتماً  يؤدي   ،
تأتي  ذلك،  إلى  باإلضافة  لألمة.  موحدة 
الدولية  املسرحية  واللقاءات  املهرجانات 
شريحة  مع  والتواصل  املعرفة  آفاق  لتفتح 
التعرف  التواصل فرصة  فيتيح هذا   ، أوسع 

جتارب  مع  الفكري  والتفاعل  واملقارنة 
مختلفة يف التعبير واإلتصال بني اجلماعات. 
ومن الطبيعي أن يؤدي هذا التالقح إلى زيادة 
يف  جديدة  مهارات  واكتساب  بالنفس  الثقة 

التعبير اإلبتكاري.
 من هذا املنطلق يتخذ مهرجان شرم الشيخ 
يتميز  كونه  خاصة  أهمية  الشباب  ملسرح 
يفترض  املجتمع  معينة من  بفئة  بالتخصص 

بها أن تصبح مسؤولة يف املستقبل.
الشباب  ملسرح  الشيخ  شرم  مهرجان  يتيح   
أفكارها  تتبادل  شابة،  مهارات  لقاء  فرصة 
وأساليبها التعبيرية، ما يؤدي حتماً إلكتساب 
والتحليل  واملقارنة  التعرف  فكرية يف  مرونة 
الذي  املتفرد،  اإلبتكار  طريق  سلوك  بغية 
يساهم يف بناء الشخصي و املجتمع الوطنيني. 
كما ، وبإعتباره نشاطاً سياحياً ثقافياً يؤمن 

موارد مالية تعزز اإلقتصاد الوطني.
من املفرح أن نرى أن دوآلً ، كمصر، ال زالت 
تعتبر أن اإلنفاق يف املجال الثقايف هو استثمار 
مفيد، يؤمن الصحة الفكرية والثقافية ألفراد 
املجتمع ، كما يساهم يف بلورة قيم إجتماعية 
مشتركة تؤمن حماية للمجتمع توازي حمايته 

من اجلوع واألمراض واألخطار اخلارجية.

إلهامى سمير

الفنان اللبنانى فائق محيصى:

 مهرجان شرم الشيخ  
استثمار جيد لروح الشباب
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Actress and academic (Egypt)
 N Egyptian actress and professor who  
 teaches in the academy of Arts. She wrote several
 plays and TV series. She directed several theaters
 plays like “The Game of Love”. She wrote several
 TV series and movies including “A Story in Every
 House”, “The Bergwan Ally”, “The Bride” and
 “The Visitor”.

Critic and Translator (Greece)
 For years, she tries to discover the Arab  
 World through Theater. As a theater critic, she is
 specialized in cultural exchange among Greece,
 the Balkan Countries, the Middle East and the
 Arab World. She participated as a jury member
 for the first time at Cairo International Festival of
 Experimental Theater. She was awarded several
 awards in translation.

Dr. Samira Mohsen Popolina Nikaky

 Spot Light

اجلدير بالذكر أن مدير الندوة د.حسن عطية واملتحدثني 
ورئيس  السابق  الفنون  أكادميية  رئيس  مهران  د.سامح 
والكاتب  التجريبى  للمسرح  الدولى  القاهرة  مهرجان 
وباحث  أكادميى  استاذ  الدين  زين  ،د.هشام  املسرحى 

،إبراهيم احلارسى كاتب مسرحى .
وقد بدأت الندوة بالتأكيد على طرح  إبراهيم احلسينى 
املسرحى  املشهد  مع  التعامل  مداخل  من  مدخل  ،وأنه 
،مؤكدا أن النقاش سيركز على املشهد املسرحى العاملى 
سامح  لدكتور  الكلمة  أعطى  إتساعه،وقد  مدى  على 

مهران :
فى  املبدعني  معظم  أن  على  حديثه  فى  أكد  والذى   
أوروبا والواليات املتحدة االمريكية يدعون أنهم أصحاب 
الى  يسبقهم  ولم  املسرحية،  النصوص  فى  التجديد 
ذلك أحد، وأضاف د.سامح أنه قد رصد مجموعة من 
فى  احلديث  املسرحى  املشهد  بها  تأثر  التى  التأثيرات 
العالم، وتبدأ تلك التأثيرات من –دينيس ديدرو –والذى 
أننا  مبعنى  املرئى  للتأكد  احلقيقة  وضع  من  البد  قال 
،ومن  باالشارة  أو  باحلركة  امللفوظ  نعارض  أن  نستطيع 
الفردية وطالب  الفنون  والذى درس  ثم جاء –فاجنر – 
بالتالقح بني الفنون ،تابع د سامح حديثه مؤكدا أن فاجنر 

هو من بدأ فكرة أن يصبح العرض مسرح صورة ،ومن 
)املازج  الشامل  باملسرح  طالب  –والذى  أرتو  أنتونني  ثم 
بني الفنون املختلفة ( وقال أرتو بأنه البد من الفصل بني 

)الفنون والثقافة (
مبعنى أن يلتحق الفن باحلياة، واستخدم جملة )ممارسة 

القوة وقوة املمارسة( .
وأشار )مهران( أن املسرح املعاصر له تكوينات مختلفة 
تعبيرات  وكلها  احلداثة  ومابعد  االدائية  الفنون  منها 
متشابكة ، وقد حدث تفرقة بني املمثل واملؤدى أكد شيلر 
بأن املمثل جسد سيميولوجى فهو وسيط مابني املخرج 
يشارك  املؤدى  فإن  اجلديد  املسرح  فى  ،اما  واملتفرج 
يعنى  مبا  به  يقوم  الذى  الدور  مع  احلقيقية  شخصيته 
يؤدى  وهذا  األداء(  فى  واملوضوعى  الذاتى  بني  )متازج 

الى مراوغة النص وانفتاحه على مجموعة من املعانى .
 فيما قدم د.هشام زين الدين :

ورقة بحثية بعنوان )حتوالت العالقة بني ذات املمثل –
تلك  ـأن  د.هشام  أكد  مستقبله(،  ورؤية  للحاضر  قراءة 
النص  تطور  على  وإنعكاساته  املمثل  بفن  تتعلق  الورقة 
دى  الكوميديا  الى  حديثه  سياق  فى  ،وأشار  املسرحى 

الرتى وفى كونه يراها إنقالب على سلطة املؤلف، فال 

املشهد املسرحى 
اجلديد فى العامل

الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن 
الدولى للمسرح الشبابى ،دورته الثانية 
)الندوة  أقيمت   – مطاوع  كرم  –دورة 
–املشهد  املهنية  للقاءات  الدولية 

املسرحى اجلديد فى العالم(
إبراهيم  املسرحى  الكاتب  الندوة  إفتتح 

احلسينى :
احلاضر  الوقت  فى  العالم  أن  مؤكدا 
على  قادرة  غير  مجتمعاته  أصبحت 
إنتاج املعنى ،من خالل نصوص مسرحية 
بنيتها  فى  الكلمة  على  معتمدة 
على  تعتمد  أصبحت  ،بل  الدرامية 
العرض،وبالتالى  نص  عليه  مايطلق 
عليه  يطلق  ملا  كبيرة  أهمية  تعطى 
اإلرشادة املسرحية ،وهكذا أصبح النص 
جدا  متداخل  ما  حد  الى  املسرحى 
،وفى نهاية جتلياته وصل  ومركب جدا 
الى مايسمى نص الشذرة او النص الذى 
الفنون  أنواع مختلفة من  تتداخل معه 
إبراهيم   – الكاتب  األخرى،وأضاف 
احلسينى – أن الندوة ستناقش املشهد 

املسرحى اجلديد فى العالم .

تابعتها : داليا همام
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يوجد إذن ثوابت نصية ،ويرى د.هشام أن الكوميديا دى 
الرتى هى اإلنتفاضة العاملية األولى للممثل ضد سلطة 

املؤلف .
فقد  اإلنتفاضة  أسماها  كما  الثانية  االنتفاضة  عن  أما 
املسرحى  النص  مع  تعامل  الذى  ردها – جلروتوفسكى 
،هذه  والتغير  للتحول  وقابل  متغير  كونه  من  إنطالقا 
 ، واملابعد  املاقبل  بني  الوصل  حركة  شكلت  التجربة 
هو  ،الهدف  السلطة  للممثل  جروتوفسكى  فقدترك 
وأهمل  الشخصية  عن  وليس  املمثل  ذات  عن  التعبير 
جروتوفسكى  ،جتربة  الثانوى  الدور  واعطاه  النص 
الثابتة  القواعد  التجريبني على كسر  شجعت املخرجني 
وهذه الرؤية تتفق مع رؤية أرتو الذى يعتقد ان الكلمة فى 

املسرح شئ ثانوى .
وقد أكد د.هشام أن التمرد على الثوابت ورفض املسلمات 

من سمات جروتوفسكى ،والنص لديه هو احد عناصر 
العرض وليس املركز .

التى  التحوالت  ،أن  الى  مشيرا  حديثه  د.هشام  وتابع 
أنه البد  نؤكد على  املعاصر جتعلنا  املسرح  طرأت على 
املسرحى  بالعرض  النص  عالقة  النظر،فى  إعادة  من 
،واجلدير بالذكر أن املسرح العربى لم ينتهى من هضم 
احلداثة بعد ، وفى نهاية حديثه أكد على فكرة أنه يتفق 
الدراما احلديثة –  تاريخ  ( فى  )بيتر زوندى  مع مقولة 
اليوجد فصل أخير ينتهى به العمل املسرحى وأن الستارة 

التزال معلقة لم تزدل بعد.
فيما علق مدير الندوة د.حسن عطية مؤكدا على فكرة 
أن سمات التحول التى حدثت فى املسرح العاملى جتعلنا 
املسرح  الى  ردها  يتم  أن  نتسائل هل هى سمات ميكن 
االوروبى فقط ام ميكن ردها الى املسرح االسيوى وغيره.

السعودية  من   – احلارثى  إبراهيم   – الكاتب  قدم  فيما 
ورقة بحثية ،بدئها بفكرة أن النص املسرحى وحدة فنية 
تنطوى على كل العناصر الفنية ،وأن الفن املسرحى فن 
جماعى ،ومفهوم الكتابة املسرحية اجلديدة يبقى مفهوما 
متحوال بتحول طبيعة النظر اليه وذكر إبراهيم احلارثى 
يوسفى  حسن  لدكتور  ،االولى  مسرحية  جتارب  ثالث 
لدراسة املسرح الغربى وقال عندما ظهرت كتابات مسرح 
حساسية  جتديد  مبثابة  اعتبرت  االمعقول  أو  العبث 
جديدة فى كتابة املسرحية وقد رفض هذا التيار العبثى 

فى البداية بشراسة .
أما التجربة الثانية هى جتربة – سعد اهلل ونوس-والذى 
ميكن تصنيفه منوذج للكتابة املسرحية اجلديدة حتديدا 
واأليام  والتحوالت  اإلشارات  طقوس   – نصوص  فى 
املخمورة وبالد أضيق من احلب،أما التجربة الثالثة فهى 
جتربة سعودية تتمثل فى ورشة فرقة مسرح الطائف – 
فهد احلارثى –والذى ميزج بني السرد واحلوار والقصة 
املتلقى  أن  الفقير،ويؤدكد  النص  ، ومسرحة  فى املسرح 
ونصوص  املخرجني  يدعم  أصبح  املعاصر  مسرحنا  فى 
سياق  فى  احلارثى  ،واشار  املؤلفني  ويترك  عروضهم 
،فى  للنص  وإضافته  ،وحزفه  الدراماتورج  عن  كالمه 

مقابل حزف وإضافة املخرج .
 – من  والبداية   ، النقاش  فى  يشارك  احلضور  بدأ  ثم 
الفنانة وفاء احلكيم-مدير مهرجان شرم الشيخ الدولى 
للمسرح الشبابى – والتى أكدت كونها تختلف مع الكاتب 
 ، للدولة  املسرح مشروع  أن  فكرة  إبراهيم احلارثى فى 
وترى أن املسرح ماكان مشروع دولة طوال عمره والميكن 
أن يكون ،املسرح ينتفض ضد األنظمة ، واذا ماقلنا بأن 
املسرح مشروع دولة فنحن بذلك نقتص من حق املسرح 
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Une mort comestible
Échapper à la mort

En tant que section 
appliquée de l›atelier 
Open Spaces Theatre, la 
performance irakienne 
«Une mort comestible» a 
été réalisée sur la plage 
de la baie de Nama. Basé 
sur la photo célèbre d›un 
enfant syrien qui a coulé 
dans la Méditerranée lors 
de l›évasion avec sa famille 
de la guerre en Syrie, la 
performance a commencé 
avec une personne prenant 
le même poste et tout comme 

nous avons oublié l›Enfant 
syrien, nous aussi A oublié 
la personne couchée 
comme si Mohamed Zaki, 
l›auteur et le réalisateur 
de la performance disent 
que rien n›a changé et 
nous l›oublierons encore 
et encore. C›est une 
performance visant à tuer 
l›innocence et la cruauté de 
la guerre. Un cri contre la 
guerre et la mort qui jaillit 
de Sharm El-Shaikh.

Dalia Hamma

فى إن يعارض .
وأكدت وفاء احلكيم على أنها تختلف مع د.حسن عطية 
فى فكرة أنه اليوجد كتاب جدد، بل هى ترى أن العالم 
العربى به كتاب جدد ليس األن بل أيضا منذ الثمانيات 

والتسعينيات.
هناك  أن  مؤكدا  احلسينى  ابراهيم  الكاتب  علق  فيما 
أثناء  الكاتب  بها  اليشعر  أن  ميكن  النص  فى  دالالت 
املتلقى ويفسر مالم يكن  يعرف  اإلبداعية، وقد  العملية 

يقصده الكاتب .
 اما – د.محمد سمير اخلطيب ،أشار إلى أنه البد أن 
ترتبط  الكتابة  ،وبالتالى  وطبيعته  عصرنا  نوع  نعرف 
بواقعها ونحن فى مسرح عصر الصورة،و فى واقع متغير 

ومشكلتنا اننا نرغب فى أن نوقف الزمن عند املاضى .
فيما قال أ/عصام ابو القاسم ،أنه يسأل ملا هذا العنوان 
– الكتابة املسرحية اجلديدة – فى حني أن هذا التعبير 
فى  جدا  باكر  وقت  فى   – جينيه  جان   – إستخدمه 
الستينات و السبعينات فأى جدة نقصد حينما نتحدث 
عن الكتابة املسرحية اجلديدة،وقد عقب أبو القاسم على 
كالم الكاتب إبراهيم احلارثى – ومتسائال ماالذى يجمع 

بني سعداهلل ونوس وفهد احلارثى على مستوى الكتابة 
،لكى  مابينهم  الزمنى  الفارق  الرغم  ،على  واملضمون 

نعرف مالذى نعنيه بالكتابةاجلديدة .
هناك  أن  ،مؤدا  د.هشام  كالم  على  القاسم  أبو  وعلق 
وأنه  العاملى  املسرح  فى  إنتفاضات  احدثوا  مخرجني 
املسرح  مستوى  على  للجديد  مثاال  يعطينا  أن  يتمنى 

اللبنانى .
أما د. إياد السالمى أكد أن – نحن بحاجة الى الشارع 
فالبد من تغيير داخل املجتمع أنه يتمنى ويدعو القائمني 

على املهرجان أن يكون املهرجان فى الشارع .
 وحتدثت د.شادية الزيتون متسائلة – ملاذا تقام الندوات 
 ، وقت  أقل  هو  مهرجان  أى  فى  لها  املخصص  أن  مع 
علما بأنها دائما ماتضع أسس منهجية للمسرح ،وترى أن 
كثير من الكتاب اجلدد يستحقون التقدير ،وأن احلداثة 
موجودة على مر التاريخ ،مع اإلحترام لكل رجال التاريخ 

املمؤسسني نحن مطلوب منا اإلبتكار .
الكالسيكيات  عودة  حاليا  نالحظ  فقالت  د.أثير  أما 
،وتتسائل ملاذا هل هذا مراجعة ام إستفادة من السابق 
ام ماذا ، ملا إعادة القراءة وتقدمي املسرح خصوصا على 

النصوص الكالسيكية واذن هناك عودة لهذه النصوص 
والتأكيد على حضورها .

فيما أشارت راند االسمر إلى أن املؤلف الذى يرهق فى 
مع  يتعامل  مخرج  مايجد  دائما  املسرحى  النص  كتابة 

نصه باحلذف واإلضافة وهى التفضل ذلك.
وترى أن املسرحفى لبنان اليهمه إحداث ثورة إجتماعية 
اوسياسية بل إن املسرح البد ان يتحدث عن وجع االنسان 
ال  إنسانية  املسرحيات  أكثر  لبنان  كان موضعه،ففى  ايا 

سياسية ألن السياسة التستحق أن نتحدث عنها .
العانى  يوسف  عن  متحدثا  عليوى  بشار  أضاف  فيما 
وكيف جتسدت فى أعماله الكتابة املسرحية اجلديدة . 

املسرح  إلى موضوع  أشارت  فقد   - زيتون  د.شادية  أما 
العربى واجليل الذى يتعامل مع التكنولوجيا ،كيف ميكننا 
جذبه الى املسرح ،النستطيع أن نربى جمهورا مسرحيا 
هذا  وقضاياه  ،ومعاناته  املسرح  على  نفسه  رأى  اذا  اال 

هو املفتاح . 
وأضافت أن التحدى األكبر باحلداثة واإلبتكار ،البد ان 

نتعامل بالتوجهات التى تتوائم مع اجليل اجلديد . 
فيما رد) مهران ( على رندااالسمر مؤكدا ،أن السياسات 
الصغرى للكون تعنى يعنى ربط املعرفة واألدب والفن مبا 
يسمى بالسياق فال مسرح خارج عن سياقه اإلجتماعى 
والثقافى ،لذلك ميكننا فهم النصوص الكالسيكية ضمن 

سياقها العام .
وهناك مايطلق عليه مسرح الصورة، صور معبرة وحاملة 

ألشياء الصور تعكس سياقا إجتماعية . 
حداثى  مابعد  مسرح  هناك  أن  د.هشام  أضاف  فيما 

موجود متميز جدا فى لبنان سواء كتاب اومخرجني . 
فيما رد ابراهيم احلارثى ،على أعصا أبو القاسم :مؤكد 
أنه اضطلع كثيرا على مايعرف بأمناط الكتابة املسرحية 
رائد  السعودى فهد احلارثى  الكاتب  أن  ،ويرى  احلديثة 

التجديد . 

وقد إنتهت الندوة على ذلك إال أن النقاش يظل قائما . 
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Une actrice libanaise avec une maîtrise en arts 
du théâtre. Elle a travaillé avec de célèbres 
réalisateurs libanais comme RIMON GBARA, 
GAWAD ALASADY, BIDAL ALASHKAR, 
SHAKIB KHOURY, JOSEPH ABU NASSAR, 
MUNIR ABU DEBS, NABIL ALAZAN et 
GABRIL YEMIN. Elle a participé à plusieurs 
tournées et festivals arabes et européens et a reçu 
plusieurs prix. En 2012, elle a été choisie par 
l›Association Arabe du Théâtre (Sharjah) comme 
l›actrice libanaise honorée lors de l›Année de la 
Femme dans le Théâtre Arabe. 
Elle a joué plusieurs rôles de premier plan dans 
le cinéma et la télévision et a travaillé comme 
productrice exécutive pour deux représentations 

produites par le Comité international du Festival 
de Baalbek (Days of AL-Khayyam Quartets - 
immigrant de Brisbane). Elle a été directrice 
générale du Théâtre de la Ville de 2005 à 2009. Sa 
pièce «The Ode» (2006) a été choisie comme une 
performance d›ouverture au Festival international 
du Caire pour le théâtre expérimental (13e 
édition). Elle a également interprété «Civilisation» 
par GABRIL YEMIN (2008) et son Monodrame 
«Viva La Diva» écrit par Huda Barakat et réalisé 
par Nabil Al-Azan a été présenté à Beyrouth et 
aux EAU (2010-2011). Maintenant, elle est la 
directrice du Festival International du Printemps 
de Beyrouth, qui se tient chaque année par Samir 
Kasir Association

 Illuminations

RANDA ALASMAR

الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  من  الثانية  للدورة  تقدم   
للمسرح الشبابي 550 عرضا من أكثر من 83 دولة عربية 
من  أكثر  مبفردها  منها  تقدم  والتي  مصر  منهم  وأجنبية 
عشرين عرضا مسرحيا ، وقد تكونت جلنة مشاهدة الدورة 
الثانية من املهرجان من كل من : الفنان محسن منصور ، 
الفنانة وفاء احلكيم ،الكاتب إبراهيم احلسيني ، د. أحمد 
ملدة 14  واستمر عملها  البستاوي  د. إجني   ، العزيز  عبد 
علي  العروض  بتصفية  وقامت  دائم  إنعقاد  حالة  يوما يف 
ثالثة مراحل ، وكانت تضع نصب عيونها عدة معايير فنية 
وفكرية أهمها : صالحية تقدمي العرض للجمهور املصري 
أخالقيا  أو  فكريا  متجاوزة  عروض  أية  إختيار  وعدم 
بقدر  ـ  اجلغرايف  التوزيع  إعتبار  إعتماد  إلي  باإلضافة   ،
اإلمكان ــ  لكي تكون العروض املختارة ممثلة لدول أجنبية 

وعربية مختلفة ، محاولة إيجاد توازن طبيعي بني األنواع 
املسرحية املختلفة ـ بقدر اإلمكان ـ يف محاولة إلجتذاب كل 
األذواق ، ومن أهم املعايير التي لم تتغير وكان لها األلويه 
معظم الوقت معيار »العمل املسرحي الشبابي » لذا فمعظم 
 ، الشباب  عليها من  والقائمني  املختارة صناعها  العروض 

والتي ال تزيد أعمارهم عن 40 عاما ..
وقد أنهت اللجنة عملها لتسفر املرحلة األخيرة علي إختيار 
18 عرضا مسرحيا ميثلون 15 دولة هي : تونس ، روسيا 
 ، عمان  سلطنة   ، البحرين   ، العراق   ، املغرب   ، ،فرنسا 
 ، ، كوريا اجلنوبية  الكويت   ، ، أسبانيا  ، املكسيك  صربيا 

إيطاليا ، كندا ، مصر ..
ولقد إستبعدت اللجنة أيضا كل العروض التى لم تستكمل 
بعضها   ، 50 عرضا  من  أكثر  بلغت  والتي  تقدميها  أوراق 

اآلخر  وبعضها  للعروض  مكتمله  غير  فيديوهات  أرسل 
إكتفي بإرسال صور فوتوغرافيه فقط ، ولقد كان اإلختيار 
صعبا جدا بني العروض األخري والتي كان التفاوت فيما 
بينها فنيا وفكريا طفيفا جدا ، وهو ما كلف جلنة اإلختيار 
عناءا شديدا يف حتديد العروض الداخله للتسابق ، ولقد مت 
تقسيم العروض املشاركة داخل املهرجان إلي ثالثة أقسام 
اإلنتاجات  عروض  وثانيها   ، التسابق  داخل  عروض  أولها 
املشتركة ، وهي التي ساهمت أكثر من دوله يف إنتاجها ، 

وثالثها عروض محور مسرح الشارع .
وتؤكد جلنة اإلختيار يف نهاية األمر علي أن اإلقبال الكبير 
املهرجان  حققه  ما  إلي  يعود  املهرجان  يف  املشاركة  علي 
من جناح يف دورته األولي ، لذا فهي تتمني للدورة الثانية 
جناحا أكبر ، واهلل من وراء القصد ، واهلل ولي التوفيق ..

جلنة مشاهدة املهرجان تؤهل مثانية عشر 
عرضًا مسرحيًا للدورة الثانية من املهرجان 
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  كيف كانت بدايتك مع التمثيل ..؟ 
أحفظ  كنت  املدرسة  ففي  ؛  الطفولة  منذ  التمثيل  بدأت 
أمام  بتمثيلها  وأقوم   ، املسرحيات  من  املقاطع  بعض 
زمالئي ، ويف إحدي السنوات قدمت مشهداً من مسرحية 
» شاهد ماشافش حاجة » أمام املدرسة ، حتى أنني كنت 
أتخيل وأنا صغيرة أن هناك كاميرات تالحقني بالتصوير 
كان  ما  هو  بل   ، التمثيل  اختار  لم  فأنا   ، الوقت  طوال 
كانت   2003 عام  ويف   ، الوقت  طوال  ويالزمني  بداخلي 
البداية بعيداً عن املدرسة ؛ فقدمت أول مسرحية بعنوان 

» رقود اجلبانة » .

هل   ... عامًا  عشر  أربعة  منذ  بدايتِك  كانت    
واجهِت صعوبات يف تلك الفترة ...؟

بالتأكيد ... فأهلي كانوا يرفضون فكرة احتراف التمثيل 
، وأصروا على أن أقوم بدارسة شيء مختلف ، واالكتفاء 
فقمت   ، حدث  ما  بالفعل  وهو   ، فقط  كهواية  بالتمثيل 
وابتعدت   ، العامة  الثانوية  بعد   « ميديا  املالتي   « بدراسة 
عن التمثيل لفترة ، كما أنني عملت يف هذا املجال لفترٍة 
قصيرة ، ولكنني اكتشفت أن هذه الشخصية التي جتلس 

خلف مكتب وأمامها جهاز كمبيوتر ال تشبهني باملّرة ، 

مين التلمودي
مل أتوقع نيل اجلائزة ..

 ومهرجان »شرم الشيخ« جعلين أزور مصر ألول مرة

حوار : سلوى عثمان 

حلمها  عن  ودافعت   ... الصغر  منذ  التمثيل  تعشق 
ببسالة رغم رفض أهلهـا احتراف املهنة ... واستطاعت 
ونالت   ... ُمحقة  كانت  أنها  وللجميع  لنفسها  تثبت  ان 
جائزة أفضل ممثلة صاعدة مبهرجان » قرطاج الدولي 

للمسرح » يف 2016 .
املمثلة  حياة  من  مالمح  بعض  تبرز  السابقة  السطور 
ضمن  تشارك  والتي   ، التلمودي  منى  الشابة  التونسية 
فاعليات مهرجان » شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
نفس  وهو   ،  « دونكيشوت  ثورة   « املسرحي  بالعرض   «
النشرة  التقتها  و   ... اجلائزة  عنه  نالت  الذي  العرض 
 ، املسرح  يف  الفني  ومشوارها   ، بداياتها  عن  للحديث 
وأيضًا عن العروض التي قدمتها واجلوائز التي حصلت 
يف  سببًا  كان  الذي  املهرجان  هذا  يف  ومشاركتها   ، عليها 

زيارتها ملصر ألول مرة ...

حتضير  أثناء  معهم  عملت  اللذين  للمخرجني  ووعيها 
العروض املسرحية التى كانت القاسم املشترك فيها .

أُسند  الستينيات  بداية  فى  التليفزيون  افتتاح  بعد 
املرأة  بني  املتنوعة  األدوار  من  الكثير  أيوب  لسميحة 
االرستقراطية والفالحة واملسؤولة ولكن للحق معظمها 
كانت أدواراً ثانية فلقد لعبت ادواراً شتى فى مسلسالت 
 , الضحية   , مكة  عذراء   , الطريق   , املآتة  خيال  مثل 
طيور   , يحترق  حلم  على  الكتابة   , اجلدار   , الرحيل 
بال أجنحة , املشربية , املحروسة , عصر احلب , ليلة 

مصرع املتنبى , الضوء الشارد.
تؤدى  كانت  أيوب  املتألقة سميحة  املمثلة  أن  واحلقيقة 
حني  فى  شديد  بإتقان  العربية  باللغة  املتعلقة  األدوار 
صعبة  أدوارا  كونها  األدوار  تلك  من  زميالتها  تهرب 
وفطنة  األلفاظ  مخارج  على  طويل  لتدريب  حتتاج 
تركيب اإلحساس على اللفظ وكفاءة تنويع تون الصوت 
منذ  وعت  وقد  الداخلى  املعنى  توصيل  فى  واالجتهاد 
فعلها  ردود  توجيه  كيفية  التليفزيون  فى  عملها  بداية 
والتحكم فى حركاتها وتوجهاتها مبا يضمن أداءاً راسخاً 

واثق  ملمثل  وهى صفات حتتاج  مشتت  أو  مرتبك  غير 
فى قدراته األدائية وواٍع متاما مبسار العمل واختالف 
يقوم  مباشر  األداء  فيه  يعد  الذى  املسرح  عن  التكوين 
معالم  ذات  ولكنها  برحلة صعبة  زمالئه  مع  املمثل  فيه 
مختلفة  التحكم  فمعايير  التليفزيون  فى  أما  واضحة 
متاما وقد يؤدى املمثل جزء من الشخصية التى يلعبها 
أو  باآلخرين  الشخصية فى عالقتها  تبدأ من منتصف 
قبيل النهاية بقليل حسب ترتيب تناول املخرج ألحداث 
الواحد  لليوم  تكلفة  الطرق  اقل  مراجعة  بعد  املسلسل 
املشاهد  وترتيب  التشغيل  طرق  حتكم  اإلنتاج  فعملية 
فى  الشخصية  يدرك  من  هو  فقط  الواعي  واملمثل 
باالتفاق  الصحيح  إطارها  لها  ويضع  املختلفة  مراحلها 

مع املخرج 
نذكر  والدارسني  املتخصصني  كثير من  وقد كتب عنها 
زيدان  بن  الرحمن  عبد  املغربى  والناقد  الكاتب  منهم 
والدكتور هناء عبد الفتاح والشاعر بول شاؤول والشاعر 
فاروق جويدة والكاتبة نعم الباز والدكتور أحمد سخسوخ 
احلافظ  عبد  محمد  والكاتب  الصبان  رفيق  والدكتور 
والناقد عبد الغنى داود والناقد محمد التهامى والكاتبة 
سناء البيسى والكاتب رجاء النقاش واملخرج احمد عبد 
احلليم وأستاذنا الدكتور فوزى فهمى الذى كتب يقول :

» الشك فى أنها أدركت منذ بدء حياتها الفنية أن الزمان 
شئ نفيس ومحدود وإذا ما نفق أو ضاع هباء ال ميكن 
استرداده باإلضافة إلى أنها أيضا قد وعت قيمة موهبتها 
وتفرد حضورها لكنها انتبهت أن ذلك التميز ال ميكن أن 
ينعكس فى حياتها وفنها إال عندما يوازيه منو ينفتح على 
على  ويراهن  واالستسالم  الكسل  على  للتمرد  مشروع 
استمرار  فى  بشروط صدقها  ويرتبط  والتنوع  التجدد 
مقاومتها لكل ما ينفى مشروعها لذا راحت تنفق الزمن 
مستهدفة حتقيق وجودها بنضجها اإلنساني والفني فى 
وتراجع  وتدبر  تستطلع  مستوعبة  نشيطة  ذاكرة  مسار 
وتبصر املرئي وتستبصر غير املرئى وال يتالشى من تلك 
الذاكرة – أمام أية إغراءات – كل متاس لها مع العالم 
لذاتها  تصورتها  التى  اجلدارة  لتلك  إحضارا  بخبراته 
من  متناهيا  ال  قصديا  كيانا  اكتسبت  لذا  لها  ورؤيتها 
واالنفعاالت  والتصورات واألحاسيس  املتجددة  املشاعر 
عالقتها  فى  مخزونا  يشكل  وما  واألفعال  واألفكار 
على  اشتغالها  ودوام  بجهدها  وبنفسها صاغته  بالعالم 
ذاتها القتدارها على امتالك إرادة الوجود وجدواه وليس 

إرادة احلياة فقط. 
ال شك فى أن ذلك ما حقق لسيدة املسرح العربي أن 
تظل وردة متألقة فى فنها بطاقة إبداعية آسرة لذلك 
الوجود الذى وهبته عمرها كما حماها مشروع وجودها 
من أن ال تصبح منوذجا فى ردود أفعالها اذ ازدهارها 
لذاتها ومناعتها ضد كل  ثراء معرفتها ومراقبتها  وليد 
استبداد وشجاعة مبادرتها فى اختراق ما لم يتحقق بعد 
انا مدين باالعتراف لها بأنها صاحبة الفضل فى تقدمي 
مسرحياتى الثالث )عودة الغائب( )والفارس واألسيرة( 
عندما  القومي  املسرح  خشبة  على  السلطان(  )ولعبة 
لن  اعترايف  ان  يقني  على  وإنا  إدارته  رأس  على  كانت 
يجرح شهادتي إذ أن أحدا ال يختلف على عطاء وقيمة 
ودور . تفرد هذه الوردة املتألقة فى حياتنا سيدة املسرح 

العربى الفنانة سميحة أيوب » )4(

 أحمد خميس

تعود للتليفزيون كى تؤدى أدوارها املتفق عليها والسؤال 
تلتفت  لم  ملاذا  الصدد هو  كثيرا فى هذا  الذى حيرني 
فمن  األولى  باألدوار  تقوم  كى  أيوب  لسميحة  السينما 
خالل الدراسات التى كتبت عنها ومن خالل مذكراتها 
اكتشفت أنها لم تلعب دور البطولة فى السينما إال من 
خالل عمل واحد هو )إفالس خاطبة( سنة 1964 بينما 
نذكر  عديدة  أفالم  فى  والثالثة  الثانية  األدوار  لعبت 
ورد   ,  1953 الوحش  الغرام1950لبركات,  شاطئ  منها 
 1967 األمطار  جفت   ,  1955 الكبير  املهرج  و  الغرام 
,سوق احلرمي 1970, فجر اإلسالم 1971 وبلغ مجموع 
ليعود  سينمائى  فيلم   40 حوالي  قدمتها  التى  األفالم 
شروط  هى  ما  ترى  جديد  من  بعينيه  ليطل  السؤال 
تضمن  والتى  املنتجون  عنها  يبحث  كان  التى  النجومية 
إلحدى املمثالت النجومية وتعزها عن أخرى ؟ لو كان 
األمر يتعلق بكفاءة تناول الشخصية الدرامية وامتالك 
أدواتها والتعبير املناسب عنها باملنطق الذي يقنع املتلقى 
فإن سميحة أيوب أكثر املمثالت املصريات خبرة ووعى 
وتفانى ولو كان األمر يتعلق باحلضور وقدرة املمثل على 
جذب اجلماهير بأدائه املتقن فإنها متحققة متاما فى 
فترة طويلة  السؤال سيبقى  أن هذا  املجال وظنى  هذا 
ال  عندنا  املعايير  أن  إذ  الثقافية  األوساط  فى  يطرح 
صادف  فقد  النصيب  تخص  ما  بقدر  الكفاءة  تخص 
النجاح ممثلني فى السينما وأعطى لهم ظهره فى املسرح 

والعكس صحيح .
سميحة أيوب مخرجة املسرح :

موهبة  صقلت  قد  املتنوعة  التمثيل  جتربة  أن  الشك 
وجهة  تكوين  على  فائقة  قدرة  وأعطتها  أيوب  سميحة 
الفنى  العمل  فهم  فى  طريقة  من  وأكثر   , خاصة  نظر 
وتنوع طرق تقدميه ويبدو فى هذا اإلطار أنها قد اختارت 
الواقعية كمنهج عام فى تقدمي أعمالها اإلخراجية حيث 
يثبت التاريخ أنها أخرجت مسرحيتان فقط أولهما هى 
الشاعر  إعداد  من  مسرحية  وهى  عطيات(  )مقالب 
 – سكابان  )مقالب  عن  الباقى  عبد  سمير  املصرى 
فتحية   – احلنة  )ليلة  بعنوان  الثانية  والتجربة  موليير( 
العسال( وهى املسرحية التى أصرت سميحة ايوب على 
إنتاجها على نفقتها اخلاصة وهى مسرحية ذات طابع 
سياسى حتلل املسؤولية الفردية جتاه املجتمع من منطلق 
توعوى بالواجب والضرورة وااللتزام واجلهد وهى طباع 
كانت املخرجة قد تربت عليها واستوعبتها متاما ونادت 
كثيرا بتفعيلها فى املجتمع املصرى والعربى , ولكن يبدو 
أن انشغالها الدائم بسميحة املمثلة جعلها تبتعد خطوات 
كثيرة عن تكملة مسيرتها كمخرجة واكتفت بنقل خبراتها 
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فقررت العودة مّرًة أخرى للمكان الذي أجد نفسي فيه وهو 
» مساعدة  املاجستير يف  دراسة  وانهيت   ، املسرح  خشبة 

اإلخراج واإلنتاج السينمائي«.  

  وملاذا لم تقرري استكمال دراستك يف مجال املسرح 
وقمِت باختيار مجال السينما بدالً منه ...؟

بالنسبة  تصبح  أن  ميكن  مجاالت  والتليفزيون  السينما 
لي خطوة قادمة يف املستقبل ، ورغم أنني حاولت بالفعل 
اختراق هذه املجاالت ، إال أنني قررت أال أسعى يف هذا 
اإلجتاه ، حتى يكتشفني أحد املخرجني بنفسه ، ويرى أنني 

ممثلة لديها طاقات ميكن أن يستغلها .   

للتمثيل  حبك  يـُـشبع  املسرح  أن  ذلك  يعني  هل   
اآلن؟

بالتأكيد ؛ فأنا أقوم بتمثيل أدوار مختلفة ومتنوعة دائماً ، 
وأبني خطوات يف مسيرتي املهنية ، وأفعل ما أحب ، وهو 
السينما  عالم  دخول  أستطيع  أنني  من  واثقة  يجعلني  ما 

والتليفزيون يف املستقبل .

مجال  يف  خطواتك  باقي  عن  للحديث  نعود    
املسرح؟ 

يف مرحلة الثانوية العامة كنت أقوم بالتمثيل بـ » جمعيات 
مسرح الهواة » وكنا محظوظني يف هذه الفترة نظراً لتقدمي 
بتونس لعروض مسرحية  املعروفني  العديد من املخرجني 
يف هذه اجلمعيات ، فنلت فرص للتمثيل يف مسرحيات من 
إخراج حسام الساحلي ، و غازي الزغابي ، وكانت عودتي 

ـ بتقدمي  ـ بعد االبتعاد عنه فترة الدارسة اجلامعيةـ  للتمثيلـ 
عروض مسرحية منها » تياترو » إخراج توفيق اجلبالي ، 
و مسرحية » برونتو مجرين » إخراج مهند الهنادي ، كما 
قدمت مسرحية » أبنوز » للمخرج عاصم بن تهامي ، وآخر 

العروض هو » ثورة دونكيشوت » إخراج وليد الدغسني .
  » ثورة دون كيشوت » هو العرض الذي حصلتي عنه على 
 « مبهرجان   2016 عام  يف  صاعدة  ممثلة  أفضل  جائزة 
قرطاج املسرحي » .. هل كنتي تتوقعي نيل هذه اجلائزة 

...؟
ال ... لم أكن أتوقع ذلك ، حتى أنني لم أحضر حفل اخلتام 
أهمية  أعلم  ولكنني   ، ببروفات مسرحية أخرى  اللتزامي 
هذه اجلائزة ، فـ » قرطاج » من املهرجانات الهامة بتونس 
، كما أن هناك دول عربية كثيرة تشارك فيه ، ورغم أنني 
نلت جوائز سابقة إال أن هذه اجلائزة من اجلوائز الهامة 

يف مشواري الفني . 

عليها  حصلتي  التي  األخرى  اجلوائز  هي  ما    
وتعتبريها هامة مبشوارك الفني ..؟

، فكانت  تأثيراً خاصاً  لها  كان  أول جائزة حصلت عليها 
أول تأكيد على أنني بالفعل ممثلة ميكن أن حتقق جناحاً 
وتنال إعجاب جلنة حتكيم ، وثاني جائزة هي  جماهيرياً 
جائزة » مسرح الهواة يف الكربة » وكان عرض » من اآلخر« 
جائزة  هي  اجلوائز  وثالث   ، اجلليل  عبد  كمال  إخراج 

»مهرجان قرطاج« .

  هل تعتبرين اجلوائز هي فقط مقياس جناح املمثل ..؟ 
اجلوائز لها أهميتها ، ولكنها ليست املقياس الوحيد ، وإمنا 
مقياسي يف النجاح هو طريقة وجودي على خشبة املسرح 
، وما أقدمه للجمهور ووقعه على الناس ؛ فأنا عادًة أختار 
املكاسب  أن  كما   ، املهني  ملشواري  تضيف  التي  العروض 
 ، نظري  وجهه  من  للنجاح  مقياساً  تعتبر  ال  أيضاً  املادية 
فيمكن أن يجلب اإلنسان مبالغ طائلة دون أن يشعر بنجاح 
حقيقي ، وإمنا النجاح للممثل يكمن يف تصديق اجلمهور 

للشخصية التي يجسدها .

  ما هي اخلطوات التي تدعمي بها عملك كممثلة ؟
متنوعة  مسرحية  ورش  يف  باالشتراك  دائماً  أقوم  أنني 
اكتشاف  على  كثيراً  تساعدني  الورش  وهذه   ، التوجهات 
، فهناك مدارس متثيلية مختلفة  بداخلي  جوانب جديدة 
 ، الورش  هذه  من خالل  املستمر  للتعلم  يدفعني  ما  وهو 
كما أن هذه الورش تساعدني يف أن أصبح ممثلة شاملة ، 
وأحاول أيضاً متابعة احلركة املسرحية من خالل مشاهدة 
أحضر  كما   ، وأوروبية  عربية  دول  من  مختلفة  أعمال 
الندوات املسرحية املتخصصة ملعرفة ما هو جديد يف هذا 

الفن .

  ما هي استفادتك كممثلة من اشتراكك يف الورش 
التمثيلية املختلفة ..؟ 

كان لهذه الورش أثر كبير على مسيرتي الفنية ، فقدمت 
طوال أربعة عشر عاماً حوالى إحدى عشر عرضاً مسرحياً 
، ونلت ثماني جوائز ، وكانت الشخصيات التي جسدتها 
 ، والكوميدي   ، التراجيدي  بني  ما  كبير  حٍد  إلى  متنوعة 
والشخصيات املركبة ؛ حتى أنني قدمت عرضاً مسرحياً 
يف  الورش  هذه  ساهمت  كما   ، املاضي  العام  لألطفال 
اكتشايف لقدراتي كممثلة ؛ حيث أن اكتشاف املمثل لطاقاته 
جتعله يكتشف نقاط قوته وضعفه وجتعله يعرف ما هي 
األدوار األقرب له ، فأنا أرى أن الشخصيات التي أجسد 
فيها أدواراً بها كوميديا املوقف هي األكثر متعة بالنسبة لي 

، وكان ذلك بسبب تدريبي املستمر .

  من حديثك السابق عرفنا أنِك قدمِت ألول مرة 
عمل لألطفال ... حدثينا عن هذه التجربة ...؟

عالم  دخول  أستطيع  أنني  فقط  املاضي  العام  اكتشفت 
األطفال ، وأيضاً إمتاعهم ورسم االبتسامة على وجوههم ، 
وكانت فرحتي كبيرة عندما وجدتهم يصعدون على املسرح 
وكانت   ، بالعرض  أحبوها  التي  الشخصية  مع  للتصوير 

بالفعل جتربة ممتعة .

  هذه هي املشاركة األولي ملنى التلمودي مبهرجان 
مسرح مصري ... حدثينا عن هذه التجربة اجلديدة 

؟
من  مصري  مسرحي  مهرجان  يف  للمشاركة  القدوم 
فمصر  ؛  العربي  الوطن  يف  ممثل  ألي  الهامة  اخلطوات 
من الدول العربية التي لها تقاليدها املسرحية القدمية ، 
وتاريخها كبير يف املسرح ، وهو ما يجعل املشاركة يف هذا 
املهرجان سيكون له أثر كبير بالنسبة لي ، كما أن هناك 
العديد من الدول العربية واألوروبية التي تشارك بعروض 

متنوعة سيكون مشاهدتها إضافة جديدة سأتعلم منها .

  من الواضح اهتمامِك باملسرح املصري .. فماذا لو 
عرض عليِك تقدمي عمل يف مصر ... هل ستوافقني ..؟ 
التمثيل يف مصر من اخلطوات التي ستحسب يف مشواري 
الفني ، ولكن املهم يف هذا العرض أن تكون املسرحية التي 

سأقوم بالتمثيل فيها إضافة أيضاً لهذا املشوار.

 مجنون ليلى بدال من السلطان احلائر :
أيوب  سميحة  بزواج  انتهت  متشابكة  حب  قصة  بعد 
مبحمود مرسى املمثل واملخرج اإلذاعي الشهير والذي 
أنها رُشحت  إذ  بدأت عالقته بسميحة أيوب بالصدفة 
ملسلسل فى البرنامج الثاني باسم )الذاهبون إلى البحر( 
الراكبون   ( الشهيرة  املسرحية  عن  مأخوذة  أنها  وأظن 
ذلك  فى  العمل  وكان مخرج  . سينج(  م  ج.  البحر  إلى 
احلني محمود مرسى بعد عودته من اخلارج وبعد املقابلة 
األولى التى كان يشوبها جو من التوتر بدأت عالقتهما 
تتحسن من اللقاء الثاني إذ أيقن محمود مرسى أنه أمام 
ممثلة محترفة تعرف متاما حدود عملها وتنفذ ما يطلبه 
املخرج باحلرف الواحد رغم عدم تدوينها للمالحظات 
ابدوا  اللذين  العمل  فى  زمالئها  بخالف  أبداها  التي 
أوراقهم  فى  ودونوها  باملالحظات  شكلياً  اهتماما 
اخلاصة املهم تتطور العالقة بينهما على نحو يظهر أن 
املجتمع فى ذلك احلني كان ملتزما بالتقاليد واألعراف 
القدمية ومن خالل مذكرات سميحة أيوب نكتشف أنها 
كانت معجبة بشخصيته مثلما كان هو معجباً بها ولكنهما 
أن محمود  برغم  العمل  إطار  يلتقيا خارج  أن  ال ميكن 
األمر  بها وهو  باهتمامه  إلى حمدى غيث  أسرَّ  مرسى 
لم  الرسمى  اإلطار  ولكن  إليها حمدى غيث  نقله  الذى 
يأِت إال بعد عدة شهور وعبر لقاء قادته الصدفة وحدها 
وما يعنينا فى هذه القصة الشهيرة والتي انتهت بالزواج 
والسكن فى الزمالك فى نفس العقار الذى تسكن فيه 
حتية كاريوكا هو إملام محمود مرسى بطبيعة عمل زوجته 
وإدراكه أن عملها قد يتطلب السفر فى بعض األحيان 
والرجوع إلى املنزل فى وقت متأخر وخالفة وهو األمر 
الذى يبني الفارق بني الزواج األول والزواج الثاني , وبعد 
أيام قليلة من الزواج جاءت لفرقة سميحة أيوب فرصة 
سفر إلى املغرب كى يعرضوا هناك مسرحية )السلطان 
احلائر( من إخراج فتوح نشاطى ,وحينما وافق محمود 
مطار  الى  الفرقة  اجتهت  زوجته  سفر  على  مرسى 
كازابالنكا باملغرب لتقابلهم مفاجأة مدوية إذ أن الرقابة 
هناك رفضت عرض املسرحية واملعروف أن نظام احلكم 
فى  الفرقة  أوقع  مما  ملكى  نظام  هو  إمنا  املغرب  فى 
ووجدوا ضالتهم  آخر  تقدمي عمل  وقرروا  موقف حرج 
البروفات جترى فى  فكانت  ليلى  فى مسرحية مجنون 
الفندق بسرعة البرق حتى تلحق الفرقة مبيعاد افتتاح 
العرض وكان من أثر هذا اإلرتباك أن حصل سعيد أبو 
ليلى وهى شخصية لرجل  بكر على شخصية ورد زوج 
أداءه  وكان  بسمرته  بكر مميزاً  أبو  سعيد  بينما  أبيض 
صارما ولكنه متناقض مع طبيعة شكله , وهو أمر كاد 
يفسد املسرحية إذ أن املمثلني اللذين يتعاملون مع سعيد 
أبو بكر ال يتمالكون أنفسهم من الضحك إذ أن )البوية( 
كان  واألداء  فاقعة  كانت  وجهه  املمثل  بها  دهن  التى 
بالذكر  واجلدير  خير  على  انتهت  األمور  ولكن  صارما 
هنا أن الفرقة قدمت مسرحيات أخريتان بجانب مجنون 

ليلى هما )متلوف(  و )بيت من زجاج( 
أيوب  اختارتها من حياة سميحة  التى  املواقف  • هذه 
تبني بجالء أنها ممثلة من نوع فريد عنيدة ولكنه العناد 
عملها  تضع  املصير  واختيار  الشخصية  بقوة  املبرر 
فوق أى اعتبار آخر إذ كان يومها منقسما بني اإلذاعة 
والتليفزيون واملسرح تخرج من اإلذاعة لتؤدى التدريبات 
الصباحية فى املسرح وحني تنتهي من التدريبات الالزمة 

مسيحة أيوب
وتنوع فنون
 األداء
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والذى وجد ُمسجى على  الغارق،  السورى  الطفل  هذا 
عبر  إنتشرت  التى  بالصورة  اجلميع  الشاطئ،وأهتم 
مواقع التواصل اإلجتماعى لبعض الوقت ،ومن ثم ومع 
مرور الوقت كأن شئ لم يكن،فال يتذكره الكثيرين األن 
،ميكنك أن تصنع نوع من املقاربة ألنه وعبر طول املدة 
الزمنية وهذا الشخص على األرض وكأنه امليت ،جتد 
أمام  العالم  دول  من  اجلميع  إلى صمت  يشير  قد  أنه 
ملحوظة  مع  املتلقى   مافعل  ،وهو  اجللل  احلدث  هذا 
والكل  املدة  ،طالت  العالم  دول  كل  من  هنا  املتلقى  أن 
صامت يتحدث أويستمتع باجلو الساحر ،ثم ينتقل بنا 
املخرج إلى حلظة درامية أخرى  حيث يظهر فى األفق 
عن  ،متحدثا  البحر  من  يخرج  الغرق جتده  من  ناجى 
تخاذل اجلميع فى مقابل موتهم،هنا يعرض لك املمثل 
بعض قصص للموت ومن ثم يبحث عن ناجى من الغرق 
،وصوال إلى أخر ناجى والذى يقذف إلى الشاطئ فى 

حالة من اإلزدراء،من قبل بعض األشخاص ،لم مير وقت 
كبير إال وتدرك أن املخرج يعتمد على بعض من أفكار 
)جان لوى بارو(والتى تعتمد على -فعل احلب- مبا يعنى 
املشاركة بني املتلقى واملمثل ،هنا املشاركة من نوع أخر 
فعندما يستخدم املمثلني تلك اللعبة التى كانت الى جوار 
التى  امليت ،يستخدم اجلمهور األلعاب  السورى  الطفل 
تركت معهم فى البداية،بنفس اإليقاع املطلوب،وعندما 
يصفق املمثلون البد وأن يصفق اجلمهور ،هذا الى جوار 
العرض  أحداث  فى  اجلمهور  قبل  من  أخرى  مشاركة 
على  اجلمهور  من  بعض  املمثلني  يجبر  حيث  الدرامية 
الوقوف فى منطقة التمثيل وذلك ،حتى يقدمون اليهم 
تلك األوراق التى حتتوى على صور لأللعاب اإلليكترونية 
الكل  ،هنا  السورى  الطفل  صورة  وبداخلها  لألطفال 
والدم  القتل  أمام  صامتني  جميعكم  اإلثم  فى  مشارك 

واإلبادة للمجتمعات العربية جيعكم مشاركون فى قتل 

فى إطار فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح 
العراق)موت صالح للشرب  الشبابى ،قدم عرض دولة 
(تأليف وإخراج )محمد زكى (هذا العرض يأتى حتت 
مايسمى مبحور الفضاءات املفتوحة فى املهرجان ،مبا 
السائد من حيث  وُمغاير عن  أنه عرض مختلف  يعنى 
طبيعة املكان ،فالعرض  ينتقل من املسرح املغلق بعلبته 
،هذا  البحر  شاطئ  حيث  الطلق  الهواء  إلى  اإليطالية 
طبيعة  مع  متاما  ،يتوافق  املفتوح  الفضاء  ذو  املكان 
،فالعرض  املسرحية  تقدمه  الذى  الدرامى  املوضوع 
من  )الهاربني  هؤالء  على  األساسية  فكرته  فى  يركز 
ذلك  عبر  املوت  فيه  ترى  العرض  ،وبامفلت   ) املوت 
مكان  إلى  تذهب  أن  ،منذ  يده  عدا  الغارق  الشخص 
العرض جتد شخص ما ملقى على األرض وإلى جواره 
لعبة لألطفال ،ومع مرور الوقت والـتأمل جتد أن هذا 
الشخص مبالبسه الرثة املبتلة ،يقدم داللة مرئية كونه 

       موت صاحل للشرب          
اهلروب إىل املوت

داليا همام

مليئة  بإبتسامة  العرض  ينتهى  محالة،ولذلك  ال  تستمر 
باألمل واحلياة ،هنا توجد عجوز شاهد على األحداث 
تتذكر دائما ما كان من ألم جراء الرصاصات القاتلة إال 
أنها تبتسم مفعمة باألمل كما يراها اجلميع ،ولذك تعد 
التى البد أن حتيا  النهاية كما باقات األمل  الورود فى 
وتتنفس ،تلك الورود تنبئ بأن القادم أفضل وبأن احلياة 

البد وأن تستمر 
الوردة به كثير من املشاعر اإلنسانية املختلطة  ،عرض 
نرى ماخلفته  أن  لكن جميعها فى سياق متصل ،ميكن 
العرض  ، اليتطرق  ألم  األطفال من  تلك  احلروب على 
الى ما قد تخلفه احلروب من عاهات أو غير ذلك وإمنا 
حزن  ،من  اإلنسانية  النفس  فى  ماتخلفه   إلى  يتطرق 
مطبق وإنفطار للقلب ،و ذكرى التنسى عن األلم وقتل 
للطفولة .                                                                       

التمثيلى  األداء  -بدقة  الوردة  الكورى-  العرض  متيز 
،فى  حاجز  أى  هناك  يكن  لم  اللغة  إختالف  ورغم 
التواصل مابني املتلقى واملمثالت ،مع األخذ فى اإلعتبار 
وإمنا  شئ  أى  فى  الديكور  على  يعتمد  لم  العرض  أن 
إعتمد على موتيفات إكسسوار ،وعلى أداء املمثالت الى 
جوار حركاتهم اجلسدية ،وقدرتهم الفائقة على التعبير 
على  ،الإلعتماد  اجلسد  لغة  إستخدام  عبر  أرادو  عما 

اللغة املنطوقة ،وعلى ذلك كان التفاعل من قبل املتلقى 
واضح جدا.                                                 

من  الرغم  على  موفق  بشكل  إستخدامها  مت  اإلضاءة 
تواضعها ،إال إنها عبرت بشكل جيد عن ماأراد مبدعوا 

العرض التعبير عنه . 
كبيرة  الدرامية بدرجة  اللحظات  توافقت مع  املوسيقى 

جدا ،وكان تأثيرها واضح فى املتلقى .
إختار صناع العرض مالبس معبرة عن الشخصيا املؤداة 
من  واإلنتقال  املستمر  تغيرها  ،أن  واضح  بشكل  وبرز 
شخصية ألخرى وبالتالى تغيير املالبس لم يكن عائقة 

لدى املمثالت أثناء التفاعل فى العرض .
وفى النهاية سلم املخرج الكبير –ناصر عبد املنعم صناع 
العرض‘ شهادة مشاركة فى مهرجان شرم الشيخ الدولى 

للمسرح الشبابى . 

التمثيل ،ويغطى هذا السلم مجموعة من االقمشة التى 
التعبير عن  متزقها إحدى املمثالت فيما بعد كنوع من 
اليأس ،وأمام السلم إمرأة تتألم فيما جتد باقى املمثالت 
يشعرن بألم كما األولى ،ومن ثم يتحولن من املرض إلى 
الغناء الهادئ احلالم ،وبعض من الكوميديا التى تنغمس 
للخطر  ،ونعود  القلوب  شغاف  ميس  هادئ  حزن  فى 
من جديد الذى يعبر عنه بصفارة، وكأنها ذات القطار 
جتد  اللحظات  هذه  ،فى  باخلطر  الدوام  على  املؤشر 
يرمز  بحذاء  املمثالت  إحدى  ،تتمسك  مسيطر  اليأس 
لرجل كان له فى القلب مكان ،قد يكون هذا الرجل األب 
مثال ،ومن هذا البكاء الشديد واحلزن واألسى إلى هذا 
األمل والذى يتمثل فى سلة صغيرة فى يد أحد املمثالت 
هذه  ،من خالل  أمل  من  بعض  توزع  أن  والتى  حتاول 
الورود ،وما إن يتفاعل معها اجلميع ويبدأن فى الشعور 
ترقص  وبعد   قلبها  إلى  تذهب  رصاصة  جتد  باألمل 
وأمل  تنهى حياة  الرصاصة  ،تلك  املوت  يدركها  بالوردة 
،هنا  الطفولية  البريئة  صورته  فى  للحب  أخر  ومعنى 
ميكنك أن ترى احلرب ،أن ترى رصاصات غادرة تخترق 
ترى  ،أن  منتهى  وحلم  مراق  دم  إلى  وحتولها  الطفولة 
قسوة السالح وضراوته ،هى احلرب التى التبقى طفولة 
،إال أن احلياة البد وأن  أو أمل قد يكون فى املستقبل 
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داليا همام

العراق –ومن  سواها حتى الظالم أجمل فهو يحتضن 
ثم يرفعون علم العراق،وعلم مصرأيضا ،العرض يناقش 
شاطئ  وإختيار  يعرفها  واجلميع  ومؤثرة  حية  قضية 
البحر لعرض هذه املسرحية كان موفقا بشكل كبير جدا 
،ألنه يعبر بشكل حقيقى عن حدث يستمر فى التكرار 
كل يوم خصوصا مع مايحدث فى بعض الدول العربية 
من إنتهاكات وخراب ودمار .                                                           

املوسيقى فى هذا العرض هى صوت البحر إلى جوار 
األصوات املتداخلة ملجموعة الناس على الشاطئ، هذه 

،على  تؤكد  الصحيح  مكانها  فى  املستغلة  الضوضاء 
يبتكرها  بدأ  التقليدية  األفكار  وخارج  مختلفة  أفكار 
صناع الفن ومبدعني املسرح ،أنت هنا كمبدع تذهب الى 
اجلمهور فى مكانه فمن ميكنه تصور عرضا من هذا 
تتأكد  أن  الساحر ،وهكذا ميكنك  النوع فى هذا اجلو 
العرب  من  ،فكثير  املوت  وجه  إنه  أخر  وجه  للبحر  أن 
األن يهربون من موت اإلرهاب الى موت البحر ،يقدم 
العرض صورة يوزعها على اجلمهور وهى صورة لسيدة 
اإلنقاذا  بجاكيت  تشبسها  عبر  باحلياة  تتشبث  عجوز 
وإمنا  بسن  اليرتبط  املوت  من  اخلوف  أن  نعرف  ،هنا 
،بالضرورة يرتبط باخلوف اإلنسانى والتشبث باحلياة 

أقوى من املوت .
املمثلون .بشار عليوى،حسني املكيلى ،حسني العسكرى 
محمد املسعودى ،محمد إبراهيم،محمد زكى ،وقد عبر 
املمثلون بشكل موفق عن تلك القضية التى أخذ العرض 

على عاتقه إلقاء الضوء عليها . 
املمثلني  يرتدى جميع  بأن  العرض  ،وينتهى  البرأة  تلك 
ومن  األرض  على  امللقى  الطفل  مالبس  تشبه  مالبس 
التفاصيل  بنفس  أى  جواره  إالى  بأنفسهم  يلقون  ثم 
التى كان عليها الطفل كنوع من التضامن ،والتعبير عن 
اجلميع  وصمت  قاتلهم  املوت  الطفل  هذا  كما  كونهم 
النص  املمثلون عبر جمل من  ،يؤكد  املوت  لهذا  عنوان 
صارخون فى أدائهم لها)صوت اإلنتماءات يتهافت أمام 
العرض بجملة يشارك فى  ينهون  (ثم  السواحل  صوت 
عن  بالدى  فى  أجمل  –الشمس  وهى  اجلميع  قولها 

الوردة

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن 
اجلنوبية  كوريا  –قدمت  مطاوع  كرم  -دورة  الشبابى  
املكان  الى  اجلمهور  دخول  الوردة(منذ   ( مسرحية 
املخصص للعروض املسرحية فى املهرجان ،يطلب الفريق 
الكورى من اجلميع اجللوس أرضا حتى نتابع املسرحية 
،بشكل مختلف ويتوافق مع طبيعة األفكار املقدمة فيها 
،أنت هنا فى بداية العرض تتابع مجموعة من املمثالت 
التجهم  سوى  تعبيرا  الحتمل  ،وأقنعة  سوداء  مبالبس 
،فال ترى األوجه اإلنسانية إمنا ترى أشخاص بال روح 
،ولذلك جتد املمثالت يقمن ببعض حركات تتسم باأللية 
،واملوسيقى املستخدمة فى هذا املشهد موترة جدا ومع 
أخر  إلى  تام  هدوء  فى  املشهد  يتغير  املوسيقى  توقف 
،جتد فيه مجموعة من البنات الصغار ميارسن طفولتهن 
مبنتهى الفرحة واحلب ،ومن املالحظ أن لديهن ألعاب 
يعرفها املتلقى ،حيث ميكنك إعتبار جميع األطفال على 
ببهجة  ميتلىء  املشهد  ميارسونها،هذا  العالم  مستوى 
الطفولة وبهجة احلياة ،اليوقف تلك البهجة سوى صوت 
عالم  إلى  األطفال  تلك  يأخذ  ،صوت  القطار  صفارة 
على  اخلوف  عالمات  ،وتبدوا  املجهول  ميلئه  مخيف 
بنا  ينتقل  ،وهكذا  الصغيرة  أجسامهم  وعلى  وجوههم 

العرض الى مشهد أخر ترى فيه سلم يتوسط منطقة 

حينما التعد اللغة  حاجزا  
فىالتواصل
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املهرجان شاب وكل املتواجدين فى هذا املهرجان من نفس 
اجليل اعتبرها حلظه وفاء حقيقيه وليس غريب على شاب 
موهوب مثل مازن الغرباوى ان يكرم » ابو الشباب املوهوبني 
» فهذا التكرمي له قيمه كبيره جدا وان دل على شئ فهو يدل 
على االستمراريه و والء التلميذ الستاذه فيوجد قيم كثيره 

اقرأها من خالل هذا التكرمي . 

-حديثنى عن كرم مطاوع الذى لم يعرفه احد ؟ 
على املستوى االنسانى كرم مطاوع كان من اكثر الشخصيات 
قلب طفل  كبيربكاره   بشكل  قلبه  فى  يحمل  وكان  احلنونه 
موهوب  ، كان لديه براءه شديده ملفته النظار كل من حوله ، 
كرم مطاوع كان رقيق ، مخلص ، وفى  ، وكان موهوب بشكل 
 ، والدراسه  بالعلم  املوهبه دججت  هذه  ومختلف الن  كبير 
وكان من االوائل فى دراسته والتى اهلته الى السفر لبعثه 
باالضافه   ، الدكتوراه  لتحضير رساله  دراسيه خارج مصر 
الى انه بعد عوته الى مصر لم يبخل بعلمه على احد ، وكرم 
ولكن  واسلبياته  ايجابياته  له  شخص  اى  مثل  كان  مطاوع 

اعتقد ان ايجابياته كانت كثيره بشكل كبير . 

فى  عام  بشكل  املصرى  للمسرح  رؤيتك  هى  ما 
الفتره احلاليه ؟ 

هى فنانة من العيار الثقيل .. شخصيتها 
الفنية دعمتها موهبتها الفذة ، هى  ذات 
اخلفيفة  روحها  األصيلة  املصرية  املالمح 
القلوب  كل  تفتح  التى  السر   كلمة  هى 
املغلقة، مرمر الشقية، سماسم بنت البلد 
الفنانة  إنها  املصرى،  املسرح  وإيزيس 
إلى  جاءت  التى  املرشدى  سهير  الكبيرة 
فاعليات  حلضور  الشيخ  شرم  مدينة 
الشبابى  للمسرح  الشيخ  شرم  مهرجان 
والتى  مطاوع   كرم  الراحل  الفنان  دوره 
وإخالصا  ووفاءا   حبا   احلوار  هذا  أجرت 

السم الراحل كرم مطاوع .

حوار: آية عبد املقصود 

الشيخ  شرم  مهرجان  من  السابقه  الدوره  فى    
الدولى للمسرح الشبابى  كنت احد املكرمني ولكن فى 
تعنى  ماذا  مطاوع  كرم  الراحل  اسم  حتمل  دوره  هذه 
لك هذه الدوره خاصه ان هذا التكرمي تأخر لسنوات 

طويله  ؟ 
الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  من  الدوره  هذه  البدايه  فى 
كرم  ان  من  وبالرغم   ، الكثير  لى  تعنى  الشبابى  للمسرح 
فى  واملناسبات  االماكن  من  العديد  فى  تكرميه  مت  مطاوع 
حياته ومن اهم التكرميات التى حصل عليها كرم مطاوع هو 
وسام الفنون واالداب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
وامنا بعد وفاته مت تكرميه من جمعيات اهليه وتكمن فرحتى 
الدوره  هذه  يهدى  شبابى  مهرجان  وهو  املهرجان  هذا  ان 
اجل  من  يعمل  كان  حياته  النه طوال  مطاوع  كرم  روح  الى 
الشباب و كان قادرا على االبداع حتى اخر حلظه فى حياته 
الن فكره وعقله شاب وموهبته كانت شابه الخر حلظه فى 
حياته من الطبيعى ان يتم تكرميه من خالل الشباب وتعتبر 
هذه الدوره مهداه الى » ابو الشباب » وان كل ما فعله كرم 
البعثه  من  عودته  منذ  الشباب  اجل  من  حياته  فى  مطاوع 
رئيس  والن  الشباب  اجل  من  واملبتكره  اجلديده  جتاربه  و 

لالسف املسرح فى الوقت احلالى » مظلوم » فنحن فى 
حاجه الى قامات كبيره وفنانني عظام امثال » كرم مطاوع 
، سعد اردش ، احمد عبد احلليم ، جنيب سرور » هذه 
اخرى  مره  عادوا  و  اخلارج  الى  سافرت  التى  االسماء 
بثقافتهم  اجلميل  بلدهم  ملصر  يردوا  و  املشوار  لتكمله 
ووعيهم ورؤيتهم املستقبليه ، فنحن فى حاجه االن الى كل 
هذه االسماء بجانب د. جالل الشرقاوى كى يحدث املناخ 
الكبير الذى كان موجود من قبل ، باالضافه الى ان الدوله 
لم تهتم بهذه البعثات وهذه الدراسه ولو كان يوجود اهتمام 
ان  املدرسى فالبد  املسرح  يبدأ من  االهتمام  كان  بالفن 
يكون هناك اهتمام باملسرحى املدرسى ومسرح اجلامعه 

للمهتمني  دراسيه  بعثات  هناك  يكون  ان  البد  وايضا   ،
باملسرح ليأتى بجديد وهذا ما نفتقده فى الفتره احلاليه 
 ، االمر  هذا  عن  واالخير  االول  املسؤول  هى  والدوله 
االمر الثانى ان االداره ليست منتبهه حتى معمار املسارح 
معمار قدمي عفى عليه الزمن ومتهالك ، ودائما ما ارى 
ان اجلمهور هو املظلوم الوحيد النه دائما بحاجه الى ان 
يقدم له اضافه كاملتعه الذهنيه واملتعه البصريه و املتعه 
الفكريه واضافه اجتماعيه باالضافه الى ان املمثل يعتبر 
من الفئه املظلومه النه لم ينتبه للمسرح النه يوجد لديه 
فاهذه  والتليفزيون  السينما  جانب  من  كثيره  اغراءات 
وناضجه جتمع  وواعيه  اداره حكيمه  الى  املسأله حتتاج 
كل احلسن وتضعه فى هذا الصرح الذى يجب االهتمام 
عظيما   مسرحا  اعطنى   « تقول  شهيره  مقوله  فناك  به 

اعطيك شعبا  اعظم » 

-ما هو رأيك فى الفنان الشاب مازن الغرباوى ؟ 
سعيده مبازن الغرباوى سعاده كبيره النه فنان يقظ ومنتبه 
ونشط وطموح وبالفعل هو ابن بار من ابناء مصر املحروسه 
» ربنا يجميه » ولذلك لم اتأخر عنه فى الدوره االولى دوره  
الفنان الكبير هانى مطاوع وسعيده به فى هذه الدوره الثانيه 
وبهذه  باالستمراريه  املهرجان  رئيس  الغرباوى  ملازن  واتنبأ 
خالل  من  للشباب  كيان  وخلق  حقق  سيكون  االستمراريه 
املهرجان فأنا سعيده به وفخوره اننا لدينا شباب مثل مازن 

الغرباوى فى الفتره احلاليه . 

الى  محتاج  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  -هل 
الدوليه  املهرجانات  جهد كبيركى يصنف من ضمن 

الكبيره ؟ 
وكل جتربه  حصانه  بتكسبه  املهرجان  واستمراريه  جتربه 
الغرباوى  مبازن  متفأله  انا  لكن  وسلبيات  ايجابيات  فيها 
على  يتغلب  ان  الوقت  طوال  يحاول  النه  كبير  بشكل 
السلبيات بشكل ملحوظ ولديه افكار طموحه ولكن اتسأل 
كان املفترض ان يكون هناك كتاب مطبوع عن كرم مطاوع 
هو  االمر  هذا  فهل  يدى  بني  اجده  لم  هذا  وقتنا  وحتى 
عرقله من قبل وزاره الثقافه واناشد املسؤولني ان شخص 
تكون  الدوله  وان  والكفأه البد  النشاط  بهذا اجلهد وهذا 
املعنيه البد وان تأخذ بيده  الوزارات  بجانيه وتدعمه وان 
وسيصبح كل هذا ارشيف ومرأه حقيقه الجتهاد الوزارات 

»الثقافه ، الشباب«.

-هل فكرتى فى العوده مره اخرى للتمثيل ؟ 
التمثيل  الى  اعود مره اخرى  ان  تريد  ابنتى حنان هى من 
نظر  ووجهه  ومثقفه  موهوبه  اننى ممثله  دائما  تشعر  فهى 
يأخذ من  العمل االجتماعى  الفتره احلاليه  انا فى  ولكن   ،
وقتى الكثير كاجمعيه انصار التمثيل ، فاحلياه االجتماعيه 
فى  التمثيل  فى  افكر  ولكن   ، كبير  بشكل  فنى  من  اخذنى 
حاله واحده فقط وهو وجود عمل عبقرى يشدنى مره اخرى 
للوقوف على خشبه املسرح واشعر انه اضاف لى وتستحق 

الرجوع مره اخرى  . 

كفنانه  مطاوع  حنان  الفنانه  فى  رأيك 
اهم  من  االخير  الفتره  فى  تكون  ان  استطاعت 

الفنانات املصريات ؟ 
كبيره  فنانه  ستكون  حنان  ان  البدايه  منذ  متوقعه  كنت 
واضافه حقيقيه المها وابيها واضافه حقيقه للوسط الفنى 
كواليس  فى  تربت  النها  ايضا  الفنيه  للحركه  واثراء  كله 
فنانه موهوبه  فراغ فحنان  يأتى من  ساخنه جدا فال شئ 
اختيارتها  فى  ودقيقه جدا  نفسها  على  ومعتمده  ومجتهده 
الفنيه وبالرغم من كل هذا حنان بدأت من الصفر وكل ما 
لكى  النصيحه واخلبره فقط   افعله معها هى  ان  استطيع 
تستيطع الوصول الى القمه ومنتظره منها الكثير والكثير فى 
الفتره القادمه ومثلما حنان شمس فى حياتى البد ان تكون 

شمس ايضا لدى جمهورها .

سهري املرشدى :

 كرم مطاوع

 هو أبو الشباب 
مازن الغرباوى

 » ربنا حيميه«

حنان مطاوع 
هى مشس حياتى 

حوار حوار
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املهرجان شاب وكل املتواجدين فى هذا املهرجان من نفس 
اجليل اعتبرها حلظه وفاء حقيقيه وليس غريب على شاب 
موهوب مثل مازن الغرباوى ان يكرم » ابو الشباب املوهوبني 
» فهذا التكرمي له قيمه كبيره جدا وان دل على شئ فهو يدل 
على االستمراريه و والء التلميذ الستاذه فيوجد قيم كثيره 

اقرأها من خالل هذا التكرمي . 

-حديثنى عن كرم مطاوع الذى لم يعرفه احد ؟ 
على املستوى االنسانى كرم مطاوع كان من اكثر الشخصيات 
قلب طفل  كبيربكاره   بشكل  قلبه  فى  يحمل  وكان  احلنونه 
موهوب  ، كان لديه براءه شديده ملفته النظار كل من حوله ، 
كرم مطاوع كان رقيق ، مخلص ، وفى  ، وكان موهوب بشكل 
 ، والدراسه  بالعلم  املوهبه دججت  هذه  ومختلف الن  كبير 
وكان من االوائل فى دراسته والتى اهلته الى السفر لبعثه 
باالضافه   ، الدكتوراه  لتحضير رساله  دراسيه خارج مصر 
الى انه بعد عوته الى مصر لم يبخل بعلمه على احد ، وكرم 
ولكن  واسلبياته  ايجابياته  له  شخص  اى  مثل  كان  مطاوع 

اعتقد ان ايجابياته كانت كثيره بشكل كبير . 

فى  عام  بشكل  املصرى  للمسرح  رؤيتك  هى  ما 
الفتره احلاليه ؟ 

هى فنانة من العيار الثقيل .. شخصيتها 
الفنية دعمتها موهبتها الفذة ، هى  ذات 
اخلفيفة  روحها  األصيلة  املصرية  املالمح 
القلوب  كل  تفتح  التى  السر   كلمة  هى 
املغلقة، مرمر الشقية، سماسم بنت البلد 
الفنانة  إنها  املصرى،  املسرح  وإيزيس 
إلى  جاءت  التى  املرشدى  سهير  الكبيرة 
فاعليات  حلضور  الشيخ  شرم  مدينة 
الشبابى  للمسرح  الشيخ  شرم  مهرجان 
والتى  مطاوع   كرم  الراحل  الفنان  دوره 
وإخالصا  ووفاءا   حبا   احلوار  هذا  أجرت 

السم الراحل كرم مطاوع .

حوار: آية عبد املقصود 

الشيخ  شرم  مهرجان  من  السابقه  الدوره  فى    
الدولى للمسرح الشبابى  كنت احد املكرمني ولكن فى 
تعنى  ماذا  مطاوع  كرم  الراحل  اسم  حتمل  دوره  هذه 
لك هذه الدوره خاصه ان هذا التكرمي تأخر لسنوات 

طويله  ؟ 
الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  من  الدوره  هذه  البدايه  فى 
كرم  ان  من  وبالرغم   ، الكثير  لى  تعنى  الشبابى  للمسرح 
فى  واملناسبات  االماكن  من  العديد  فى  تكرميه  مت  مطاوع 
حياته ومن اهم التكرميات التى حصل عليها كرم مطاوع هو 
وسام الفنون واالداب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
وامنا بعد وفاته مت تكرميه من جمعيات اهليه وتكمن فرحتى 
الدوره  هذه  يهدى  شبابى  مهرجان  وهو  املهرجان  هذا  ان 
اجل  من  يعمل  كان  حياته  النه طوال  مطاوع  كرم  روح  الى 
الشباب و كان قادرا على االبداع حتى اخر حلظه فى حياته 
الن فكره وعقله شاب وموهبته كانت شابه الخر حلظه فى 
حياته من الطبيعى ان يتم تكرميه من خالل الشباب وتعتبر 
هذه الدوره مهداه الى » ابو الشباب » وان كل ما فعله كرم 
البعثه  من  عودته  منذ  الشباب  اجل  من  حياته  فى  مطاوع 
رئيس  والن  الشباب  اجل  من  واملبتكره  اجلديده  جتاربه  و 

لالسف املسرح فى الوقت احلالى » مظلوم » فنحن فى 
حاجه الى قامات كبيره وفنانني عظام امثال » كرم مطاوع 
، سعد اردش ، احمد عبد احلليم ، جنيب سرور » هذه 
اخرى  مره  عادوا  و  اخلارج  الى  سافرت  التى  االسماء 
بثقافتهم  اجلميل  بلدهم  ملصر  يردوا  و  املشوار  لتكمله 
ووعيهم ورؤيتهم املستقبليه ، فنحن فى حاجه االن الى كل 
هذه االسماء بجانب د. جالل الشرقاوى كى يحدث املناخ 
الكبير الذى كان موجود من قبل ، باالضافه الى ان الدوله 
لم تهتم بهذه البعثات وهذه الدراسه ولو كان يوجود اهتمام 
ان  املدرسى فالبد  املسرح  يبدأ من  االهتمام  كان  بالفن 
يكون هناك اهتمام باملسرحى املدرسى ومسرح اجلامعه 

للمهتمني  دراسيه  بعثات  هناك  يكون  ان  البد  وايضا   ،
باملسرح ليأتى بجديد وهذا ما نفتقده فى الفتره احلاليه 
 ، االمر  هذا  عن  واالخير  االول  املسؤول  هى  والدوله 
االمر الثانى ان االداره ليست منتبهه حتى معمار املسارح 
معمار قدمي عفى عليه الزمن ومتهالك ، ودائما ما ارى 
ان اجلمهور هو املظلوم الوحيد النه دائما بحاجه الى ان 
يقدم له اضافه كاملتعه الذهنيه واملتعه البصريه و املتعه 
الفكريه واضافه اجتماعيه باالضافه الى ان املمثل يعتبر 
من الفئه املظلومه النه لم ينتبه للمسرح النه يوجد لديه 
فاهذه  والتليفزيون  السينما  جانب  من  كثيره  اغراءات 
وناضجه جتمع  وواعيه  اداره حكيمه  الى  املسأله حتتاج 
كل احلسن وتضعه فى هذا الصرح الذى يجب االهتمام 
عظيما   مسرحا  اعطنى   « تقول  شهيره  مقوله  فناك  به 

اعطيك شعبا  اعظم » 

-ما هو رأيك فى الفنان الشاب مازن الغرباوى ؟ 
سعيده مبازن الغرباوى سعاده كبيره النه فنان يقظ ومنتبه 
ونشط وطموح وبالفعل هو ابن بار من ابناء مصر املحروسه 
» ربنا يجميه » ولذلك لم اتأخر عنه فى الدوره االولى دوره  
الفنان الكبير هانى مطاوع وسعيده به فى هذه الدوره الثانيه 
وبهذه  باالستمراريه  املهرجان  رئيس  الغرباوى  ملازن  واتنبأ 
خالل  من  للشباب  كيان  وخلق  حقق  سيكون  االستمراريه 
املهرجان فأنا سعيده به وفخوره اننا لدينا شباب مثل مازن 

الغرباوى فى الفتره احلاليه . 

الى  محتاج  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  -هل 
الدوليه  املهرجانات  جهد كبيركى يصنف من ضمن 

الكبيره ؟ 
وكل جتربه  حصانه  بتكسبه  املهرجان  واستمراريه  جتربه 
الغرباوى  مبازن  متفأله  انا  لكن  وسلبيات  ايجابيات  فيها 
على  يتغلب  ان  الوقت  طوال  يحاول  النه  كبير  بشكل 
السلبيات بشكل ملحوظ ولديه افكار طموحه ولكن اتسأل 
كان املفترض ان يكون هناك كتاب مطبوع عن كرم مطاوع 
هو  االمر  هذا  فهل  يدى  بني  اجده  لم  هذا  وقتنا  وحتى 
عرقله من قبل وزاره الثقافه واناشد املسؤولني ان شخص 
تكون  الدوله  وان  والكفأه البد  النشاط  بهذا اجلهد وهذا 
املعنيه البد وان تأخذ بيده  الوزارات  بجانيه وتدعمه وان 
وسيصبح كل هذا ارشيف ومرأه حقيقه الجتهاد الوزارات 

»الثقافه ، الشباب«.

-هل فكرتى فى العوده مره اخرى للتمثيل ؟ 
التمثيل  الى  اعود مره اخرى  ان  تريد  ابنتى حنان هى من 
نظر  ووجهه  ومثقفه  موهوبه  اننى ممثله  دائما  تشعر  فهى 
يأخذ من  العمل االجتماعى  الفتره احلاليه  انا فى  ولكن   ،
وقتى الكثير كاجمعيه انصار التمثيل ، فاحلياه االجتماعيه 
فى  التمثيل  فى  افكر  ولكن   ، كبير  بشكل  فنى  من  اخذنى 
حاله واحده فقط وهو وجود عمل عبقرى يشدنى مره اخرى 
للوقوف على خشبه املسرح واشعر انه اضاف لى وتستحق 

الرجوع مره اخرى  . 

كفنانه  مطاوع  حنان  الفنانه  فى  رأيك 
اهم  من  االخير  الفتره  فى  تكون  ان  استطاعت 

الفنانات املصريات ؟ 
كبيره  فنانه  ستكون  حنان  ان  البدايه  منذ  متوقعه  كنت 
واضافه حقيقيه المها وابيها واضافه حقيقه للوسط الفنى 
كواليس  فى  تربت  النها  ايضا  الفنيه  للحركه  واثراء  كله 
فنانه موهوبه  فراغ فحنان  يأتى من  ساخنه جدا فال شئ 
اختيارتها  فى  ودقيقه جدا  نفسها  على  ومعتمده  ومجتهده 
الفنيه وبالرغم من كل هذا حنان بدأت من الصفر وكل ما 
لكى  النصيحه واخلبره فقط   افعله معها هى  ان  استطيع 
تستيطع الوصول الى القمه ومنتظره منها الكثير والكثير فى 
الفتره القادمه ومثلما حنان شمس فى حياتى البد ان تكون 

شمس ايضا لدى جمهورها .

سهري املرشدى :

 كرم مطاوع

 هو أبو الشباب 
مازن الغرباوى

 » ربنا حيميه«

حنان مطاوع 
هى مشس حياتى 

حوار حوار
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داليا همام

العراق –ومن  سواها حتى الظالم أجمل فهو يحتضن 
ثم يرفعون علم العراق،وعلم مصرأيضا ،العرض يناقش 
شاطئ  وإختيار  يعرفها  واجلميع  ومؤثرة  حية  قضية 
البحر لعرض هذه املسرحية كان موفقا بشكل كبير جدا 
،ألنه يعبر بشكل حقيقى عن حدث يستمر فى التكرار 
كل يوم خصوصا مع مايحدث فى بعض الدول العربية 
من إنتهاكات وخراب ودمار .                                                           

املوسيقى فى هذا العرض هى صوت البحر إلى جوار 
األصوات املتداخلة ملجموعة الناس على الشاطئ، هذه 

،على  تؤكد  الصحيح  مكانها  فى  املستغلة  الضوضاء 
يبتكرها  بدأ  التقليدية  األفكار  وخارج  مختلفة  أفكار 
صناع الفن ومبدعني املسرح ،أنت هنا كمبدع تذهب الى 
اجلمهور فى مكانه فمن ميكنه تصور عرضا من هذا 
تتأكد  أن  الساحر ،وهكذا ميكنك  النوع فى هذا اجلو 
العرب  من  ،فكثير  املوت  وجه  إنه  أخر  وجه  للبحر  أن 
األن يهربون من موت اإلرهاب الى موت البحر ،يقدم 
العرض صورة يوزعها على اجلمهور وهى صورة لسيدة 
اإلنقاذا  بجاكيت  تشبسها  عبر  باحلياة  تتشبث  عجوز 
وإمنا  بسن  اليرتبط  املوت  من  اخلوف  أن  نعرف  ،هنا 
،بالضرورة يرتبط باخلوف اإلنسانى والتشبث باحلياة 

أقوى من املوت .
املمثلون .بشار عليوى،حسني املكيلى ،حسني العسكرى 
محمد املسعودى ،محمد إبراهيم،محمد زكى ،وقد عبر 
املمثلون بشكل موفق عن تلك القضية التى أخذ العرض 

على عاتقه إلقاء الضوء عليها . 
املمثلني  يرتدى جميع  بأن  العرض  ،وينتهى  البرأة  تلك 
ومن  األرض  على  امللقى  الطفل  مالبس  تشبه  مالبس 
التفاصيل  بنفس  أى  جواره  إالى  بأنفسهم  يلقون  ثم 
التى كان عليها الطفل كنوع من التضامن ،والتعبير عن 
اجلميع  وصمت  قاتلهم  املوت  الطفل  هذا  كما  كونهم 
النص  املمثلون عبر جمل من  ،يؤكد  املوت  لهذا  عنوان 
صارخون فى أدائهم لها)صوت اإلنتماءات يتهافت أمام 
العرض بجملة يشارك فى  ينهون  (ثم  السواحل  صوت 
عن  بالدى  فى  أجمل  –الشمس  وهى  اجلميع  قولها 

الوردة

للمسرح  الدولى  الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن 
اجلنوبية  كوريا  –قدمت  مطاوع  كرم  -دورة  الشبابى  
املكان  الى  اجلمهور  دخول  الوردة(منذ   ( مسرحية 
املخصص للعروض املسرحية فى املهرجان ،يطلب الفريق 
الكورى من اجلميع اجللوس أرضا حتى نتابع املسرحية 
،بشكل مختلف ويتوافق مع طبيعة األفكار املقدمة فيها 
،أنت هنا فى بداية العرض تتابع مجموعة من املمثالت 
التجهم  سوى  تعبيرا  الحتمل  ،وأقنعة  سوداء  مبالبس 
،فال ترى األوجه اإلنسانية إمنا ترى أشخاص بال روح 
،ولذلك جتد املمثالت يقمن ببعض حركات تتسم باأللية 
،واملوسيقى املستخدمة فى هذا املشهد موترة جدا ومع 
أخر  إلى  تام  هدوء  فى  املشهد  يتغير  املوسيقى  توقف 
،جتد فيه مجموعة من البنات الصغار ميارسن طفولتهن 
مبنتهى الفرحة واحلب ،ومن املالحظ أن لديهن ألعاب 
يعرفها املتلقى ،حيث ميكنك إعتبار جميع األطفال على 
ببهجة  ميتلىء  املشهد  ميارسونها،هذا  العالم  مستوى 
الطفولة وبهجة احلياة ،اليوقف تلك البهجة سوى صوت 
عالم  إلى  األطفال  تلك  يأخذ  ،صوت  القطار  صفارة 
على  اخلوف  عالمات  ،وتبدوا  املجهول  ميلئه  مخيف 
بنا  ينتقل  ،وهكذا  الصغيرة  أجسامهم  وعلى  وجوههم 

العرض الى مشهد أخر ترى فيه سلم يتوسط منطقة 

حينما التعد اللغة  حاجزا  
فىالتواصل
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والذى وجد ُمسجى على  الغارق،  السورى  الطفل  هذا 
عبر  إنتشرت  التى  بالصورة  اجلميع  الشاطئ،وأهتم 
مواقع التواصل اإلجتماعى لبعض الوقت ،ومن ثم ومع 
مرور الوقت كأن شئ لم يكن،فال يتذكره الكثيرين األن 
،ميكنك أن تصنع نوع من املقاربة ألنه وعبر طول املدة 
الزمنية وهذا الشخص على األرض وكأنه امليت ،جتد 
أمام  العالم  دول  من  اجلميع  إلى صمت  يشير  قد  أنه 
ملحوظة  مع  املتلقى   مافعل  ،وهو  اجللل  احلدث  هذا 
والكل  املدة  ،طالت  العالم  دول  كل  من  هنا  املتلقى  أن 
صامت يتحدث أويستمتع باجلو الساحر ،ثم ينتقل بنا 
املخرج إلى حلظة درامية أخرى  حيث يظهر فى األفق 
عن  ،متحدثا  البحر  من  يخرج  الغرق جتده  من  ناجى 
تخاذل اجلميع فى مقابل موتهم،هنا يعرض لك املمثل 
بعض قصص للموت ومن ثم يبحث عن ناجى من الغرق 
،وصوال إلى أخر ناجى والذى يقذف إلى الشاطئ فى 

حالة من اإلزدراء،من قبل بعض األشخاص ،لم مير وقت 
كبير إال وتدرك أن املخرج يعتمد على بعض من أفكار 
)جان لوى بارو(والتى تعتمد على -فعل احلب- مبا يعنى 
املشاركة بني املتلقى واملمثل ،هنا املشاركة من نوع أخر 
فعندما يستخدم املمثلني تلك اللعبة التى كانت الى جوار 
التى  امليت ،يستخدم اجلمهور األلعاب  السورى  الطفل 
تركت معهم فى البداية،بنفس اإليقاع املطلوب،وعندما 
يصفق املمثلون البد وأن يصفق اجلمهور ،هذا الى جوار 
العرض  أحداث  فى  اجلمهور  قبل  من  أخرى  مشاركة 
على  اجلمهور  من  بعض  املمثلني  يجبر  حيث  الدرامية 
الوقوف فى منطقة التمثيل وذلك ،حتى يقدمون اليهم 
تلك األوراق التى حتتوى على صور لأللعاب اإلليكترونية 
الكل  ،هنا  السورى  الطفل  صورة  وبداخلها  لألطفال 
والدم  القتل  أمام  صامتني  جميعكم  اإلثم  فى  مشارك 

واإلبادة للمجتمعات العربية جيعكم مشاركون فى قتل 

فى إطار فاعليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح 
العراق)موت صالح للشرب  الشبابى ،قدم عرض دولة 
(تأليف وإخراج )محمد زكى (هذا العرض يأتى حتت 
مايسمى مبحور الفضاءات املفتوحة فى املهرجان ،مبا 
السائد من حيث  وُمغاير عن  أنه عرض مختلف  يعنى 
طبيعة املكان ،فالعرض  ينتقل من املسرح املغلق بعلبته 
،هذا  البحر  شاطئ  حيث  الطلق  الهواء  إلى  اإليطالية 
طبيعة  مع  متاما  ،يتوافق  املفتوح  الفضاء  ذو  املكان 
،فالعرض  املسرحية  تقدمه  الذى  الدرامى  املوضوع 
من  )الهاربني  هؤالء  على  األساسية  فكرته  فى  يركز 
ذلك  عبر  املوت  فيه  ترى  العرض  ،وبامفلت   ) املوت 
مكان  إلى  تذهب  أن  ،منذ  يده  عدا  الغارق  الشخص 
العرض جتد شخص ما ملقى على األرض وإلى جواره 
لعبة لألطفال ،ومع مرور الوقت والـتأمل جتد أن هذا 
الشخص مبالبسه الرثة املبتلة ،يقدم داللة مرئية كونه 

       موت صاحل للشرب          
اهلروب إىل املوت

داليا همام

مليئة  بإبتسامة  العرض  ينتهى  محالة،ولذلك  ال  تستمر 
باألمل واحلياة ،هنا توجد عجوز شاهد على األحداث 
تتذكر دائما ما كان من ألم جراء الرصاصات القاتلة إال 
أنها تبتسم مفعمة باألمل كما يراها اجلميع ،ولذك تعد 
التى البد أن حتيا  النهاية كما باقات األمل  الورود فى 
وتتنفس ،تلك الورود تنبئ بأن القادم أفضل وبأن احلياة 

البد وأن تستمر 
الوردة به كثير من املشاعر اإلنسانية املختلطة  ،عرض 
نرى ماخلفته  أن  لكن جميعها فى سياق متصل ،ميكن 
العرض  ، اليتطرق  ألم  األطفال من  تلك  احلروب على 
الى ما قد تخلفه احلروب من عاهات أو غير ذلك وإمنا 
حزن  ،من  اإلنسانية  النفس  فى  ماتخلفه   إلى  يتطرق 
مطبق وإنفطار للقلب ،و ذكرى التنسى عن األلم وقتل 
للطفولة .                                                                       

التمثيلى  األداء  -بدقة  الوردة  الكورى-  العرض  متيز 
،فى  حاجز  أى  هناك  يكن  لم  اللغة  إختالف  ورغم 
التواصل مابني املتلقى واملمثالت ،مع األخذ فى اإلعتبار 
وإمنا  شئ  أى  فى  الديكور  على  يعتمد  لم  العرض  أن 
إعتمد على موتيفات إكسسوار ،وعلى أداء املمثالت الى 
جوار حركاتهم اجلسدية ،وقدرتهم الفائقة على التعبير 
على  ،الإلعتماد  اجلسد  لغة  إستخدام  عبر  أرادو  عما 

اللغة املنطوقة ،وعلى ذلك كان التفاعل من قبل املتلقى 
واضح جدا.                                                 

من  الرغم  على  موفق  بشكل  إستخدامها  مت  اإلضاءة 
تواضعها ،إال إنها عبرت بشكل جيد عن ماأراد مبدعوا 

العرض التعبير عنه . 
كبيرة  الدرامية بدرجة  اللحظات  توافقت مع  املوسيقى 

جدا ،وكان تأثيرها واضح فى املتلقى .
إختار صناع العرض مالبس معبرة عن الشخصيا املؤداة 
من  واإلنتقال  املستمر  تغيرها  ،أن  واضح  بشكل  وبرز 
شخصية ألخرى وبالتالى تغيير املالبس لم يكن عائقة 

لدى املمثالت أثناء التفاعل فى العرض .
وفى النهاية سلم املخرج الكبير –ناصر عبد املنعم صناع 
العرض‘ شهادة مشاركة فى مهرجان شرم الشيخ الدولى 

للمسرح الشبابى . 

التمثيل ،ويغطى هذا السلم مجموعة من االقمشة التى 
التعبير عن  متزقها إحدى املمثالت فيما بعد كنوع من 
اليأس ،وأمام السلم إمرأة تتألم فيما جتد باقى املمثالت 
يشعرن بألم كما األولى ،ومن ثم يتحولن من املرض إلى 
الغناء الهادئ احلالم ،وبعض من الكوميديا التى تنغمس 
للخطر  ،ونعود  القلوب  شغاف  ميس  هادئ  حزن  فى 
من جديد الذى يعبر عنه بصفارة، وكأنها ذات القطار 
جتد  اللحظات  هذه  ،فى  باخلطر  الدوام  على  املؤشر 
يرمز  بحذاء  املمثالت  إحدى  ،تتمسك  مسيطر  اليأس 
لرجل كان له فى القلب مكان ،قد يكون هذا الرجل األب 
مثال ،ومن هذا البكاء الشديد واحلزن واألسى إلى هذا 
األمل والذى يتمثل فى سلة صغيرة فى يد أحد املمثالت 
هذه  ،من خالل  أمل  من  بعض  توزع  أن  والتى  حتاول 
الورود ،وما إن يتفاعل معها اجلميع ويبدأن فى الشعور 
ترقص  وبعد   قلبها  إلى  تذهب  رصاصة  جتد  باألمل 
وأمل  تنهى حياة  الرصاصة  ،تلك  املوت  يدركها  بالوردة 
،هنا  الطفولية  البريئة  صورته  فى  للحب  أخر  ومعنى 
ميكنك أن ترى احلرب ،أن ترى رصاصات غادرة تخترق 
ترى  ،أن  منتهى  وحلم  مراق  دم  إلى  وحتولها  الطفولة 
قسوة السالح وضراوته ،هى احلرب التى التبقى طفولة 
،إال أن احلياة البد وأن  أو أمل قد يكون فى املستقبل 
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فقررت العودة مّرًة أخرى للمكان الذي أجد نفسي فيه وهو 
» مساعدة  املاجستير يف  دراسة  وانهيت   ، املسرح  خشبة 

اإلخراج واإلنتاج السينمائي«.  

  وملاذا لم تقرري استكمال دراستك يف مجال املسرح 
وقمِت باختيار مجال السينما بدالً منه ...؟

بالنسبة  تصبح  أن  ميكن  مجاالت  والتليفزيون  السينما 
لي خطوة قادمة يف املستقبل ، ورغم أنني حاولت بالفعل 
اختراق هذه املجاالت ، إال أنني قررت أال أسعى يف هذا 
اإلجتاه ، حتى يكتشفني أحد املخرجني بنفسه ، ويرى أنني 

ممثلة لديها طاقات ميكن أن يستغلها .   

للتمثيل  حبك  يـُـشبع  املسرح  أن  ذلك  يعني  هل   
اآلن؟

بالتأكيد ؛ فأنا أقوم بتمثيل أدوار مختلفة ومتنوعة دائماً ، 
وأبني خطوات يف مسيرتي املهنية ، وأفعل ما أحب ، وهو 
السينما  عالم  دخول  أستطيع  أنني  من  واثقة  يجعلني  ما 

والتليفزيون يف املستقبل .

مجال  يف  خطواتك  باقي  عن  للحديث  نعود    
املسرح؟ 

يف مرحلة الثانوية العامة كنت أقوم بالتمثيل بـ » جمعيات 
مسرح الهواة » وكنا محظوظني يف هذه الفترة نظراً لتقدمي 
بتونس لعروض مسرحية  املعروفني  العديد من املخرجني 
يف هذه اجلمعيات ، فنلت فرص للتمثيل يف مسرحيات من 
إخراج حسام الساحلي ، و غازي الزغابي ، وكانت عودتي 

ـ بتقدمي  ـ بعد االبتعاد عنه فترة الدارسة اجلامعيةـ  للتمثيلـ 
عروض مسرحية منها » تياترو » إخراج توفيق اجلبالي ، 
و مسرحية » برونتو مجرين » إخراج مهند الهنادي ، كما 
قدمت مسرحية » أبنوز » للمخرج عاصم بن تهامي ، وآخر 

العروض هو » ثورة دونكيشوت » إخراج وليد الدغسني .
  » ثورة دون كيشوت » هو العرض الذي حصلتي عنه على 
 « مبهرجان   2016 عام  يف  صاعدة  ممثلة  أفضل  جائزة 
قرطاج املسرحي » .. هل كنتي تتوقعي نيل هذه اجلائزة 

...؟
ال ... لم أكن أتوقع ذلك ، حتى أنني لم أحضر حفل اخلتام 
أهمية  أعلم  ولكنني   ، ببروفات مسرحية أخرى  اللتزامي 
هذه اجلائزة ، فـ » قرطاج » من املهرجانات الهامة بتونس 
، كما أن هناك دول عربية كثيرة تشارك فيه ، ورغم أنني 
نلت جوائز سابقة إال أن هذه اجلائزة من اجلوائز الهامة 

يف مشواري الفني . 

عليها  حصلتي  التي  األخرى  اجلوائز  هي  ما    
وتعتبريها هامة مبشوارك الفني ..؟

، فكانت  تأثيراً خاصاً  لها  كان  أول جائزة حصلت عليها 
أول تأكيد على أنني بالفعل ممثلة ميكن أن حتقق جناحاً 
وتنال إعجاب جلنة حتكيم ، وثاني جائزة هي  جماهيرياً 
جائزة » مسرح الهواة يف الكربة » وكان عرض » من اآلخر« 
جائزة  هي  اجلوائز  وثالث   ، اجلليل  عبد  كمال  إخراج 

»مهرجان قرطاج« .

  هل تعتبرين اجلوائز هي فقط مقياس جناح املمثل ..؟ 
اجلوائز لها أهميتها ، ولكنها ليست املقياس الوحيد ، وإمنا 
مقياسي يف النجاح هو طريقة وجودي على خشبة املسرح 
، وما أقدمه للجمهور ووقعه على الناس ؛ فأنا عادًة أختار 
املكاسب  أن  كما   ، املهني  ملشواري  تضيف  التي  العروض 
 ، نظري  وجهه  من  للنجاح  مقياساً  تعتبر  ال  أيضاً  املادية 
فيمكن أن يجلب اإلنسان مبالغ طائلة دون أن يشعر بنجاح 
حقيقي ، وإمنا النجاح للممثل يكمن يف تصديق اجلمهور 

للشخصية التي يجسدها .

  ما هي اخلطوات التي تدعمي بها عملك كممثلة ؟
متنوعة  مسرحية  ورش  يف  باالشتراك  دائماً  أقوم  أنني 
اكتشاف  على  كثيراً  تساعدني  الورش  وهذه   ، التوجهات 
، فهناك مدارس متثيلية مختلفة  بداخلي  جوانب جديدة 
 ، الورش  هذه  من خالل  املستمر  للتعلم  يدفعني  ما  وهو 
كما أن هذه الورش تساعدني يف أن أصبح ممثلة شاملة ، 
وأحاول أيضاً متابعة احلركة املسرحية من خالل مشاهدة 
أحضر  كما   ، وأوروبية  عربية  دول  من  مختلفة  أعمال 
الندوات املسرحية املتخصصة ملعرفة ما هو جديد يف هذا 

الفن .

  ما هي استفادتك كممثلة من اشتراكك يف الورش 
التمثيلية املختلفة ..؟ 

كان لهذه الورش أثر كبير على مسيرتي الفنية ، فقدمت 
طوال أربعة عشر عاماً حوالى إحدى عشر عرضاً مسرحياً 
، ونلت ثماني جوائز ، وكانت الشخصيات التي جسدتها 
 ، والكوميدي   ، التراجيدي  بني  ما  كبير  حٍد  إلى  متنوعة 
والشخصيات املركبة ؛ حتى أنني قدمت عرضاً مسرحياً 
يف  الورش  هذه  ساهمت  كما   ، املاضي  العام  لألطفال 
اكتشايف لقدراتي كممثلة ؛ حيث أن اكتشاف املمثل لطاقاته 
جتعله يكتشف نقاط قوته وضعفه وجتعله يعرف ما هي 
األدوار األقرب له ، فأنا أرى أن الشخصيات التي أجسد 
فيها أدواراً بها كوميديا املوقف هي األكثر متعة بالنسبة لي 

، وكان ذلك بسبب تدريبي املستمر .

  من حديثك السابق عرفنا أنِك قدمِت ألول مرة 
عمل لألطفال ... حدثينا عن هذه التجربة ...؟

عالم  دخول  أستطيع  أنني  فقط  املاضي  العام  اكتشفت 
األطفال ، وأيضاً إمتاعهم ورسم االبتسامة على وجوههم ، 
وكانت فرحتي كبيرة عندما وجدتهم يصعدون على املسرح 
وكانت   ، بالعرض  أحبوها  التي  الشخصية  مع  للتصوير 

بالفعل جتربة ممتعة .

  هذه هي املشاركة األولي ملنى التلمودي مبهرجان 
مسرح مصري ... حدثينا عن هذه التجربة اجلديدة 

؟
من  مصري  مسرحي  مهرجان  يف  للمشاركة  القدوم 
فمصر  ؛  العربي  الوطن  يف  ممثل  ألي  الهامة  اخلطوات 
من الدول العربية التي لها تقاليدها املسرحية القدمية ، 
وتاريخها كبير يف املسرح ، وهو ما يجعل املشاركة يف هذا 
املهرجان سيكون له أثر كبير بالنسبة لي ، كما أن هناك 
العديد من الدول العربية واألوروبية التي تشارك بعروض 

متنوعة سيكون مشاهدتها إضافة جديدة سأتعلم منها .

  من الواضح اهتمامِك باملسرح املصري .. فماذا لو 
عرض عليِك تقدمي عمل يف مصر ... هل ستوافقني ..؟ 
التمثيل يف مصر من اخلطوات التي ستحسب يف مشواري 
الفني ، ولكن املهم يف هذا العرض أن تكون املسرحية التي 

سأقوم بالتمثيل فيها إضافة أيضاً لهذا املشوار.

 مجنون ليلى بدال من السلطان احلائر :
أيوب  سميحة  بزواج  انتهت  متشابكة  حب  قصة  بعد 
مبحمود مرسى املمثل واملخرج اإلذاعي الشهير والذي 
أنها رُشحت  إذ  بدأت عالقته بسميحة أيوب بالصدفة 
ملسلسل فى البرنامج الثاني باسم )الذاهبون إلى البحر( 
الراكبون   ( الشهيرة  املسرحية  عن  مأخوذة  أنها  وأظن 
ذلك  فى  العمل  وكان مخرج  . سينج(  م  ج.  البحر  إلى 
احلني محمود مرسى بعد عودته من اخلارج وبعد املقابلة 
األولى التى كان يشوبها جو من التوتر بدأت عالقتهما 
تتحسن من اللقاء الثاني إذ أيقن محمود مرسى أنه أمام 
ممثلة محترفة تعرف متاما حدود عملها وتنفذ ما يطلبه 
املخرج باحلرف الواحد رغم عدم تدوينها للمالحظات 
ابدوا  اللذين  العمل  فى  زمالئها  بخالف  أبداها  التي 
أوراقهم  فى  ودونوها  باملالحظات  شكلياً  اهتماما 
اخلاصة املهم تتطور العالقة بينهما على نحو يظهر أن 
املجتمع فى ذلك احلني كان ملتزما بالتقاليد واألعراف 
القدمية ومن خالل مذكرات سميحة أيوب نكتشف أنها 
كانت معجبة بشخصيته مثلما كان هو معجباً بها ولكنهما 
أن محمود  برغم  العمل  إطار  يلتقيا خارج  أن  ال ميكن 
األمر  بها وهو  باهتمامه  إلى حمدى غيث  أسرَّ  مرسى 
لم  الرسمى  اإلطار  ولكن  إليها حمدى غيث  نقله  الذى 
يأِت إال بعد عدة شهور وعبر لقاء قادته الصدفة وحدها 
وما يعنينا فى هذه القصة الشهيرة والتي انتهت بالزواج 
والسكن فى الزمالك فى نفس العقار الذى تسكن فيه 
حتية كاريوكا هو إملام محمود مرسى بطبيعة عمل زوجته 
وإدراكه أن عملها قد يتطلب السفر فى بعض األحيان 
والرجوع إلى املنزل فى وقت متأخر وخالفة وهو األمر 
الذى يبني الفارق بني الزواج األول والزواج الثاني , وبعد 
أيام قليلة من الزواج جاءت لفرقة سميحة أيوب فرصة 
سفر إلى املغرب كى يعرضوا هناك مسرحية )السلطان 
احلائر( من إخراج فتوح نشاطى ,وحينما وافق محمود 
مطار  الى  الفرقة  اجتهت  زوجته  سفر  على  مرسى 
كازابالنكا باملغرب لتقابلهم مفاجأة مدوية إذ أن الرقابة 
هناك رفضت عرض املسرحية واملعروف أن نظام احلكم 
فى  الفرقة  أوقع  مما  ملكى  نظام  هو  إمنا  املغرب  فى 
ووجدوا ضالتهم  آخر  تقدمي عمل  وقرروا  موقف حرج 
البروفات جترى فى  فكانت  ليلى  فى مسرحية مجنون 
الفندق بسرعة البرق حتى تلحق الفرقة مبيعاد افتتاح 
العرض وكان من أثر هذا اإلرتباك أن حصل سعيد أبو 
ليلى وهى شخصية لرجل  بكر على شخصية ورد زوج 
أداءه  وكان  بسمرته  بكر مميزاً  أبو  سعيد  بينما  أبيض 
صارما ولكنه متناقض مع طبيعة شكله , وهو أمر كاد 
يفسد املسرحية إذ أن املمثلني اللذين يتعاملون مع سعيد 
أبو بكر ال يتمالكون أنفسهم من الضحك إذ أن )البوية( 
كان  واألداء  فاقعة  كانت  وجهه  املمثل  بها  دهن  التى 
بالذكر  واجلدير  خير  على  انتهت  األمور  ولكن  صارما 
هنا أن الفرقة قدمت مسرحيات أخريتان بجانب مجنون 

ليلى هما )متلوف(  و )بيت من زجاج( 
أيوب  اختارتها من حياة سميحة  التى  املواقف  • هذه 
تبني بجالء أنها ممثلة من نوع فريد عنيدة ولكنه العناد 
عملها  تضع  املصير  واختيار  الشخصية  بقوة  املبرر 
فوق أى اعتبار آخر إذ كان يومها منقسما بني اإلذاعة 
والتليفزيون واملسرح تخرج من اإلذاعة لتؤدى التدريبات 
الصباحية فى املسرح وحني تنتهي من التدريبات الالزمة 

مسيحة أيوب
وتنوع فنون
 األداء
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  كيف كانت بدايتك مع التمثيل ..؟ 
أحفظ  كنت  املدرسة  ففي  ؛  الطفولة  منذ  التمثيل  بدأت 
أمام  بتمثيلها  وأقوم   ، املسرحيات  من  املقاطع  بعض 
زمالئي ، ويف إحدي السنوات قدمت مشهداً من مسرحية 
» شاهد ماشافش حاجة » أمام املدرسة ، حتى أنني كنت 
أتخيل وأنا صغيرة أن هناك كاميرات تالحقني بالتصوير 
كان  ما  هو  بل   ، التمثيل  اختار  لم  فأنا   ، الوقت  طوال 
كانت   2003 عام  ويف   ، الوقت  طوال  ويالزمني  بداخلي 
البداية بعيداً عن املدرسة ؛ فقدمت أول مسرحية بعنوان 

» رقود اجلبانة » .

هل   ... عامًا  عشر  أربعة  منذ  بدايتِك  كانت    
واجهِت صعوبات يف تلك الفترة ...؟

بالتأكيد ... فأهلي كانوا يرفضون فكرة احتراف التمثيل 
، وأصروا على أن أقوم بدارسة شيء مختلف ، واالكتفاء 
فقمت   ، حدث  ما  بالفعل  وهو   ، فقط  كهواية  بالتمثيل 
وابتعدت   ، العامة  الثانوية  بعد   « ميديا  املالتي   « بدراسة 
عن التمثيل لفترة ، كما أنني عملت يف هذا املجال لفترٍة 
قصيرة ، ولكنني اكتشفت أن هذه الشخصية التي جتلس 

خلف مكتب وأمامها جهاز كمبيوتر ال تشبهني باملّرة ، 

مين التلمودي
مل أتوقع نيل اجلائزة ..

 ومهرجان »شرم الشيخ« جعلين أزور مصر ألول مرة

حوار : سلوى عثمان 

حلمها  عن  ودافعت   ... الصغر  منذ  التمثيل  تعشق 
ببسالة رغم رفض أهلهـا احتراف املهنة ... واستطاعت 
ونالت   ... ُمحقة  كانت  أنها  وللجميع  لنفسها  تثبت  ان 
جائزة أفضل ممثلة صاعدة مبهرجان » قرطاج الدولي 

للمسرح » يف 2016 .
املمثلة  حياة  من  مالمح  بعض  تبرز  السابقة  السطور 
ضمن  تشارك  والتي   ، التلمودي  منى  الشابة  التونسية 
فاعليات مهرجان » شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
نفس  وهو   ،  « دونكيشوت  ثورة   « املسرحي  بالعرض   «
النشرة  التقتها  و   ... اجلائزة  عنه  نالت  الذي  العرض 
 ، املسرح  يف  الفني  ومشوارها   ، بداياتها  عن  للحديث 
وأيضًا عن العروض التي قدمتها واجلوائز التي حصلت 
يف  سببًا  كان  الذي  املهرجان  هذا  يف  ومشاركتها   ، عليها 

زيارتها ملصر ألول مرة ...

حتضير  أثناء  معهم  عملت  اللذين  للمخرجني  ووعيها 
العروض املسرحية التى كانت القاسم املشترك فيها .

أُسند  الستينيات  بداية  فى  التليفزيون  افتتاح  بعد 
املرأة  بني  املتنوعة  األدوار  من  الكثير  أيوب  لسميحة 
االرستقراطية والفالحة واملسؤولة ولكن للحق معظمها 
كانت أدواراً ثانية فلقد لعبت ادواراً شتى فى مسلسالت 
 , الضحية   , مكة  عذراء   , الطريق   , املآتة  خيال  مثل 
طيور   , يحترق  حلم  على  الكتابة   , اجلدار   , الرحيل 
بال أجنحة , املشربية , املحروسة , عصر احلب , ليلة 

مصرع املتنبى , الضوء الشارد.
تؤدى  كانت  أيوب  املتألقة سميحة  املمثلة  أن  واحلقيقة 
حني  فى  شديد  بإتقان  العربية  باللغة  املتعلقة  األدوار 
صعبة  أدوارا  كونها  األدوار  تلك  من  زميالتها  تهرب 
وفطنة  األلفاظ  مخارج  على  طويل  لتدريب  حتتاج 
تركيب اإلحساس على اللفظ وكفاءة تنويع تون الصوت 
منذ  وعت  وقد  الداخلى  املعنى  توصيل  فى  واالجتهاد 
فعلها  ردود  توجيه  كيفية  التليفزيون  فى  عملها  بداية 
والتحكم فى حركاتها وتوجهاتها مبا يضمن أداءاً راسخاً 

واثق  ملمثل  وهى صفات حتتاج  مشتت  أو  مرتبك  غير 
فى قدراته األدائية وواٍع متاما مبسار العمل واختالف 
يقوم  مباشر  األداء  فيه  يعد  الذى  املسرح  عن  التكوين 
معالم  ذات  ولكنها  برحلة صعبة  زمالئه  مع  املمثل  فيه 
مختلفة  التحكم  فمعايير  التليفزيون  فى  أما  واضحة 
متاما وقد يؤدى املمثل جزء من الشخصية التى يلعبها 
أو  باآلخرين  الشخصية فى عالقتها  تبدأ من منتصف 
قبيل النهاية بقليل حسب ترتيب تناول املخرج ألحداث 
الواحد  لليوم  تكلفة  الطرق  اقل  مراجعة  بعد  املسلسل 
املشاهد  وترتيب  التشغيل  طرق  حتكم  اإلنتاج  فعملية 
فى  الشخصية  يدرك  من  هو  فقط  الواعي  واملمثل 
باالتفاق  الصحيح  إطارها  لها  ويضع  املختلفة  مراحلها 

مع املخرج 
نذكر  والدارسني  املتخصصني  كثير من  وقد كتب عنها 
زيدان  بن  الرحمن  عبد  املغربى  والناقد  الكاتب  منهم 
والدكتور هناء عبد الفتاح والشاعر بول شاؤول والشاعر 
فاروق جويدة والكاتبة نعم الباز والدكتور أحمد سخسوخ 
احلافظ  عبد  محمد  والكاتب  الصبان  رفيق  والدكتور 
والناقد عبد الغنى داود والناقد محمد التهامى والكاتبة 
سناء البيسى والكاتب رجاء النقاش واملخرج احمد عبد 
احلليم وأستاذنا الدكتور فوزى فهمى الذى كتب يقول :

» الشك فى أنها أدركت منذ بدء حياتها الفنية أن الزمان 
شئ نفيس ومحدود وإذا ما نفق أو ضاع هباء ال ميكن 
استرداده باإلضافة إلى أنها أيضا قد وعت قيمة موهبتها 
وتفرد حضورها لكنها انتبهت أن ذلك التميز ال ميكن أن 
ينعكس فى حياتها وفنها إال عندما يوازيه منو ينفتح على 
على  ويراهن  واالستسالم  الكسل  على  للتمرد  مشروع 
استمرار  فى  بشروط صدقها  ويرتبط  والتنوع  التجدد 
مقاومتها لكل ما ينفى مشروعها لذا راحت تنفق الزمن 
مستهدفة حتقيق وجودها بنضجها اإلنساني والفني فى 
وتراجع  وتدبر  تستطلع  مستوعبة  نشيطة  ذاكرة  مسار 
وتبصر املرئي وتستبصر غير املرئى وال يتالشى من تلك 
الذاكرة – أمام أية إغراءات – كل متاس لها مع العالم 
لذاتها  تصورتها  التى  اجلدارة  لتلك  إحضارا  بخبراته 
من  متناهيا  ال  قصديا  كيانا  اكتسبت  لذا  لها  ورؤيتها 
واالنفعاالت  والتصورات واألحاسيس  املتجددة  املشاعر 
عالقتها  فى  مخزونا  يشكل  وما  واألفعال  واألفكار 
على  اشتغالها  ودوام  بجهدها  وبنفسها صاغته  بالعالم 
ذاتها القتدارها على امتالك إرادة الوجود وجدواه وليس 

إرادة احلياة فقط. 
ال شك فى أن ذلك ما حقق لسيدة املسرح العربي أن 
تظل وردة متألقة فى فنها بطاقة إبداعية آسرة لذلك 
الوجود الذى وهبته عمرها كما حماها مشروع وجودها 
من أن ال تصبح منوذجا فى ردود أفعالها اذ ازدهارها 
لذاتها ومناعتها ضد كل  ثراء معرفتها ومراقبتها  وليد 
استبداد وشجاعة مبادرتها فى اختراق ما لم يتحقق بعد 
انا مدين باالعتراف لها بأنها صاحبة الفضل فى تقدمي 
مسرحياتى الثالث )عودة الغائب( )والفارس واألسيرة( 
عندما  القومي  املسرح  خشبة  على  السلطان(  )ولعبة 
لن  اعترايف  ان  يقني  على  وإنا  إدارته  رأس  على  كانت 
يجرح شهادتي إذ أن أحدا ال يختلف على عطاء وقيمة 
ودور . تفرد هذه الوردة املتألقة فى حياتنا سيدة املسرح 

العربى الفنانة سميحة أيوب » )4(

 أحمد خميس

تعود للتليفزيون كى تؤدى أدوارها املتفق عليها والسؤال 
تلتفت  لم  ملاذا  الصدد هو  كثيرا فى هذا  الذى حيرني 
فمن  األولى  باألدوار  تقوم  كى  أيوب  لسميحة  السينما 
خالل الدراسات التى كتبت عنها ومن خالل مذكراتها 
اكتشفت أنها لم تلعب دور البطولة فى السينما إال من 
خالل عمل واحد هو )إفالس خاطبة( سنة 1964 بينما 
نذكر  عديدة  أفالم  فى  والثالثة  الثانية  األدوار  لعبت 
ورد   ,  1953 الوحش  الغرام1950لبركات,  شاطئ  منها 
 1967 األمطار  جفت   ,  1955 الكبير  املهرج  و  الغرام 
,سوق احلرمي 1970, فجر اإلسالم 1971 وبلغ مجموع 
ليعود  سينمائى  فيلم   40 حوالي  قدمتها  التى  األفالم 
شروط  هى  ما  ترى  جديد  من  بعينيه  ليطل  السؤال 
تضمن  والتى  املنتجون  عنها  يبحث  كان  التى  النجومية 
إلحدى املمثالت النجومية وتعزها عن أخرى ؟ لو كان 
األمر يتعلق بكفاءة تناول الشخصية الدرامية وامتالك 
أدواتها والتعبير املناسب عنها باملنطق الذي يقنع املتلقى 
فإن سميحة أيوب أكثر املمثالت املصريات خبرة ووعى 
وتفانى ولو كان األمر يتعلق باحلضور وقدرة املمثل على 
جذب اجلماهير بأدائه املتقن فإنها متحققة متاما فى 
فترة طويلة  السؤال سيبقى  أن هذا  املجال وظنى  هذا 
ال  عندنا  املعايير  أن  إذ  الثقافية  األوساط  فى  يطرح 
صادف  فقد  النصيب  تخص  ما  بقدر  الكفاءة  تخص 
النجاح ممثلني فى السينما وأعطى لهم ظهره فى املسرح 

والعكس صحيح .
سميحة أيوب مخرجة املسرح :

موهبة  صقلت  قد  املتنوعة  التمثيل  جتربة  أن  الشك 
وجهة  تكوين  على  فائقة  قدرة  وأعطتها  أيوب  سميحة 
الفنى  العمل  فهم  فى  طريقة  من  وأكثر   , خاصة  نظر 
وتنوع طرق تقدميه ويبدو فى هذا اإلطار أنها قد اختارت 
الواقعية كمنهج عام فى تقدمي أعمالها اإلخراجية حيث 
يثبت التاريخ أنها أخرجت مسرحيتان فقط أولهما هى 
الشاعر  إعداد  من  مسرحية  وهى  عطيات(  )مقالب 
 – سكابان  )مقالب  عن  الباقى  عبد  سمير  املصرى 
فتحية   – احلنة  )ليلة  بعنوان  الثانية  والتجربة  موليير( 
العسال( وهى املسرحية التى أصرت سميحة ايوب على 
إنتاجها على نفقتها اخلاصة وهى مسرحية ذات طابع 
سياسى حتلل املسؤولية الفردية جتاه املجتمع من منطلق 
توعوى بالواجب والضرورة وااللتزام واجلهد وهى طباع 
كانت املخرجة قد تربت عليها واستوعبتها متاما ونادت 
كثيرا بتفعيلها فى املجتمع املصرى والعربى , ولكن يبدو 
أن انشغالها الدائم بسميحة املمثلة جعلها تبتعد خطوات 
كثيرة عن تكملة مسيرتها كمخرجة واكتفت بنقل خبراتها 
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Une actrice libanaise avec une maîtrise en arts 
du théâtre. Elle a travaillé avec de célèbres 
réalisateurs libanais comme RIMON GBARA, 
GAWAD ALASADY, BIDAL ALASHKAR, 
SHAKIB KHOURY, JOSEPH ABU NASSAR, 
MUNIR ABU DEBS, NABIL ALAZAN et 
GABRIL YEMIN. Elle a participé à plusieurs 
tournées et festivals arabes et européens et a reçu 
plusieurs prix. En 2012, elle a été choisie par 
l›Association Arabe du Théâtre (Sharjah) comme 
l›actrice libanaise honorée lors de l›Année de la 
Femme dans le Théâtre Arabe. 
Elle a joué plusieurs rôles de premier plan dans 
le cinéma et la télévision et a travaillé comme 
productrice exécutive pour deux représentations 

produites par le Comité international du Festival 
de Baalbek (Days of AL-Khayyam Quartets - 
immigrant de Brisbane). Elle a été directrice 
générale du Théâtre de la Ville de 2005 à 2009. Sa 
pièce «The Ode» (2006) a été choisie comme une 
performance d›ouverture au Festival international 
du Caire pour le théâtre expérimental (13e 
édition). Elle a également interprété «Civilisation» 
par GABRIL YEMIN (2008) et son Monodrame 
«Viva La Diva» écrit par Huda Barakat et réalisé 
par Nabil Al-Azan a été présenté à Beyrouth et 
aux EAU (2010-2011). Maintenant, elle est la 
directrice du Festival International du Printemps 
de Beyrouth, qui se tient chaque année par Samir 
Kasir Association

 Illuminations

RANDA ALASMAR

الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  من  الثانية  للدورة  تقدم   
للمسرح الشبابي 550 عرضا من أكثر من 83 دولة عربية 
من  أكثر  مبفردها  منها  تقدم  والتي  مصر  منهم  وأجنبية 
عشرين عرضا مسرحيا ، وقد تكونت جلنة مشاهدة الدورة 
الثانية من املهرجان من كل من : الفنان محسن منصور ، 
الفنانة وفاء احلكيم ،الكاتب إبراهيم احلسيني ، د. أحمد 
ملدة 14  واستمر عملها  البستاوي  د. إجني   ، العزيز  عبد 
علي  العروض  بتصفية  وقامت  دائم  إنعقاد  حالة  يوما يف 
ثالثة مراحل ، وكانت تضع نصب عيونها عدة معايير فنية 
وفكرية أهمها : صالحية تقدمي العرض للجمهور املصري 
أخالقيا  أو  فكريا  متجاوزة  عروض  أية  إختيار  وعدم 
بقدر  ـ  اجلغرايف  التوزيع  إعتبار  إعتماد  إلي  باإلضافة   ،
اإلمكان ــ  لكي تكون العروض املختارة ممثلة لدول أجنبية 

وعربية مختلفة ، محاولة إيجاد توازن طبيعي بني األنواع 
املسرحية املختلفة ـ بقدر اإلمكان ـ يف محاولة إلجتذاب كل 
األذواق ، ومن أهم املعايير التي لم تتغير وكان لها األلويه 
معظم الوقت معيار »العمل املسرحي الشبابي » لذا فمعظم 
 ، الشباب  عليها من  والقائمني  املختارة صناعها  العروض 

والتي ال تزيد أعمارهم عن 40 عاما ..
وقد أنهت اللجنة عملها لتسفر املرحلة األخيرة علي إختيار 
18 عرضا مسرحيا ميثلون 15 دولة هي : تونس ، روسيا 
 ، عمان  سلطنة   ، البحرين   ، العراق   ، املغرب   ، ،فرنسا 
 ، ، كوريا اجلنوبية  الكويت   ، ، أسبانيا  ، املكسيك  صربيا 

إيطاليا ، كندا ، مصر ..
ولقد إستبعدت اللجنة أيضا كل العروض التى لم تستكمل 
بعضها   ، 50 عرضا  من  أكثر  بلغت  والتي  تقدميها  أوراق 

اآلخر  وبعضها  للعروض  مكتمله  غير  فيديوهات  أرسل 
إكتفي بإرسال صور فوتوغرافيه فقط ، ولقد كان اإلختيار 
صعبا جدا بني العروض األخري والتي كان التفاوت فيما 
بينها فنيا وفكريا طفيفا جدا ، وهو ما كلف جلنة اإلختيار 
عناءا شديدا يف حتديد العروض الداخله للتسابق ، ولقد مت 
تقسيم العروض املشاركة داخل املهرجان إلي ثالثة أقسام 
اإلنتاجات  عروض  وثانيها   ، التسابق  داخل  عروض  أولها 
املشتركة ، وهي التي ساهمت أكثر من دوله يف إنتاجها ، 

وثالثها عروض محور مسرح الشارع .
وتؤكد جلنة اإلختيار يف نهاية األمر علي أن اإلقبال الكبير 
املهرجان  حققه  ما  إلي  يعود  املهرجان  يف  املشاركة  علي 
من جناح يف دورته األولي ، لذا فهي تتمني للدورة الثانية 
جناحا أكبر ، واهلل من وراء القصد ، واهلل ولي التوفيق ..

جلنة مشاهدة املهرجان تؤهل مثانية عشر 
عرضًا مسرحيًا للدورة الثانية من املهرجان 
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Une mort comestible
Échapper à la mort

En tant que section 
appliquée de l›atelier 
Open Spaces Theatre, la 
performance irakienne 
«Une mort comestible» a 
été réalisée sur la plage 
de la baie de Nama. Basé 
sur la photo célèbre d›un 
enfant syrien qui a coulé 
dans la Méditerranée lors 
de l›évasion avec sa famille 
de la guerre en Syrie, la 
performance a commencé 
avec une personne prenant 
le même poste et tout comme 

nous avons oublié l›Enfant 
syrien, nous aussi A oublié 
la personne couchée 
comme si Mohamed Zaki, 
l›auteur et le réalisateur 
de la performance disent 
que rien n›a changé et 
nous l›oublierons encore 
et encore. C›est une 
performance visant à tuer 
l›innocence et la cruauté de 
la guerre. Un cri contre la 
guerre et la mort qui jaillit 
de Sharm El-Shaikh.

Dalia Hamma

فى إن يعارض .
وأكدت وفاء احلكيم على أنها تختلف مع د.حسن عطية 
فى فكرة أنه اليوجد كتاب جدد، بل هى ترى أن العالم 
العربى به كتاب جدد ليس األن بل أيضا منذ الثمانيات 

والتسعينيات.
هناك  أن  مؤكدا  احلسينى  ابراهيم  الكاتب  علق  فيما 
أثناء  الكاتب  بها  اليشعر  أن  ميكن  النص  فى  دالالت 
املتلقى ويفسر مالم يكن  يعرف  اإلبداعية، وقد  العملية 

يقصده الكاتب .
 اما – د.محمد سمير اخلطيب ،أشار إلى أنه البد أن 
ترتبط  الكتابة  ،وبالتالى  وطبيعته  عصرنا  نوع  نعرف 
بواقعها ونحن فى مسرح عصر الصورة،و فى واقع متغير 

ومشكلتنا اننا نرغب فى أن نوقف الزمن عند املاضى .
فيما قال أ/عصام ابو القاسم ،أنه يسأل ملا هذا العنوان 
– الكتابة املسرحية اجلديدة – فى حني أن هذا التعبير 
فى  جدا  باكر  وقت  فى   – جينيه  جان   – إستخدمه 
الستينات و السبعينات فأى جدة نقصد حينما نتحدث 
عن الكتابة املسرحية اجلديدة،وقد عقب أبو القاسم على 
كالم الكاتب إبراهيم احلارثى – ومتسائال ماالذى يجمع 

بني سعداهلل ونوس وفهد احلارثى على مستوى الكتابة 
،لكى  مابينهم  الزمنى  الفارق  الرغم  ،على  واملضمون 

نعرف مالذى نعنيه بالكتابةاجلديدة .
هناك  أن  ،مؤدا  د.هشام  كالم  على  القاسم  أبو  وعلق 
وأنه  العاملى  املسرح  فى  إنتفاضات  احدثوا  مخرجني 
املسرح  مستوى  على  للجديد  مثاال  يعطينا  أن  يتمنى 

اللبنانى .
أما د. إياد السالمى أكد أن – نحن بحاجة الى الشارع 
فالبد من تغيير داخل املجتمع أنه يتمنى ويدعو القائمني 

على املهرجان أن يكون املهرجان فى الشارع .
 وحتدثت د.شادية الزيتون متسائلة – ملاذا تقام الندوات 
 ، وقت  أقل  هو  مهرجان  أى  فى  لها  املخصص  أن  مع 
علما بأنها دائما ماتضع أسس منهجية للمسرح ،وترى أن 
كثير من الكتاب اجلدد يستحقون التقدير ،وأن احلداثة 
موجودة على مر التاريخ ،مع اإلحترام لكل رجال التاريخ 

املمؤسسني نحن مطلوب منا اإلبتكار .
الكالسيكيات  عودة  حاليا  نالحظ  فقالت  د.أثير  أما 
،وتتسائل ملاذا هل هذا مراجعة ام إستفادة من السابق 
ام ماذا ، ملا إعادة القراءة وتقدمي املسرح خصوصا على 

النصوص الكالسيكية واذن هناك عودة لهذه النصوص 
والتأكيد على حضورها .

فيما أشارت راند االسمر إلى أن املؤلف الذى يرهق فى 
مع  يتعامل  مخرج  مايجد  دائما  املسرحى  النص  كتابة 

نصه باحلذف واإلضافة وهى التفضل ذلك.
وترى أن املسرحفى لبنان اليهمه إحداث ثورة إجتماعية 
اوسياسية بل إن املسرح البد ان يتحدث عن وجع االنسان 
ال  إنسانية  املسرحيات  أكثر  لبنان  كان موضعه،ففى  ايا 

سياسية ألن السياسة التستحق أن نتحدث عنها .
العانى  يوسف  عن  متحدثا  عليوى  بشار  أضاف  فيما 
وكيف جتسدت فى أعماله الكتابة املسرحية اجلديدة . 

املسرح  إلى موضوع  أشارت  فقد   - زيتون  د.شادية  أما 
العربى واجليل الذى يتعامل مع التكنولوجيا ،كيف ميكننا 
جذبه الى املسرح ،النستطيع أن نربى جمهورا مسرحيا 
هذا  وقضاياه  ،ومعاناته  املسرح  على  نفسه  رأى  اذا  اال 

هو املفتاح . 
وأضافت أن التحدى األكبر باحلداثة واإلبتكار ،البد ان 

نتعامل بالتوجهات التى تتوائم مع اجليل اجلديد . 
فيما رد) مهران ( على رندااالسمر مؤكدا ،أن السياسات 
الصغرى للكون تعنى يعنى ربط املعرفة واألدب والفن مبا 
يسمى بالسياق فال مسرح خارج عن سياقه اإلجتماعى 
والثقافى ،لذلك ميكننا فهم النصوص الكالسيكية ضمن 

سياقها العام .
وهناك مايطلق عليه مسرح الصورة، صور معبرة وحاملة 

ألشياء الصور تعكس سياقا إجتماعية . 
حداثى  مابعد  مسرح  هناك  أن  د.هشام  أضاف  فيما 

موجود متميز جدا فى لبنان سواء كتاب اومخرجني . 
فيما رد ابراهيم احلارثى ،على أعصا أبو القاسم :مؤكد 
أنه اضطلع كثيرا على مايعرف بأمناط الكتابة املسرحية 
رائد  السعودى فهد احلارثى  الكاتب  أن  ،ويرى  احلديثة 

التجديد . 

وقد إنتهت الندوة على ذلك إال أن النقاش يظل قائما . 
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يوجد إذن ثوابت نصية ،ويرى د.هشام أن الكوميديا دى 
الرتى هى اإلنتفاضة العاملية األولى للممثل ضد سلطة 

املؤلف .
فقد  اإلنتفاضة  أسماها  كما  الثانية  االنتفاضة  عن  أما 
املسرحى  النص  مع  تعامل  الذى  ردها – جلروتوفسكى 
،هذه  والتغير  للتحول  وقابل  متغير  كونه  من  إنطالقا 
 ، واملابعد  املاقبل  بني  الوصل  حركة  شكلت  التجربة 
هو  ،الهدف  السلطة  للممثل  جروتوفسكى  فقدترك 
وأهمل  الشخصية  عن  وليس  املمثل  ذات  عن  التعبير 
جروتوفسكى  ،جتربة  الثانوى  الدور  واعطاه  النص 
الثابتة  القواعد  التجريبني على كسر  شجعت املخرجني 
وهذه الرؤية تتفق مع رؤية أرتو الذى يعتقد ان الكلمة فى 

املسرح شئ ثانوى .
وقد أكد د.هشام أن التمرد على الثوابت ورفض املسلمات 

من سمات جروتوفسكى ،والنص لديه هو احد عناصر 
العرض وليس املركز .

التى  التحوالت  ،أن  الى  مشيرا  حديثه  د.هشام  وتابع 
أنه البد  نؤكد على  املعاصر جتعلنا  املسرح  طرأت على 
املسرحى  بالعرض  النص  عالقة  النظر،فى  إعادة  من 
،واجلدير بالذكر أن املسرح العربى لم ينتهى من هضم 
احلداثة بعد ، وفى نهاية حديثه أكد على فكرة أنه يتفق 
الدراما احلديثة –  تاريخ  ( فى  )بيتر زوندى  مع مقولة 
اليوجد فصل أخير ينتهى به العمل املسرحى وأن الستارة 

التزال معلقة لم تزدل بعد.
فيما علق مدير الندوة د.حسن عطية مؤكدا على فكرة 
أن سمات التحول التى حدثت فى املسرح العاملى جتعلنا 
املسرح  الى  ردها  يتم  أن  نتسائل هل هى سمات ميكن 
االوروبى فقط ام ميكن ردها الى املسرح االسيوى وغيره.

السعودية  من   – احلارثى  إبراهيم   – الكاتب  قدم  فيما 
ورقة بحثية ،بدئها بفكرة أن النص املسرحى وحدة فنية 
تنطوى على كل العناصر الفنية ،وأن الفن املسرحى فن 
جماعى ،ومفهوم الكتابة املسرحية اجلديدة يبقى مفهوما 
متحوال بتحول طبيعة النظر اليه وذكر إبراهيم احلارثى 
يوسفى  حسن  لدكتور  ،االولى  مسرحية  جتارب  ثالث 
لدراسة املسرح الغربى وقال عندما ظهرت كتابات مسرح 
حساسية  جتديد  مبثابة  اعتبرت  االمعقول  أو  العبث 
جديدة فى كتابة املسرحية وقد رفض هذا التيار العبثى 

فى البداية بشراسة .
أما التجربة الثانية هى جتربة – سعد اهلل ونوس-والذى 
ميكن تصنيفه منوذج للكتابة املسرحية اجلديدة حتديدا 
واأليام  والتحوالت  اإلشارات  طقوس   – نصوص  فى 
املخمورة وبالد أضيق من احلب،أما التجربة الثالثة فهى 
جتربة سعودية تتمثل فى ورشة فرقة مسرح الطائف – 
فهد احلارثى –والذى ميزج بني السرد واحلوار والقصة 
املتلقى  أن  الفقير،ويؤدكد  النص  ، ومسرحة  فى املسرح 
ونصوص  املخرجني  يدعم  أصبح  املعاصر  مسرحنا  فى 
سياق  فى  احلارثى  ،واشار  املؤلفني  ويترك  عروضهم 
،فى  للنص  وإضافته  ،وحزفه  الدراماتورج  عن  كالمه 

مقابل حزف وإضافة املخرج .
 – من  والبداية   ، النقاش  فى  يشارك  احلضور  بدأ  ثم 
الفنانة وفاء احلكيم-مدير مهرجان شرم الشيخ الدولى 
للمسرح الشبابى – والتى أكدت كونها تختلف مع الكاتب 
 ، للدولة  املسرح مشروع  أن  فكرة  إبراهيم احلارثى فى 
وترى أن املسرح ماكان مشروع دولة طوال عمره والميكن 
أن يكون ،املسرح ينتفض ضد األنظمة ، واذا ماقلنا بأن 
املسرح مشروع دولة فنحن بذلك نقتص من حق املسرح 

 Presidents of SETFY and Chairman of
the Supreme Committee(Egypt) Mazen Al-Gharabawy

Director of SETFY and Member(Egypt) Wafaa Al-Hakeem

(Egypt) Engy Al-Bestawy

(Jordan) Ali Olaian

(UK) Fabio Abraham

(Kuwait) Dr. Fahad Al-Hagery

(Tunisia) Hafez Khalifa

The Supreme Committee of the SETFY
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Actress and academic (Egypt)
 N Egyptian actress and professor who  
 teaches in the academy of Arts. She wrote several
 plays and TV series. She directed several theaters
 plays like “The Game of Love”. She wrote several
 TV series and movies including “A Story in Every
 House”, “The Bergwan Ally”, “The Bride” and
 “The Visitor”.

Critic and Translator (Greece)
 For years, she tries to discover the Arab  
 World through Theater. As a theater critic, she is
 specialized in cultural exchange among Greece,
 the Balkan Countries, the Middle East and the
 Arab World. She participated as a jury member
 for the first time at Cairo International Festival of
 Experimental Theater. She was awarded several
 awards in translation.

Dr. Samira Mohsen Popolina Nikaky

 Spot Light

اجلدير بالذكر أن مدير الندوة د.حسن عطية واملتحدثني 
ورئيس  السابق  الفنون  أكادميية  رئيس  مهران  د.سامح 
والكاتب  التجريبى  للمسرح  الدولى  القاهرة  مهرجان 
وباحث  أكادميى  استاذ  الدين  زين  ،د.هشام  املسرحى 

،إبراهيم احلارسى كاتب مسرحى .
وقد بدأت الندوة بالتأكيد على طرح  إبراهيم احلسينى 
املسرحى  املشهد  مع  التعامل  مداخل  من  مدخل  ،وأنه 
،مؤكدا أن النقاش سيركز على املشهد املسرحى العاملى 
سامح  لدكتور  الكلمة  أعطى  إتساعه،وقد  مدى  على 

مهران :
فى  املبدعني  معظم  أن  على  حديثه  فى  أكد  والذى   
أوروبا والواليات املتحدة االمريكية يدعون أنهم أصحاب 
الى  يسبقهم  ولم  املسرحية،  النصوص  فى  التجديد 
ذلك أحد، وأضاف د.سامح أنه قد رصد مجموعة من 
فى  احلديث  املسرحى  املشهد  بها  تأثر  التى  التأثيرات 
العالم، وتبدأ تلك التأثيرات من –دينيس ديدرو –والذى 
أننا  مبعنى  املرئى  للتأكد  احلقيقة  وضع  من  البد  قال 
،ومن  باالشارة  أو  باحلركة  امللفوظ  نعارض  أن  نستطيع 
الفردية وطالب  الفنون  والذى درس  ثم جاء –فاجنر – 
بالتالقح بني الفنون ،تابع د سامح حديثه مؤكدا أن فاجنر 

هو من بدأ فكرة أن يصبح العرض مسرح صورة ،ومن 
)املازج  الشامل  باملسرح  طالب  –والذى  أرتو  أنتونني  ثم 
بني الفنون املختلفة ( وقال أرتو بأنه البد من الفصل بني 

)الفنون والثقافة (
مبعنى أن يلتحق الفن باحلياة، واستخدم جملة )ممارسة 

القوة وقوة املمارسة( .
وأشار )مهران( أن املسرح املعاصر له تكوينات مختلفة 
تعبيرات  وكلها  احلداثة  ومابعد  االدائية  الفنون  منها 
متشابكة ، وقد حدث تفرقة بني املمثل واملؤدى أكد شيلر 
بأن املمثل جسد سيميولوجى فهو وسيط مابني املخرج 
يشارك  املؤدى  فإن  اجلديد  املسرح  فى  ،اما  واملتفرج 
يعنى  مبا  به  يقوم  الذى  الدور  مع  احلقيقية  شخصيته 
يؤدى  وهذا  األداء(  فى  واملوضوعى  الذاتى  بني  )متازج 

الى مراوغة النص وانفتاحه على مجموعة من املعانى .
 فيما قدم د.هشام زين الدين :

ورقة بحثية بعنوان )حتوالت العالقة بني ذات املمثل –
تلك  ـأن  د.هشام  أكد  مستقبله(،  ورؤية  للحاضر  قراءة 
النص  تطور  على  وإنعكاساته  املمثل  بفن  تتعلق  الورقة 
دى  الكوميديا  الى  حديثه  سياق  فى  ،وأشار  املسرحى 

الرتى وفى كونه يراها إنقالب على سلطة املؤلف، فال 

املشهد املسرحى 
اجلديد فى العامل

الشيخ  شرم  مهرجان  فاعليات  ضمن 
الدولى للمسرح الشبابى ،دورته الثانية 
)الندوة  أقيمت   – مطاوع  كرم  –دورة 
–املشهد  املهنية  للقاءات  الدولية 

املسرحى اجلديد فى العالم(
إبراهيم  املسرحى  الكاتب  الندوة  إفتتح 

احلسينى :
احلاضر  الوقت  فى  العالم  أن  مؤكدا 
على  قادرة  غير  مجتمعاته  أصبحت 
إنتاج املعنى ،من خالل نصوص مسرحية 
بنيتها  فى  الكلمة  على  معتمدة 
على  تعتمد  أصبحت  ،بل  الدرامية 
العرض،وبالتالى  نص  عليه  مايطلق 
عليه  يطلق  ملا  كبيرة  أهمية  تعطى 
اإلرشادة املسرحية ،وهكذا أصبح النص 
جدا  متداخل  ما  حد  الى  املسرحى 
،وفى نهاية جتلياته وصل  ومركب جدا 
الى مايسمى نص الشذرة او النص الذى 
الفنون  أنواع مختلفة من  تتداخل معه 
إبراهيم   – الكاتب  األخرى،وأضاف 
احلسينى – أن الندوة ستناقش املشهد 

املسرحى اجلديد فى العالم .

تابعتها : داليا همام
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 In a bid to escape wars, a variety of other conflicts, injustice
 and oppression, a group of Arab and African refugees agree
 to board a boat bound for Italy. There, they think they may
 lead a better life. It is night, when they start their journey, a
 journey they know may lead them to their death. The play,
 Al-Shaqaf, a Tunisian-Canadian production, artistically
 features the plight of desperate refugees.Their tragedy
 unfurls under the joint stage direction of Sereen Ezzeddine
 Qanoun, daughter of the late Tunisian theatre director,
 Ezzeddine Qanoun, and Lebanese-Canadian Magdy Abu
Matar.
 Al-Shaqaf (a colloquial Tunisian for the little boat that carry
 illegal migrants) was performed at the second edition of
 Sharm el-Shiekh International Theatre Festival for Youth,
which runs until April in the Red Sea resort of Sharm el-
Shiekh. Each of the characters in the play has a story
 which led him to board the boat. There is the Tunisian
 man who is rejected by his society for being homosexual
 and the political activist who is chased by police and can›t
 find freedom. There is the Lebanese refugee who presents
 herself as a Syrian national because she has found that
 whenever she applies for anything as a Lebanese, she
 gets refused and the reason is always «the priority is for
 Syrians». The character of the Lebanese woman, portrayed
 by actress Sofia Moussa, highlights the problems people
 from some Arab countries face after those countries
 have received large numbers of Syrian refugees. One of
 the problems is the decrease in job opportunities for the

 country’s nationals. The dialogue between the Lebanese
 woman and the Syrian woman, her colleague in the boat, is
 very real and intense as it depicts how the Syrian crisis has
 left not only Syrians but other Arab nationals disgruntled.
 On the other side, the Syrian woman, portrayed by Nada
 al-Homosi, speaks about her eagerness to find her son who
had previously taken a boat for Italy. This had
 pushed her to spend $6,000 to board the boat in order to
 travel to Italy to search for him. She is told in the middle of
the trip, however, that her son had died on the way to Italy.
 The play also features the problem of southern African
 refugees in its portrayal of a man and a woman with a
 baby, who have left everything behind to escape oppression
 and racism in the hope of a better future. The one-hour
 play was set in one location, that of a boat. The decor was,
 surprisingly, a trampoline with the addition of a couple of
 paddles. The trampoline’s strong fabric stretched tautly
 over a steel frame helped the actors convey the motion of
 a boat at sea by moving their bodies throughout the play.
 This was very effective and the audience was not in the
 least bothered by the boat’s swaying movement.
 Through the play, the directors painted a real but painful
 image of one of the many boats which never reached their
 destination sinking on the way and killing thousands of
illegal migrants.

 Youssra el-Sharkawy

Searching for a life on the boat of death

ال توجد حقيقة واحدة ، بالرغم من أنه قد تبدو يف األفق 
أن هناك حقيقة واحدة ،لكن السعي وراء هذة احلقيقة التي 
يعتقد أنها واحدة يكشف أنه ال توجد أية حقيقة بل توجد 
الفهم  ذلك  مكتمل،رمبا  معني  أي  تشكل  ال  قد  منها  أجزاء 
ينطبق علي أداء بعضا من منظري املسرح العربي ونقادة فمن 
شرم  مهرجان  هامش  علي  عقدت  التي  الفكرية  الندوة  خالل 
متميزة  نخبة  فيها  وشاركت  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ 
من نقاد وباحثي املسرح العربي ، فمثال توقف احلديث عند يف 
حلظة معينه منه حول معني الفضاء املسرحي ،وهل هو نفسه 
ما يطلق عليه يف بعض الدول األخري الفراغ املسرحي ،وأحيانا 
احليز أو املكان ومن املمكن الركح، و..وكلها مترادفات ملعني كلمة 
يعني  اإلجنليزية  باللغة  املصطلح  أن  مايعني  ،وهو   space
شيئا محددا بينما اللغة العربية لها غزارة شديدة يف تعددية 
معانيها ، ولذا عندما يتم نقل املصطلح من اإلجنليزية للعربية 
كلهم  كلمات  عدة  املصطلح  لنفس  ،فيصبح  مترادفاته  تتعدد 
علي  ذلك  يؤثر  هل  ولكن   .. ويعنيه  املصطلح  ذلك  إلي  يهدف 
حركة املسرح العربي ...؟ غالبا ستكون اإلجابة ال وذلك لعدة 
فكل  اإلبداع  عن  املسرحي  النقد  حركة  إنفصال  أولها  أسباب 
تلك  حتدث  ؛أو  اآلخر  من  يستفيد  وال  مختلف  واد  يف  منهما 
وجود  عدم  ثانيا  صدفه..  شكل  وعلي  جدا  قليال  اإلستفادة 
توجد  ،فقط  املسرحي  العرض  لنقد  حقيقية  نقدية  حركة 
محاوالت لكنها ال تشكل ظاهرة وتأثيرها لم يعد فاعال هذة 
األيام بسبب ندرة النقاد وأماكن النشر ؛ ثالثا وهذا هو األهم 
املسرحية  العروض  صناع  قبل  من  حقيقي  إهتمام  يوجد  ال 
مبتابعة النقد املسرحي ألنهم ال يفهمونه تارة بسبب تعقيد 
يف  فيه  يجدون  ال  أو  وتبسيطها  توحيدها  وعدم  املصطلحات 
معظم الوقت ثناءا علي أدائهم. إذن ثمة إنفصال ما بني العرض 
املسرحي وما بني جمهورة ،وانفصال ثان مابينهما وبني حركة 
النقد ،فاألشياء تتم داخل وطننا العربي وفق منطق الصدفة 
مناهج  توجد  وال  السخصية  األهواء  واحيانا  والعشوائية 
علمية معتمدة يف معظم األحيان يف التعامل مع حركة املسرح 
وهو ما ساعد علي هذا التشتت خاصة يف ظل تعددية معرفية 
اإلتصال  ووسائل  الفضائيات  لنا  متنحها  كبري  وامتاعية 
رغم  املسرح  أن  يعني  ذلك  كل  اإلجتماعي.  التواصل  ومواقع 
انه مشتبك إبداعيا مع قضايا الواقع إال أنه منفصل نقديا مع 
باحثيه ومنظرية بنسبة كبيرة ومنفصل عن جمهورة بنسبة 
أقل ،أقل كثيرا مثال مما تبثه لنا شاشات الفضائيات فاملواطن 
كونه  من  كثيرا  أكثر  باألساس  تليفزيوني  مواطن  هو  العربي 

مواطن مسرحي..

املواطن املسرحي

إبراهيم احلسيني
ELHOOSINY@HOTMAIL.COM
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كأغلب  نامية،  املعتبرة  الدول  تلجأ  ما  غالباً 
تقليص  إلى  الثالث،  بالعالم  يسمى  ما  دول 
إبان  التقشف،  الثقافة، بحجة  ميزانية وزارة 
األزمات املالية. لكن األزمات املالية تنشأ ، يف 
احلكومات  سياسة  سوء  من  األحيان،  أغلب 
تتحمل  أن  املنطقي  من  وعليه  اإلقتصادية، 
كامل الوزارات تقليصاّ يف ميزانياتها، وليس 
التصرف  هذا  يرجع  فقط.  الثقافة  وزارة 
هذه  يف  احلاكمة  السلطات  إميان  عدم  إلى 
اإلجتماعية  التنمية  يف  الثقافة  بدور  الدول 
بينما   ، عنه  التخلي  ميكن  ترفاً  واعتبارها 
أو  بالصحة  أو  بالتسلح  اخلاصة  املصاريف 
باألشغال العامة تعطى األهمية القصوى وال 

ميس بها . 
من وجهة نظري بناء املجتمعات ال يعتمد فقط 
على حمايتها عسكرياً وصحياً وببناء اجلسور 
والطرقات. ما يغيب عن ذهن هذه احلكومات 
يوازي  للمواطن  الثقايف  و  الفكري  البناء  أن 
فعن  وصحته.  املادي  وجوده  حماية  أهمية 
للمجتمع  يكن  لم  إن  اجليوش  ستدافع  ماذا 
قيمه الفكرية والثقافية باإلضافة إلى كينونته 

املادية.
السلطة  إهتمام  أهمية  تأتي  هنا  من   
كونه  املسرح،  ومنها  الثقافية  بالنشاطات 
املجتمع،  ناس  بني  تفاعلياً  إجتماعياً  نشاطاً 
القيم  بلورة  ميكن  نشاطاته  إطار  ويف 

اإلجتماعية التي تكون الهوية الوطنية.
 من هذه النشاطات تأتي إقامة املهرجانات 
تؤمن  كونها  املقدمة،  يف  الوطنية  املسرحية 
املبتكرين  من  كبرى  شريحة  بني  اللقاء 
نفاعلي  جو  يف  املتلقني  من  كبرى  وشريحة 
وسلوكات  مواقف  بلورة  إلى  حتماً  يؤدي   ،
تأتي  ذلك،  إلى  باإلضافة  لألمة.  موحدة 
الدولية  املسرحية  واللقاءات  املهرجانات 
شريحة  مع  والتواصل  املعرفة  آفاق  لتفتح 
التعرف  التواصل فرصة  فيتيح هذا   ، أوسع 

جتارب  مع  الفكري  والتفاعل  واملقارنة 
مختلفة يف التعبير واإلتصال بني اجلماعات. 
ومن الطبيعي أن يؤدي هذا التالقح إلى زيادة 
يف  جديدة  مهارات  واكتساب  بالنفس  الثقة 

التعبير اإلبتكاري.
 من هذا املنطلق يتخذ مهرجان شرم الشيخ 
يتميز  كونه  خاصة  أهمية  الشباب  ملسرح 
يفترض  املجتمع  معينة من  بفئة  بالتخصص 

بها أن تصبح مسؤولة يف املستقبل.
الشباب  ملسرح  الشيخ  شرم  مهرجان  يتيح   
أفكارها  تتبادل  شابة،  مهارات  لقاء  فرصة 
وأساليبها التعبيرية، ما يؤدي حتماً إلكتساب 
والتحليل  واملقارنة  التعرف  فكرية يف  مرونة 
الذي  املتفرد،  اإلبتكار  طريق  سلوك  بغية 
يساهم يف بناء الشخصي و املجتمع الوطنيني. 
كما ، وبإعتباره نشاطاً سياحياً ثقافياً يؤمن 

موارد مالية تعزز اإلقتصاد الوطني.
من املفرح أن نرى أن دوآلً ، كمصر، ال زالت 
تعتبر أن اإلنفاق يف املجال الثقايف هو استثمار 
مفيد، يؤمن الصحة الفكرية والثقافية ألفراد 
املجتمع ، كما يساهم يف بلورة قيم إجتماعية 
مشتركة تؤمن حماية للمجتمع توازي حمايته 

من اجلوع واألمراض واألخطار اخلارجية.

إلهامى سمير

الفنان اللبنانى فائق محيصى:

 مهرجان شرم الشيخ  
استثمار جيد لروح الشباب
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 As an applied section of the Open
 Spaces Theatre workshop, the
 Iraqi performance “An Edible
 Death” was performed on the
 beach of Nama Bay. Based on the
 famous picture of a Syrian child
 who sank in the Mediterranean
 during escape with his family from
 war in Syria, the performance
 started with a person taking the
 same position and just as we forgot

 the Syrian Child, we also forgot
 the lying person as if Mohamed
 Zaki, author and director of the
 performance is saying that nothing
 changed and we will forget again
 and again. It is a performance
 about killing innocence and
 cruelty of war. A cry against war
 and death coming loudly from
 Sharm El-Shaikh.

Dalia Hamma

An Edible death … Escape to death
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 An Edible death .. 
Escape to death 

 الوردة 
 حينما التعد اللغة  حاجزا  فىالتواصل


