
• دفرت اأحوال املهرجان.	
• الروبي : عر�ض �ضربيا الأف�ضل حتى الآن. 	
• على عليان اأهم ما مييز املهرجان هاين مطاوع و�ضميحة اأيوب. 	
• اجلديدة 	 الأفكار  اأ�ضحاب  هم  ال�ضباب    : العزيز  عبد  اأحمد 

والروؤى املختلفة غري التقليدية.

نشرة يومية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي -  العدد الرابع : 12 يناير 2016



رئي�س التحرير 
اإبراهيــــــم احل�سيني

مدير التحرير
اأحمـــــــــد زيـــــــــدان

�سكرتري التحرير 
�سلــــــوى عثمـــــــــان

متباعات نقدية 
اأحمـــــــد خميــــــــ�س
الإ�رشاف على الرتجمة 
د.طـــــارق عمـــــــــار

حوارات
نور الهدى عبد املنعم

فوتوغرافيا
حممـــــــد فــــــــــاروق
حممـــــــــد د�ســــــوقي
الإخراج والتنفيذ الفني
 �سميــــــة اأحمـــــــــــد

هيئة التحرير 

عروض اليوم 
6.30

المعهد  مسرح  لفرقة  جوليا  اآلنسة 
الجزائرية، إخراج أحمد خودي على مسرح 

العلبة بالجافي ريزورت  

8:00
مسرحية السقالة للجمهورية فرقة المسرح 
عبد  إخراج   – ليبيا   – بمسراته  الوطني 
الشاطيء  بمسرح  الحداد،  منصور  الوهاب 

بالجافي ريزورت 

9.30
المسرح  لفرقة  إلى  رسالة  مسرحية 
الشعبي الكويتي من إخراج نصار النصار، 

على مسرح العلبة بالجافي ريزورت 

عروض  الغد 

6.30
لفريق   النص«  عن  الخروح   « مسرحية 
 – المسرحية  للفنون  العالي  المعهد 
مسرح  على  سامي،  كريم  إخراج  مصر- 

العلبة بالجافي ريزورت.  

8:00
المعهد  لفريق  »هيستريا«  مسرحية 
سوريا-   - المسرحية  للفنون  العالي 
للمخرج جهاد سعد، على مسرح الشاطيء 

بالجافي ريزروت  

9.30
لفريق  مجنون«  يوميات   « مسرحية 
IIPEYNOK preiolok  - روسيا- من 
إخراج  Iurii Zaitsev على مسرح العلبة 

بالجافي ريزورت  

PM

PM

PM

PM

PM

PM

الفنانة القديرة سميحة ايوب
الرئي�س ال�رشيف للمهرجان 

املخرج مازن الغرباوي 
رئي�س املهرجان

الفنانة وفـــاء احلكيـم 
مدير املهرجان
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ـ طوال عام كامل واملخرج مازن الغرباوي ـ وهو خمرج 
�صاب وجمتهد، واإ�صتطاع خالل وقًتا ق�صرًيا اأن يفر�ض موهبته 
مهرجاًنا  تاأ�صي�ض  على  العمل  فى  فكرته  تنفيذ  يحاول  ـ  
اأحالم  اأحد  ا  اأي�صً ذلك  كان  اأخرًيا،  احللم  وحتقق  م�صرحيًّا، 
�صافرت  مثقفة  و�صديقة  فنانة  فهى  احلكيم،  وفاء  الفنانة 
من  العديد  ولها  كثرًيا،  وراأت  العامل  بالد  من  العديد  اإىل 
ال�صداقات الفنية مع م�صرحيني فاعلني ومهمني فى بالدهم، 

�إ�صتطاع �لإثنان معا �أن يت�صديا للمهمة و�أن يخرجا 
بها بال�صكل �لالئق، بالطبع هناك بع�ض �لهنات �ل�صغرية 
منها مايتعلق بكون هذه �لدورة �أول دور�ت �ملهرجان، 
ومنها �أي�صا مايتعلق باأخطاء �صخ�صية لدى بع�ض �لعاملني 
�ل�صباب  من  كتيبة  �أنهم  وخا�صة  �ملهرجان  جلان  فى 
ناجتة عن  ـ   فادحة  لي�صت  ـ  �أخطاء  �ل�صن، وهى  حديثى 
قلة �خلربة باإد�رة �ملهرجانات وها نحن يف �آو�خر �أيام 
�ملهرجان،حتقق حلمه ولكن ماز�ل �لطريق طويال جد�، 
فالنجاح ل يعنى �لتاأ�صي�ض ولكن يعنى �أي�صا �لإ�صتمر�ر، 
وفكرة �لإ�صتمر�ر مرهونة بعو�مل كثرية لعل �أهمها هو 
�لأف�صل  لإختيار  �مل�رسحية  �لعرو�ض  �إ�صتقد�م  طريقة 
من بينها، وهذ� ي�صتلزم جلنة تطوعية تعمل طو�ل �لعام 
لهم متابعة  يتاح  �لفنانني و�مل�صتغلني بامل�رسح ممن  من 
�ملهرجانات �لعربية وماتي�رس من �لإطالع على حركات 

�مل�رسح �جلديدة فى �لعامل.
وجود  على  �لعمل  �لأخرى  �لهامة  �لنقاط  ومن 
على  و�لقدرة  و�ملهارة  باخلربة  تتميز  تنفيذية  جلان 
�للجوء ل  نوعها ومن  �أيا كان  �مل�صاكل  �لت�رسف وحل 

"�إد�رة �ملهرجان �لعليا..
د�خليا  للمهرجان  بالت�صويق  تتعلق  �أخرى  نقطة 
�ملهرجان  فعاليات  بتوثيق  بالإهتمام  وذلك  وخارجيا 
بعدة طرق �أولها �لفيديو، ثانيها �ل�صور �لفوتوغر�فية، 
وثالثها �لدوريات �ل�صحفية و�ملجالت �ملتخ�ص�صة وذلك 
يومية  ن�رسة  د�خل  و�لعربي   �مل�رسى  �مل�صتوى  علي 
 16 عن  �صفحاتها  عدد  زيادة  مع  لغات  �أربع  �أو  بثالث 
ن�رستنا  فى  نعتمدها  �لتى  �ل�صفحات  عدد  وهو  �صفحة 
بالإ�صافة  �ملتاحة،  �لإمكانيات  قلة  من  بالرغم  هذه 
حقيقي  ب�صكل  للكتابة  �ل�صحفيني  من  حمدود  عدد  لدعوة 
يومية،  ر�صائل  ب�صكل  فاعلياته  وعن  �ملهرجان  عن 
ولي�ض جمرد �أخبار تافهة، فهذه �لأخبار �ل�صغرية ميكن 
�إر�صالها �إىل �إمييالت حمررى �لفنون وم�رسفى �ل�صفحات 
�لفنية، و�ل�صحف دوما فى حاجة ما�صة مللء �صفحاتها 

بالأخبار.
للفعاليات  بر�مج  �إقامة  �لأخرى  �لإقرت�حات  من 
لدر��صة تغري�ت  �إقامة ملتقى فكرى   : �ملو�زية من مثل 
حركة �مل�رسح �مل�رسى و�لعربي، �إ�صد�ر كتب م�رسحية 

خا�صة  توقيعات  وعمل  �لظو�هر  هذه  تتناول  خا�صة 
لأ�صحابها..

�لعلي  �صامح  و�مل�رسح  بال�صعر  �لعارف  مولنا  ـ 
كن�صمة  �إن�صانيا  و�جلاذب  كموجة  �ملتحرك  �ل�صاعر  ذلك 
�صامح  ف  �لباردة،  �ل�صيخ  �رسم  مدينة  ليال  فى  د�فئة 
فهو  خمتلفا،  وعيا  يكتبها  �صعرية  جملة  كل  فى  يوؤكد 
من  وبالرغم  بالغر�ئبى،  بال�صوفى  �لإ�صطورى  ميزج 
�إبتعاده عن عادية �لو�قع �إل �أنك تلمح د�خل كلماته روؤية 
�مل�رسح  لدر�ما  ت�صبيهة  معى  تاأمل  �لو�قع،  لهذ�  كا�صفة 
حياة  فى  �مل�رسحى  �لعر�ض  در�ما  ي�صع  باحلياة،فهو 
تتو�زى مع فكرة �حلياة نف�صها، و�أن �خليال ماكان ليولد 
�ملدركات  �لفهم يحول كل  د�خل حياة در�مية،ذلك  �إل 
و�لفهم  �لتاأطري  عن  �لبعيدة  وتلك  و�خلارجية،  �لد�خلية 
�إىل در�ما، وبذلك يغدو �لفنان �لدر�مى ك�صانع حليو�ت 
تنفى طبقا  �لو�قعية ول  تقرتب فى در�ميتها من �حلياة 
للمدرك �لروحانى لديه وجود حيو�ت �أخرى يجاهد فى 

�لو�صول �إليها ور�صمها بالكلمات..
وعما  يعرف،  عما  يكتب  لكنه  �صاعر  �صامح 
وفى  ت�صبيهاتها،  فى  ولمعة  در�ميا  �آ�رسة  لغته  ي�صعر، 
بالده�صة  ممتلئة  ومعان  رمزيات  حمل  على  قدرتها 
للمعانى  جاذب  �صخ�صيا  وهو  علية  د�ل  و�حلكمة،�صعره 

و�لأفكار وم�صدر� للبهجة..
�أ�صا�صها  كتب �صامح كلمات �لأغانى �لتى قام على 
وكتب  �لب�صتاوي،  �إجنى  �أخرجته  �لذى  �لإفتتاح  عر�ض 
ت�صكن  �أن  قبل  �لعو�مل  فيها  تتماهى  �لتى  �لروح  بنف�ض 
ت�صتدعى  �لتى  �لروح  تلك  �أغانى �خلتام،  �ل�صعرية  جمله 
مفرد�تها من حقول معرفية خمتلفة وتوؤكد فى كل حركة 

�أنها ل ت�صبه �إل نف�صها.  

م�ضهد اإفتتاحي
دفرت اأحوال املهرجان

اإبراهيم احل�سيني
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المسرح الشبابي
ي مطاوع

دورة د. هان

4

مهرجان

حرير اآدم وملهى �ضد احلرب يف ميزان النقد 

بداأت الفعاليات املوازية ملهرجان �صرم ال�صيخ الدويل 
 7 حول  بندوة  يناير  من  ع�صر  احلادي  يف  ال�صبابي  للم�صرح 
عرو�ض م�صرحية مت تقدميها خالل اليوم الأول والثاين من 
املهرجان، والتي ادارها الناقد حممد الروبي وقام بالتعقيب 
على عر�ض الأردن حرير اآدم والعر�ض ال�صربي "ملهي �صد 
احلرب"، وجاوره على من�صة النقد يف اليوم الأول الناقدان 
العرو�ض  وخمرجو  القوي،  عبد  ورنا  الراوق  عبد  رامي 
املخرج  عدا  ما  الندوة  ح�صور  على  حر�صوا  الذين  ال�صبعة 

الأردين.
�لغرباوي رئي�ض �ملهرجان  وقاك �ملخرج مازن 
على  �لنقاد  وبتقدمي  �لندوة  بد�ية  يف  �حل�صور  بتحية 

�ملن�صة وحتيتهم �ي�صًا.
و�أكد �لناقد حممد �لروبي يف �أوىل ندو�ت مهرجان 
"ملهي  �ل�رسبي  �لعر�ض  �أن  �ل�صبابي  للم�رسح  �صيخ  �رسم 
�صد �حلرب" هو �أف�صل �لعرو�ض �لتي �صاهدها حتى �لآن 
و��صتطرد حول تاريخية وجود دول عدم �لنحياز ككتلة 
�لقطبني  بني  �لتو�زن  لت�صنع  �صاغطة  قوة  ت�صكل  كانت 
�لعامليني وقتها �لوليات �ملتحدة ورو�صيا، ومت ت�صفية 
ذلك �حللف �أو �لت�صامن مثلما ب�صنع �ل�صيطان �و �لوح�ض 

يتغذى  حيث  �ل�رسبية،  �ل�صعبية  باخلكاية  �ل�صطوري 
�صيئا  ياأكلهم  ثم  �لب�رس  ودم  ورعب  خوف  من  �لوح�ض 

ف�صيئا.
�أنه رغم خ�صو�صية  �لناقد حممد �لروبي  و��صاف 
�ن  ��صتطاعا  �لعر�ض  �صناع  �ن  �إل  �ل�رسبية  �لأ�صطورة 
حكايا  عن  باحلديث  �ل�صالة  جمهور  مع  متا�صا  ي�صنعا 
مماقلة عانت ولز�لت من ويالت �حلرب مثل �ليمن وليبيا 
و�صوريا و�لعر�ق و�صيناء وتون�ض، و�نهى �ملخرج حممد 
�لروبي فر�ءته للعر�ض �ل�رسبي بقوله �أن �لعر�ض �لتزم 

• الروبي : عر�ض �ضربيا الأف�ضل حتى الآن  	
• عر�ضا 	 املخرج  مع  قدمن  للممثالت  فائقة  قدرات   : اآدم  حرير 

جمياًل غني باخليال
• املهرجان يذكرنا بامل�ضرح الفقري الغني باخليال والإبداع	

أخبار وتصريحات 
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مبقولة ما ميكن �ل�صتغناء عنه يجب �ل�صتغناء عنه حيث 
�ملمثلتني  و�د�ء  و�ملو�صيقى  �ل�صاءة  عنا�رس  ت�صافرت 
و�لديكور �لب�صيط يف خلق حالة م�رسحية من�صبطة �ليقاع 

وهو ما ي�صي مبجهود كبري بني �صناع �لعر�ض.
�يل  ي�صري  �لعر�ض  �أن  �لروبي  حممد  �لناقد  و�أكد 
مفهوم هذ� �ل�صيطان �لذي ي�صعي لنهاء �لن�صان، ورغم 
�نه يعتمد علي مفهوم �ل�صطورة �ل�رسبية، �إل �أنه يتحدث 
عن �رس�عات تخ�ض �ملنطقة �لعربية، بابد�ع ��صتطاعت 
خمرجته �ن تقدم من خالله ر�صالة لكل مكان يحث علي 

رف�ض �لن�صان للقتل".
و�رس�ع  بتمازج  با�صادته  للعر�ض  قر�ءته  و�نهى 
�ل�صود و�لحمر �مل�صيطر طو�ل �لوقت على �لعر�ض يف 
ق�صايا  وت�صمينه  �ملمثل،  بج�صد  بالت�صاوير  غني  �بد�ع 

�صوريا و�لعر�ق وليبيا و�جلز�ئر 
لفرقة �مل�رسح بالأردن  �آدم  �أما عن عر�ض حرير 
�لناقد حممد �لروبي  �ل�صطناوي، قال  �ياد  �إخر�ج  ومن 
عر�ض  مع  بامل�صادفة  مع  يتما�ض  �لأردن  عر�ض  �أن 
ميكن  �أنه  �إل  ذكر  خمرجه  �أن  من  �لرغم  وعلى  �رسبيا 
ت�صنيفه باأنه ينتمي مل�رسح �ملر�أة �أو �لن�صوي رغم �بتذ�ل 
�إل  �ملبدع  ذكورية  وغم  �لأخرية  �لأونة  يف  �لتو�صيف 
وفكرة  وطليعي،  تقدمي  بفهم  �ملر�أة  ق�صايا  طرح  �أنه 
�لعر�ض �ل�صا�صية تقوم على �ن �ل�رس�ع يف �حلياة رجل 
�أو �إمر�أة بينما �ل�رس�ع يف �حلياة هو رجل و�إمر�أة �صد 
طرح  يع�صد  �لطرح  وهذ�  د�ئم،  وقهر  وعاد�ت  تقاليد 

معاك�ض حول �ن م�صاكل �لرجل ��صلها �إمر�أة.
�آدم  حرير  عر�ض  �لروبي  حممد  �لناقد  وو�صف 
بالعر�ض �جلميل �لغني بالأفكار م�رسح قائم على �ملمثل 
بالأ�صا�ض، فنجد 4 ممثالت تقمن بالكن�ض وترفعن �لغبار 
�مل�صاهد  جذب  على  قادرة  كاآبة  �لعر�ض  ليزيد  بالهو�ء 
من �مل�صهد �لأول، �أربعة ماآ�صي لأربعة ن�صاء، بني �حلق 
يف �ملو�طنة و�لإرث، وعلى م�صتوى �ل�صورة جند حكاية 
ملمثلتني ويف �خللفية ممثلتني تقومان بتقدمي ب�صكل �ميائي 
ما يقدم يف مقدمة �مل�صهد، بقدرة فائقة للممثالت �لالئي 

��صتحققن �لإ�صادة بان�صباط �إيقاع �لعر�ض.
عر�صي  حول  قر�ءته  �لروبي  حممد  �لناقد  و�نهى 
حرير �آدم و"ملهي �صد �حلرب" باأن �لعر�صني يتما�صان 
يذكرنا  فيما  �لآن  حتى  �ملهرجان  عرو�ض  وغالبية 
ديكور�ته  يف  فقري  �لفقري"،  "�مل�رسح  �لقدمي  بالتعبري 
ولكنه غني بالإبد�ع و�خليال وقائم على �ملمثل كعن�رس 

�أ�صا�صي بالعر�ض �مل�رسحي .

بطلة وخمرجة،  �ل�رسبية مارينا  �لفنانة  و�أ�صارت 
قدم  و�لذي  �حلرب"  �صد  "ملهي  �ل�رسبي  �لعر�ض 
باأن  �ل�صبابي   للم�رسح  �لدويل  �ل�صيخ  �رسم  مبهرجان 
و�لذي  �حلروب،  �صد  للعامل  �صالم  ر�صالة  يعد  �لعر�ض 
قدمته يف �صبعة ��صهر من �لتح�صري بدء� من �لفكرة و�لتي 
�صاركتها فيها زميلتها �لك�صندر�، وكذلك بالن�صبة للمالب�ض 

و�ملو�صيقى و�حلركة.
و�أكدت مارينا �أن �لعر�ض مل يتم عر�صه �صوي يف 
�لثانية  مهرجان بجايا باجلز�ئر فقط، وتعد هذه �ملرة 
له يف م�رس علي �أن يتم عر�صه لأول مرة يف �رسبيا يوم 
عر�ض  جعله  علي  حر�صت  �أنها  كما  �ملقبل،  فرب�ير   4
�أنها  كما  �حلركة،  لغة  علي  يعتمد  �جلميع  مع  يتو��صل 
حتث  �مل�رسحية  �عمالها  خالل  من  ر�صالة  لتقدمي  متيل 

د�ئمًا علي جمتمع �أف�صل �صد �حلروب.
ومتنت بالنهاية �ن ت�صل ر�صالة �لعر�ض فهو غاية 
حول  �جلمهور  �لتفاف  يف  تتمثل  و�صعادتها  ماتريده 
�لر�صالة،  مبدعي �لعر�ض بالنهاية حمتفني بو�صول تلك 
و�نهت ت�رسيحها بانها م�صتعدة لتقدمي �لعر�ض بالعر�ق 

و�صوريا و�لدول �لتي تعاين من ويالت �حلروب.

اأحمد زيدان 

ات
بع

متا



المسرح الشبابي
ي مطاوع

دورة د. هان

6

مهرجان

الفنان الأردين علي عليان:
• �أهم ما مييز �ملهرجان  هاين مطاوع و�سميحه �أيوب	

• مهرجان �سرم �ل�سيخ للم�سرح �ل�سبابي يحارب كافة �أ�سكال �لعنف و�لتطرف	

هو فنان �صامل له اإ�صهامات عدة يف الفنون ب�صكل عام 
الردنيني،  الفنانني  نقابة  ع�صو  خا�ض،  ب�صكل  وامل�صرح 
ليايل  مهرجان  مدير  احلر،  امل�صرح  فرقة  يف  موؤ�ص�ض  ع�صو 
 ،2015  -2012  –  2006 العام  من  احلرالدويل  امل�صرح 
ع�صو املنظمة العاملية للم�صرح )ITI(، ع�صو جلنة حتكيم يف 
مهرجان املون�صتري الدويل للم�صرح اجلامعي/ تون�ض2015، 
ال�صينمائي  ال�صكندرية  مهرجان  يف  حتكيم  جلنة  ع�صو 
الر�صتاق  فرقة  مع  املمثل  اعداد  ور�صة  اأطر   ،2015/
امل�صرحية / �صلطنة عمان 2015، ممثل �صينمائي وتلفزيوين 

وخمرج م�صرحي. 
حا�صل على عدة جو�ئز منها: �ف�صل ممثل عن م�رسحية 
ومن �حلب ما قتل مبهرجان �مل�رسح �لردين �ل�صابع 1999، 
مبهرجان  �لروح  �صياء  جتليات  م�رسحية  عن  ممثل  �ف�صل 
جماعي  متثيل  �ف�صل   ،2000 �لثامن  �لردين  �مل�رسح 
مبهرجان م�رسح �ل�صباب �لثاين عن م�رسحية كالكيت 1993، 
�لكويتية   – �لعامود  م�رسحية  عن  تقديرية  بر�ءة  �صهادة 

مبهرجان �مل�رسح �لردين �لثاين / عمان 2002
�لعربي  �مل�رسح  منها:  مهرجانات  عدة  يف  تكرميه  مت   
�ل�صود�ن   – �مل�رسحي  �لبقعة   ،2011 م�رس   – �لقاهرة  يف 
يف  �لفنون  م�رس2014،   - �لطفل  مل�رسح  �لق�رس   ،2008
�لد�رة  دورة  على  حا�صل   ،2014 م�رس   – �ملنيا  مدينة 

�لثقافية  �لدولية– �ملورد �لثقايف – م�رس.
 

العليا  اللجنة  ع�صو  عليان  علي  الأردين  الفنان  مع 
للمهرجان كان لنا هذا احلوار:

• �لأردن د�ئما لها ح�سور قوي يف �ملهرجانات، مباذ� 	
عن م�ساركته يف هذ� �ملهرجان؟  

�أروى  تاأليف  من  �آدم  ت�صارك مب�رسحية حرير  �لأردن 
�مل�رسح  فرقة  وتقدمها  �صطناوي  �إياد  و�إخر�ج  طري  �أبو 
�أهم  من  وتعترب  �مللكي،  �لثقايف  �ملركز  �إنتاج  �حلر، 
يف  و��صتمرت  �ملا�صيني  �لعامني  يف  �مل�رسحية  �لتجارب 
تقدمي عرو�صها يف خمتلف �ملناطق ويف حمتلف �ملهرجانات 
�مل�رسحية �لعربية حيث �صاركت يف مهرجان �مل�رسح �لعربي 
باململكة �ملغربية ويف �أيام قرطاج �مل�رسحية وحققت جناحا 
�صمن  قدمت  ثم  ومن  م�صتوى  �أعلى  على  وفنيا  جماهرييا 
فعاليات مهرجان �مل�رسح �حلر �لدويل وح�صلت على �جلائزة 

يف  للم�صاركة  برت�صيحها  قمنا  هنا  ومن  للمهرجان،  �لف�صية 
�لتي  �مل�رسحية  �لعمال  باقي  مع  م�صاهدتها  �ملهرجان ومت 
م�صارك،  عر�ض  كاأول  �ختيارها  ومت  للم�صاركة  تقدمت 
و�مل�رسح �حلر يحر�ض د�ئما على تقدمي �ملنتج �لفني �لإبد�عي 

�خلالق. 
كما �أنه مت تكرمي �لفنانة �لأردنية �لكبرية عبري عي�صى، 
وم�صاركة للفنان مالك �لربماوي يف حفل �لإفتتاح، كما �صيتم 
�ل�صيخ  �رسم  مهرجان  بني  م�صرتك  تعاون  بروتوكول  توقيع 
�لدويل للم�رسح وبني مهرجان �مل�رسح �حلر �لدويل بالأردن 
من �أجل تالقح �لتجارب �مل�رسحية وتبادل �خلرب�ت �لإد�رية 

و�لفنية وتبادل تر�صيح �لعرو�ض �ملتميزة يف كل مهرجان.

• من وجهة نظرك �أين تكمن �أهمية هذ� �ملهرجان؟	
على  قدرته  يف  �مل�رسحي  �لفعل  �أهمية  تكمن  ما  د�ئما 
مدن  عدة  يف  �مل�رسحية  �ملهرجانات  و�نت�صار  �لإنت�صار، 
خمتلفة يف �لبلد �لو�حد هي ظاهرة �صحية ينبغي �لهتمام بها 

وبلورة �أفكارها وتنوع بر�جمها.
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• لإقامة 	 �ل�سيخ  �سرم  مدينة  �ختيار  ترى  وكيف 
�ملهرجان؟

مدينة  فيها  وتقع  كبرية  جغر�فية  م�صاحة  ذ�ت  �صيناء 
�رسم �ل�صيخ �ل�صياحية �لتي يوؤخذ عليها �أنها فقط لالإ�صتجمام ملا 
تتمتع به من مر�فق �صياحية عالية �مل�صتوى دون �لإنتباه �إىل 
�أهمية �لفعل �لثقايف و�لفني فيها، لذ� فكانت خطوة ر�ئدة من 
�لفنانني  �لأ�صا�صية  فكرته  �أ�صحاب  ومن  �ملهرجان  موؤ�ص�صي 

وفاء �حلكيم ومازن �لغرباوي وتبنته �جلهات �ملعنية.
�مل�رسحي  للفعل  �جلغر�يف  �لإنت�صار  �صيحقق  �أنه  كما 
�لرئي�ض  �لهدف  �إىل  بالإ�صافة  �لإبد�عية  �لطاقات  و�إطالق 
�أ�صكال �لعنف و�لتطرف �لفكري، ملا  �أل وهو حماربة كافة 
بذ�ئقته  �لإن�صان و�لإرتقاء  بناء  �أهمية كبرية يف  للم�رسح من 
�جلمالية. وقد مت �لتح�صري لهذ� �ملهرجان يف زمن قيا�صي، 
ل�صتقطاب  �لعليا  جلنته  لأع�صاء  �لعامة  �لعالقات  و��صتثمار 
�لعرو�ض �مل�رسحية �ملتميزة وقد مت م�صاهدة كافة �لعرو�ض 
�ملنا�صب  �ختيار  ومت  �لعامل  �أنحاء  كافة  من  ��صتقطبت  �لتي 
��صرت�تيجي  بناء  لأهمية  وذلك  باحلدث  ترتقي  و�لتي  منها 
لدورة �ملهرجان �لأوىل هذه متهيد� لدورته �لثانية �لتي يتم 

�لتح�صري لها من �لآن.

• مباذ� تتميز �لدورة �لأوىل للمهرجان؟	
�أنها حتمل ��صم �ملخرج �مل�رسحي �لكبري هاين مطاوع 
�لذي رحل عن عاملنا �لعام �ملا�صي، وهو من �أهم �ملخرجني 
لذكر�ه  تخليًد�  �لعربية،  م�رس  جمهورية  يف  �مل�رسحيني 
معه  عملت  �لتي  ولالأجيال  �لفني  وتاريخه  ل�صمه  وتكرمًيا 
�لفنانة  �لعربي  �مل�رسح  �صيدة  و�أن  يديه  على  تخرجت  و�لتي 
لتاريخها  �حرت�ما  �لعليا  جلنته  تر�أ�ض  �أيوب  �صميحة  �لكبرية 

�لفني وتقدير� لقيمتها �لعاملية.
�لتي  �لعرو�ض  �أجود  �للجنة على �ختيار  وقد حر�صت 
تالقح  �أجل  من  �أول،  بلد�نها  يف  و�نت�صاًر�  جناًحا  حققت 
عاملية  م�رسحيات  جتارب  مع  �لعربية  �مل�رسحية  �لتجارب 

�صت�صارك يف هذه �لدورة .

 نور الهدى عبد املنعم
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يف  وهو  �صنوات   9 �صن  من  بداأت  بامل�صرح  "عالقته 
فرقة  بتكوين  قام  الإبتدائية،  باملرحلة  الثالث  ال�صف 
اأ�صواء  ثالثي  وزن  على  امل�صرح"  اأ�صبال  "ثالثي  واأ�صميتها 
ا�صكت�صات  يقدمون  وكانوا  بدايتها،  يف  كانت  التي  امل�صرح 

ومونولوجات.
قدم يف �ل�صف �خلام�ض �أوبريت با�صم )موكب �لن�رس(، 
وح�صل فيه على جائزة �أف�صل ممثل على منطقة �صمال �لقاهرة 
م�رسحية  من  �أكرث  قدم  �لإعد�دية  �ملرحلة  ويف  �لتعليمية، 
معظمها  كان  وطنية،  م�رسحيات  بجانب  �لريحاين،  لنجيب 
ثمن  م�رسحية  بينها  ومن  �لفل�صطينية،  �لق�صية  حول  يدور 

�حلرية للكاتب �جلو�تيمايل "رونالدو �آربان" 
�لفرج  رو�ض  مبدر�صة  �لتمثيل  بفرقة  ع�صو  �أ�صبح  ثم 
دم"  من  "زهرة  م�رسحية  منها  عمل  من  �أكرث  وقدم  �لثانوية 
للكاتب "�صهيل �إدري�ض"، ويف �جلامعة بد�أت عالقته بالإخر�ج 
�ل�صني  �صور  �إدري�ض،  ليو�صف  �ملخططني  فاأخرج:  �مل�رسحي 
�لعظيم ملاك�ض فري�ض، ليلة م�رسع جيفار� مليخائيل رومان، 
�لفرن�صي  للكاتب  بري�صبان  مهاجر  م�رسحيات:  يف  ومثل 
�لإبن  ل�صك�صبري،  هاملت  �صحاده،  جورج  �لأ�صل  �جلز�ئري 
ملانويل  �له�صم  ع�صري  �صمك  �صون،  ريت�صارد  جلاك  �ل�صال 

جاليت�ض.

�لدر��صة  �متام  بعد  �مل�رسحية  �لفنون  مبعهد  �لتحق 
عني  جامعة  جتارة  بكالوريو�ض  على  وح�صوله  �جلامعية 
�صم�ض، ويف �ملعهد �صارك بالتمثيل بعدة م�رسحيات و�أخرج 
�لطليعة  تعيينه يف م�رسح  �أنوي، ومت  )ميديا( جلان  م�رسحية 
�إخر�ج  منها: دقة ز�ر  بالتمثيل يف عدة  م�رسحيات  و�صارك 
م�صافر  �صلعاء،  �ل�صلعاء  �ملغنية  وماز�لت  حلمي،  حم�صن 
�لدويري  لر�أفت  �لو�غ�ض  �لع�صفوري،  �صمري  �إخر�ج  �لظهر 
�حلالج  ماأ�صاة  م�رسحية  و�أخرج  ها�صم،  عادل  و�إخر�ج 

ل�صالح عبد �ل�صبور.
غنائي  �أوبريت  وهو  �لعيد،  مدينة  �أوبريت  قدم  ثم 
لالأطفال، و�أوبريت يوم له تاريخ عن تاريخ �لإذ�عة �مل�رسية 
�أكرث من ور�صة لتدريب �ملمثل،  منذ �فتتاحها، و��صرتك يف 
ورغم كل هذ� �لتاريخ �لطويل، فالبع�ض يح�صبه على �لدر�ما 
�لكبري  �لفنان  �إنه  فح�صب،  �ل�صينمائية  و�لأفالم  �لتليفزيونية 
�أحمد عبد �لعزيز �لذي ير�أ�ض حالَيا جلنة حتكيم مهرجان �رسم 

�ل�صيخ �لدويل للم�رسح �ل�صبابي، كان لنا حو�َر� �صيَقا.

• بعد كل هذ� �لتاريخ �لطويل ملاذ� �لبتعاد عن ع�سقك 	
�لأول �مل�سرح؟

لأن حال �مل�رسح �مل�رسي يرثى له، وبالتايل مل يكن 
�مل�رسح  �أعمل يف  فاأنا  لتقدمي م�رسحيات،  ذ�تي  ت�صجيع  لدي 

بال مقابل، بل من �ملمكن �أن �أنفق عليه من مايل �خلا�ض.

اأحمد عبد العزيز: 
حوارات

ال�صباب هم اأ�صحاب الأفكار اجلديدة والروؤى املختلفة غري التقليدية

املحافظات. كل  يف  امل�صرحية  وبالتجارب  بامل�صرح  الهتمام  اإىل  	•نحتاج 
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• �أين تكمن �لأزمة من وجهة نظرك؟	
كتاب  لدينا  كان  �لكتاب؛  �أزمة  منها  كثرية  �أ�صباب  لها 
ميخائيل  وهبه،  �لدين  �صعد  عا�صور،  نعمان  �أمثال:  كبار 
رومان، �ألفريد فرج، حمفوظ عبد �لرحمن، حممود دياب، 
علي �صامل، وكانو� يكر�صون حياتهم للم�رسح، ورمبا مل ياأت 
لنا من �إل قالئل �أمثال ي�رسي �جلندي، �أبو �لعال �ل�صالموين، 
�لآن معظم �لكتاب وهم معذورون يتجهون لالأعمال �لدر�مية، 

بالإ�صافة لتقل�ض �هتمام �لدولة بالإنتاج �مل�رسحي.
ن�صاطه  ي�صتعيد  �مل�رسح  بد�أ  �لأخرية  �لآونة  يف  �أنه  �إل 
بع�ض �ل�صئ من خالل جهود �صابة يف معظم �لأحو�ل، ف�صاَل 

عن هجرة جنوم �مل�رسح �إىل �لدر�ما �لتليفزيونية.

• جلنة 	 حمبوب  فنان  ير�أ�س  �أن  جمازفة  �أنها  ترى  �أل 
حتكيم �لدورة �لأوىل ملهرجان �سبابي؟

 �جلدية و�حلما�ض و�لرغبة �ل�صديدة يف �لنجاح و�جلهد 
مازن  عند  وجدته  ما  وهذ�  ذلك،  لتحقيق  يبذل  �لذي  �لكبري 
�ملهرجان،  عن  فكرة  و�أعطاين  بي  �ت�صل  حني  �لغرباوي 
وهو �أحد �ملخرجني �ل�صباب، وقد �صاهدت له عرو�ض جيدة، 
وبالتايل وجدتني يف �جتاه دعم هذ� �ملهرجان �أو �مل�صاركة 

باأي �صئ لإجناحة.

• جديد 	 كت�سنيف  �ل�سباب  م�سرح  يف  ر�أيك  ما 
للم�سرح؟ 

�أنا ل �أحب ت�صنيف �مل�رسح، وقد �صبق �أن  ظهر م�صمى 
لأن  �لت�صنيف،  هذ�  �صد  وقتها  وكنت  �لإ�صالمي،  �مل�رسح 
�مل�رسح م�رسح، ي�صنف ح�صب كل عمل م�رسحي، لكن �لهتمام 
�أ�صحاب  هم  �ل�صباب  لأن  جيد،  �أمر  �ل�صباب  يقدمه  مب�رسح 
�لأفكار �جلديدة، و�لروؤى �ملختلفة غري �لتقليدية، وبال �صك 

هم يف حاجة �إىل �لت�صجيع  و�لدعم.

• كيف ترى �ختيار �سرم �ل�سيخ لإقامة �ملهرجان؟	
�لقاهرة  يف  بامل�رسح  �لهتمام  يتمركز  �أل  جَد�  جميل 
بامل�رسح  �لإهتمام  �إىل  نحتاج  فنحن  فقط،  و�لأ�صكندرية 
كان  هنا  ومن  �ملحافظات،  كل  يف  �مل�رسحية  وبالتجارب 
�ختيار �رسم �ل�صيخ لإقامة هذ� �ملهرجان من �لنقاط �مل�صيئة 
من وجهة نظري، بالإ�صافة �إىل ما تعر�صت �إليه مدينة �رسم 
�ل�صيخ من �أحد�ث يف �لآونة �لأخرية، مما يجعلنا نهتم بتقدمي 

مثل هذه �لفعاليات �لثقافية يف هذه �ملدينة �ل�صياحية. 

ات
وار

ح

 نور الهدى عبد املنعم
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ل تزال الكوميديا ديالرتى بكل تاريخها ونفوذها   
رغم  اليوم  م�صرحنا  فى  بقوة  حا�صرة  اجلمهور  نفو�ض  على 
امل�صرحية.  الكوميديا  فنون  كاحد  تاريخها  وقدم  عراقة 
الكوميديا  متتاز  الآن  وحتى  اإيطاليا  فى  ظهورها  ومنذ 
مع  الأقنعة  ا�صتخدام  منها  اخل�صائ�ض  من  بعدد  ديالرتى 
كاحلب  بعينها  مو�صوعات  عن  واحلديث  العمل  �صخ�صيات 
وال�صلطة  وغريها من �صراعات اإن�صانية معتادة وماألوفة فى 
قالب كوميدى �صاخر ي�صتخدم ال�صخرية لتحقيق حالة املتعة 

من الفرجة امل�صرحية. 
على  �لليلة  عر�ض  �لذى  �لإيطاىل  �لعر�ض  ويقدم 
فعاليات  �صمن  ريزورت  �جلافى  مبنتجع  �لعلبة  م�رسح 
ق�صة  �ل�صبابى  للم�رسح  �لدوىل  �ل�صيخ  �رسم  مهرجان 
�بنته  تزويج  فى  يرغب  �لذى  �لطماع  �لأب  عن  ب�صيطة 
�جلميلة من ��لرثى �لعجوز رغبة فى �متالك قطعة �أر�ض 
متنازع عليها �إل �أن �لفتاة تقرر �لهروب وتقع فى غر�م 
ليعيدها لأبيها لكنهما يتفقان  �لذى يبحث عنها  �ل�رسطى 

على خد�ع �لأب حتى يتمكنا فى �لنهاية من �لزو�ج. 
�لتقنيات  من  جمموعة  �لعر�ض  خمرج  ��صتخدم 
قام  حيث  ديالرتى  �لكوميديا  �أمناط  مع  �ملتفقة 
مع  وب�صيط  �صهل  ب�صكل  �مل�رسحى  �لف�صاء  با�صتخد�م 
��صتخد�م بع�ض �ملوتيفات �ل�صغرية لتغيري �ملنظر. كما 
�لإنارة  حالة  فى  �لإ�صاءة   تثبيت  على  �ملخرج  �عتمد 
حالة  على  للتاأكيد  �خرى  ب�رسية  تاثري�ت  �أى  دون 
�للعب �خلالق �لتى يتعامل معها �لعر�ض. وقد ��صتخدم 
�لب�صيطة  �ل�صوتية  �ملوؤثر�ت  من  جمموعة  كذلك  �ملخرج 
باأدو�ت غري ذ�ت تكلفه كمثلث �لإيقاع و�لدف و�جليتار 
�ل�صغري وغريها من �لأدو�ت �مل�صدرة لالأ�صو�ت دون 

�إفر�ط فى ذلك. 
وخفة  �لرب�عة  فائقة  جمموعة  �لعر�ض  ويقدم 
�لظل من �ملمثلني �ل�صباب �لذين �جادو� حرفيات �لأد�ء 
�مل�رسحى �خلا�ض بفن عريق كالكوميديا ديالرتى حيث 
كان �ملمثل �لذى لعب دور �ل�رسطى جميدً� ب�صكل فارق 
�جلميلة  فلورن�صيا  �لفتاة  وكذلك  �صخ�صيته  عن  ومعربً� 
�لتى ج�صدت منوذج بطالت �لكوميديا ديالرتى �ل�صابات 

�لباحثات عن �حلب. 
�جلماىل  �لنوع  لذلك  ينتمى  عر�ض  �أمام  هنا  ونحن 
�ملتفق على �ثرة ومردودة فما �جلديد فى ذلك ؟ كانت حالة 
�لتفاعل مع �جلمهور هى �لأمر �لالفت للنظر فى هذه �لليلة، 

حيث �عتمد �لعر�ض فى تقدميه على �للغة �لإيطالية وهى لغة 
بطبيعة �حلال غري ماألوفة للجمهور �مل�رسى مع تطعيمها بني 
حني و�آخر ببع�ض �جلمل �لإجنليزية لتي�صري �لفهم بع�ض �ل�صيئ 
و�إن كان ذلك قد مت فى �أ�صيق نطاق. �إل �أن جمهور �لعر�ض 
تفاعل معه ب�صكل لفت للنظر حتى �أن ��صو�ت �ل�صحكات �لتى 
�أحد  �لعر�ض هو  �أن  تظن  تتعاىل من �جلمهور جتعلك  كانت 
�لعرو�ض �لكوميدية �مل�رسية �لتى يتفاعل فيها �جلمهور مع 

خفة دم �ملمثل �مل�رسى. 
�لذين  �ملمثلني  �أد�ء  بر�عة  �إل  لهذ�  تف�صري  ثمة  ولي�ض 
�لدقيقة  و�لتفا�صيل  �مل�صاهد  م�صمون  تو�صيل  من  متكنو� 
هذ�  مبثل  يتفاعل  �جلمهور  جعل  ب�صكل  و�حلدث  لل�صخ�صيات 

�لقدر من �لتجاوب و�لقبول مع �لعر�ض. 
وبعد، ل زلنا فى حاجة للمتعة، فى حاجة 
لل�صحك، فى حاجة للحياة. لزلنا فى حاجة �إىل 
تنب�ض  �لقلوب  وجعل  �ل�صفاه  على  �لب�صمة  ر�صم 
حبًا. هذه هى �لغاية وهذ� هو �لهدف من �لعمل 
و�أن  �بتذ�ل  دون  �مل�صاهد  منتع  �أن  �مل�رسحى، 
من  فى حالة  �إغر�ق  دون  ن�صنع وعيه ووجد�نه 

�لهم �ملرت�كم.

الكوميديا ال�ضاخرة لالأر�ض املتناوع عليها...
                         وماذا بعد ؟!!!
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التون�صى  العر�ض  عن  يقال  اأن  ميكن  �صيء  من  اأكرث 
خليفة،  حافظ  وال�صينوغراف  للمخرج  النور"  "زنازين 
اإنتاج �صراكة بني جمموعة  اإبراهيم بن عمر، ومن  وللموؤلف 
التون�صية،  الثقافة  وزارة  واملدعوم من  امل�صرح  من جمعيات 
املتفرج،  لدى  التوقع  فكرة  ك�صر  الأ�صياء  هذة  اأول  لعل 
واملتفرج امل�صرى خا�صة فيما يتعلق باأفق التوقع، فبمجرد اأن 
اإمام  ال�صيخ  �صخ�صية  حول  يدور  العر�ض  اأن  املتفرج  يعرف 
عي�صى ورفيق دربه ال�صاعر اأحمد فوؤاد جنم في�صري توقعه فى 
الإجتاه ال�صهل باأن العر�ض ي�صرد حياة ال�صخ�صيتان اأو يقوم 
علي اإ�صتلهام تفا�صيل حياتهما معا، لكن ذلك ل يحدث وفق 

هذا النمط، ولكن مايحدث هو �صيء اآخر..
�إبر�هيم بن عمر علي رحلة خر�فية يقوم بها  يعتمد ن�ض 
كال من �ل�صيخ �إمام ورفيقه فوؤ�د جنم يزور�ن فيها عدة �أماكن 
فهما  �ل�صخ�صيتني،  �لفاعلة فى حياة كال  دللته  منها  لكل مكان 
ثقل  بكل  �ل�صجن  هو  مكان �صيق وخانق  من  برحلتهما  ينطلقان 
�أخرى من مثل  �أماكن  �إىل  �لنف�صية وتلك �ملقيدة للحرية  دللته 
تتميز  �ل�صجن  وبعك�ض  �لبحر،...،  ف�صاء  �ملقابر،  �ل�صو�رع، 
�ل�صجن كفكرة فار�صا  �لأماكن برحابتها وبرغم ذلك يظل  هذه 
�إمام وجنم  �لعر�ض ي�صور  ثم  فالن�ض �مل�رسحى ومن  دللته، 
ينرث�  حيث  �لعدل،  وعن  �حلرية  عن  باحثني  رقيقني  كطائرين 
�أغانيهما و�أ�صعارهما طو�ل �لرحلة فى حب مع�صوقة و�حدة هى 
"بهية" / �لوطن.. طو�ل �لرحلة ي�صاألن عنها، يحاولن �لبحث 
�ملارة  وجوة  وعلى  �لزحام  و�صط  �لبالد،  فى  �مليادين،  فى 
�لنف�ض  حتى  �لوطن  يع�صقان  �إنهما  �لأغاين،  رمزيات  ود�خل 
وم�صتلهمة  معا�رسة  ب�رسية  مناذج  عرب  ي�صتح�رس�نه  �لأخري، 
�لتاريخ  من  م�صتمدة  �أخرى  تاريخية  ومناذج  جنم،  �أ�صعار  من 
�لعر�ض  ميزج  وهنا  برد،  بن  ب�صار  مثل  من  �لعربي  �ل�صعرى 
�لو�قع  بني  قبل  من  مزج  كما  و�لتاريخى،  �لر�هن  مابني 
و�خليال فى ت�صويره ل�صخ�صيتى جنم و�إمام، فالعر�ض ل ي�رسد 
حياتيهما كما حدثت ولكنه يقدم حياة مو�زية تخ�صهما �أكرث مما 
تخ�ض �أى �صخ�ض �آخر، وتنا�صبهما �أكرث من منا�صبتها لغريهما.

�لكوميديا  �أي�صا و��صتفاد من منهج  �إليه  �لعر�ض  �إ�صتجلب 
�لدر�مية من  ل�صخو�صة  للمالمح �خلارجية  بنائة  دى لرتى فى 
حيث حالة �ملبالغة فى ت�صوير بع�ض �ملو�قف وحلظات �لأد�ء 
علي خلق حالة  �ل�صاخر، وعمل  �لكوميدى  �حل�ض  بهذ�  �لتمثيلي 
مرئية ت�صكلت جمالياتها بت�صافر عدة عنا�رس معا منها �إ�صتخد�م 
بعد  تكوينا  �لظهور  متو�لية  جمالية  تكوينات  لبناء  �ملمثل  ج�صد 
�لآخر، و�إذ� ما �أ�صفنا �إىل حركة �جل�صد د�خل �لف�صاء �مل�رسحى 
ت�صكالت �مل�صهد �لب�رسي ف�صيمكننا �لتعرف على وحد�ت ب�رسية 
معاودة  ليتم  تنهدم  حتى  بنائها  يكتمل  �أن  وما  تت�صكل  جمالية 
�صياغة وحدة جمالية ب�رسية �أخرى، لذ� ظل �لعر�ض مرت�وحا 
�ل�صور  بناء  و�لهدم،  �لبناء  فكرتى  على  م�صهدياته  بناء  فى 
و�أج�صاد  �لديكور  قطع  �صناعتها  فى  ي�صرتك  �لتى  �جلمالية 
�ملمثلني، وهدم هذه �ل�صور هو مقدمة لإعادة بناء م�صهد جمايل 
وكوميديته  �لب�رسية،  متعته  يقدم  �لعر�ض  ظل  وهكذ�  جديد، 
�ل�صاخرة، وع�صقه لفكرة �لوطن فى مزيج ب�رسى �صمعى ل ميكن 
ف�صله، مزيج �إنتقل بالعر�ض من تقليديته �إىل حالة �صحرية تقدم 
�ل�صخ�صيات نف�صها فيها على �أنها �صخ�صيات تنتمى لعامل �لأ�صاطري 

�أكرث من �إنتمائها لعامل �لو�قع.
�ل�صبعة  وبانوهاته  مبمثليه،  �لعر�ض  �صنع  فقد  لذ� 
على  كد�ل  �إ�صتخدمها  �لتى  �لكبرية  �لقما�ض  وقطعة  �ملتحركة، 
�للحظات  وتلك  و�لغناء  �لرق�ض  حلظات  وكذ�  �لبحر،  �أمو�ج 
�ل�صحرية �لتى كان ي�صنعها �لدخان،...�صنع بكل ذلك �إ�صطورته 
علينا  ي�رسد  وهو  �لدللت  من  كبرية  بحمولة  و�ألقى  �خلا�صة 
ويعلق على ماآ�صى �لوطن، و�أي�صا وهو يغنى له، �أو وهو يلعنه 

ويبكى عليه، �أو يتحرق �صوقا عليه.
ويختتم عر�ض "زنازين �لنور " متو�لية ع�صقه لفكرة �لوطن 
�ل�صوفية،  بالرقة  يتميز  م�صهد  فى  و�لرجاء  �ل�صكوى  من  بنوع 
ـ  يقدمها  �صكوى  �صغرية،  روح  برع�صة  ي�صيبك  �لذى  وبالتبتل 
لي�ض �إىل �أى ب�رس ـ ولكنه يقدمها �إىل �لله وحدة فهو �لقادر على 
�إعادة �لتو�زن للنف�ض �لب�رسية و�إىل �لوطن، و�أي�صا �لقادر على 
منح �لأ�صياء معانيها، و�إجمال نحن �أمام عر�ض ي�صتمد معارفه 
وي�صكل روؤ�ه من معارف متنوعه لعل من �أهمها �ل�صعر، �لغناء، 
�لت�صكيل، �لكوميديا دى لرتى، �لأ�صاطري، �لكوريوغر�فيا،.. 

وميزج كل ذلك باأد�ء متثيلي 
�لتلقى،  فى  �مل�رسى  �ملز�ج  من  ويقرتب  بالرقى  يتميز 
�ملرموري،  �ملجيد  عبد  من:  كل  �آ�رسة  بب�صاطة  قدمه  و�لذى 
منذر �لعابد، ب�صام بن حمادى، جالل �لتليلي، حممد بن بوبكر، 

عو�طف بن فرج.
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النور" "زنازين 
عن  واجلمال  للبوح  اإ�ضطورى  ف�ضاء   

ال�ضيخ اإمام واأحمد فوؤاد جنم..

اإبراهيم احل�سيني
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�ل�صبابية  �لعرو�ض  تلك  هى  كثرية 
�ملغاير،  �لطريق  تختار  �لتى  �حلديثة، 
�أ�صو�ت  خالل  من  روؤ�ها  فتطرح 
منعزلة  كذو�ت  تبدو  �لتى  �ل�صخ�صيات 
�صتات  �أو  و�حد  حلم  �أو  و�حد  هم  يجمعها 
بينها،  فيما  �لعرو�ض  تلك  تختلف   ، و�حد 
�لطرح  و�آليات  �لتيمات،  تقدمي  حيث  من 
�صعوبة  �أكرثها  ولكن  و�لفكرى،  �جلماىل 
�لتى تبدو  �لقامتة،  �لفل�صفية  �لعرو�ض  تلك 

مناه�صة �أو رمادية .
غري  �آدم  بد�هة  يعنى  �لليلة  وعر�ض 
�ملوؤدب �أو �آدم �لفظ،  وهى ت�صمية  خمففة، 
�أو  فجاجة  �أكرث  ماهو  �للفظ  يعنى  فقد 
�أحد  بكتابات  ذكرنى  ما  وهو  �صد�م، 
و�لذى  )�أبوللونري(  �ل�صدمة  كتاب  �أ�صهر 
�أر�د - قبل ُكتاب �لعبث مبا يربو على 30 
فى  �جلديدة  للح�صا�صية  يوؤ�ص�ض  �أن   - عام 
بن�ض  وبد�أها  �ل�صادمة،  �لن�صو�ض  كتابة 
)نهد� تريزيا�ض(، فكان �أن قوبل من متلقيه 
�إح�صا�ض  �أن  و�حلقيقة   ، �لفا�صد  بالبي�ض 
ذلك  وحتويل   ، ما  فل�صفية  مب�صكلة  �ل�صباب 
م�رسحى،  ملو�صوع  و�لإح�صا�ض  �لإهتمام 
 - �صلفا  مكتوب  ن�ض  على  بد�هة  يعتمد  ل 
ذلك  وروؤى-  و�أ�صعار  �أفكار  جماع  و�منا 
در�مية  لرت�كيب  عادة  ويف�صى  �صعب  �أمر 
حادة،  مونولوجات  ل�صناعة  �أو  ز�عقة، 
كان  لو  حتى  �ملتلقى،  لتعاطف  طاردة 
متفقا مع �لفكرة �لعامة ملو�صوع �مل�رسحية 
وفل�صفة �لعمل وق�صديته ، خا�صة لو كانت 
�لق�صية مت�صعبة �لتكوين، كتلك �لتى طرحها 

�صناع �لعر�ض �مل�رسحى �لعر�قىز
 �إذ �أن �لطرح هنا بد� منذ بد�ية �خلليقة، 
ت�صببت  �لتى  �لغو�ية �لأوىل و�لتفاحة  حيث 
�لذى  �لأمر  وهو  �جلنة،  من  �آدم  طرد  فى 
�رسب �إح�صا�صا خمتلفًا، فالعر�ض �ل�صينمائى 
كاريكاتوريا  جاء  �مل�رسحية  �للعبة  لبد�ية 
�نتقد  و�لتى  �لنهائية،  مقولته  ق�صوة  رغم 
وقد  �جلنة،  من  طرده  على  �لله  �آدم  فيها 
�لبد�ية  مل�صهد  �لتالية  �مل�صاهد  جاءت 
�لذو�ت  لتقل  �أو  معتمدة على ج�صد �ملمثل، 

لعدم  �أ�صعارً�، مناه�صة  تتلو  �لتى  �ملنعزلة 
رف�ض  وحتى  �ملجتمع،  ورف�ض  �لتحقق، 
�لوجود ذ�ته، فالأى �صبب نتحمل نحن �لب�رس 

�أخطاء مل ن�صارك فى �صناعتها ؟ .
�ل�صينمائى  �مل�صهد  بني  �لر�بط  �أن  غري   
ذكيا  كان  تلته،  �لتى  �مل�صهدية  و�لفور�ت 
وذ� وجاهة �إذ �عتمد �ملعد و�ملخرج بع�ض 
�لق�صائد �ل�صعرية لإمييل �رسيان وعلى عبد 
�جلخ،  وه�صام  مطر  و�أحمد  �لز�يدى  �لنبى 
�لأ�صا�صية  فكرته  خاللها  من  يوؤطر  كى 
�مل�رسحى،  عر�صه  مو�صوع  معها  ويلعب 
من  قوية  م�صاركة  ذلك  فى  �صاعده  وقد 
للفكرة  حتم�صو�  �للذين  �ملوؤدين  جمموعة 
كذ�ت  فبدو�  وتعاطف،  باإميان  و�أدوها 
فيه  تفر�ض  �لذى  �لوجود  لذلك  ر�ف�صة 
لي�ض  �لذين  �لإن�صان،  بني  على  �حلروب 
بعيد  �أو  قريب  من  ي�صاركو�  ومل  وزر  لهم 
فى �ختيار �لطريق ول �مل�صري ول جر�ئم 
�صطرجن  قطع  كاأنهم  �لب�رس  مع  �لتعامل 
تبدل  فى  �أمل  لديها  ولي�ض  فيها روح  لي�ض 

�ملو�قف و�لرهانات.
فجاء �أد�ء كل من عبد �لله �أحمد ومنظر 
بالإ�صافة  مازى،  �لدين  ونور  �صعدون 
�لعر�ض  ذ�ته كممثل فى  مل�صاركة �ملخرج 
ورمادية،  بعبثية  ممزوجا  �مل�رسحى، 
ذكرتنى فى بع�ض حلظاتها بالكلمة �لفاقعة 
�إذ  �مل�رسح  فى  �لد�دية  تيار  منها  بد�أ  �لتى 
)ثديا  م�رسحية  فى  دوره  �ملمثلني  �أحد  بد�أ 
وقتها  )merd(، وكانت  بكلمة  تريزيا�ض( 
ب�صدق  تعرب  لكنها  للغاية  �صادمة  كلمة 
فهم  فى  �ملوؤلف  ر�أى  وتكثف  �للحظة  عن 

�لق�صايا �ملتعلقة.
ينتهى �لعر�ض هنا و�ل�صخ�صية �لدر�مية 
ترف�ض �لعامل �لذى خلقت فى �أجو�ءه وتود 
�لعودة مرة �أخرى لل�صماء، لأن �لإن�صان ها 
يقرتف  مل  ذنب،  �أى  له  ولي�ض  مظلوم  هنا 
وتلك  �لعفن  هذ�  بكل  حماطًا  يجعله  ما 
�ل�رس�عات �لدولية و�لقليمية �ملحيطة ، مل 
ي�صارك فى خمططات لتفهم معنى �لإن�صانية 
�حلقة �أو تنتقم من ع�صائر وف�صائل لأ�صباب 

و�هية متخلفة.
  غري �أن تلك �لطريقة فى بناء �لعر�ض 
�أحمد  �ملخرج  �تبعها  و�لتى  �مل�رسحى 
ريا�ض كانت كفيلة بتحميله �أتعابًا م�صاعفة، 
قد تف�صد �لتلقى وجتعل منه م�صاألة مرهقة �أو 
�صعبة، كون �صتات �لأفكار وعدم تر�بطها 
�حلد�ثة،  بعد  ما  در�ما  فى  كما  در�ميًا 
غري  متتابعة  �إنفعالية  فور�ت  منها  �صنع 
حلظات  فى  و�صادمة  �لتكوين،  متجان�صة 
�ل�صتياء  عن  �لتعبري  فحتى  منها،  كثرية 
بتجاربه  �ملحيط  �لعامل  ورف�ض  و�لب�صاعة 
و�ختيار�ته �ملريعة، له طرق تخلق م�صافة 
للجمال، ومترر كل �لأحا�صي�ض �ملنا�صبة، 
�لتى ير�ها فريق �لعمل ، فالتعبري �جلماىل 
�أى ق�صية يرجى منه فى �ملقام �لأول  عن 
ق�صاياه،  بكل  �ملحيط  �لعامل  مع  �لحتكاك 
�لوقات  �أى  وفى  ت�صلح  �لطرق  �أى  ولكن 

وباأى و�صائل ؟ 
�بد�عى  عمل  لكل  مهمة  �أ�صئلة  تلك 
�صيحقق  �جلمالية  �مل�صافة  على  فاملحافظة 
لطبيعة  ويروج  �لتعاطف  ويجذب  �ملطلوب 
وجهة  طرح  فى  ي�صارك  ثم  ومن  �لتناول 
م�صافة  خرق  على  �ل�رس�ر  �أما  �لنظر 
��صتنفار  حالة  فى  �ملتلقى  �صتجعل  �لتقبل 
يقدم  مرة  كل  فى  �لعمل  يفقد  وقد  عك�صية 
فيها متلقى جديد فاعل ومروج ن�صط للعمل 
�لليلة ورغم وجاهة  �لدر�مى وفى عر�ض 
�لعر�ض  م�صاهدو�  من  كثري  هرب  �لفكرة 
�ملوؤدين  �إ�رس�ر  من  ل�صتيائهم  �مل�رسحى 
على �لب�صق �مل�صتمر ؟ رغم �أن فكرتهم بدت 

و��صحة بتلغر�فيتها ومبا�رستها. 

العر�ض العراقى اأدم �ضز
واللعب امل�ضرحى ال�ضادم

اأحمد خمي�س
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performances modernes Beau-
coup de jeunes choisissent une au-
tre façon de présenter leurs visions 
à travers des personnages qui res-
semblent à eux-mêmes isolés réunis 
autour d’un rêve, d’une douleur ou 
d’une diaspora. Le plus difficile de 
ces performances sont les représen-
tations philosophiques sombres qui 
semblent gris. Signifie que les per-
formances de ce soir impoli Adam, 
ou même grossier Adam. Cette per-
formance me rappelle notamment 
d’Apollinaire “Tirésias seins”. La per-
ception des jeunes vers les causes 
philosophiques et leur empresse-
ment à le transformer en un specta-
cle de théâtre dépend naturellement 
des idées collectives, des pensées, 
des poèmes et des visions. Cela 
peut produire des structures drama-
tiques flagrantes et les Mongols qui 
manquent de sympathie du public 
même si le public est très sympa-
thique à la cause principale

 Beaucoup peut être dit à propos de “Les 
cellules de la Lumière”; écrit par Ibrahim 
Ben Omar et Réalisé par Hafiz Khalifa. Tout 
d’abord, la performance démolit les idées 
préconçues des spectateurs sur son con-
tenu. La performance utilise les deux fameux 
couple artistique révolutionnaire égyptien 
Ahmed Fouad Najm (le poète) et Cheikh Imam 
Essa (le musicien) sans utiliser d’aperçus 
sur leur vie. Ce qui est arrivé était très diffé-
rent. Le voyage légendaire représenté dans 
l’exécution a pris NIGM et Imam des endroits 
inhabituels influencé leurs vies grandement. 
Ils commencent avec la prison avec toute 
sa signification psychologique puis passer à 
des rues étroites, bord de la mer, cimetières 
et autres lieux. Contrairement à la prison, 
ces endroits sont plus larges, mais la prison 
reste le facteur psychologique dominante 
affectant les caractères de ces deux créa-
teurs extraordinaires. Ils sont comme les oi-
seaux chanteurs en cage avides de liberté 
et cherchent leur patrie bien-aimée. Tout 
au long du voyage, ils recherchent pour leur 
patrie guidés par leurs poèmes et des chan-
sons. 

La performance de ce soir a présen-
té l’histoire du père avide qui veut épous-
er sa belle fille à les riches et puissants 
vieil homme, en retour d’avoir un lopin 
de terre. La jeune fille décide de fuir et 
le père demande à un agent de police 
à sa recherche. Quand la jeune fille ré-
pond l’officier, ils tombent amoureux et 
décident de tromper le père et se marier, 
après tout. Le directeur a utilisé des tech-
niques très simples compatibles avec le 
style de la Commedia dell’arte comme il 
a utilisé des motifs simples pour changer 

d’emplacement et les lumières étaient 
sur la pleine lumière tout au long de la 
performance. Des outils et des instru-
ments simples ont été utilisés pour créer 
des effets sonores. Les acteurs étaient 
très brillante et assez pour créer un état 
d’esprit joyeux pour le public, en particu-
lier l’acteur du rôle de policier et l’actrice 
du rôle Florentia drôle

La commedia dell’arte: Une clé à la compréhension

Les cellules de la lumière: un espace 
esthétique légendaire de l’Apocalypse

Adam Sez: le jeu de choc

Dr. Tarek Ammar

Ahmed Khamis Ibrahim Al-Husainy 
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Commedia dell’arte is still one  
  of  the most influential forms 

of  comedy on our stages due to its 
amusing effect on the audience. Since 
it appeared in Italy, Commedia dell’arte 
has specific characteristics like masked 
characters and specific themes like 
love, greed, power and many other hu-
manitarian themes treated in a sarcastic 
form to amuse the audience. 

Tonight’s performance presented 
the story of  the greedy father who 
wants to marry his beautiful daughter 
to the wealthy powerful old man in re-
turn of  having a piece of  land. The girl 
decides to escape and the father asks a 
police officer to search for her. When 
the girl meets the officer they fall in 
love and decide to deceive the father 
and get married after all. 

The director used very simple 
techniques consistent with the style of  
Commedia dell’arte as he used simple 
motifs to change location and lights 
were on full light all along the perfor-
mance. Simple tools and instruments 
were used to create sound effects. 

The actors were very brilliant and 
funny enough to create a cheerful state 
of  mind for the audience, especially 
the actor of  the police officer role and 
the actress of  Florentia role. 

After all, it is just a Commedia 
dell’arte. So, what is new? The audience 
engagement with the performance was 
extraordinary to the degree that you 
think that the performance is in Arabic 
and the characters are famous Egyptian 
comedians. The performance depends 
on Italian as a language with tiny use 
of  English to facilitate understanding. 
However, the audience managed to un-
derstand, involve, enjoy and laugh. The 
only audible explanation to that is the 
clever actors and actresses on stage. 

We still need joy, laughter and life. 
Our lips still need a smile and our 
hearts still need to beat with love. This 
is the ultimate goal of  theater; to amuse 
our audience as we respect their feeling 
and to build their minds and awareness 
while we make them amused. 

Commedia dell’arte: A key to comprehension 

 Dr. Tarek Ammar 
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Many youth modern perfor-
mances choose an alter-

native way to introduce their visions 
through characters that look like isolat-
ed selves gathered around one dream, 
one sorrow or one diaspora. The most 
difficult of  these performances are 
the dark philosophical performances 
that look gray. Tonight’s performance 
means impolite Adam, or even rude 
Adam. This particular performance 
reminds me of  Apolonier’s “Tiresias 
Breasts”. The perception of  youth to-
wards philosophical causes and their 
eagerness to turn it into a theatre per-
formance depends naturally on collec-
tive ideas, thoughts, poems and visions. 
This may produce blatant dramatic 
structures and Mongols that lack sym-
pathy of  audience even if  the audience 
is very sympathetic to the main cause. 

A lot can be said about “The Cells 
of  Light”; written by Ibrahim 

Ben Omar and Directed by Hafiz Khalifa. 
First of  all, the performance demolishes 
the audiences’ preconceptions about its 
content. The performance uses the two 
Egyptian famous revolutionary artistic 
couple Ahmed Foad Nigm (the poet) and 
Sheikh Imam Essa (the musician) without 
using any glimpses about their lives. What 
actually happened was very different. 

The legendary journey represented in 
the performance took Nigm and Imam 
to unusual places influenced their lives 
greatly. They start with prison with all its 
psychological significance then move to 
narrow streets, sea shore, cemeteries and 
other places.  Unlike prison, these places 
are wider but prison still the dominant 
psychological factor affecting the charac-
ters of  these two extraordinary creators. 
They are like to caged singing birds eager 
for freedom and look for their beloved 
homeland. All along the journey, they 
search for their homeland guided by their 
poems and songs. 

Ahmed Khamis

Ibrahim Al-Husainy 

Adam Sez:
    the game of shock

Cells of Light: A Legendary 
Aesthetic Space of Revelation 



Tonight

6:30 p.m. Theater Institute Algeria Mrs. Julia

8:00 p.m. National Theater Group Libya Scaffold

9:30 p.m. Kuwait Poplar Theater Kuwait Massage To

Tomorrow

6:30 p.m. Academy Of  Theater Arts Egypt To Depart From The Text

8:00 p.m. Academy Of  Arts Syria Hysteria

9:30 p.m. Periolok Russia Crazy S Days


