
• ال�شريطي ود�ش�قي وال�شافعي وزيت�ن بني م�ؤيد وم�ؤيد 	
• جهاد �شعد : الإبداع لعنة	
• ك�ميديا الأيام ال�شبعة فكرة نرية واأداء مبدع 	
• اأ�شرف عبد الباقي �شعيد بالتكرمي وامتنى ا�شتمرار املهرجان 	

نشرة يومية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي -  العدد الثالث : 11 يناير 2016

	• Hera: Monotony or Unusual Aesthetic Experience?



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

الفنون  كلية  لفرقة  آدمسز  مسرحية 
الجميلة » العراق« من إخراح أحمد رياض 

بمسرح الشاطيء بالجافي ريزورت

8:00
مسرحية » زنازين النور« لجمعية مسرح 
من  »تونس«  قبلي  بجمنة  المدينة 
العلبة  مسرح  على  خليفة  حافظ  إخراج 

بالجافي ريزورت – داخل المسابقة.

9.30
 LA  RIDICULOSA COMMEDIA مسرحية
لجماعة   DELLATERRA CONTESA

 Claudio De من إخراج INUOVISCALZI

Maglio على مسرح الشاطيء بالجافي 

ريزورت

عروض  الغد 
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 

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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بف�سل كم املمار�سات العلمية والتطبيقات التكنولوجية 
افرتا�سيًا  واقعًا  العلم  اأوجد  امل�سرح  عامل  داخل  للكمبيوتر 
اأمكن عربه تطوير �سيغة مبتكرة جدًا للتعامل مع العـرو�ض 
امل�سرحي  العر�ض  عوامل  ل�سناعة  التعامل  املـ�سـرحية، 
طريق  ويف  اآخر  جانب  من  والتعامل  واملرئية،  امل�سموعة 
فقد  التلقي،  فعل  خ�سو�سية  على  الأول  مع  ومتجاور  مواز 
ومتدفقة  متدافعة  جمموعات  الرقمية  التكنولوجيا  اأوجدت 
مع  جنب  اإىل  جنبًا  الإفرتا�سية  الفنية  وامل�ساهد  ال�سور  من 
فاأوجد  التقليدي  امل�سرح  فعل  ينتجه  الذي  الواقعي  العامل 
ذلك ما ميكن اأن نطلق عليه قلب العر�ض امل�سرحي املج�سم، 
الأبعاد ومل يعد هناك خياًل ل ميكن حتقيقه داخل  ثالثي 
اجلموع  اجلبال،  ال�سفن،  البحار،  فظهرت  امل�سرح  ف�ساء 
 الب�سرية، الربق، الرعد، الزلزل،... على خ�سبة امل�سرح، 

�إىل  �لدخول  يف  جديدة  وحرفية  تقنية  �ملمثل  و�كت�ست 
�للعبة  يف  �لكومبيوتر  تدخل  يتيحها  �لتي  �لعو�مل  هذه 
�مل�رسحية فاأ�سبح ينتقل د�خل �لف�ساء �مل�رسحي وكاأنه 
يتطاير وقد تخفف من ثقل ج�سده �لفيزيقي، فاأ�سبح بذلك 
�لعر�ض �مل�رسحي �سانع �سور ل نهائية لأمكنة و�أزمنة 
فور  و�سينما  �لفوتو�سوب  بر�مج  بتقنيات  جت�سيدها  يتم 
جمـّرد  �ملمثل  و�أ�سبح  و...  و...  �لثالث  و�لبعد  دي 
�أد�ة �سمن ع�رس�ت �لأدو�ت �لأخرى ميثل ويوؤدي دوره 
تكنولوجيًا يف  عليه  تفوق  و�لذي رمبا  �لروبوت  بجو�ر 
هذ�  ود�خل  �أي�سًا  هناك  �سلفًا،  له  �ملعـّدة  �ملهام  تنفيذ 
�مل�رسحي  �لعر�ض  �إليه  ينقلنا  �لذي  �لإفرت��سي  �لعامل 
جتارب على �لتلقي تتجاوز ما كان مده�سًا يف �لعر�ض 
م�ستويات  تعدد  بتجارب  �خلا�سة  �لتقليدي  �مل�رسحي 
�لتلقي �خلا�سة بتجارب تعدد م�ستويات �لتلقي، وجتارب 
�ل�سم، �للم�ض، �ل�سعور، �ملعاي�سه،...،... �إىل جتربة 
�إدخال �ملتلقي �إىل هذ� �لعامل  هامة ومذهلة تعتمد على 
خالل  من  �مل�رسحي  �لعر�ض  ي�سنعه  �لذي  �لإفرت��سي 
على  تو�سع  مناظري  وهي  �لإ�ستقطاب  نظار�ت  �رتد�ء 
�لعني لتقدمي بيئة وهمية لعني �ملتفرج تف�سله عن �لو�قع 
طريق  عن  �لإلكرتونية  ذبذباتها  عرب  لتنقله  �ملعاي�ض 
�رتد�ء قفاز�ت خا�سة مو�سلة باأ�سالك �إىل �لكومبيوتر، 
على  ت�ساعده  ما  هي  �ملتفرجني  و�أيدي  رءو�ض  وحترك 
تتبع �لعامل �لإفرت��سي �لتخيلي �لذي يعاينه �لعر�ض...
تطبيقات  ت�ستخدم  �لعرو�ض  من  �لنوعية  هذه 
�لكومبيوتر وبر�جمه �ملتعددة خللق حالة فنية تكنولوجية 
�ل�سينوجر�فيا  خال�سة تعتمد على قدرة �ملخرج وم�سمم 
�لو�قع  طروحات  مع  �حلي  �لعر�ض  فن  دمج  على 
�لفرجة لهذه �لعرو�ض يتم  �لإفرت��سي �ملبتكرة، وفعل 
عرب  �أو  عنها  حتدثنا  �لتي  و�لقفاز�ت  �ملناظري  عرب  �إما 
د�خل  �لعرو�ض  هذه  تقدم  عندما  �لعادي  �لفرجه  فعل 
من  ثالث  نوع  وهناك  تكنولوجيًا،  جمهز  تقني  م�رسح 
قاعة  �ملتفرج د�خل  �إدخال  يتم عن طريق  �لفرجة  فعل 

خا�سة ت�سبه كابينة قائد �لطائرة ت�سمى "بيئة �لكهف" حيث 
للعـر�ض  �خلارجية  بالبيئة  �لكامل  �لإيهام  د�خلها  يتم 
د�خلها  متامًا  منغمر  هنا  فـالـمـتـفـرج  �ملـ�سـرحي، 
�مل�رسحي  �لعر�ض  ينتجه  ما  لكل  فقط  متلقيًا  ل  م�ساركًا 

من مزيج متد�خل للعو�مل...
�أوجدت  للم�رسح  �لرقمية  �لتكنولوجيا  ودخول 
وهو  �لتفاعلي  �مل�رسح  وكذ�  �لإفرت��سي،  �مل�رسح 
خالل  من  م�رسح  ف�ساء  حماكاة  فيه  يتم  �آخر  نظام 
�مل�ستخدم   / �مل�ساهد  وقدرة  �لكومبيوتر،  تقنيات 
�مل�رسحي  �لعر�ض  مفرد�ت  يف  و�لتحكم  �لتفاعل  على 
�مل�سموعة و�ملرئية هي ما تنتج له عددً� كبريً� ومتنوعًا 
جتربة  �لنهاية  يف  �لتفاعلي  و�مل�رسح  �لعرو�ض،  من 
�بتكارية  وت�سور�ت  بد�ئل  �مل�ستخدم  تعطي  مهارية 
وجتريبية عن تعدد �لروؤى للعرو�ض �مل�رسحية �ملعتمدة 
بالوليات  �أوهايو  بجامعة  ويوجد  معينة،  فكرة  على 
�حلا�سب  لتطبيقات  متطورً�  مركزً�  �لأمريكية  �ملتحدة 
جتارب  خالله  من  تقام  و�لت�سميم  �لفن  جمال  يف  �لآيل 
متعددة على تطبيقات �مل�رسح �لتفاعلي... ويف جامعة 
يعتمد  للم�رسح  جديد  تطبيق  جتريب  يتم  �أي�سًا  كان�سا�ض 
ل على خلق بيئات �فرت��سية فقط  بل يعتمد على �بتكار 
موؤدون / ممثلون عرب  فيها  يتحكم  �فرت��سية  �سخ�سيات 
�سبكات �لإنرتنت ليملو� عليها، �أي على هذه �ل�سخ�سيات 
�لإفرت��سية �ملتخيلة �رسوطهم لكي يتم عرب ذلك �سناعة 
عر�ض م�رسحي بو��سطة جمموعة من �ملمثلني يتو�جدون 
�سبكات  عرب  عر�سه  ويتم  �لعامل  من  خمتلفة  �أماكن  يف 

�لإنرتنت لي�ساهده �لعامل كله حلظة �سناعته..
يعتمد  عرو�سنا  من  م�رسحيا  عر�سا  ر�أيت  وكلما 
�لرنانه  �لثبات فى �حلركة  وعلي �جلمل �خلطابية  على 
و�لتى ل تف�سى يف كثري من �لأحو�ل �إيل �سيء �أتذكر �أن 
فى  نتجه  ونحن  �إجتاه  فى  وبفنونه  بحركته  يتجه  �لعامل 
�إجتاه �آخر وقليلة هى جتاربنا �لتى حتاول �للحاق بركب 

�حل�سارة �لرقمية وتطبيقاتها فى �لفنون.

م�شهد اإفتتاحي
حـول م�سـرح التكـنـولوجـيـا الرقـمـيـة

اإبراهيم احل�سيني
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مهرجان

كرمت اإدارة مهرجان مهرجان �سرم ال�سيخ الدوىل للم�سرح ال�سبابى، برئا�سة املخرج ال�ساب 
مازن الغرباوى، الفنان اأ�سرف عبدالباقى، عن جممل اأعماله الفنية ون�ساطه امل�سرحى خالل 

الفرتة املا�سية من خالل فرقة "م�سرح م�سر".
�إد�رة  من  �لتكرمي  بهذ�  �سعادته  عن  عبد�لباقى  �أ�رسف  �أعرب  جانبه  ومن 

�ملهرجان فى دورته �لأوىل، متمنًيا �أن ي�ستمر �ملهرجان فى جناح و�زدهار.
من  عدد  ويقلدها  م�رس  �قليم  يف  �نت�رست  �لتي  م�رس  م�رسح  فكرة  وعن 

ن�ساط م�رسحي مهم  �أن كل  �لباقي  عبد  ��رسف  �لفنان  قال  �ل�سباب  �ملبدعني 
وكرثة �لفرق �مل�رسحية �رسورة و�ملناف�سة جتعلنا نقدم �أف�سل ما لدينا من 

�إبد�ع .
يقام من  �ل�سبابى،  للم�رسح  �لدوىل  �ل�سيخ  �أن مهرجان �رسم  يذكر 

�لفرتة 7 يناير وحتى 15 من نف�ض �ل�سهر، وير�أ�ض �للجنة �لعليا للمهرجان 
وفاء  و�لفنانة  �لب�ستاوي،  �جني  و�لدكتورة  رئي�سا،  �لغرباوي  مازن  �ملخرج 

 " �لهاجري  فهد  �لدكتور   ، فرن�سا"  وبا�سكال"   ، �لعليان"�لأردن"  علي  و�لفنان  �حلكيم، 
�لكويت" ، مايكل جوريفوري "رو�سيا" ، منر �ساملون " �أ�سبانيا".

 اأ�شرف عبد الباقي يف تكرميه 
                             �شعيد بالتكرمي واأمتنى ا�شتمرار املهرجان 

�ألقى �لفنان �أحمد عبد�لعزيز، �أم�ض كلمة �ليوم �لعربي 
�ل�سيخ"  "�رسم  �لعلبة باجلايف ريزورت  للم�رسح، على م�رسح 
�لأردنية  �جلن�سية  �ساحب  �لفل�سطيني  �لفنان  كتبها  و�لتي 
�لدول  م�سارح  غالبية  عرب  �لكلمة  و�لقيت  قد�سية،  زيناتي 
�ملهرجان  �فتتاح  تد�سن  و�لتي  نف�سها،  باللحظة  �لعربية 

�لعربي وميالد �لهيئة �لعربية للم�رسح.
وحازت  قوية  جاءت  �لتي  بالكلمة  �حل�سور  و�حتفى 
على �لت�سفيق يف �أكرث من فقرة بها خا�سة حني حتدث زيناتي 
قد�سية عن �رسورة �مل�رسح �ملقاوم بالوطن �لعربي، وحني 
�لبد�ع  حول  �لقا�سمي  �سلطان  �سمو�ل�سيخ  من  جملة  �قتب�ض 

و�رسورته و�خالقياته .
يوم  كلمة  �لقاء  �لغفري  �ملهرجان  جمهور  ح�رس  وقد 
�مل�رسح �لعربي من مبدعني كبار من جلنة �لتحكيم و�لندو�ت 
ماهر  �حمد  و�لفنان  ��سوي  �سميحة  �لفنانة  ومنهم  �ملكرمني 
�ل�سيوي،  �أمين  و�لدكتور  �حلديني  حممود  �لقدير  و�لفنان 
عالم،  عايدة  و�لدكتورة  �ملر�سدي،  �سهري  �لقدير  و�لفنانة 
خمي�ض  و�أحمد  �حل�سيني  و�بر�هيم  �لروبي  حممد  و�لنقاد 
ودكتور طارق مهر�ن ورنا عبد �لقوي ور�مي عبد �لر�زق، 
ونور �لهدى عبد �ملنعم، و�لفنان علي عليان و�ل�ساعر �لكبري 
�لغرباوي  مازن  �ملخرج  �ملهرجان  ورئي�ض  �لعلي،  �سامح 

و�لفنانة وفاء �حلكيم مدير �ملهرجان.
مو�ليد  من  �سوري  فل�سطيني  فنان  هو  قد�سية،  زيناتي 
ثمانينيات  يف  �سكل   ،  1948 عام  حيفا.  يف  �إجزم،  قرية 
ثنائيا  عدو�ن  ممدوح  �لر�حل  �لكاتب  مع  �ملا�سي  �لقرن 
م�رسحيا حتّولت �لأعمال �لقليلة �لتي قّدماها �إىل ظاهرة فنية 

وفكرية مبا قّدمته من فن م�رسحي ذي خ�سو�سية.

من  عدد�  وقدم 
�ملاأ�ساة  تتناول  �لأعمال 
�لفل�سطينية و�أخرج جمموعة 
�جلماعية  �لأعمال  من 
كان  رمبا  �لقومي  للم�رسح 
"ر�أ�ض  م�رسحيته  �أبرزها 
فيها  ز�وج  �لتي  �لغول" 
حممد  �لأديبني  �أعمال  بني 
تامر..  وزكريا  �ملاغوط 
- عمل يف �مل�رسح ملدة 35 
 1971 عام  يف   - عامًا. 
�مل�رسح  فرقة  �إىل  م  �ن�سّ
�جلامعي �ملركزية ب�سورية 
عمل   - �سنو�ت.  �أربع  ملدة 
"�ل�سباب"  �لهو�ة  م�رسح  يف 
و  �لإعد�د  و  بالإخر�ج 
�لتمثيل. - يف عام 1977 

�مل�رسح  تاأ�سي�ض  على  عمل 
�لتجريبي. - يف عام 1978 عنّي ع�سوً� يف نقابة �لفنانني. 
عمل   - �لقومي.  �مل�رسح  يف  ممثاًل  عمل   1980 عام  يف   -
�لعمال، كاتبًا و خمرجًا. - ع�سو  لفرقة م�رسح  فنيًا  مديرً� 
يف  حتكيم  جلان  عدة  تر�أ�ض   - �مل�رسحي.  �ملخترب  فرقة  يف 
من  �لعديد  يف  �سارك   - �لعربية.  و  �ملحلية  �ملهرجانات 
بتاأ�سي�ض  قام   - �لدولية.  و  �لعربية  �مل�رسحية  �ملهرجانات 
م�رسح "�أحو�ل" مع �ل�ساعر و �لكاتب ممدوح عدو�ن. - يف 

عام 2002 عنّي مديرً� للم�رسح �لتجريبي.

اأحمد عبدالعزيز ُيلقى كلمة الي�م العاملى للم�شرح من �شرم ال�شيخ

أخبار وتصريحات 
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موؤلف  اإبراهيم احلارثي  ال�ساب  ال�سعودي  الكاتب  قال 
م�سرحية ومل يك �سيئًا : اأن م�سرحية ومل يك �سيئًا حتكي عن 
القرية  الذي تنتظره  ال�سيطان  ال�سيطان..؟؟ من هو ذلك 
يف ما طرحه املوؤلف يف هذا الن�ض..؟؟ وملاذ ال�سيطان دون 
القرية  من  مبعوث  ياأتي  الذي  ال�سيطان  ذلك  ومن  غريه؟؟ 

لأجل ا�ستقباله واإكرامه وح�سن �سيافته..؟؟
�لفرقة  �سيوقع  قدومه  �لأمر �رسير  نهاية  فهو يف   
�لعقائدي  �ل�رس�ع  �لُعرف، ويوؤجج  �لقرية يف  �أهل  بني 
رجلني  �سخ�سيتي  بني  �حلارثي  �سكله  و�لذي  و�لفكري 
متامًا..  �لآخر  عك�ض  �أحدهما  �لوجهة،  يف  متناحر�ن 
بالورود..  لقدومه  ي�ستعد  من  ومعار�ض..  موؤيد 

وممتع�ض يقاتل دون و�سوله .
�رسم  مبهرجان  �ل�سعودي  �لفريق  م�ساركة  وعن 
�مل�ساركة  :تعد هذه  قال  �ل�سبابي  للم�رسح  �لدويل  �ل�سيخ 
�لعر�ض كلهم من جيل  �لقائمني على  �أن  مهمة ل�سيما و 

�ل�سباب مع خمرد مبدع كفهد �لأ�سمر 
هذه  مثل  نحتاج  �أننا  �أعتقد  �حلارثي  و�أ�ساف 
مهرجاناتنا  �أغلب  ذبول  بعد  خ�سو�سا  �ملهرجانات 
�ملحلية لذ� جاءت هذه �مل�ساركة مل�رسح �ملدينة لي�ستمر 

يف حتقيق جناحاته �لعربية و �لدولية.
و�نهى �حلارثي  ت�رسيحه لن�رسة �ملهرجان بقوله: 

 ، �لدويل  �لكرنفال  لهذ�  �حل�سور  على  �أحر�ض  كنت 
 ، �إد�رته  �سنعته  �لذي  �جلمال  يف  �أ�سارك  �أن  ومتنيت 
و�أثق من �أن كتيبة �لتنظيم قادرة على خلق حالة �حتفالية 
�أن  �آمال  �ل�سيخ  ب�رسم  لالأحبة  �لتوفيق  �أمتنى كل  و  هائلة 

ي�ستمر هذ� �ملهرجان بنف�ض هذ� �لوهج و هذه �لروح.

ات
بع

متا

اإبراهيم احلارثي : متنيت اأن اأ�شارك يف هذا الكرنفال 
الدويل واأن ي�شتمر بنف�س ال�هج والروح .
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مهرجان

مهرجان �شرم ال�شيخ بني م�ؤيد وم�ؤيد 

الإختالف يف الراأي ل يف�سد للم�سرح مهرجاَنا، هذا ما اأكده هذا ال�ستطالع الذي اأجريناه 
حول اختيار مدينة �سرم ال�سيخ لإقامة مهرجان م�سرحي لل�سباب، فرغم الإختالف حول بع�ض 
التفا�سيل اخلا�سة باملهرجان، اإل اأن الأغلبية جاءت موؤيدة للفكرة التي قد تكون يف عاماَل هاما 

يف ترويج ال�سياحة والتاأكيد على اأن م�سر بلد الأمن والأمان.

بالتاأكيد �أي حدث يتم يف �رسم �ل�سيخ ويكون فيه جتمع عربي و�أجنبي، 
هو �سئ جيد ويوؤكد للعامل كله �أن م�رس �آمنه، ويعمل على ترويج �ل�سياحة، 

فالثقافة هي خط �لدفاع �لأول عن �لأمة، لكن �لأهم هو �أن يكون منظَما 
ما  خطاأ  يحدث  �أن  �ملمكن  فمن  منه،  �لهدف  يحقق  ودقيَقا  جيَد�  تنظيَما 

يوؤدي �إىل �لف�سل يف حتقيق �لهدف، فالنجاح و�لتفاين من �أجل حتقيق 
هذ� �لنجاح و�لأثر �لذي �سيرتكه. هو �لذي �سيقول �أن هذ� �ملهرجان 

قد حقق هدفه �أم.

 �إن �إقامة مهرجان م�رسحي دويل يف مدينة �رسم �ل�سيخ �ل�سياحية يف ظل �لظروف 
�ل�سيا�سية �حلالية لهو حدث مهم ، ول �أرى عجبا �أو ت�ساوؤلت يف ذلك لأن م�رس هي �أم 
�لدنيا، و�لأم ل غالب لها كونها تنجب وتن�سىء �لأجيال من �أجل ��ستمر�رية �حلياة، 
�لتي يف خاطري وخاطر من  �لناب�سة بكل ماهو ممتع ومفيد وجميل، فم�رس  �حلياة 
ين�سد �حلياة لن تهزم ولن تعقيها �لأفكار �ل�سود�ء، هنيئا  مل�رس وللقائمني على �إد�رة 

�ملهرجان مع �أ�سدق متنياتي بالتوفيق و�لنجاح، عا�ست م�رس  وعا�ض �لفن.

�ملهرجان فر�سة جيدة  ملنا�رسة �رسم �ل�سيخ وتركيز �ل�سوء 
عليها ثقافيا وفنيا و�سياحيا، من �أجل حمو �أي �أثر �أو معلومات 

مغلوطة يتم ترويجها عن م�رس من �أعد�ئها و�أعد�ء �ل�سالم. 

ال�صريطي 	•�صامح 
الأهم هو اأن يكون منظَما تنظيَما جيَدا ودقيَقا يحقق الهدف منه

غزايل: 	•عماد 
املهرجان قد يغر�س ثقافة جديدة واعية .

دوغان: زيتون  	•�صادية 
ل اأرى عجًبا اأو ت�صاوؤلت يف ذلك لأن م�صر هي اأم الدنيا، والأم ل غالب لها.

الكاتب امل�سرحي منت�سر ثابت

الفنانة �سادية زيتون دوغان  نقيبة الفنانني املحرتفني  يف لبنان

الفنان �سامح ال�سريطي 
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فكرة  �أنها  �ملوؤكد  من  �لآن  �ل�سيخ  �رسم  يف  فنية  �أو  ثقافية  فعالية  �إقامة 
ر�ئعة، لكن يوؤخذ على هذ� �ملهرجان مل يتم �لدعاية له ب�سكل جيد، فرغم �أنني 

مديَر� مل�رسح، مل ت�سلنى �أي معلومة و�حدة عن هذ�  �ملهرجان.
�ملهرجان  �مل�ساركة يف هذ�  ي�ستحق  �أنه  �أرى  عندى عر�ض  فاأنا كان 
�ىل  طلبة جامعه من 20  �ل�سن  �ل�سباب �سغري  من  عمله جمموعة  فريق  لأن 

24 �سنة.

يف  �ل�سيخ  �رسم  يف  م�رسحي  مهرجان  �إقامة  قر�ر  �أن  �أرى  •	
تخلو  مدينة  ف�رسم  �ملخاطرة،  قبل  �جليدة  �لدر��سة  ي�ستحق  �لأيام،  هذه 

�إىل  �إ�سافة  �لعاملني،  من  فيها  من  فكل  �أنو�عها  بكل  �ل�سكانية  �لكتل  من 
�سيحر�سون  لل�سائحني، وحتى يف حال وجودهم فهل  �لكامل  �سبه  �لغياب 

على م�ساهدة م�رسح لل�سباب،  بعد ذلك يتبقى بع�ض �مل�رسيني �لذين يزورون 
�رسم �ل�سيخ للف�سحة و�ل�ستمتاع بجوها.

ل باأ�ض من �إقامة مثل هذه �ملهرجانات �لفنية و�مل�رسحية يف مدينة �رسم 
�ل�سيخ �ل�سيا�سية، حيث توؤكد �لفعاليات عادية �حلياة �ليومية يف م�رس بالرغم 

من خماطر �لإرهاب، و�أمتنى �أن تتنوع �لفعاليات لت�سمل �أوجه �لإبد�ع �لفني 
�أننا �سعب حمب للحياة و�لفن ويرحب بز�ئريه  �أن نوؤكد للعامل  و�لأدبي، نريد 

�لآخرين  تعريف  �ل�سياحة  ت�سجيع  من  هدفنا  و�إن  �ملودة،  بكل  معهم  ويتفاعل 
باأوجه �جلمال عندنا، نريد �أن نغر�ض يف نفو�ض �إخو�ننا �مل�رسيني �لذين يعملون 

باأن�سطة �ل�سياحة �ملختلفة، ثقافة جديدة و�عية بطبقات �حل�سارة �لكامنة يف جينات 
�لإن�سان �مل�رسي. و�أن يكون تعاملهم مع �ل�سائح منطلَقا من هذه �لروح قبل �أي �سئ 

�آخر.

ات
بع

متا

  الفنان حممد الد�سوقي مدير مركز الهناجر للفنون

الكاتب ال�سحفي حممد ال�سافعي

ال�ساعر عماد غزايل

 نور الهدى عبد املنعم
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اأ�سرًيا  لأ�سبح  اإن�سان  اأي  اأ�سابت  لو  لعنة،  الإبداع 
اأو  ممثال،  في�سبح  باللعنة  ي�ساب  من  فمنا  احلياة.  مدى  لها 
ما  نف�سه  الفنان  اأحيانا يجد  ولكن  اأو ي�سري خمرًجا،  كاتيا، 
اأن  لو �سادف  الفنان  الإبداع، وهذا  متنوعة من  اأ�سكال  بني 
حتدثت معه �ستجده مثقًفا، ح�سا�ًسا، مفكًرا، واأحياًنا كثرية ل 
ت�ستطع اأن ت�سعه فى قالب اإبداعى حمدد.ذاك هو الكاتب 
واملخرج واملمثل الفنان جهاد �سعد، والذى كانت له معنا هذه 

الوقفة :

• امل�صرحية 	 الأعمال  من  بالعديد  حافلة  الفنية  م�صريتك  
ومع ذلك فال يوجد معلومات حول اأخر هذه الأعمال، 
اأعمالك  مع  فكرى  اأو  م�صمونى  رابط  يربطها  وهل 

ال�صابقة..؟
من عادتى �أننى ل �أتوقف عن ممار�سة �لفن، فاأنا مثال 
متباعدة.  فرت�ت  تقدميهاعلى  مت  م�رسحية   15 بتاأليف  قمت 
من  �أنتيجون"  "هجرة  م�رسحية  قدمت   2006 عام  ففي 
تاأليفي و�إخر�جي و�سارك �لعر�ض فى 5 مهرجانات دولية 
قدم  كما  �لتجريبي،  و�ملهرجان  قرطاج،  منها  وعربية، 

�لعر�ض باأ�سبانيا.
ويف 2008 قدمت عر�ض "�أوبر� كارمن" وقدم باأوبر� 
هو  �لعرو�ض  هذة  �آخر  �أما  ب�سوريا،  �لأوبر�  وبد�ر  فيينا، 
�ل�سيخ  "�رسم  مهرجان  فاعليات  �سمن  �مل�سارك  "هي�سترييا" 
لتخرج  م�رسوعا  كان  و�لعر�ض  �ل�سباب"،  مل�رسح  �لدوىل 
�لفرقة �لر�بعة ملعهد �لفنون �مل�رسحية بدم�سق، ومت عر�ض 
�لعربي   �ل�سباب  م�رسح  مهرجان   فاعليات  �سمن  �مل�رسحية 

ببريوت.

• من حديثك فاأنت تقدم عر�صا كل عامني تقريبا واأحياًنا 	
تزيد املدة.. فهل تبتعد عن امل�صرح ثم تعود اإليه...؟

�أقوم  بل  �مل�رسح  عن  �لإبتعاد  �أ�ستطيع  ل  �أنا  بالعك�ض 
م�رسحية  �أعماًل  �أقدم  مل  لو  حتى  د�ئما  منه  قريبة  مبهام 
بالتدري�ض  با�ستمر�ر  �أقوم  فاأنا  �إخر�جى،  �أو  تاأليفي  من 
�لإخر�ج،  �أو  �لتمثيل  �لفنية فى  �لور�ض  بتنظيم  �أو  باملعهد، 

�إذن �أنا دوما علي ميعاد مع �مل�رسح..
�أننى من �ملهتمني بالكيف ولي�ض  �أن تقولني  كما ميكنك 
تنتج  مبفردها  �لفكرة  ول  مبفرده  يكتمل  ل  فالإخر�ج  ؛  �لكم 
بال�سورة  و�إخر�جها  �لفكرة  على  �لعمل  و�إمنا  جيد،  عر�ض 
فى  كبرًي�  وقًتا  منى  يتطلب  وهذ�  يهم،  ما  هو  �ل�سحيحة 
�لتفكري، لذ� �ستجدين �أننى خالل 25 عاما مل �أقدم �سوي 15 

عر�سا م�رسحيا.

• فاأين جتد جهاد �صعد و�صط 	 اأنت توؤلف وتخرج ومتثل 
هذه النواع الإبداعية..؟ 

هذه  من  جزء  كل  عليه...لأن  �لإجابة  �سعب  �سوؤ�ل 
مبعنى  �لقلب،�أو  من  خا�ض  موقع  لها  �لإبد�عية  �لأنو�ع 
�أجد فكرة  �أن  ت�سكل جزء� منى،فمثال من �ملمكن  فاإنها  �آخر 
�لفر�سة  �أحتني  لذ�  م�رسحى،  ن�ض  د�خل  لكتابتها  ت�سلح  ما 
بالتمثيل  �أي�سا  �أقوم  �أن  �ملمكن  ومن  و�إخر�جها،  لكتابتها 
فيها بكل طاقتي.. و�عترب جتربتى جتربة ل تعمم فهى حالة 

خا�سة بي وحدى، و�أر�ها جتربة مرهقة و�أ�ستثنائية..

• واأي�صا 	 والتمثيل  للتاأيف  تلجاأ  اأنك  نقول  اأن  ميكن  هل 
الإخراج هو نوع من حماولة الإ�صتحواذ علي كل املعاين 

وال�صفرات التى ينتجها العر�س امل�صرحى...؟ 
�لدو�ت  كل  با�ستخد�م  �أقوم  فاأنا  �سحيح،   هذ� 
�ملتاحة، و�أبحث د�ئًما عن طرق �إبتكارية جديدة، كما �أن كل 

هذ� يعترب �أي�سا نوعا من �لبوح �لد�خلي.

• قمت 	 التى  امل�صرحية  اأعمالك  اآخر  هى  "هي�صترييا"   
الدورة من  بتاأليفها واإخراجها، و�صاركت بها يف هذه 

املهرجان... هل ميكن اأن تعطينا فكرة عنها..؟
�لعر�ض هو �نعكا�ض ملا يحدث يف �سوريا �لآن، ويبحث 
يتكون  �أن  �لوعى، وخا�سة ما ميكن  �أثاره علي م�ستوي  عن 
لدى �جليل �جلديد، كما يقوم �لعر�ض مبناق�سة �سكل �لعالقات 
�لقيم  فى   تغري�ت  من  بها  ماحلق  ومدى  �ملجتمع  د�خل 
و�جلملة  �لإن�سانية.  و�مل�ساعر  �لعو�طف  و�أي�سا  و�ملبادئ 
�لرئي�سية �لتى يعتمدها هذ� �لعر�ض هى : "ل �سئ يبقي �سوى 
�حلب"، فطو�ل خم�سة �سنو�ت ومن كرثة ماعانيناه من �ل�سقاء 
و�لق�سوة يف �سوريا تلك �لتى جعلت �ملجتمع ينهار يوًما بعد 
يوم كان هذ� �لعر�ض جت�سيًد� حيًّا لإظهار ذلك �لتاأثري وب�سكل 

غري مبا�رسعلى �لإن�سان.

جهاد �شعد :  الإبداع لعنة
حوارات

• علينا اأن نقول كلمتنا على امل�سرح رغم ق�سوة الأو�ساع الراهنة	
• مهرجان �سرم ال�سيخ يعترب رًدا هاًما على الإرهاب	
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• هل ميكن ان يكون فن امل�صرح موؤثرا و�صط حالة الدمار 	
وال�صراع التى يرزح حتتها الوطن العربي..؟

�أر�د  لو  �جلمهور  يف  يوؤثر  �أن  بالفعل  للم�رسح  ميكن 
�سناعه ذلك، ولكن ما نعانيه �لن �أكرث بكثري، فلي�ست �لكلمة 
�لو�سع  �أن  يقينى  مع  ولكن  ؛  �أ�سابنا  ما  �ستغري  �لتي  هى 
�مل�رسح؛  على  كلمتنا  نقول  �أن  علينا  �أنه  �إل  �إبد�عنا  من  �أكرب 
و�سنقاوم  �حلياة،  ت�ستمر  �ن  يجب  ن�سكت،  �إل  هى  فر�سالتنا 

بامل�رسح و�ستولد �أجيال جديدة من بعدنا تكمل ما بد�أناه..
�أن يوؤثر  ا كان مايقدمه لن ي�ستطيع  �أيًّ لكن فن �مل�رسح 
�لنا�ض،  �أن يوؤثر يف وعى  �لد�مية ولكنه ميكن  فى �لأحد�ث 
قيل  �لغ�سب"  "ليايل  �إ�سمها  م�رسحية  من  جملة  لك  و�ساأذكر 
�أننا  لأبناءنا  بعد،قولو�  فيما  تاأتون  يامن  �أنتم  "�أما  فيها 

��ستطعنا يف خ�سم هذ� �لع�رس �أن نحيا ب�رسف" 

• ما الذي ميكن اأن يقدمه مهرجان " �صرم ال�صيخ الدوىل 	
مل�صرح ال�صباب " من وجهه نظرك..؟

 ، �جلديدة  و�لأفكار  بالأ�سدقاء  و�للقاء  �لتفاعل 
يتحقق  �أن  و�أمتنى  �مل�سرتكة،  �مل�ساريع  بع�ض  تنفيذ  و�أي�سا 
و�سط �لظروف �ل�سعبة ل�سوريا تبادل �لثقافات بني �ل�سعوب 
و�لتعرف على جتربة �لآخر،كما �أنه من �ل�رسورى �أن ي�ستمر 
�ملهرجان لتنفيذ هدفه �لفكرى و�لفنى ول يحيد �أبد�عن هذه 
�لأهد�ف و�إل �سي�سقط.كما �أن فكرة �إطالق مهرجان م�رسحى 
يف �رسم �ل�سيخ تعترب �أحد �لردود �لقوية على �لرهاب وهو 
رد ي�رسخ يف نف�ض �لوقت قائال باأننا موجودين هنا يف �رسم 

�ل�سيخ رغم كل �سئ.

• اإ�صتغالك 	 بجانب  والتليفزيون  بال�صينما  اإ�صتغلت   
بامل�صرح، فهل ثمة فروقا جوهرية فى مدى اإ�صتمتاعك 
اأفكار  من  تنتجه  فيما  حتكمك  ومدى  كممثل  بالتجربة 

كمخرج..؟ 
بالتاأكيد، فتجربة �لبد�ع �مل�رسحي فى حياتى خمتلفة 
ما  وكل  و�ل�سينما،  �لتليفزيون  فى  �لتمثيل  جتربة  عن  متاما 
على  ينطبق  ل  �مل�رسح  يف  �خلا�سة  جتربتي  عن  �سابقا  قلته 
وتاأثري�ت  خمتلفه  حالت  له  فالتمثيل  ؛  و�ل�سينما  �لتليفزيون 
نف�سية خمتلفه علي �ملمثل، و�أنا د�خل كل عمل �أمثل فيه �أعترب 
للعمل ول  �لكلي  �ملعني  من  نف�سي جمرد حامل جلزء �سغري 

�أ�ستطيع �أن �أقول �أنني �أملك كل و�سائل �لتعبري.

�أما �مل�رسح فهو ‘ختيار كامل يل، �قدم ما يرت�ءي يل 
فى كافة عنا�رس �لعر�ض �مل�رسحي، ورغم �أننى مل �أخو�ض 
جتربة �لتمثيل �مل�رسحي منذ �سنو�ت �إل �أننى �أعتربها جتربتي 

�خلا�سة.

• التمثيل 	 عن  الإبتعاد  قررت  اأنك  ذلك  معنى  هل 
امل�صرحي..؟

مل �أقرر �سيء، فالتمثيل باأخذ منى �لكثري من �جلهد على 
�مل�رسح، فاأنا �أ�سحذ كل طاقاتى حتى �أننى دخلت �مل�ست�سفي 
فى �أحد �ملر�ت ب�سبب ذلك، لذ� �أعترب جيل �ل�سباب هو �لأقدر 

على تقدمي ما �أريده منهم ملا لديهم من طاقة.

• بعد "هي�صرتيا" هل اأقدمت على كتابة جتارب م�صرحية 	
جديدة..؟

"نزيف،  منها  م�رسحيات جديدة  عدة  كتابة  من  �إنتهيت 
ميالد �سعيد" لكنني مل �أ�ستطع تنفيذ هذه �لأعمال نظر� لوجود 
�لن�سو�ض مبنزىل ب�سوريا وبعد �لأحد�ث �لأخرية تركت بيتى 

ب�سوريا ومل ��ستطع دخوله منذ 8 �سهور.

• من حديثك اأري اأن الكتابة متثل جزءا كبريا من كيانك 	
الإبداعي... فلماذا تختار الكتابة كاأول و�صيط لك...؟

�أنا �أكتب عندما �أ�سعر �ننى كـ "�حلامل �لتى تريد �أن تلد 
طفاًل جديًد�" ول يرتاج عقلى �سوي بعد �لنتهاء من كتابة ما 
�أريد، فاأنا �سخ�سية متيل للبحث �لد�ئم عن �جلديد، ومازلت 
هناك  �أن  جيًد�  �أعلم  و�لرحلة  �لعمر  من  �ملرحلة  هذه  حتى 

�أ�سياًء� كثرية مازلت ل �أعرفها.

• اأخريا هل ميكن ان تلخ�س لنا كتاباتك وما تبحث عنه 	
داخل اإبداعك فى جمموعة افكار �صغرية...؟ 

�حلب  فلك  يف  ت�سري  كتاباتى  جميع  �أن  �إكت�سفت  لقد 
مرة   كل  فى  تتج�سد  �لفكار  هذه  �أن  كما  و�حلرية،  و�ملوت 
�أنني  �إجمال  �لقول  د�خل كتاباتي دون در�ية منى، وميكن 
�أثر خا�ض يف حياتي فذ�تي تبحث عن �خللود؛  �أحاول ترك 

و�أكرث �لأمور قرًبا من �خللود هى �لكتابة.  

�سلوى عثمان 

ات
وار

ح
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مهرجان

الإماراتى  العر�ض  عليها  يبني  جًدا  ب�سيطة  فكرة 
"اللعبة" مو�سوعه، وهو العر�ض الذى �ساركت به الإمارات 
�سمن فاعليات مهرجان �سرم ال�سيخ الدوىل للم�سرح ال�سبابي 
وهو  ريزورت  اجلافى  مبنتجع  العلبة  م�سرح  علي  وقدم 
اأحمد  واأخرجه  فكرته  وو�سع  الزغابي  �سعيد  تاأليف  من 
تعالج  فهي  الفكرة  تلك  ب�ساطة  من  وبالرغم  ال�سام�سى، 
الكثري من الق�سايا اجلادة داخل جمتمعاتنا العربية لعل من 

اأهمها ق�سيتي الإرهاب وتعاطى املخدرات.
 و�لزغابي موؤلف �لن�ض ي�سع �إطاًر� حكائيًّا يعتمد علي 
تتبع حكاية �أحد �ل�سباب �لعاطلني عن �لعمل و�لذى يقع فري�سة 
�لعمل  بحجة  ا  غمو�سً �أكرث  �آخر  لرجل  يقودة  غام�ض  لرجل 
وحتقيق �لأحالم �إىل �أن يتم توريط هذ� �ل�ساب فى �ملو�فقة 
�لتى  �للعبة  حقيقة  يكت�سف  لكنه  �إرهابية،  عملية  تنفيذ  علي 
مور�ست عليه  فى �للحظة �لأخرية، وهو مايجعله يقرر تفجري 
ا  �أي�سً ويحوى  �لغام�سان،  �لرجالن  يحوى  �لذى  �ملكان 
�لرجلني  مع  ت�سرتك  كانت  �أنها  ا  �أي�سً �إكت�سف  �أن  بعد  خطيبته 

فى لعبتهما علية..
در�ميًّا  عليها  �لإ�ستغال  مت  �لتى  �خلطو�ت  ماهى  لكن 
من قبل �لرجالن د�خل �لن�ض �مل�رسحى لكى ي�ستطيعا �إقناع 
�لإرهابية،  للعمليات  منفذ�  لي�سري  جتنيدة  بقبول  �ل�ساب 
�أدته  ما  وهو  �لعاطفى،  �إحتياجه  علي  �للعب  مت  �لبد�ية  فى 
�لإحتياج  و�أخرًي�  �ملادى،  �لإحتياج  ثم  �ملزعومة،  خطيبته 
�لكاذب  �لإ�سباع  نوًعا من  له حلظيًّا  �لتحقق، وقد حتقق  �إىل 
و�لإح�سا�ض باأنه قد حقق جزًء� من �أحالمه �إىل �أن يكت�سف فى 
يجعله  ما  وهو  عليه  ميار�ض  كان  �لذى  �لزيف  مدى  �لنهاية 
وفى ردة فعل عنيفه يقدم علي قتل �لرجلني �لغام�سني كبديل 
لفطرة  �لقتل وخمالفته  فعل  ق�سوة  لالأبرياء، وبرغم  قتله  عن 

�ل�ساب �إل �أنه ير�ه جز�ًء� عادًل لهذين �لرجلني..
وفكرة قتل �لرجلني تعنى كاأحد رموز �لعر�ض قتل فكرة 
�لدهاء  من  كثرية  باأقنعة  يتقنع  �لأول  كان  فاإذ�  �لإرهاب، 
باملخدر�ت،  �لعقول  وزتغييب  �لزيف  �سناعة  علي  و�لقدرة 
فاإن �لرجل �لثانى فاإنه يتخذ من �لدين قناعا يحاول خد�ع 

�لنا�ض به .
�لعر�ض كمحور رئي�ض  يعتمدها  �لتى  �لإرهاب  وفكرة 
د�خله مل تل�سق تهمة �لإرهابي بالرجل �مللتحى وفقط، فقد 
كان �لرجل �لإرهابي �لذى قام بتجنيد �ل�ساب رجال ع�رسيا 
عاديا، بينما كان �لرجل �لإرهابي �لثاين يتميز بوجود ذقنا 
طويلة وكثيفة �ل�سعر، وقد �أظهر �ملخرج علي خ�سبة �مل�رسح 
كيفية ت�سنيع تلك �ل�سخ�سية لنف�سها، فهي بال ذقن طويله و�إمنا 
تقوم برتكيب هذه �لذقن �أمام �ملتفرجني حتى ل تل�سق تهمة 

�لإرهابي بكل ملتح.
تدور  �أن  �ل�سام�سى  �أحمد  �لعر�ض  خمرج  �إختار  وقد 
بال  و�أي�سا  حمددة،  مالمح   بال  مدينه  د�خل  عر�سه  �أحد�ث 
زمان حمدد ليوؤكد علي �أن �لإرهاب لي�ض مرتبطا بزمان ول 
�أ�سباب ظهورة �لفقر و�لإحتياج  �أهم  مبكان، ولكن قد يكون 
�ملادى، و�لبطالة و�ملخدر�ت، وقد �إ�ستطاع �لعر�ض �لتعبري 
عن ذلك من دون �أن يقوله ب�سكل مبا�رس، ومن دون �أد�ء متثيلي 
مبالغ فيه، لقد متيز �أد�ء �إبر�هيم �أ�ستادى بب�ساطة �سديدة مع 
فقد  �لزغابي  �سعيد  �أما  ر�قية،  كوميديا  ل�سناعة  خفيف  ميل 

كان و�عيًّا لطبيعة �ل�سخ�سية �لدر�مية �لتى يج�سدها من دون 
مبالغات �أد�ئية �أو �إنفعالية، وكذ� متيز �أد�ء يا�رس �ملنبادى 
�ل�سغرية  �لتفا�سيل  مع  و�لتفاعل  �حل�سور  علي  بالقدرة 
كبرية  كوميدية  روًحا  �ملهربي  عبد�لله  �أ�سفى  وقد  لدورة، 
علي م�ساهده، �أما رويه �لعبيدى فقد �إ�ستطاعت جت�سيد دورها 

يف حدود �ملطلوب منها.
�إجماًل يحاول هذ� �لعر�ض ر�سم �سورة كاريكاتورية 
�لتى  �لإرهاب  ق�سية  معاجلة  ور�ئها  من  يبغى  �ساحكة 
�أي�سا  ويبني  �لأخرية،  �لآونة  فى  �لعربي  �لوطن  �إجتاحت 

�لكاريكاتريية  �لروح  وبنف�ض 
�لإرهاب ومن  من هم �سناع 
هم �سحاياه، كل ذلك بب�ساطه 
وبطريقة  مبا�رسة  وبدون 
�سناعة  فى  جتتهد  �إخر�جية 
بالإ�ساءة  فرجة  جماليات 
�ملمثلني  وبحركات  تارة 
وتناغمها مع �ملو�سيقي تارة 

�أخرى..

                   �ش�رة كاريكات�رية �شاحكة �شد الإرهاب

عر�س "اللعبة" الإماراتي:
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اإن�سانية كربى  عندما يتعر�ض العر�ض امل�سرحى لق�سية 
مثل  لطرح  الأمثل  الأ�سلوب  م�ستخدًما  طرحها  اإىل  يعمد  فاإنه 
تلك الق�سايا حتى ولو اقت�سى الأمر ابتكار اأ�سلوب جديد لطرح 

الق�سية قد يكون مغايًرا ملا هو متعارف عليه. 
ويقدم �لعر�ض �مل�رسحى "هري�" �أطروحته �لفكرية �ملتمثلة 
�إىل  فى تف�سخ وحتلل �لعالقات �لب�رسية و�لذى يف�سى فى �لنهاية 
حقيقية  ق�سة  على  �لعر�ض  ويقوم  ذ�تها.  �لب�رسية  �حلياة  تف�سخ 
�لإنقاذ  قو�ت  ��ستخرجت  عندما   1947 �لعام  فى  بالفعل  حدثت 
جثتني من د�خل منزل غلقت خمارجه ومد�خله باأكو�م من �لنفايات 
لقيا  �لذين  كوليار  ولجنلى  هومر  لالأخوين  �جلثتان  كانت  حيث 
حتفهما بعد �ختفاء د�م لب�سعة �أ�سهر عا�ساها حبي�سني لهذ� �ملنزل. 
وي�ستعر�ض �لعر�ض فى ق�سمه �لأول هذه �لق�سة �حلزينة على ل�سان 
جمموعة من �مل�ساركني فى عملية �لإنقاذ نف�سها دون �أدنى ظهور 

لالأخوين كوليار. 
ظل  كوليار  لجنلى  �أن  كيف  �حلقيقية  �لق�سة  وتروى 
ل�سنو�ت عديدة مالًكا حار�ًسا ل�سقيقه هومر كفيف �لب�رس و�مل�ساب 
على  لإجباره  له  �أخيه  رعاية  هومر  ��ستغل  وكيف  بالروماتويد 
و�لأطعمة  و�ملالب�ض  و�ل�سحف  �لأثاث  من  كبرية  كميات  �رس�ء 
حتى �أن تر�كم هذه �لأ�سياء �أدى فى �لنهاية �إىل �سد جميع خمارج 
ومد�خل �ملنزل حتى ��سطر لجنلى �إىل حفر �أنفاق د�خلية للتنقل 
بني حجر�ت �ملنزل. وعندما �نهار �أحد هذه �لأنفاق فوق ج�سمه 
ذ�ت مرة �أ�سيب بك�رس فى عموده �لفقرى ومات على �لفور. وظل 
حتى  �لرعاية  و�نعد�م  �جلوع  ي�سارع  ق�سرية  غري  لفرتة  هومر 

مات هو �لآخر بعد فرتة. 
�لعر�ض  ترجمة  "هري�"  �لأملانى  �لعر�ض  مبدعو�  ف�سل 
�إىل �للغة �لإجنليزية لي�سمنو� بذلك ك�رس حاجز �للغة مع �جلمهور 
�مل�رسى رغم ما قالوه �رس�حة فى �ملطبوع �مل�ساحب للعر�ض 
�لعر�ض  �سيء" فى هذ�  فهم كل  "عدم  يعتمدون على مفهوم  �نهم 
حيث �أنه من وجهة نظرهم فاإن عدم فهم كل �لأ�سياء �أو فهم �لقليل 

منها ل يعيق توليد خربة جمالية هى �ملنتج �لنهائى للعر�ض. 
وينق�سم �لعر�ض �إىل برولوج �فتتاحى وثالثة �أق�سام د�خلية 
وطو�ل  �لفتتاحى.  �لربولوج  لنف�ض  مطابق  ختامى  �إبيلوج  ثم 
�لعر�ض ��ستخدم �ملخرجون / �ملوؤلفون / �ملمثلون �لثالثة �سا�سة 
�لربولوج  جاء  حيث  �لعر�ض  �أق�سام  من  ق�سم  كل  لبدء  �لعر�ض 
عا�سفة  فى  �لأمو�ج  ت�سارع  ل�سفينة  ب�سورة  م�سحوًبا  �لفتتاحى 
و��سح  فل�سفى  حكمى  طابع  ذ�ت  ق�سرية  جمل  ب�سع  يليها  هوجاء 
ت�سري �إىل رغبة �لإن�سان فى �لت�ساق مع ذ�ته. يلى ذلك �سوت �لأم 

وهى تقدم ن�سائحها لالأبناء �لثالثة – �أبناء عائلة كوليار – ثم ياأتى 
�لق�سم �لأول لي�ستعر�ض ق�سة موت �لأخوين على ل�سان �ل�سخ�سيات 
�لأخرى فى مونوجلات و�سفية طويلة ن�سبًيا خلقت حالة من �مللل 
�لثانى  �لق�سم  مع  �مللل  حالة  وت�ستمر  �جلمهور.  بني  و�لرتابة 
�لذى تكون من عر�ض للوحة ل�سفينة تغرق ويهجرها مالحوها فى 
ل�سخ�سيات �لعر�ض على  �ل�سور  قاربني �سغريين ثم جمموعة من 
خلفيات بي�ساء فى تتابع رتيب وبطيئ ن�سبًيا وكاأنه يريد �أن يهم�ض 
فى �أذن �مل�ساهد �أنه ل جديد حتت هذه �ل�سم�ض. �أخرًي� ياأتى �لق�سم 
�لثالث ليبد�أ ب�سورة �ل�سفينة حمطمة على �سخور �ل�ساطئ يلى ذلك 
م�سهد �سامت لكيفية ��ستغالل هومر لأخيه لجنلى �لذى يحمله فوق 
ظهره حتى ماتا مًعا ثم �رس�ع �لأخت مع �أحد �لأخوين بينما �لأخ 
�لثالث �سامت غري متفاعل ومديًر� ظهره للجمهور لينتهى �لعر�ض 

ا وتقنية للربولوج �لفتتاحى.  بالإبيلوج �خلتامى �ملطابق ن�سً
هذه �حلالة من �لرتابة �ل�سديدة �لتى تعمد �لعر�ض فر�سها 
على �جلمهور خلقت – على عك�ض �ملتوقع – حالة من �مللل �ل�سديد 
ذلك  غري  ينوون  �لعر�ض  مبدعو�  كان  بينما  �جلمهور  نفو�ض  فى 
�أن  فكرة  ت�سدير  هو  �عتقادى  فى  منها  �لهدف  كان  فقد  باملرة. 
عدم فهم كافة �لتفا�سيل ل ينتق�ض من �خلربة �جلمالية لتلقى هذ� 
�لنوع من �لعرو�ض. �إل �أن ما حدث بالفعل هو تفاقم حالة عدم 

�لفهم لدرجة �أدت �إىل �نف�سال �جلمهور كلًيا عن �لعمل. 
��ستخدمها من قبل موؤلفون  �لرتيبة �ململة رمبا  هذه �حلالة 
خ�سبة  على  �ملقدم  للحدث  مو�كب  معني  �إيقاع  لفر�ض  �آخرون 
�مل�ساهد  لتهيئة  ملحاولة  مق�سودة  حالة  هنا  وهى  �مل�رسح. 
ل�ستخال�ض �خلرب�ت �جلمالية من بني ثنايا �لعمل وتو�سيل حالة 
�لإن�سانية  �لعالقات  ت�سود  �لتى  �لقاتل  و�لتحلل  �لبطئ  �لتف�سخ 
�إىل �نهيار وتف�سخ وحتلل �حلالة  �ملعا�رسة و�لتى �ستوؤدى حتمًيا 

�لب�رسية ذ�تها على �لأر�ض. 
�لرتيبة  للحالة  �لعر�ض موؤ�ساًل  �لإ�ساءة فى  ��ستخد�م  جاء 
�للونية  �لتاأثري�ت  من  خالية  �إ�ساءة  �ملخرجون  ��ستخدم  حيث 
�لإبقاء  مع  �لأحد�ث  ل�رسد  مركزية  بوؤرة  �إىل  �ملمثلني  حتريك  مع 
بدت  �لتى  �لعر�ض  �سا�سة  ��ستخد�م  خالل  مظلًما  �مل�رسح  على 
وكاأنها منف�سلة كلًيّا عن ما يحدث على خ�سبة �مل�رسح. كما جاءت 
�ملو�سيقى و�ملوؤثر�ت �ل�سوتية رتيبة جًد� با�ستثناء م�سهد �ل�رس�ع 
فى �لق�سم �لثالث من �لعمل. وحتى تق�سيم �لعمل �إىل جزء �رسدى 
يت�سم باحلركة  متكلم وجزء ب�رسى ب�سور متحركة وجزء �سامت 

�لعنيفة مثرًي� للرتابة.  
و�لعمل  �لإن�سانى  لل�سمري  �حلق  �لنعكا�ض  هو  �مل�رسح 
�مل�رسحى هو �لتج�سيد �حلى ملعاناة �لإن�سان، و�حلالة �مل�رسحية 
�إن مل ت�ستطع جذب �مل�ساهد و�إدها�سه فاإنها لن ت�ستطيع �إمتاعه وهو 
ما حدث عن جد�رة و�متياز فى عر�ض خال كليًّا من �ملتعة و�أ�سفى 
�لرتابة  �سديدة  �لأحد�ث  من  جمموعة  على  بامللل  م�سحوًنا  جًو� 
�أن يحقق �حلد �لأدنى من �ملتعة  �إىل �جلمهور دون  �لعمل  فخرج 

و�لتفاعل �لذين يفرت�ض �أنهما �سلب �حلالة �مل�رسحية. 

ة 
دي

نق
ت 

اال
مق

هريا..
ما بني الرتابة واخلربة اجلمالية املغايرة

د. طارق عمار 
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فوجئت ككثري من متابعو� مهرجان �رسم 
�ل�سيخ �لدوىل للم�رسح �ل�سبابى بكفاءة لعبو� 
�لعر�ض �لذى مثل �سلطنه عمان فى �مل�سابقه 
فى  �حلر��سى  )خالد  للمهرجان  �لر�سميه 
دور �لطاهى وعلى �ملعمرى فى دور �جلد 
وز�هر �ل�سالمى فى دور �حلفيد( فاحلكاية 
�لعمل  فريق  قدمها  �لتى  �ل�سيقة  �لكوميدية 
رغم �لطول �لز�ئد للحدث �لدر�مى مل يكتب 
�ملوؤدون  هوؤلء  خالل  من  �إل  �لنجاح  لها 
�سعوبة  عاتقتهم  على  حملو�  �للذين  �ملهرة 
كي  وتكاتفو�  و�لتيمات  �ملعانى  تو�سيل 
يبدو �مل�رسح حيا طول �لوقت مليًئا بالأد�ء 
خفيفة  �ملرجتلة  �لنكهة  �ساحب  �لكوميدى 
كتبه  �لذى  �لن�ض  �رسوط  تطبق  و�لتى  �لظل 
�لعر�قى  �ملوؤلف  �لزيدى  �لنبى  عبد  على 
و�لتى تعتمد بد�هة على ممثلني مهرة متدربني 
ب�سكل مكثف على �نتاج معانى جمالية ب�سيطة 
�لو�عية  �لدر�مية  �ل�سخ�سيات  بروح  متعلقة 
و�ل�سوتيه  �لبدنيه  �ل�سار�ت  تخليق  باأهمية 
�ملالئمه للم�ساهد �ملتو�لية و�للتز�م بتعميم 
�رس�حه  لت�سري  كى  �ملتناولة  �لق�سايا 
ملجتمع بعينه �أو ق�سيه حقيقيه متعارف عليها 
مرهونه  فاللعبه  �لعربيه  �ملجتمعات  فى 
بالتعميم كي تخرج من حيز �ملبا�رسة وت�سلح 
للتقدمي فى �أى جمتمع و�أى ثقافه دون حرج 
ومن ثم لن تعطى للرقيب �ملتوقع تدخله �أي 

فر�سة للتدخل.
�سيعرف  �لإطار  للحكايه  ينظر  ومن 
�سمنيه  معانى  ويحمل  ب�سيط  �ملو�سوع  �أن 
د�ئما  �ملتلقى  يجعل  �لذى  جلوهرة  كا�سفه 
ما يربط بني �حلدث �لب�سيط �ملعقد و�لق�سايا 
�ليوميه �لتى يقابلها عادة فى حياته وتبدو� 
�لذى  �لطاهى  ذلك  يكون  فمن  �أوجه  حماله 
وما  قبل  من  يعرفهم  مل  �أنا�ض  فى  يتحكم 
�لذى ي�سري �لية حتكمه فى م�سائرهم فنجدة 
�لعمياء ملدة  �ل�سيام و�لطاعة  يجربهم على 

7 �أيام متو�لية. 
�لظاهرة  ب�ساطته  ورغم  �ملو�سوع 
عالقة  عن  �ل�سمنيه  �ملعانى  من  كثري  يحمل 
�ل�سيد بالعبد فقد حتولت هنا �للعبة و�نتهجت 

�لو�ساع  بقلب  يتعلق  عاًما  �رسًطا  لنف�سها 
�لطاهى و�لعبيد  �للحظة هو  فال�سيد فى هذه 
�لرعب  �أ�سابهم  �للذين  �ملنزل  �أ�سحاب  هم 
�لأو�ساع  تقابل  �أن  كمتلق  وعليك  و�لوهن 
تك�سف  ب�سدر رحب وقوة مالحظه  �ملقلوبة 
وفكرى  جماىل  معنى  من  �ل�سطور  خلف  ما 
على  �مل�ستبكه  �ملعانى  ت�ساعدك  و�سوف 
�إليك  �ملقدم  �حلدث  مع  �ل�سهل  �لتو��سل 
وبني  بينك  حائاًل  �لإيقاع  يقف  فقط  بنعومه 
�فق  وذ�ت  رتيب  �إيقاع  �أنه  �إذ  �لعر�ض 
فريق  يعطيك  �لأوىل  �لوهله  فمن  متوقع 
�لعمل ذلك �لح�سا�ض باحلدث وتطور تيماته 
وهذة نقطه لي�ست فى �سالح �للعبه �مل�رسخيه 

وتوؤرق من يفهمها ويعرف منهج �للعبة.
موؤد�ها  فكرة  على  يلعب  هنا  �لن�ض 
لياًل  �لبيوت  �أحد  على  هجم  ما  طاهًيا  �أن 
�خلانعني  �لبيت  ذلك  �أهل  و�سيطرعلى 
�خلائفني من ل �سيء وجعلهم حتت �إمرته �إذ 
�إدعى �أنهم قتلو� كلبه �لذى كان يجله ويحبه 
عليهم  فحكم  �لكرمي  �لعي�ض  �سبل  له  ويي�رس 
�ملحقق  �ملوت  �أو  �أيام   7 ملدة  بال�سوم 
�لأول  �رسطه  على  يو�فقو�  �أن  فقررو� 
ونو�هيه  لأو�مرة  طو�عية  ين�ساعو�  و�أن 
حتى  عليهم  �سغطه  رويد�  رويد�  فيزيد�د 
ي�سلو� لالختناق و�ملوت وفى نهاية �حلدث 
�أر�د  كثرية  ويالت  �ذ�قهم  بعدما  �لدر�مى 
�سناع �للعبه �أن يوؤكدو� ��ستمر�ريه �ملوقف 
�لطاهى  �إدعى  ودخوله فى نفق جديد حيث 
ماتت  قد  قتل  �لذى  �لكلب  زوجه  �لكلبه  �أن 
�أيام   7 ي�سومو�  �أن  عليهم  و�أن  عليه  حزنا 
وهى  �جلديد  ذنبهم  عن  يكفرو�  كى  جدد 
حيلة ��ستلهمها �لكاتب من در�ما �لعبث ذ�ت 

�حلبكة �لد�ئرية. 
�إعتمده  �لذى  �ل�سكل  �إنطوى  وقد 
�ل�سوبانى  خالد  و�ملخرج  �ل�سينوغر�ف 
خ�سبه  تنت�سف  �سغرية  من�سدة  على  هنا 
�إ�ستخد�مها  ي�سهل  كر��سى  وعدة  �مل�رسح 
�لفعل  لت�ساعد  جديد  من  �سياغتها  و�إعادة 
�ل�رسير  هى  هنا  و�خل�سبه  �ملقدم  �لدر�مى 
و�مل�ساعدة  و�ملن�سه  �ملطبخ  ومن�سدة 

�أو  حجمه  و�سغر  �ل�سخ�ض  ت�سخم  على 
و�ملو�قف  �ملعانى  تبدل  على  �مل�ساعده 
�لعر�ض  فى  �لعام  فال�ستخدم  �ملتعاقبه 
فى  طريقته  وينتهج  �لفقري  �مل�رسح  يتبع 
�أن  �إذ  �ملمثل  ج�سد  مع  �ملوتيفات  ��ستغالل 
�مل�رسح  من  �لنوع  ذلك  فى  �لر�ئع  �ل�رسط 
جل�سد  �ملتطور  �ل�ستخد�م  على  بد�هة  يعتمد 
�ملمثل وقدرته على ت�سكيل �ملعنى و�سناعة 
تطور�تها  فى  �لتيمه  مع  متو�فقه  �إ�سار�ت 
�لدر�مى  للحدث  �ملكمله  للق�سايا  وطرحها 

�ملعرو�ض.
�سعود  وموؤثر�ت  مو�سيقى  جاءت  وكذ� 
باإطار  �حلدث  طبيعة  مع  متناغمه  �ل�سق�سي 
�ثر  ذ�ت  حلنيه  موتيفات  ي�ستخدم  كوميدى 
حلظات  فى  وخا�سه  �ملتلقى  لدى  معروف 
�أن  �إعتبار  على  و�للعب  بالرق�ض  �لإحتفاء 
ذ�ت  موتيفات  لإنتاج  م�سوقة  �لعامة  �لتيمة 
متعارف  مو�سيقية  عالمات  ت�ستدعى  �أثر 
عليها لدى �ملتلقى جتعله متو�فق مع مايقدم 

�إليه من وجبة در�مية ذ�ت �أثر طيب.
�ل�سوبانى  جمال  �إ�ساءة  �أن  و�حلقيقه 
�لطرح  فى  بالإيحاب  موؤثًر�  عاماًل  كانت 
�ملقدم �إذ تنوعت بني ك�سف �أطر �للعبه بو�سع 
ك�سافات و��سحة للمتلقى على خ�سبه �مل�رسح 
وتنري �مل�ساهد من جو�نب �خل�سبه كى توؤكد 
معنى �للعب وفى حلظات �أخرى كانت تلعب 
للمعنى  �لكمل  بطريقة  �ل�سيق  �حلدث  مع 
وتنوع  �ل�سوء  فتقليل  �ملقدمة  و�للحظة 
�ساركت  �لتى  �لعو�مل  من  كانت  م�سادرة 

فى تاأكيد �ملعانى �جلمالية �ملقدمه.

فى ك�ميديا الأيام ال�شبعة 
فكرة نرية واأداء ممتع

اأحمد خمي�س
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Comme beaucoup d’autres audiences sur le 
site, je fus étonné de la performance de coup-
eret du groupe omanais engager dans la compé-
tition principale du festival (Khalid Al-Harasy: le 
coq - Ali Al-Mamary: le grand-père - Zaher Al-Sala-
my : le petit-fils). Cette passionnante, bien trop 
longtemps, la comédie, ne serait jamais si amu-
sant sans les efforts de ces acteurs intelligents 
qui ont réussi à créer un état animée, pleine de 
spectacle comique qui transmettait toutes les 
significations et les thèmes. Le texte écrit par 
l’auteur irakien “Abd El-Naby Al-Zaidy” dépend 
principalement sur les acteurs de couperet qui 
peuvent créer des valeurs esthétiques simples 
étroitement liés aux personnages dramatiques 
qu’ils représentent. La prise de conscience de 
l’acteur de gestes physiques et vocales appro-
priées pour les scènes rend engagé à généraliser 
les questions sans aucune référence directe à 
une société arabe spécifique. De cette façon, la 
performance évite superficialité et devient appro-
prié pour toute société et toute culture. L’histoire 
est simple et est chargé de sens incrustée qui 
transmet l’essence de la performance. Cela per-
met auditoire de raconter les événements de la 
vie quotidienne des événements compliqués de 
simples.

Performances L’émirati, “ Le jeu”, re-
pose sur une idée très simple écrite par 
Saïd Al-Zagha par et dirigé par Ahmed 
al-Shamesi. L’idée est très simple. Néan-
moins, il traite des questions très graves 
dans notre société arabe, y compris le 
terrorisme et la toxicomanie. L’histoire dé-
peint un jeune chômeur qui est exploitée 
par un homme mystérieux. Cet homme 
mystérieux l’a amené à un homme plus 
mystérieux en lui disant que ses rêves 
deviendraient réalité. En fait, le jeune 
homme a été encadrée d’associer à un 
acte terroriste, mais il découvre le jeu 
joué contre lui et a décidé de faire explos-
er l’endroit des deux hommes et son fian-
cé qui a été impliqué dans le même jeu. 
Les deux hommes mystérieux convaincu 
le jeune homme à devenir un terroriste 
en exploitant son besoin affectif, en uti-
lisant sa fiancée, son besoin financier et 
son besoin de réalisation de soi. Certains 
de ses rêves est devenu temporairement 
vrai, mais à la fin, il découvre la fausseté 
des allégations de ces deux homes. 

Le spectacle commence avec un prologue 
projetée sur un écran aux publics droite avec let-
tres aux rayures comme pour transmettre l’état 
de désespoir de l’âme humaine. Chapitre on 
commence avec une image d’un navire en per-
dition luttant contre une mer agitée et dépend 
de la narration agissant introduire l’histoire des 
frères Collyer du point de vue des autres person-
nages. Chapitre deux dépend d’une projection 
vidéo très statique qui révèle presque rien sur 
les personnages. Chapitre trois départs avec 
une image de navire en perdition abandonnés. 
Ce chapitre est en quelque sorte dynamique 
que représente le conflit entre frères et sœurs 
d’une manière chorégraphique. Le spectacle se 
termine avec une image de l’épave écraser sur 
les rochers pointus et de l’épilogue final une ré-
pétition ennuyeuse de le prologue. La plupart du 

temps, les effets de lumière ont été fondu tour-
nant personnages en ombres, sauf pour le statut 
de personnage qui parle toujours au milieu de 
l’étape de simplement raconter une histoire ex-
traordinaire, mais avec une manière monotone 
!!! Les effets sonores et la musique étaient sur-
tout statique et ne rien révéler sur la scène agi. 
L’étape immobile pendant de longues périodes 
de temps pour le bien de l’aide projection vidéo 
tué le tempo. Cet état monotone créé un senti-
ment ennuyeux qui a affecté l’expérience esthé-
tique que la performance a essayé de fournir. Né-
anmoins, l’expérience se déroule ce soir devrait 
être respectée même si elle a manqué à son but 
ultime, qui est de nous amuser. 

Hera: Monotonie ou inhabituelles expérience esthétique?

Un drôle d’Anti-terrorisme 
Caricature

La Comédie des Sept Jours: une 
idée brillante et une performance 
amusante 

Dr. Tarek Ammar

Traducteur: Dr. Ahmed Ghazy

Ahmed Khamis Ibrahim Al-Husainy 
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W 
hen theatre performances deal 

with mega human issues, they do so using 
optimum artistic tools. The simple story 
of  “Hera” happened in 1947 when rescue 
men managed to dig the corpses of  two 
brothers, Homer and Langley Collyer, 
out of  their own family house. Hey were 
found buried under massive amounts of  
junk after being reported messing. The 
narrative of  this sad story is being told 
from the perspective of  some characters, 
other than the Collyers, to show us how 
these two brothers met their death after 
living isolated from the society for a long 
time. 

T he creators of  this performance 
translated it purposefully for SITFY to 
facilitate the engagement of  the Egyptian 
audience with it. But, was that enough?

The performance starts with a prolog 
projected on a screen to the audience’s 
right with scratch-like letters to convey 
the state of  despair of  human soul. Chap-
ter one starts with an image of  a sinking 
ship struggling against a rough sea and 
depends on narrative acting introduce the 
story of  the Collyer brothers from the 
perspective of  other characters. Chapter 
two depends on a very static video projec-

tion that reveals nearly nothing about the 
characters. Chapter three starts with an 
image of  sinking ship being abandoned. 
This chapter is somehow dynamic as it 
represents the conflict between brothers 
and sisters in a choreographic manner. 
The performance ends with an image of  
the sunken ship crashing into sharp rocks 
and the final epilog, a boring repetition of  
the prolog. 

Most of  the time, the light effects 
were fade turning characters into shadows, 
except for the speaking character stand-
ing still in the middle of  stage to merely 
narrate an extraordinary story but with a 
monotonous manner!!! Sound effects and 
music were mostly static and revealing 
nothing about the scene being acted. The 
motionless stage for prolonged periods of  
time for the sake of  using video projec-
tion killed the tempo. 

This monotonous state created a 
boring feeling that affected the aesthetic 
experience that the performance tried to 
provide. Nevertheless, the experiment be-
ing held tonight should be respected al-
though it failed to fulfill its ultimate goal, 
that is to amuse us. 

Hera: Monotony or Unusual Aesthetic 
Experience?

 Dr. Tarek Ammar 
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T    he Emirati performance, “The 
Game”, depends on a very sim-

ple idea written by Said Al-Zaghaby and 
directed by Ahmed al-Shamesy. The idea 
is very simple. Nevertheless it deals with 
very serious issues in our Arab society, in-
cluding terrorism and addiction. The story 
depicts an unemployed young man who is 
being exploited by a mysterious man. This 
mysterious man led him to a more mysteri-
ous man telling him that his dreams would 
become true. Actually, the young man was 
framed to involve in a terrorist act but he 
discovers the game being played against 
him and decided to explode the place of  
the two men and his fiancé who was in-
volved in the same game.

The two mysterious men convinced 
the young man to become a terrorist 
through exploiting his emotional need, 
using his fiancé, his financial need and 
his need for self-realization. Some of  his 
dreams temporarily came true but at the 
end he discovers the falsity of  these two 
men’s claims. 

Like many other audiences at the   
  SITFY, I was astonished with the 

cleaver performance of  the Omani group 
engaging in the main competrition of  the 
festival (Khalid Al-Harasy: the cock – Ali 
Al-Mamary: the grandpa – Zaher Al-Sala-
my: the grandson). This exciting, although 
too long, comedy, would never so amus-
ing without the efforts of  those clever ac-
tors who managed to create a lively state 
full of  comic performance that conveyed 
all meanings and themes. The text writ-
ten by the Iraqi author “Abd El-Naby Al-
Zaidy” depends mainly on cleaver actors 
who can create simple aesthetic values 
closely related to the dramatic characters 
they are representing. The actor’s aware-
ness of  physical and vocal gestures suit-
able for the scenes makes him committed 
to generalizing issues without any direct 
reference to a specific Arab society. This 
way, the performance avoids shallow-
ness and becomes suitable for any society 
and any culture. The story is simple and 
is charged with imbedded meaning that 
conveys the essence of  the performance. 
This enables audience to relate simple 
complicated events tp daily life events. Ibrahim Al-Husainy

Ahmed Khamis 

A Funny Anti-Terrorism 
Caricature

The Comedy of the Seven 
Days: a brilliant idea and an amusing 
performance



Tonight
6:30 p.m. Fine Arts Faculty Iraq Adams

8:00 p.m. City Theater Association Tunisia Zanazen El Nour 

9:30 p.m. I Nuoviscalzi Company Italy La Ridiculose Commedia 
Bellaterra Contesa

Tomorrow
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


