
نشرة يومية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي -  العدد الثاني : 10 يناير 2016

بساطة•الولوج•للقلب	•
القرية•الفقيرة•فى•إنتظار•الشيطان•	•
عبير•عيسى•العرب•يجتمعون•على•الحب•واإلبداع•	•
الشباب•يكرمون•الرواد	•



رئي�س التحرير 
اإبراهيــــــم احل�سيني

مدير التحرير
اأحمـــــــــد زيـــــــــدان

�سكرتري التحرير 
�سلــــــوى عثمـــــــــان

متباعات نقدية 
اأحمـــــــد خميــــــــ�س

ترحمة اجنليزية
د.طـــــارق عمـــــــــار

حوارات
نور الهدى عبد املنعم

فوتوغرافيا
حممـــــــد فــــــــــاروق
الإخراج والتنفيذ الفني
 �سميــــــة اأحمـــــــــــد

هيئة التحرير 

عروض اليوم

5:00
العربية  االمارات  لدولة  اللعبة  مسرحية 
احمد  إخراج  دبي،  إمارة  المتحدة، 
الشامسي،  على مسرح الجافي ريزورت 

"العلبة" )داخل التسابق(

6.30
إنسا  إخراج  "ألمانيا"   ،Hera مسرحية 
بيتر، فيليكس شار، فيليب، شاوس، على 

مسرح الشاطي بالجافي ريزورت 
)داخل التسابق(

8:00
لفرقة  السبعة  األيام  كوميديا  مسرحية 
خالد  إخراج  عمان،  بسلطنة  الرستاق 
الشاطئ  مسرح  على  الصوياني، 

بالجافي ريزورت 

9:30
بعيدًا عن السيطرة، لفرقة مسرح الطائف 
بالمملكة العربية السعودية، إخراج سامي 
ريزورت  الجافي  مسرح  على  الزهراني 

"العلبة"

عروض الغد 
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

PM

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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ال�شيخ  �شرم  مهرجان  يحاول  التى  تلك  خا�شة  �شيغة 
تلك  وهى  داخله،  تر�شيخها  ال�شبابي  للم�شرح  الدوىل 
للف�شاءات  امل�شرحية  العرو�ض  خروج  تعتمد  التى  ال�شيغة 
غري التقليدية لكى تقدم داخل الف�شاءات املفتوحة والغري 
تلك  عليها،  م�شرحية  عرو�ض  لإقامة  كامل  ب�شكل  جمهزة 
لعل  واأجنبية  عربية  مهرجانات  عدة  فى  �شادفتها  ال�شيغة 
اأهمها مهرجان طقو�ض م�شرحية الذى يقام فى الأردن، وهذة 
العرو�ض  اإدخال تعديالت وتطويعات علي  ت�شتلزم  ال�شيغة 
امل�شرحية املعدة لكى تقدم داخل م�شارح العلبة الإيطالية مبا 
يتنا�شب وتقدميها جلمهور هذا الف�شاء املفتوح ومن قبل ذلك 

لإمكانيات املكان نف�شه. 

التجربة  حمايلة  على  يعتمد  الذى  الأمر  وهذا 
الإيطالية  العلبة  داخل  بيئتها  من  لإخراجها  امل�رسحية 
العرو�ض  تلك  عن  تختلف  املفتوح  الف�ضاء  فى  وزرعها 
امل�رسحية امل�ضنوعة خ�ضي�ضيا لكى تقدم داخل ف�ضاءات 
اإىل  نادرة  الأخرية  النوعية  ن�ضو�ض  اأن  كما  مفتوحة، 
م�رسحي  ن�ض  بكتابة  �ضانعوها  يقوم  ما  وغالبًا  ما  حٍد 
خ�ضبة  لف�ضاء  مكتوب  وكاأنه  نف�ضها  التقليدية  بالطريقة 
�رسح العلبة الإيطالية ويتم بعد ذلك تعديل الن�ض الدرامي 
ليتنا�ضب تنفيذه اإخراجيا مع �رسوط املكان املفتوح...  
يقوم  بعينه  مفتوح  ملكان  م�رسحي  ن�ض  يكتب  اأن  لكن 
تتيحه  ما  بكل  �ضينوغرافية املكان  با�ضتغالل  فيه  الكاتب 
اإ�ضارات ورموز دالة فهذا  من جماليات وما متنحه من 
اإىل حٍد بعيد، رمبا كان الكتاب يف�ضلون  نادر احلدوث 
م�رسحياتهم  تقدمي  تتيح  التي  للم�رسح  الر�ضمية  النظرة 
مئات  منذ  الرا�ضخة  اخل�ضبة  تلك  الإيطالية،  اخل�ضبة  فوق 
ال�ضنني يف الأذهان حتى اأن امل�رسح اأ�ضبح مقرتنًا بها، 
اإذا ذكرت ذكر، والعك�ض �ضحيح، وذلك لدى الكثري من 
لذا  املتخ�ض�ضني،  من  اأي�ضًا  كبرية  طائفة  ومنهم  النا�ض 
يعد مغامرة  الأوروبي  بامل�رسح من املعمار  فاخلروج 
كبرية ل يقدر عليها الكثري من امل�رسحيني، رمبا كان ذلك 

ب�ضبب :
ـ للنظرة الر�ضمية وال�ضكل املتعارف  ـ كما قلناـ  ميلهمـ   .1

عليه للم�رسح والذي يتيح نوعًا ما من الوجاهة
2.  العمل على ال�ضيء املـُجـّرب وامل�ضمون النجاح...

اخلوف من املغامرة والرتكان لل�ضهل...  .3
الإيطالية  امل�رسح  خ�ضبة  ف�ضاء  اإمكانيات  معرفة   .4
املـُجـّرب وعدم الرغبة يف البحث عن معرفة جديدة 

لف�ضاء جديد غري مـُجـّرب...

بجهات  خا�ضة  اأخرى  اأ�ضباب  هناك  كانت  رمبا 
اجلموع  حلركة  املنظمة  ال�ضيا�ضية  وبالقوانني  الإنتاج 
اإىل ح�رس اجلموع داخل جدران م�ضمتة....،  وامليل 
حمفوفة  الوقت  طوال  تبقى  اخلروج  فمغامرة  لذا 
من  جمموعة  على  كبري  حد  اإىل  وموقوفة  باملخاطر، 
امل�رسحيني القلقني واملتمردين والذين ي�ضعون دائمًا اإىل 
جادة،  م�رسحية  ق�ضايا  واإثارة  جديدة  اأ�ضاليب  ابتكار 
وعليه فمعظم اإن مل يكن كل دعاوى التنظري لوجود م�رسح 
اأماكن  عن  البحث  بنودها  اأهم  من  يكون  اأ�ضيل  عربي 
جديدة للعرو�ض امل�رسحية وذلك بهدف ك�رس ملل اخل�ضبة 
الإيطالية وما ينتج عنها من تبعية للغرب، واأي�ضًا حماولة 
املـُغايرة  باجلماليات  يتميز  جديد  م�رسحي  لبحث  جادة 
وبقدرته على الو�ضول اإىل اأكرب قاعدة من اجلماهري...
وهذا بال�رسورة يتطلب يف معظم الأحوال احتواء 
الن�ض املكتوب لل�ضاء املفتوح على ق�ضية اجتماعية تهم 
فئات النا�ض املختلفة، �ضواء كانت مثارة يف وقت تقدمي 
العر�ض، اأو غري مثارة ولكنها حـيـوية لـدرجـة جتـعـلها 
جذابة لأنظار اجلميع، وبالطبع مثل هذا الن�ض ل ي�ضغل 
وخروج  لدخول  ول  لالإ�ضاءة  اإر�ضادات  بوجود  نف�ضه 
فاإمكانيات  الأر�ضطي؛  امل�رسح  يف  هو  كما  املمثلني 
باأدواته املختلفة  العر�ض هنا تخت�رس نف�ضها يف املمثل 
غري   / مفتوح  ب�ضكل  يتميز  ون�ض  واخلارجية  الداخلية 
داخله  منقوطة  م�ضاحات  بوجود  وي�ضمح  بنيته  يف  مغلق 
مما يتيح للممثل ممار�ضة الرجتال والإ�ضتباك مع جمهور 
ال�ضارع والتحدث اإليه، واإ�رساكه يف امل�ضكلة اأو الق�ضية 
املطروحة، فمحاولة التمرد واخلروج بامل�رسح لل�ضارع 
الن�ض  كتابة  يف  موازيا  متردا  اأي�ضا  ت�ضتلزم  واأن  لبد 

امل�رسحي املالئم لذلك..

م�شهد �إفتتاحي

�مل�شرح وف�شاء �ل�شارع

اإبراهيم احل�سيني
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مهرجان

اأنه  للم�رسح  الفني  البيت  رئي�ض  اأحمد  فتوح  الفنان  اأكد 
الدويل  ال�ضيخ  �رسم  مهرجان  اإفتتاح  ح�ضور  على  حر�ض 

بفعاليات  للم�ضاركة  للكويت  �ضفر  قبل  ال�ضبابي،  للم�رسح 
املهرجان العربي يف دورته الثامنة بالإ�ضافة مل�ضاركة 

اأبو �ضعدة واإخراج  عر�ض �ضيد الوقت من تاأليف فريد 
للم�رسح  الفني  البيت  اإنتاج  من  املنعم  عبد  نا�رس 

وم�رسح الغد والذي يتناف�ض ذمن 8 عرو�ض عربية على 
جائزة ال�ضيخ �ضلطان القا�ضمي لأف�ضل عر�ض عربي .

فعاليات املهرجان  ير  اأنه مل  اأحمد  فتوح  الفنان  واأ�ضاف 
فني وثقايف مبحافظات  باأي فعل  ي�ضعد  بتقييمه ولكنه  ليقوم  بعد 
ومدن م�رس وخا�ضة �رسم ال�ضيخ، ومتنى اأن تكلل اجلهود بالنجاح 

والتوفيق خا�ضة مع خمرج �ضاب يرتاأ�ض املهرجان .

فتوح اأحمد : �شعيد باأي فعل ثقايف وفني مبحافظات م�شر

الفنانة الرو�شية داريان �شعيدة مب�شاركتي مبهرجان امل�شرح ال�شبابي 

ال�ضيخ  بامل�ضاركة مبهرجان �رسم  �ضعيده  اأنها  داريان  الرو�ضية  الفنانة  اأكدت 
الدويل للم�رسح ال�ضبابي، لأنها فنانة واأي�ضا رو�ضية وتريد ان تغري وجهة النظر التي 

اعقبت حادث الطائرة الرو�ضية
وقالت الفنانة داريان اأن �رسم ال�ضيخ مكان اآمن متامًا واأنها تتمنى اأن تكون 
م�ضاركتها مفيدة لعودة ال�ضياحة ل�رسم ال�ضيخ ولتنقل �ضورة �ضحيحة عن م�رس، ومتنت 
م�رس  اأن  العامل  يعرف  واأن  الطبيعية  ملكانتها  ال�ضالم  مدينة  ال�ضيخ  �رسم  تعود  اأن 

ح�ضارة عميقة يف التاريخ ويجب اأن يعود النا�ض اإليها لي�ضتمتعوا  بال�ضياحة فيها. 

ابو  عر�ض  خمرجة   - الب�ضتاوي  اإجني  الفنانة  اأكدت 
الفنون والذي قدم ام�ض على م�رسح  برودواي بجنينة �ضيتي 
ب�رسم ال�ضيخ – لنهل ارادت ان توؤكد على ان امل�رسح ابو الفنون 
من خالل ر�ضالة موجهة للعامل اأجمع ولي�ض ح�ضور املهرجان 
فقط، وامل�رسح هو احلياة واردت ان نقدم يف �رسم ال�ضيخ اأبو 
الفنون لجتماع عنا�رس فنية مبهرة وجذابة بفن امل�رسح جتمع 

بني املو�ضيقى والتمثيل واحلركة  والديكورات والأزياء 
امل�رسح  بني  ربطت  الب�ضتاوي  اإجني  الفنانة  وقالت 
اأعرف  اأكن  الفنون ومل  اأبو  عنوان  والفن من خالل  واحلياة 
اأحققها ، ومن خالل كلمات ال�ضاعر �ضامح العلي بداأت  كيف 
عي�ضى  �ضامح  حتقيقها  يف  �ضاهم  والتي  تتحقق  اأحالمي  اأرى 
م�ضمم  اآدم  وميدو  بالتوزيع  قام  الذي  حيدر  ووليد  امللحن 
ال�ضتعرا�ضات وديكور ومالب�ض دكتور حمدي عطية ونفذو 

ما كنت اأحلم به. 
الفتيات  معظم  اأن  الب�ضتاوي  اجني  الفنانة  واأ�ضافت 
مب�رس  مقيمات  رو�ضيات  الإفتتاح  بعر�ض  �ضاركن  الالئي 
واأرادوا اأن ي�ضاركوا ليعربوا عن ت�ضامنهم مع م�رس وعودة 
ال�ضياحة بها ل�ضعورهم اأنهم حزء من هذا الن�ضيج وهذا احلدث 

تعيد  اأخرى  فعاليات  �ضمن  اأهدافه  يحقق   اأن  منتنى  الذي 
ملدينة ال�ضالم �رسم ال�ضيخ ع�ضاقها وبهجتها.

خمرجة عر�ض الإفتتاح فريق العمل حقق ما حلمت به على خ�شبة امل�شرح 

اأحمد زيدان

أخبار وتصريحات 
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عرب املخرج ال�شاب مازن الغرباوى عن �شعادته بنجاح 
للم�شرح  ال�شيخ  �شرم  ملهرجان  الأوىل  الدورة  اإفتتاح  حفل 
�شيناء  جنوب  وحمافظ  الثقافة  وزراء  بح�شور  ال�شبابى 
ال�شباب  وزارة  اأول  ووكيل  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  ورئي�ض 
الفنى  البيت  ورئي�ض  الثقافى  الإنتاج  �شئون  قطاع  ورئي�ض 
للم�شرح ورئي�ض هيئة ق�شور الثقافة والوفود امل�شاركة لكرث 

من ع�شرين دولة عربية واأجنبية.
املهرجان  رئي�ض  الغرباوى  مازن  املخرج  وقال 
من  وفد  ح�ضور  نوعها  من  الأوىل  هى  �ضابقة  فى  اأنه 
نوعها  من  الوىل  هى  �ضابقة  فى  الأردنى  الربملان 
حل�ضور اإفتتاح مهرجان �رسم ال�ضيخ الدوىل دعما مل�رس 
مبا�رس  طريان  خط  ت�ضغيل  ببدء  واإيذانا  لل�ضياحة  ودعمًا 

عمان �رسم ال�ضيخ 

رئي�ض  الغرباوى  مازن  ال�ضاب  املخرج  واأكد 
مهرجان �رسم ال�ضيخ الدوىل للم�رسح ال�ضبابى اأن عنوان 
امل�رسيني  فالعر�ضني  عرو�ضة  على  ينطبق  املهرجان 
عر�ض  اأحدهما  باملهرجان  امل�ضاركني  الوحيدين 
منتخب طالب جامعة طنطا والأخر طالب املعهد العاىل 
للفنون امل�رسحية ، بالإ�ضافىة اإىل اأن غالبية العنا�رس 
امل�ضاركة فى العرو�ض العاربية والأجنبية عنا�رس �ضابة 
عنا�رس  على  معتمدة  املهرجان  تنظيم  جلان  اأن  كما   ،

�ضابة مئة باملئة 
لكبار  ال�ضبابى  املهرجان  هذا  لتكرمي  بالن�ضبة  اأما 
املهتمني  واملثقفني  امل�رسحيني  والرواد  املبدعني 
باحلركة امل�رسحية من رحل منهم ومن لزال ميتعنا بفنه 

دلياًل على وفاء جيل ال�ضباب لأ�ضاتذتهم .

ات
بع

متا

�لغرباوي: �ل�شباب يكرمون �لرو�د 

         و�شعيد بنجاح �إفتتاح �ملهرجان 
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كلمة �ليوم �لعربي للم�شرح

ن�شرة  حترير  اإدارة  من  اإحتفاءًا 
للم�شرح  الدويل  ال�شيخ  �شرم  مهرجان 
العربي  اليوم  كلمة  نن�شر  ال�شبابي، 
حدثني  مع  يتزامن  والذي  للم�شرح 
العربي  امل�شتوى  على  هامني  م�شرحيني 
اإنطالق  وهما  هامني  وهما  والدويل 
موؤمترها  يف  للم�شرح  العربية  الهيئة 
الدورة  افتتاح   2008 عام  التاأ�شي�شي 
العربي والذي تقام  للمهرجان  الثامنة 
فعاليات بالكويت من 10 اإىل 16 يناير 
العربية  الهيئة  من  بتنظيم  اجلاري 

للم�شرح.
واإلقاء  كتابة  على  تعاقب  وقد 
منذ  للم�رسح  العربي  اليوم  ر�ضالة 
يعقوب  د.   : الفنانون   2008 عام 
الفنانة   ،2008 –لبنان-   �ضدراوي 
م�رس-    – ايوب  �ضميحة  القديرة 
الدين  عز  التون�ضي  الكاتب   ،2009
العراقي  الفنان   ،2010 املدين 
الفنانة   ،2011 العاين  يو�ضف 
 ،2012 الله  عبد  �ضعاد  الكوينية  
جربان  ثريا  املغربية  امل�رسحية 
2013، �ضاحب ال�ضموال�ضيخ الدكتور 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي 2014، د. 
يو�ضف عايدابي – ال�ضودان -2015 
من  التا�ضعة  الن�ضخة  �ضاحب  اأما   ،
والتي  للم�رسح  العربي  اليوم  ر�ضالة 
هوالفنان  الدورة  افتتاح  يف  تلقى 
وهذا  قد�ضية،  زيناتي  الفل�ضطيني 

ن�ضها:
ول  خيارات..  اأمامنا  يعد  مل 

منلك رفاهية الوقت
�إخوتي و�أ�صدقائي...

يا َمن ت�ضنعون اجلمال يف زمن 
ُي�رسُّ فيه املتهافتون على اإنتاج القبح، 
توقي كبري، و�ضغفي اأكرب، لهذا اللقاء 
امل�رسقة،  ال�ضارقة  اإليه  دعتنا  الذي 
املدينة -املنارة، مركز الذوق الفني 
الرفيع، ممثلًة بهيئتنا العربية للم�رسح، 
والعلوم  الثقافة  واحة  اإىل  كلنا  لنحجَّ 
والإبداع العربي والإن�ضاين، اإىل هذا 

العريق  الكويتي  العربي  بيِتنا  البيت، 
والأ�ضيل، بيت الأمن وال�ضالم.. هذا 
اأوقاٍت  يف  جمعنا  طاملا  الذي  البيت 
بذراعيه  واحتوانا  اأ�ضتاتًا،  فيها  كنا 
عزَّ  اأزمان  يف  قلبه  ودفء  احلانيتني 
فيها اللقاء.. نحن الذين ن�ضكل البقية 
على  متمرت�ضة  تزال  ما  التي  الباقية 
عنه  مدافعني  اجلمال،  ح�ضن  اأ�ضوار 

بب�ضالة قل نظريها.
اأ�ضدقائي... من اأمِّ البدايات، 
الزيتون  رائحة  من  النهايات.  اأمِّ 
من  تعبق  التي  والزعرت  والكرمة 
"ف�ضتيان" اأم �ضعد، من العا�ضق، العائد 
اًل بربقوق ني�ضان.. من  اإىل حيفا حُممَّ
فاحتة  الأول،  معلمي  ان،  غ�ضَّ روح 
واحلياة.  لالأ�ضياء  واإدراكي  وعيي 
من "اإجزم" قريتي الهاجعة على كتف 
حمام  كفرخ  الكرمل  وظالل  حيفا 

ي�ضتدفئ بجناح اأمه.. حيث الولدة.
الدنيا،  �ضامِة  "دم�ضق"،  من 
دم�ضق،  التاريخ..  وروِح  املدِن  اأمِّ 
كل  روحي،  مراآة  هواي،  ثقافتي، 
يف  عامًا  واأربعون  �ضتة  التجربة... 
يف  �ضنوات  اأربع  وقبلها  "دم�ضق"، 
خم�ضون  "اإربد"..  ال�ضمال  عرو�ض 
الزمن،  عمر  يف  �ضيئًا  لي�ضت  عامًا 
يف  لتجربتي  احلقيقي  العمر  ولكنها 
امل�رسح، واحلياة اإذا �ضئتم.. منازلة 
خاللها  حاولت  يومًا،  تتوقف  مل 
ال�ضعب  الفن  هذا  بتالبيب  اأم�ضك  اأن 
ومنذ  لكنني  اأفلح..  ومل  الع�ضّي، 
على  مقبل  اأنني  اأدركت  مبكر  وقت 
تطول، ول  قد  �رس�ضة  معركة  خو�ض 
نتائجها..  �ضتح�ضم  من  ل�ضالح  اأدري 
املعركة  واحتدام  الزمن  مرور  ومع 
كربى  ق�ضية  امل�رسح  اأن  اأدركت 

وحتتاج رجاًل على مقا�ضها.
لل�ضعوب  اإذا كان  �لأعز�ء:  �أيها 
هوبرملان  امل�رسح  فاإن  برملانات، 
ولكي  منازع.  دون  ال�ضعبية  الثقافة 
يتحول امل�رسح يف بالدنا اإىل برملان 
مع   - فاإنني  حقًا،  ال�ضعبية  للثقافة 
عن  وبعيدًا  �ضبقتني،  التي  الأ�ضوات 
رنا له منذ  تكرار ما قلناه وكتبناه ونظَّ
لالندفاع  اأدعوكم  ويزيد،  عام  مائة 

نحوم�رسحنا  وحكمة  وجراأة  بوعي 
كل  ل  نحوِّ واأن  واملقاوم..  اجلديد 
من  واأقتب�ض  املتاحة-  امل�ضاحات 
للتعبري  اأمكنة  القا�ضمي:]اإىل  الدكتور 
الأفكار  تبديها  التي  املقاومة  عن 
التنويرية �ضد الأفكار الظالمية، واأن 
لالأخالق،  مدر�ضة  م�رسحنا  من  جنعل 

واحلرية[.. انتهى القتبا�ض.
م�رسح  الأخوة..  اأيها  نعم 
اإ�ضاراته  بداأت  ومقاوم،  حر  جديد 
الأوىل تتبدى منذ ع�رس �ضنوات.. حٌر 
ُحّر،  بطبيعته  امل�رسح  لأن  مقاوم.. 
مقاومًا،  كان  الأوىل  ن�ضاأته  ومنذ 
امل�رسحية  العرو�ض  من  اآلفًا  وقدم 
مقاومة  احلريف،  مبعناها  املقاومة 
املحتل، الغازي، العدو، امل�ضتعمر، 
ويف كل دول العامل هناك دائمًا ح�ضور 
اختلفت  واإن  املقاوم  للم�رسح  لفت 
اأ�ضاليب التعبري عن روح املقاومة من 
م�رسح لآخر. وما دام هناك فا�ضيون 
لن�ضوب  وقابليات  وديكتاتوريون، 
حروب ثنائية اأوكونية، وما دام على 
بربوبيتهم  يتم�ضكون  اأرباٌب  الأر�ض 
وتدمري  العامل  تخريب  على  ويعملون 
الآفة  دامت  وما  التاريخ،  عرب  اأمنه 
واملتمثلة  اأمامنا  املاثلة  الإن�ضانية 
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اأ�ضيق  العامل  يرى  الذي  البع�ض  يف 
من اأن يت�ضع له ولالآخرين، ويريد اأن 
"هذا  يعي�ض وحده جاعاًل نهج حياته: 
يعبثون  هوؤلء  كل  دام  ما  يل"..  كله 
امل�رسح  فاإن  وم�ضائرنا،  بحياتنا 
حرية  عن  ويعرب  حيًَّا  يبقى  املقاوم 
الإن�ضان وال�ضعوب وثقافاتها... هذا 

من جانب.
لي�ض  الآخر،  اجلانب  ويف 
�رسطًا اأن يكون هناك احتالًل اأوغزوًا 
م�رسحًا  لنن�ضئ  اأوم�ضتعمرًا  ع�ضكريًا 
العاملي،  ال�ضلم  ففي فرتات  مقاومًا. 
مقاوم  مل�رسح  الب�رس  تبدوحاجة 
الهدوء  هذا  وكاأن  وملحة.  ة  ما�ضَّ
وال�ضرتخاء  الظاهري  وال�ضتقرار 
التفجرات  ُنُذُر  وراءه  تختفي  املريب 
وما  املدمرة.  واحلروب  املباغتة 
لمتالك  املحموم  الدول  �ضعي 
وال�رساع  اأنواعها،  مبختلف  الأ�ضلحة 
اأكرثها  حيازة  على  واخلفّي  املعلن 
التوازن  م�ضمى  حتت  وتدمريًا  فتكًا 
وا�ضتعدادًا  تهيئة  اإل  ال�ضرتاتيجي، 
ولذلك،  املباغتة.  التفجرات  لهذه 
والعلماء  واملثقفني  املفكرين  فاإن 
وال�ضعراء ورجال امل�رسح يف خمتلف 
القبح  يواجهون  حني  العامل،  اأنحاء 
وحني  بالأمل،  والياأ�ض  باجلمال 
حريته  اأجل  من  لالإن�ضان  ينت�رسون 

املاء  يف  وحقه  الإن�ضانية  وكرامته 
وال�ضحة  الالئق  وامل�ضكن  والطعام 
الراأي  واإبداء  واحلب  والتعليم 
والدفاع عن حقه يف الوجود.. حني 
ينتمون  هم  اإمنا  هذا،  لكل  ينت�رسون 
الثقافة املقاومة،  اإىل  اأوباآخر  ب�ضكل 
املقاوم،  ال�ضعر  املقاومة،  العلوم 
املقاوم..  احلر  اجلديد  وامل�رسح 
املتزمتة  التقليدية  عن  البعيد 
واملرتهنة ملفاهيم مل تعد قادرة على 
م�رسح  الع�رس..  متطلبات  مواكبة 
ين�ضب  الذي  الغول  متحرر من ظالمية 
اأظفاره لي�ضد التجربة الإن�ضانية برمتها 
جديد  م�رسح  املظلمة..  الكهوف  اإىل 
وغري  املزيفة  للحداثات  نقي�ض  حر، 
اأحدثت  والتي  والطارئة،  الأ�ضيلة 
اخرتاقات مهولة يف حياة الب�رس على 
اأُفهم  ل  واأرجواأن  امل�ضتويات.  كل 
عن  والنقطاع  اأدعولالنغالق  باأنني 
ثقافات العامل ومنجزاته الإبداعية.. 
على العك�ض، اأنا من قرية �ضغرية من 
اأوؤمن  قرى اجلليل يف فل�ضطني، لكنني 
لأ�رسة  واأنتمي  قريتي.  العامل  باأن 
الب�رسية  باأن  اأوؤمن  ولكنني  �ضغرية، 
من  يتجزاأ  ل  جزء  وباأنني  اأ�رستي، 
واأوؤمن  الرائع.  الإن�ضاين  الن�ضيج  هذا 
اأن على راأ�ض واجبات الإن�ضان واجبًا 
اإىل الهتمام مب�ضاكل وق�ضايا  يدعوه 
والتعبري  فيها  التفكري  واإىل  العامل، 
الذي  والولء  احلرارة  بنف�ض  عنها 

يتناول فيه م�ضاكل وطنه وذاته.
فرغنا  هل  قائل:  يقول  وقد 
وجهنا  نويل  حتى  نحن  م�ضاكلنا  من 
نفرغ  مل  ل  العامل؟..  نحوم�ضاكل 
غارقون يف  اإننا  بل  احلال..  بطبيعة 
حتى  والكوارث  والأزمات  امل�ضاكل 
اأنف�ضنا  عن  نبتعد  ل  لكننا  الأذنني.. 
ولن  كله..  العامل  من  نقرتب  حني 
على  قادرين  حقيقيني  مبدعني  نكون 
الدفاع عن ق�ضايانا الإن�ضانية العادلة 
لكلمة  ال�ضويَّ  املفهوم  ندرك  اأن  دون 
يف  لي�ضت  هذه،  "نحن"  لأن  "نحن". 
هذا  �ضكان  �ضوى  لها  النهائي  التحليل 
الكوكب جميعًا. واأنت واأنا اإمنا نبحث 
خواطرنا  نوجه  حني  نحن  م�ضاكلنا 
باأ�رسها..  الإن�ضانية  امل�ضكلة  على 
مبثاقفة  الرتحيب  كل  اأرحب  واإنني 
اإن�ضانية تكفل يل متايزي وخ�ضو�ضيتي 
هوية  تلغي  ول  والروحية،  الثقافية 
الأ�ضل اأوتعمل على م�ضخها وحتويلها 
اإىل كيان تابع ذليل.. مثاقفة حمكومة 

ب�رسطّي احلرية والتكافوؤ.

اليوم  نحن  �لأعز�ء,  �أيها 
�ضلَّم  يف  الأوىل  الدرجات  ن�ضعد 
الواحد والع�رسين، ولدينا من  القرن 
الطاقات الب�رسية والعقلية والإبداعية 
م�رسحنا  خلق  من  ننا  ميكِّ ما  واملالية 
خيارات..  اأمامنا  يعد  مل  اجلديد.. 
وعلينا  الوقت..  رفاهية  منلك  ول 
وجراأة  بوعي  بداأناه  ما  نكمل  اأن 
وت�ضميم اأ�ضد.. فكما اأن امل�رسح احلي 
الفاترة،  البدايات  نقي�ض  الناب�ض 
احلياة،  كذلك  امليتة،  عدوالإيقاعات 
وال�ضرتخاء..  بالتمطي  تزدهر  ل 
تتحقق  ل  الب�رس  و�ضعادة  واحلرية 
احلياة  تعمر  اإمنا  والتثاوؤب،  بالك�ضل 
وتزدهر بالتحديات واملواجهة وقوة 
الإرادة.. واأنتم اأهل لهذه املواجهة.
املريع  الته�ضيم  هذا  كل  ومع 
يف  ون�ضهده  نعي�ضه  الذي  والتوح�ض 
همروجة  ويف  والعامل،  منطقتنا 
يكفينا  ال�رسيعة،  النكفاءات  هذه 
جمر  على  نقب�ض  زلنا  ما  اأننا  �رسفًا 
اأنتم  اجلميلون،  اأيها  اأجل  التجربة.. 
القاب�ضون على جمر التجربة، ولأنكم 
الأن�ضع  الرت�ضام  فاأنتم متثلون  كذلك 
ولأنكم  الباقي،  الإبداعي  ل�رسفنا 
و�ضنحقق  حتمًا،  املرفاأ  ف�ضنبلغ  كذلك 

كل اجرتاءاتنا البا�ضلة املاهرة.
ابتلعت  اخل�ضبة  هذه  �أخريً�.. 
بالتمام  عامًا  خم�ضون  العمر..  كل 
كما  �ضيء  كل  اأرى  كمال..  ول 
لوكان البارحة اأواليوم.. وكل �ضيء 
هذا  ُكل  لها  غنيُت  للتي  لها..  كان 
العمر.. و�ضاأظل اأغني مع الذين غنوا 
الغناء..  �ضي�ضاركوننا  والذين  لها، 
اأن  اإىل  �ضيكون..  وما  كان..  مثلما 
متتلك  �ضتبقى  التي  حبيبتي  تكون.. 
قلبي،  لها  وحدها  هي  ال�ضماء.. 
ميكن  ل  ملا  روحي  تفتح  وحدها  هي 
�ضمُعه، هي وحدها والعجائب تنده�ض 
و�ضيبقى  وحدها،  هي  ت،  مرَّ اإذا 
اأن  اإىل  مثلومًا  الإن�ضاين  ال�رسف 
تخرج من اجلحيم اإىل رحاب احلرية، 
عامل  العامل..  لتاج  ة  درَّ ونتوجها 
النا�ض  اأكرث حرية، عامل يقف  متجدد 
يطبعون  متحابني،  اأخوًة  فيه  جميعًا 
مناجل..  ورماَحُهم  �ِضككًا،  �ضيوَفهم 
ول  �ضيفًا..  اأمٍة  على  اأمٌة  ترفع  ل 

يتعلمون احلرب.. فيما بعد. 

زيناتي قد�سية

ات
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مهرجان

فل�شطينية،  واأم  اأردين  لأب  َعمان  مدينة  يف  ولدت 
تليفزيوين،  1977مب�شل�شل  عام  يف  الفنية  م�شريتها  بداأت 
الأعمال،  توالت  ثم  ال�شلطان"،  لبنت  "عري�ض  م�شرحية  ثم 
�شينمائية  اأعمال  يف  كماعملت  البدوية  بامل�شل�شالت  ا�شتهرت 

عدة.

فقد  الأردن  يف  باأعمال  مل�ضاركتها  وبالأ�ضافة 
عالقتها  اخلليجية.  امل�ضل�ضالت  من  بالعديد  �ضاركت 
ت�ضارك  عربية   فنانة  اأول  فهي  جَدا  قدمية  مب�رس 
بالتمثيل يف اأعمال م�رسحية، ففي عام 1981�ضاركت 
يف م�ضل�ضل"اأمي احلبيبة" مع الفنانة الكبرية اأمينة رزق 
ذلك  ومنذ  ال�رسيطي،  و�ضامح  الغني  عبد  و�ضعيد 
ا م�ضل�ضل  اأي�ضً اأعمالها  الوقت وهذه مل تنقطع، ومن 
تكرميها  ومت  اخلالفة،  �ضقوط  وم�ضل�ضل  خيرب، 
ا يف م�رس من قبل، لكنها تعترب اأن اأهم تكرمي  اأي�ضَ
ال�ضيخ  �رسم  مهرجان  تكرمي  هو  عليه  ح�ضلت 

الدويل للم�رسح ال�ضبابي.
لنا  كان  عي�ضى  عبري  الأردنية  الفنانة  مع 

هذا احلوار ال�ضغري..

هو  التكرمي  هذا  اأن  تعتربين  • ملاذا 
الأهم؟

على  م�رسح  من  ال�ضيخ،  �رسم  من  م�رس،  من  لأنه 
اأر�ض �ضيناء، ولأنه بجانب �ضيدة امل�رسح العربي �ضميحة 
اأيوب، حممود احلديني، اأحمد ماهر، وغريهم من جنوم 

الفن امل�رسي والعربي.
يجمعنا  ما  اإن  للعامل  تقول  التي  م�رس  من  ولأنه 
هو احلب والفن والإبداع ، ل على الإرهاب والدم كما 

يروجون.

يجتمع �لعرب  على �حلب و�لإبد�ع.. ل على �لإرهاب و�لدم

عبري عي�شى:�ملهرجان يوجه ر�شالة للعامل:
حوارات
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يف  راأيك  عن  ماذا  التكرمي.  عن  هذا   •
املهرجان ككل؟

هى  العوا�ضم  فدائَما  ورائعة،  نبيلة  فكرة  اإنها 
هذا  لكن  واملهرجانات،  امل�ضارح  باأ�ضواء  حتظى  ما 
من  باملهرجات  وخرج  التقليد  هذا  ك�رس  املهرجان 
العا�ضمة، واإختار �رسم ال�ضيخ، والقائمني عليه �ضباب، 

كل هذه عوامل ل�ضاحلة.
جًدا،  كبري  جهد  اإىل  يحتاج  فامل�رسح 
�ضباب  جند  فاأن  �ضئيل،  له  املادي  واملردود 
هذه  يف  ويعمل  بل  امل�رسح،  اأجل  من  ينا�ضل 

جمهودهم  واأقدر  اأقدرهم  اأن  فالبد  ال�ضعبة،  الظروف 
واأبارك جناحهم، واأ�ضلط عليه ال�ضوء، واأمتنى لهم مزيد 

من النجاحات والتوفيق.
واأخرًيا اأحب اأن اأوجه ر�ضالة: �ضكَرا مل�رس ولأهل 
ومازن  احلكيم  وفاء  �ضكًرا   ، ال�ضيخ  �رسم  �ضكًرا  م�رس، 
الغرباوي على اإعطائهم الفر�ضة اأن اأرى هذا اجلمال يف 

�رسم ال�ضيخ، وم�رس هتف�ضل م�رس.

عبري عي�شى:�ملهرجان يوجه ر�شالة للعامل:

نورالهدى عبد املنعم
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ي�شعى  ال�شواد...  حالكة  القمرية  غري  اللياىل  فى 
الب�شطاء...  القرويني  من  �شحاياه  وراء  اجلراجونزول 
عن  الطريق  ووعورة  الظالم  وحلكة  العمل  عطلهم  الذين 
ظلمة  فى  فرادى  يت�شيدهم  الدافئة،  منازلهم  اإىل  العودة 
الليل ليفتك باأرواحهم ثم باأج�شامهم، ياأكلهم اأحياء ويرتوى 

بدمائهم قبل اأن يبعرث اأ�شالءهم فوق الطرقات. 
هكذا مبنتهى الب�ضاطة ت�ضف الأ�ضطورة ال�ضالفية القدمية 
اأ�ضكال  اأحد  يعد  والذى  اجلراجونزول  اأو  الأرواح  �ضيطان 
اأب�ضع  من  وهو  ال�ضالفية  الأ�ضاطري  بها  تعج  التى  ال�ضيطان 
ال�ضياطني واأكرثهم عنفًا فهو ل يكتفى بقتل �ضحاياه و�ضلبهم 
اأرواحهم واإمنا ي�رسع فى تعذيبهم بدنيًا ونف�ضيًا اأوًل ثم ياأتى 

املوت املفزع املريع فى نهاية املطاف. 
ال�رسبى  امل�رسحى  العر�ض  يتخذ  بب�ضاطة  وهكذا 
له  اإ�ضمًا  الأ�ضطورى  ال�ضيطان  هذا  من   "99 "جراجونزول 
البلقان  حرب  مبحنة  الأرواح  اآكل  ال�ضيطان  اأ�ضطورة  ليقرن 
احلرب  تلك  اإبان   1999 عام  ل�رسبيا  الناتو  حلف  وق�ضف 
من  املفزع  الكم  هذا  بكل  العنوان  من  بداية  امل�ضاهد  مذكرًا 
وما  ال�ضابقة  يوغو�ضالفيا  طرقات  على  اأريقت  التى  الدماء 
�ضمن  املنطقة  هذه  لتدخل  ودمار  اأ�ضالء  من  وراءها  خلفته 
قائمة طويلة �ضابقة وقائمة اأطول لحقة من الدول التى هبط 

عليها جراجونزول احلروب بجناحيه املظلمني. 
مبنتهى الب�ضاطة ت�رسع مارينا دميرتيفيت�ض و األك�ضاندرا 
منا�ضيفيت�ض مبدعتا العر�ض فى طرح ق�ضية احلرب املركبة، 
بل واملعقدة، فى قالب يتميز بالب�ضاطة ال�ضديدة التى تنم وعى 
الب�ضاطة  بهذه  بالتحديد  العر�ض  هذا  يكون  اأن  باأهمية  فائق 

دون ت�ضطيح. 
املعا�رس  الرق�ض  على  امل�رسحى  العر�ض  يعتمد 
الذى يعرب فى بدايته عن حالة من التناغم الفائق بني بطلتى 
متناهية  بب�ضاطة  ثم  الدم  برباط  معًا  ارتبطتا  اللتني  العر�ض 
تبداأ الأحوال فى التبدل حتى يتحول اإخوة الأم�ض اإىل اأعداء 
اليوم وتدور دائرة العداء بكل �ضورها �ضواء بالقتل املتبادل 
اأو الرتبح من هذا القتل اأو حتى حماولت القهر وال�ضتبداد 

حتت اأى �ضعار حتى يدرك القاتل وال�ضحية فى وقت واحد 
فداحة اخل�ضائر التى حاقت بهما معًا فينخرطان فى طق�ضية 
للخلود  عليه وجتهيزه  والبكاء  امليت  لتطهري  قدمية  �ضالفية 
لينتهى  دائم،  �ضالم  بل  حروب  ل  حيث  الآخر  العامل  فى 
على  �ضغري  طفل  ظهور  مع  �ضديدة  بب�ضاطة  كذلك  العر�ض 
خ�ضبة امل�رسح كبارقة اأمل جديدة، بذرة تنبت من جديد فى 
هذه ال�ضحارى الدموية التى اأ�ضبح عاملنا املعا�رس، وبكل 

اأ�ضف، يعج بها. 
الب�رسية  املعادلت  لو�ضع  الألوان  ا�ضتخدام  جاء 
ا�ضتخدمت  حيث  فائقة  بب�ضاطة  متميزًا  امل�رسح  خ�ضبة  على 
ال�رسيح  الأ�ضود  واللون  ال�رسيح  الأحمر  اللون  املبدعتان 
والأحزان  واملوت  الأول  مع  واحلرب  الدم  اإىل  لالإ�ضارة 
الفراغ  مع  املبدعتان  تعاملت  كما  الثانى،  مع  املقيمة 
امل�ضممة  الديكور  قطع  فجاءت  فائقة  بب�ضاطة  امل�رسحى 
للعر�ض قليلة العدد مبا�رسة ال�ضتخدام دون اأدنى حماولة 

لإقحام ما ل �رسورة له على هذا املنظر الب�ضيط. 

امل�رسى  املخرج  و�ضعها  التى  الإ�ضاءة  خطة  جاءت 
"حممد الطايع" متناغمة ب�ضكل لفت للنظر مع احلالة الإن�ضانية 
فجاءت  امل�رسح  خ�ضبة  على  املو�ضوعة  ال�ضجن  �ضديدة 
املاأ�ضاة  لعمق  موؤكدة  ب�ضاطتها  رغم  لالإ�ضاءة  ا�ضتخداماته 
خ�ضبة  على  لنا  جت�ضيدها  العر�ض  حاول  التى  الإن�ضانية 

امل�رسح. 
ا�ضتخدمت  التى  املو�ضيقية  الختيارات  متيزت  كما 
بب�ضاطتها  به  املنطوقة  للغة  وبديل  للعر�ض  اأ�ضيل  كقوام 
لعن�رس  التعبري عن احلدث وحتقيقها  وقدرتها املبا�رسة على 
ال�ضدمة فى التحولت التى متر بها �ضخ�ضيتا ال�ضحية واجلالد 
وموؤكدة على التماهى بينهما فى احيان كثرية فكالهما �ضحية 
ب�ضورة او باأخرى وكالهما جالد ب�ضورة او باأخرى كذلك. 
احلوارية  اجلمل  لبع�ض  العر�ض  ا�ضتخدام  ورغم 
تبادلت  اللتني  الأغنيتني  وكذلك  ال�رسبية  باللغة  جدًا  القليلة 
للموت  املمهد  الطق�ضى  اجلو  فى  غناءهما  العر�ض  بطلتا 
�ضورة  فى  جديد  من  بعثها  قبل  الب�رسية  للروح  الفرتا�ضى 
الطفل اإل اأن ا�ضتخدام هذه اللغة التى رمبا ل يعرفها امل�ضاهد 
مفردات  مع  احلميم  والتفاعل  التلقى  فى  عقبة  اأى  ميثل  مل 
العر�ض امل�رسحى، حتى اأن حماولت اإحدى بطلتى العر�ض 
للحروب  ومناه�ضته  الأ�ضا�ضية  العر�ض  مفاهيم  على  التاأكيد 
ناطق  اأ�ضكالها و�ضورها من خالل مونولوج ختامى  بكافة 
بالإجنليزية يندد باحلروب الوح�ضية فى جميع اأنحاء العامل مل 
يكن لها اأى داع بل اأنها جاءت مت�ضمة بال�ضذاجة التى كادت 

اأن تع�ضف بجماليات هذا العر�ض. 
هذه الر�ضالة الإن�ضانية عالية ال�ضجن التى وجلت مبنتهى 
العر�ض  وجهها  ر�ضالة  هى  امل�ضاهدين  قلوب  اإىل  الب�ضاطة 
اإىل ال�ضمري الإن�ضانى كله لإدانة وح�ضية احلرب والدعوة اإىل 
ان ي�ضود ال�ضالم. ر�ضالة عميقة متكنت بب�ضاطتها ال�ضديدة من 

الولوج اإىل قلب امل�ضاهد وعقله و�ضمريه الإن�ضانى. 

جر�جونزول : �ل�شيطان �آكل �لأرو�ح                         
                               ب�شاطة �لولوج للقلب
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ننتظر  اأن  املحيطة  الظروف  اأو  احلياة  علمتنا  هكذا 
اأنف�ضنا  ومننى  م�ضتحيل   كان  ولو  عابر  حلم  باأي  ونتعلق 
والهازيج  القدمية  والأغانى  ال�ضعبية  باحلكايات  ونتزود 
الكوميدية الفاقعة التى تعيننا على احتمال الأوجاع واملهانة 
وال�ضعاب والكوابي�ض، نتناحر فيما بيننا بني موؤيد ومعار�ض 
ل  اإىل  لن�ضل  وكافر  موؤمن  بني  حتى  اأو  وخمتلف  متفق  بني 
اأنا�ض متفقون  �ضيء... والتق�ضيم هنا باملنا�ضبة جد وا�ضح 
ال�ضيطان  ا�ضتقبال  فكرة  على  بينهم  فيما  خمتلفون  واأنا�ض 
والرتحاب به فى قرية يقتلها العوز واجلوع اهلها بني فالح 
التى  واملبادئ  بالقيم  متم�ضك  وثائر  مقهى  ونادل  ومت�ضول 
ورجل  بديل،  كحل  بة  والعرتاف  ال�ضيطان  وجود  ترف�ض 
قد خارت معتقداتة القدمية وو�ضل لذلك احلل الغريب الذى 
مينى نف�ضة بة كونة حل �ضحرى قد ينقذة من تلك الرتكيبة غري 
تلك  من  متر  مل  الجتماعية  فالعدالة  انتهائها،  فى  املاأمول 
القرى ويبدو انها لن متر فالثقة والميان اللذان ادى بهما 
الذى مت القرتاع عليه،  لليقني  اأنة قد و�ضل  املمثل توؤكدان 
واآخرين م�ضغولني بهمهم اليومى ليعنيهم من الأمر �ضيء هم 
اأي �رساع  اأن يدخلوا فى  فقط على هام�ض احلياة ول ميكن 
اعتادوة  الذى  اخلط  نف�ض  على  ت�ضري  احلياة  اأن  طاملا  كان 

وتاأقلموا عليه ولن ير�ضوا بغريه بدياًل. 
ال�رساع  يبدو  هكذا  هدف  ذاتها  حد  فى  هنا  اللعبة   
الوا�ضح وحكايات القرى الفقرية التى قتلها العوز واحلاجة 
�ضور  فى  جديد  من  بناءها  ويعاد  تت�ضكل  كى  اللياىل  تنتظر 
والفكري  اجلماىل  املعون  نف�ض  من  تنهل  عادة  و�رسديات 
اأنها مت�ض نف�ض الع�ضب  اإل  وحكاية الليلة واإن كانت خمتلفة 
ونف�ض الألم ونف�ض ال�ضخو�ض ومن ثم هى بالن�ضبة للمخرج 
الورق  من  اأطر  فى  و�ضعها  املمكن  من  لعبة  الأ�ضمر  فهد 
املقوى الذى ما يكاد يلتئم حتى يتمزق من جديد، اإنها لعبة 
هكذا  والتهافت،  اله�ضا�ضة  فى  ت�ضب  التى  الفارغة  الكراتني 
باأ�ضكال  تتو�ضل  التى  الفل�ضفية  لعبتهم  �ضكل املوؤلف واملخرج 
حد  فعلى  اخلليجى،  امل�رسح  بعد  يعرفها  مل  رمبا  وتيمات 
تيمة  هى  �ضحيح  هناك،  التيمة  تلك  قبل  من  تناق�ض  مل  علمى 
اللعب  مبداأ  من  ينطلق  وبنائها  ب�ضيطة 
املمثل   باأجتهاد  يتو�ضل  الذى  امل�رسحى 
ال اأن فكرتها ال�ضا�ضية تبدو �ضيقة وذات 
وجاهة خا�ضة فى املناطق غري املتحققة 
معلب  كلة  املو�ضوع  اأن  اإذ  اجتماعيا 
اللعب  فلك  فى  ويدور  كوميدى  مبنطق 
لق�ضية  بو�ضوح  لي�ضري  الذى  امل�رسحى 

ليعك�ض  فيما وراء احلدث  يبحث  ملحة فى املجتمع وان كان 
هموم وق�ضايا ملحة تناق�ض دور الفقر واأثرة فى املجتمعات 

املحرومة من الدميوقراطية.
ال�ضعودى  اأجواء امل�رسح  الغريب على  الن�ض   فى هذا 
بجائزة  موؤخًرا  احلارثى  اإبراهيم  موؤلفة  به  فاز  والذى 
�ضوؤال  يطرح  اأن  الكاتب  اأراد  العربى  لالإبداع  ال�ضارقة 
ال�رساع  �ضكل  الفقرية  القرية  ومع  املرة  هذه  وفى  ال�ضيطان 
اأو  اأتباع ال�ضيطان   اأن يكون اأحد  بني رجل فقد الأمل وقرر 
ثائر  واآخر  باإميان  لذلك  ويوؤ�ض�ض  لوجوده  املروجني  اأحد 
لو  حتى  الو�ضائل  بكل  مينعه  اأن  ويحاول  الوجود  ذلك  ينتقد 
اأن الغريب فى العر�ض ذاته كان متثل  اإل  حرم من حياته، 
هذا  اأن  وظنى  ؟  املقدم  للحدث  واقتحامة  ب�ضخ�ضة  ال�ضيطان 
الوجود الفعلى لل�ضيطان قد قلل كثرًيا من حجم احلدث وزجبة 
حليز املبا�رسة خا�ضة وقد حوله فريق العمل ل�ضخ�ض عادى 
له تابع يبدو كبودى جارد ؟ ومل يكمل توظيفه جماليًّا ليوؤكد 
ي�ضب  �ضوف  كاإن�ضان  فمعنى وجودة  ينفيها  اأو  اإن�ضانيتة  على 
فى معانى جمالية وفكرية مل ت�رس اليها الدراما من قريب اأو 

بعيد. 
املوؤدين  جمموعة  وخا�ضة  العمل  فريق  اجتهد  حقيقة 
الطورى  وفهد  العليانى  مهناوعمر  وعبدالله  احلاربى  وائل 
ومنري ال�ضهلى وعادل بخ�ض ومازن املطريى وبدر الوا�ضلى 
اأغانى  فيها  منا�ضبة  م�رسحية  لعبة  كم�ضاهدين  معنا  لعبوا  اإذ 
منا�ضبة  �ضعبية ورق�ض وحركة  واأداءات كوميدية ومواويل 

لطبيعة احلدث.
فقط كنت اأنتظر من املخرج اأن ي�ضغل تلك الأخيلة التى 
بع�ض  خاللها  من  لري�ضم  اخللفية  البانوراما  على  انعك�ضت 
امل�ضاهد ويوؤكد من خاللها بع�ض املعانى املنا�ضبة طاملا اأنه 
و�ضع ك�ضاف اإ�ضاءة فى مقدمة خ�ضبة امل�رسح ولكنة مل يهتم 
كثرًيا بتلك التف�ضيلة املهمة رغم حاجة ال�ضورة اإليها خا�ضة 

واأن احلركة جائت فى معظمها ع�ضوائية. 
وقد جاءت �ضينوغرافيا العر�ض لزكريا املوؤمنى مميزة 
�ضينوغرافيا غري  فهى  املكان  امكانيات  وا�ضتغالل  بالب�ضاطة 
مطلب  له  تلبى  اأن  وحتاول  املخرج  منطق  مع  ت�ضتبك  مكلفة 
لدور  يحيلنا  ما  وهو  المكانيات  باأقل  واللعب  الإرجتال 
الإنتاج هنا اإذ يبدو اأنه اإنتاج على ح�ضاب فريق العمل اأو اأنه 

اإنتاج فقري. 
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نشرة يومية
لمهرجان شرم الشيخ الدولي
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العر�ض..  اإنتهاك  اخلطيئة..  اخلداع..  املتعة.. 
املراوغة يف الزواج.. الن�ضب املجهول وال�ضطهاد..  كانت 
خطوطًا عري�ضة قام عليها العر�ض امل�رسحي الردين )حرير 
اأيام  اأول  يف  احلر(  )امل�رسح  فرقة  به  �ضاركت  الذي  اآدم(، 
عن  والعر�ض  ال�ضبابي،  للم�رسح  الدويل  ال�ضيخ  �رسم  مهرجان 
ن�ض من  تاأليف اأروي اأبو طري، قام باإعداده زيد خليل، ومثله 
نهي �ضمارة، اريج دبابنة، مرام اأبو الهيجة، ريناد ثلجي، و 

اأخرجه و�ضاغه �ضمعيًا وب�رسيًا املخرج اإياد ال�ضطناوي. 
حتته  تقع  الذي  القهر  اأنواع  ايل  اآدم(  )حرير  تعر�ض 
املراأة يف املجتمعات العربية �ضتي، واأنها دائمًا حتمل اأخطاء 
الآخرين ايل اآخر يومًا يف عمرها، بل وحُتا�ضب وُتعاقب علي 

هذه الخطاء التي مل ترتكبها يومًا.
كال  تقوم  اإناث،  لأربع  العر�ض  طرح  خالل  من  هذا 
منهن يف عر�ض ماأ�ضاة خا�ضة بها، فاإحداهن لقيطة تبحث لها 
عن هوية �ضخ�ضية وتريد ت�ضجيل نف�ضها يف الأوراق احلكومية 
واأخري  ذلك،  اإمتام  دون  حائاًل  تقف  البريوقراطية  ولكن 
اأ�رستها  منزل  يف  مرياثها  يف  حقها  وي�ضلبها  اأخيها  ي�ضتغلها 
ويطردها للخارج فتقع فري�ضة ملجتمع الذكور الذي ل يتواين 

عن ا�ضتغاللها ج�ضديًا و�ضلبها �رسفها...
عن  احلديث  اعتدنا  ورمبا  بجديدة،  لي�ضت  الأفكار  رمبا 
هذا الوجع ال�ضاكن يف ج�ضد املجتمع العربي، ولكن املحك هو 
راأينا  فقد  للعر�ض.  الفكري  للم�ضمون  املخرج  �ضياغة  كيفية 
اللون كالتي يرتديها  )عفريتة( زرقاء  الأربع ممثالت ترتدين 
امل�ضجونون، يغطي اأج�ضادهن و�ضعرهن الرتاب وكاأنهم يقطنن 
القبور، كما حتمل كل منهن يف يدها جردًل معدنيًا منذ بداية 
العر�ض وحتي نهايته، حينا مت�ضكه بيدها وحينًا جتل�ض عليه، 
وكاأنه اإناءًا يحمل بداخله جمموع الألم وال�ضغوطات والهموم 
ال�ضوء  عك�ض  يف  اأي�ضًا  اإ�ضتخدمنه  كما  املراأة،  تعانيها  التي 
ال�ضاقط عليه علي اجلمهور وهذا للتاأكيد علي م�ضاركة اجلمهور 
منذ  ي�ضعنا  مما  العر�ض..  بطالت  منها  تعاين  التي  الق�ضايا 
باأنهن  ال�ضجن وال�ضعور  ن�ضاء يعانني من  اأمام  اللحظة الأويل  
علي  العر�ض  يعتمد  كما  املوت..  يتمنني  اأو  الأموات  من 
باأداء تعبريي ج�ضدي  الأحداث  فتبداأ  للممثالت  الأداء اجل�ضدي 
من الأربع ممثالت، كما يتخلل العر�ض ت�ضكيالت ج�ضدية تعرب 
عن حالة الفوقية والأبوية ال�ضلطوية التي يت�رسف من منطلقها 
يف  منهم  كل  ومكانة  الن�ضاء  بها  ت�ضعر  التي  والدونية  الذكور 
تطلب  كما  ككل،  املجتمعي  الن�ضيج  داخل  ويف  الآخر  نظر 

اأداء اأدوار الإناث حينًا والذكور  العر�ض من الأربع ممثالت 
يف  املختلفة  ال�ضخ�ضيات  بني  الأداء  يف  والتنقل  اآخر   حينًا 
اللوحات التي تعر�ض الأزمات التي تقمن بتج�ضيدها بالتبادل 
تعاين  الذي  العام  امل�ضهد  تكون  ولكنها  منف�ضلة  لوحات  يف 
لل�ضخ�ضيات  التج�ضيد  هذا  ويف  ال�رسقية،  املجتمعات  اإناث  منه 
عليه  يكون  الذي  ال�ضائد  النمط  لإي�ضاح  حماولة  هو  الذكورية 
اإذا  املراأة  وا�ضطهاد  بقهر  دائمًا  يقوم  الذي  املجتمع  ذكور 
يف  مثلما  م�ضتقلة  و�ضخ�ضية  بها  هوية خا�ضة  عن  باحثة  كانت 
املوؤ�ض�ضة  موظفو  يف  متثلوا  حينما  وذلك  اللقيطة،  الفتاة  اأزمة 
والأم  الأب  دائمًا عن  ي�ضاألونها  الذين  البيوقراطيني  احلكومية 
الغري  القا�ضي  يف  يتمثلن  وحينما  البوية(  لل�ضلطة  )املمثلني 
تخ�ض  كانت  اإذا  وخا�ضة  عمله  ب�ضئون  الكرتاث  عدمي  عادل 
بها  التي متر  الأزمة  بها، وهذه  باحثة عن هوية خا�ضة  فتاة 
تلك الفتاه يف رحلتها يف البحث عن اأوراق تثبت ن�ضبها قد تكون 
�ضخ�ضية  هوية  عن  معا�رسة  فتاة  كل  بحث  ق�ضية  علي  اإ�ضقاطًا 
ما  علي  الآخريات  اأزمات  ت�ضقط  كما  بها،  خا�ضة  و  م�ضتقلة 

تواجهه الن�ضاء يف الواقع.
حجم  يكمن  واملبالغة،  الواقعية  واجلد..  الهزل  وبني 
الوقت،  طيلة  اخلانعة  اخلا�ضعة  املراأة  تعي�ضها  التي  املاآ�ضاة 
بالعلبة  املحفوظة  الثمينة  كاجلوهرة  اأنها  يوهمونها  التي 
ي�ضجنونها  الواقع  يف  ولكنهم  احلريري،  والك�ضاء  القيطفية 
ويقيدونها داخل هذا الوهم لي�ضهل ال�ضيطرة عليها واإخ�ضاعها 
يف  الأربعة  العر�ض  بطالت  ترف�ضه  ما  وهذا  واإزللها.. 
من  اأكرث  الزواج  اأحدهم  علي  ُيعر�ض  عندما  للزواج  رف�ضهن 
مرة، وعندما تلوح اأخري بالقما�ضة احلريرية ول تنجذب اليها 
اأيًا منهن، وعندما تنف�ضن من حينًا لآخر الرتاب الذي يغمرهن، 
ومن ثم ترديدهن الرف�ض لـ)احلرير( ذلك احلرير امُلقيد الذي 
يوفره لهن ويغريهن به اآدم دائمًا.. ولكن.. ذلك هو الوعي، 
قيد  لأي  راف�ضات  يجعلهن  ما  هو  التجربة،  عن  الناجت  الوعي 

كان حتي واإن كان مغلفًا باجلمال اخلادع الرَباق.
جمتمع  من  اآتيًا  ن�ضويًا  عر�ضًا  اآدم(  )حرير  بذلك  ليكون 
لزال يت�ضم بالقبلية والأبوية املت�ضلطة �ضارخًا يف وجه ال�ضائد 
والرا�ضخ، معربًا عن اأزمات واأمرا�ض اجتماعية ل تنف�ضل عن 

الزمات الكربي التي تعانيها ال�ضعوب العربية.

حرير �آدم بني �لروؤية �لن�شوية 
                       و�إنتقاد �ملجتمعات �لعربية 

 رنا عبد القوى 
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Marina Dimitrijevic et Aleksandra Ma-
nasijevic utilisés cette légende slave pour 
nous rappeler avec tous les horreurs et de 
souffrances pendant la guerre de Serbie 
1999, lorsque l›OTAN a bombardé la Serbie. 
Mélange de danse moderne avec des con-
tes slaves, ce spectacle envoie un message 
très simple en utilisant des techniques sim-
ples. En temps de paix, les amis deviennent 
des frères et le monde fleurit d›une manière 
magnifique. Mais en temps de guerre, le 
sang couvre la face de la terre, tournant 
frères en ennemis. L›âme humaine souffre 
les horreurs de la guerre et de la fleur de gar-
rot de la vie. La simplicité est l›ingrédient clé 
de ce spectacle. L›âme humaine est beau-
coup plus important que tout conflit poli-
tique, idéologique ou économique qui peut 
conduire à des guerres catastrophiques. Le 
spectacle et de ses créateurs envoient un 
message fort, clair et simple contre la guerre 
dans tous les temps et toutes les régions 
géographiques. Il est un cri pour la paix en-
voyé de la terre de la paix. 

Lust, la tromperie, le péché, le viol, 
le mariage se soustraire, la paternité 
anonyme et poursuites sont les princi-
paux titres de la série jordanienne “Soie 
d’Adam” pour “Théâtre libre” Groupe 
sur la première nuit de Sharm El Sheikh 
Festival international de théâtre pour la 
jeunesse (SITAFY). Le spectacle est basé 
sur le jeu écrit par Abu Tair Arwa, édité 
par Zaid Khalil et réalisé par: Eyad Al-
Shantawy. Noha Samara, Arij Dbabnah, 
Maram Abu Al-Higah et Rinad Thalgy 
représentés les personnages princi-
paux. Le spectacle représente tous les 
types de domination envers les femmes 
dans les sociétés arabes. Ils paient tou-
jours pour les autres de crimes et pu-
nis pour d’autres de ses erreurs. Cha-
cun des quatre personnages féminins 
représentés ici avait sa propre tragédie. 
Chacun d’entre eux représente un cas 
prévalent de poursuites dans les socié-
tés arabes.

Vie, ou plus précisément les conditions 
de vie, nous ont appris à coller avec un rêve, 
tout rêve même, il est impossible. Nous espé-
rons pour de bon et vivons sur vieilles chan-
sons folkloriques et les paroles comiques qui 
nous aident à garder nos douleurs, des insul-
tes, et les cauchemars. Nous pouvons battre 
entre eux et nous diviser en deux groupes. 
Ces conflits sont d›accord / pas d›accord 
conflits, les partisans / conflit d›opposition et 
même croyant / conflits infidèles. Le conflit 
ici était entre les partisans et l›opposition à 
l›idée de recevoir le diable dans un village de 
mourants de faim. Cette communauté pau-
vre isolé comprend un agriculteur, un mendi-
ant, un serveur, un révolutionnaire qui colle 
à ses valeurs et rejette la reconnaissance du 

diable comme une solution et un homme or-
dinaire dont les croyances ancienne démolie 
et est venu à cette solution étrange comme 
une réponse magique son appel !! Le conflit 
entre ces deux derniers caractères que les 
autres personnages ne vivent que sur les 
marges de la vie. Ils ne seront jamais partici-
per à tout type de conflits, tant que leur vie 
continue normalement. Ils sont satisfaits de 
leurs choix, même si ces solutions signifient 
que la justice sociale ne sera jamais passer 
à travers ce malheureux village.

Et rien eu: le pauvre village attend le diable

Soie Adam: une vision féministe et 
critique pour les sociétés arabes

Karakondžula 99: Un cri pour 
la paix

Ahmed Khamis

Traducteur: Dr. Ahmed Ghazy

Dr. Tarek Ammar Rana Abd El-Kawy
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W hen cold and dark nights come, 
the demonic spirit of  heartless 

Karakondžula attacks poor villagers, torture 
them physically and psychologically and only 
then put an end to their miserable lives. Ma-
rina Dimitrijevic & Aleksandra Manasijevic 
used this Slavic legend to remind us with all 
horrors and sufferings during the Serbian war 
1999 when NATO bombed Serbia. 

Mixing modern dance with Slavic folk 
tales, this show sends a very simple message 
using simple techniques. In times of  peace, 
friends become brothers and the world flour-
ishes in a magnificent way. But in times of  
war, blood covers the face of  earth, turning 
brothers into enemies. The human soul suf-
fers the horrors of  war and the 
flower of  life withers. 

From the beginning, the show 
tries to create a state of  harmony 
between the two magnificent ac-
tresses representing the prosecu-
tor and the prosecuted. When the 
wheel of  blood starts its turning, 
nothing stops it until both the 
prosecutor and the prosecuted dis-
cover the horrible truth. They are 
both victims!!! Only then they start 
their folk mourning ceremony to 
purify their dear dead and send 
them to heavens where there is no 

blood shed, and only peace prevails. 
Simplicity is the key ingredient of  this 

show. Simple costumes in clear red and 
black represent blood, war, death and sor-
row. Simple lines and patterns of  movement 
and music replaced the spoken language to 
turn the simple message into a more global 
humanistic message that is easy-to-under-
stand. Simple lights by the Egyptian direc-
tor “Mohamed Al-Taia” fitted will with this 
show. The use of  Slavic language in very 
short statements and the two folk songs 
does not disturb the audience perception 
of  the show, while using English, as a more 
global language, to say a direct and shallow 
anti-war message was not necessary at all as 
the morale of  the show was too obvious to 
be stated that way!

By the end of  show, a young innocent 
child appears to make the reunion of  the 
prosecutor and the prosecuted and to re-
mind us all that the human soul is much 
more important than any political, ideologi-
cal or economic conflict that may lead to 
catastrophic wars. 

The show and its creators send a strong, 
clear and simple message against war in all 
times and all geographic regions. It is a cry 
for peace sent from the land of  peace. 

Karakondžula 99: A Cry for Peace

Translated by:

 Dr. Tarek Ammar 
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15 You who create beauty while pragmatics create ugliness, we are the remaining 
few guarding beauty in a world of  ugliness. Theater is a great cause and needs 

great warriors to defend it. If  nations have parliaments, theatre is the parliament of  
public culture. Now and forever, I call for you to stick eagerly, wisely and courageously 
with our modern and resisting theatre.

Life, or more specifically conditions    
 of  life, taught us to stick with a dream, any 

dream even it is impossible. 

We hope for good and live on old folk songs 
and comic lyrics that help us to bear our pains, in-
sults, and nightmares. We may fight among each 
other and divide ourselves into two groups. Such 
conflicts include agree/disagree conflicts, support-
ers/opposition conflict and even believer/ infidel 
conflicts. The conflict here was between supporters 
and opposition towards the idea of  receiving the 
devil in a village dying of  hunger. This poor isolated 
community includes a farmer, a beggar, a waiter, a 
revolutionist who sticks to his values and rejects the 
acknowledgement of  the devil as a solution and an 
ordinary man whose old beliefs demolished and 
came to this strange solution as a magical answer 
to his call!! The conflict is between these two last 
characters as other characters live only on the mar-
gins of  life. They will never get involved in any kind 
of  conflicts as long as their life continues normally. 

They are satisfied to their choices even if  these 
solutions mean that social justice will never pass 
through this unfortunate village.

L ust, deceit, sin, rape, evading  
 marriage, anonymous 

parenthood and prosecution are 
the main headlines of  the Jorda-
nian show «Adam›s Silk» for «Free 
Theater» Group on the first night of  
Sharm El Sheikh International The-
atre Festival for Youth (SITAFY). 
The show is based on play written by 
Arwa Abu Tair, edited by Zaid Khalil 
and directed by: Eyad Al-Shantawy. 
Noha Samara, Arij Dbabnah, Maram 
Abu Al-Higah and Rinad Thalgy 
represented the main characters. The 
show represents all types of  subju-
gation towards women in Arab so-
cieties. They always pay for others› 
crimes and punished for others› mis-
takes. Each one of  the four female 
characters represented here had her 
own tragedy. Each one of  them rep-
resents a prevalent case of  prosecu-
tion in Arab societies.

January 10th 2016: The Arab Day of Theatre: 
                           Out of Choices … Out of Time!!!

Ahmed Khamis

Rana Abd El-Kawy

And nothing had been: 
the poor village awaits the devil 

Adam’s Silk: A feminist Vision 
and Criticism to Arab Societies



Tonight
5:00 p.m. Dubai National theatre UAE The Game

6:30 p.m. Peters/Scharr/Schaus Group Germany Hera 

8:00 p.m. Al-Restak Theatre Oman The comedy of  the seven days 

9:30 p.m. Al-Taef  Theatre KSA Out of  control

Tomorrow
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 Bel-
laterra Contesa


