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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 

PM

PM

PM

الفنانة القديرة سميحة ايوب
الرئي�س ال�رشيف للمهرجان 

املخرج مازن الغرباوي 
رئي�س املهرجان

الفنانة وفـــاء احلكيـم 
مدير املهرجان

عروض اليوم
 

6.30
المركز   - تونس   - الصابرات  مسرحية 
والحركية  الدرامية  للفنون  الوطني 

بالكيروان إخراج حمادي الوهايبي .

8.30
طنطا  جامعة  نوتردام«  »أحدب  مسرحية 

مصر - إخراج السعيد منسي 

10.00
حفل الختام وتوزيع الجوائز



20
16

ير 
ينا

 1
4 

س:
ساد

 ال
دد

لع
ا

نشرة يومية
لمهرجان شرم الشيخ الدولي

للمسرح الشبابي

3

برغم كل �شيء، تظل اأيام املهرجان قادرة على حجز 
اأمام ثقافات خمتلفه حتملها  فاأنت  الذاكرة،  لها داخل  مكان 
قد  املهرجان،  �شيوف  اأي�شا  امل�شرحية،ويحملها  العرو�ض 
ثالثة  اأمام  ولكنك  يحدث،  ما  قيمة  على  نتفق  اأو  نختلف 
اإىل  خمتلفة،بالإ�شافة  دول  من  م�شرحية  عرو�ض  اأربعة  اأو 
اأمام مدينة مازالت تعانى  اأنك من قبل ومن بعد العرو�ض 
رغم اأنها ل ت�شتحق تلك املعاناة، هى جمربة عليها، واملتاأمل 
ظلمت  ع�شورها،  مر  على  ظلمت  قد  �شيجدها  ال�شيخ  ل�شرم 
الإن�شان  مبقدور  يكن  فلم  امل�شريني  عن  حجبها  مبارك  لأن 
الآن  وظلمت  عهده،  فى  اأيام  عدة  بها  يق�شى  اأن  العادى 

ب�شبب اأحداث الطائرة الرو�شية.

باهظا، وهى  الثمن  بها  وبالتايل دفع كل من 
مدينة  فيها  ت�صري  جديدة  ب�صيغة  تعود  باأن  جديرة 
لل�صياحة للجميع للم�رصيني وللأجانب، وفكرة اإقامة 
مهرجانات فنية وم�رصحية بها هى فكرة هامة جدا، 
ظل  فى  اأيام  ع�رصة  ملدة  الأجنبية  الوفود  فاإ�صتقدام 
ما  اأهم  ولعل  الكثري،  يعنى  الراهنه  الظروف  هذة 
العر�ض  خمرج  ماقاله  هو  للعامل  بالن�صبه  يعنيه 
 " عر�صه  قبل  كلمته  فى  زات�صيف  يورى  الرو�صى 
م�رصح  على  اأم�ض  قدمه  والذى   " جمنون  مذكرات 
العلبة مبنتجع اجلافى، لقد قال �رصاحة " ق�صينا فى 
اإ�صتقبال  كان  لقد  تن�صى،  ل  اأيام  ع�رصة  ال�صيخ  �رصم 
عندما  هنا  النا�ض  اأن  كما  رائعا،  لنا  املدينه  اأبناء 
بنا  كثريا  يحتفون  كانوا  رو�صيا  من  اأننا  يعرفون 
ويقولون لنا نريدكم اأن تعودوا مرة اأخرى اإىل �رصم 
ال�صيخ"، وهذا املخرج وفريق عر�صه مل يكن لياأتى 
املهرجانات،  فكرة  خلل  من  اإل  ال�صيخ  �رصم  اإىل 
والتى اأمتنى اأن تتطور الفكرة لوجود ملتقيات اأدبية 
العامل  م�صتوى  على  وفاعلني  كبار  جنوم  دعوة  يتم 
فيها لإر�صاء فكرة اأن �رصم ال�صيخ اآمنه، وهى كذلك 

بالفعل، اأنا وفريق الن�رصة مل�صنا ذلك بالفعل..

فى  امل�صاركة  على  حري�صا  زات�صيف  كان  لقد 
 املهرجان رغم عناء ال�صفر من رو�صيا اإىل م�رص،فل 
يوجد طريان مبا�رص ل�رصم ال�صيخ قادم من رو�صيا، 
ي�صتطيع  حتى  طائرات  ثلثة  ركوب  علية  كان  لذا 

الو�صول ل�رصم، ذاك عناء ل يقوم به اإل املحب..
من  كل  يعى  اأن  يجب  اأخرى  جهة  ومن  لكن 
باملدينه من العاملني مبجال ال�صياحة الدر�ض جيدا، 
بالوفود  تربطهم  التى  العلقة  �صياغة  يعيدوا  واأن 
ال�صياحية باأن تكون علقة جيدة لي�ض للإ�صتغلل فيها 
وعن  م�رص  عن  ح�صنه  �صورة  ي�صدروا  واأن  مكان، 
ال�صياحة  عودة  بفكرة  وتليق  بنا  تليق  حتديدا  �رصم 

ب�صكل طبيعى..
اأي�صا كان م�صدرا  ال�صورى جهاد �صعد  الفنان 
للبهجة فى كلمته عن م�رص وعن املهرجان، والتى 
احلفاظ  فى  كبرية  ورغبة  الثناء  من  كثريا  حتمل 
للوفد  كان  الوليدة،  امل�رصحية  التظاهرة  هذة  على 
رغبتهم  اإىل  بالإ�صافة  الرغبة  نف�ض  الإماراتى 
مينح  وغريه  ذلك  كل  معنويا،  املهرجان  دعم  فى 
املهرجان بارقة اأمل فى الإ�صتمرار، وهو مانتمناه 
فى  يولد  عربى  اأو  م�رصى  م�رصحى  مهرجان  لأى 
الهزائم  من  يحمل  الذى  الزمن  ذلك  الزمن،  هذا 

والإتك�صارات اأكرث مما يحمل من اأى �صيء اآخر..

م�صهد اإفتتاحي

حلظات �شغرية

اإبراهيم احل�سيني
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اأ�صرف زكي قطعت زيارتي للكويت لتكرمي الدكتور هاين مطاوع 
اأ�شرف زكي نقيب املمثلني وعميد املعهد  اأكد الدكتور 
ملتابعة  للكويت  زيارته  قطع  اأنه  امل�شرحية  للفنون  العايل 
تكرمي  يف  للم�شاركة  الثامنة  دورته  يف  العربي  املهرجان 
الدكتور هاين مطاوع مبهرجان �شرم ال�شيخ الدويل للم�شرح 

ال�شبابي
يف  ن�صمع  دوًما  كنا   : زكي  اأ�رصف  الدكتور  وقال 
هاين  دكتور  بينهم  ومن  الكبار  العمالقة  عن  املعهد 
امل�رصحية  بالفون  معيد  واأنا  عليه  وتعرفت  مطاوع، 
باخلطاأ  ا�صياء  تعلمت  انني  واكت�صفت  متوا�صعا  وكان 
وتعلمت منه التعامل مع الطلبة والأ�صدقاء وهي �صهادة 

قطعت من اأجلها زيارتي للكويت.
واأكد الدكتور اأ�رصف زكي اأن دكتور هاين مطاوع 
وطاقة  بب�صاطة  احلياة  يقراأ  للمعلم،  خمتلف  منوذج   :
ول  م�رصحية  من  اأكرث  يف  كم�صاعد  معه  وعملت  اإيجابية 
ويف  خمتلفة  بطريقة  ويقراأه  الن�ض،  حدود  عند  يتوقف 

النهاية ن�صل لنهاية خمتلفة"
حول  مطاوع  هاين  للدكتور  موقفا  زكي  وحكى   
يف  مروحتني  هاين   دكتور  مني  "طلب  العرو�ض  اأحد 
اإبداعا  العر�ض  على  اأ�صفى  مما  العر�ض،  كالو�صي 

مبهًرا، مب�صهد حزين" 
كبار  جنوم  ممثلني  للأ�صخا�ض  معاملته  وعن 
و�صغار قال زكي " وكان يعامل اجلميع بطريقة واحدة، 
جنوم وغري جنوم، مهما �صغر دوره، كان حمًبا للحياة 

ومل يتغري مهما تقلد من منا�صب.
ال�رصيف علقة قوية،  بالفنان نور  وكانت تربطه 
وابلغته بوفاته، واأنا ل اأعرف مدى علقتهما، وتكرميه 
م�رصحي  بعمل  الذكرى  فتكون  جًدا  اإيجابي  �صيء  اليوم 
ومهرجان كبري فنحتفي باأ�صاتذتنا من خلل فن امل�رصح 

الذي علمونا اإياه" 
واأنهى كلمته باأن احلديث عن قامة كبرية كالدكتور 

هاين مطاوع اأمر بالن�صبة له �صعب.
عن  احلكيم  �صادي  للمخرج  بفيلم  التكرمي  وانتهى 
اإبداعات وحياة دكتور هاين مطاوع وحمطاته امل�رصحية 
�صاف�ض حاجة ويام�صافر وحدك وغريها  مثل �صاهد ما 
امل�رصي  امل�صاهد  ذهن  يف  علقت  التي  امل�رصحيات  من 
مازن  املخرج  املبدعني  من  نخبة  بح�صور  والعربي 

الغرباوي رئي�ض املهرجان والفنانة وفاء احلكيم مدير 
الروبي  حممد  والناقد  خمي�ض  اأحمد  والنقاد  املهرجان 
و�صيوف ومكرمي املهرجان من قامات م�رصحية عربية 

ودولية يف احتفال مهيب . .
الكاتب  �صيت  ذاع  حني  خمي�ض  اأحمد  الناقد  وقال 
من  جمموعة  تقدمي  بعد  مطاوع  هانى  واملخرج 
امل�رصحيات ال�صيا�صية ذات الطابع اجلاد ا�صتدعته الفنانة 
اأحد م�صاريعة اجلديدة على امل�رصح  ليقدم  اأيوب  �صميحة 
للم�رصح يومها قرر هانى  احلديث وكانت وقتها مديرة 
من  )ر�صول  م�رصحية  يقدم  اأن  ال�صاب  املخرج  مطاوع 
اأن  فقرر  باملر�صاد  له  كانت  الرقابة  لكن  مترية(  قرية 
العر�ض  ليقدم  القاهرة وذهب  الإبداعى من  ينجو بعمله 
لق�صور  العامة  للهيئة  التابعة  الأقاليم  فرق  من  بفرقة 
فنون  على  رقابة  ل  حيث  )البحرية(  فرقة  وهى  الثقافة 
من  جمموعة  يقدمه  �صوف  طاملا  امل�رصحى  العر�ض 
الهواة املبتدئني املوؤمنني باأهمية العمل الإبداعى ودورة 

اجلماىل .



20
16

ير 
ينا

 1
4 

س:
ساد

 ال
دد

لع
ا

نشرة يومية
لمهرجان شرم الشيخ الدولي

للمسرح الشبابي

5

قال الفنان ال�صوري جهاد �صهد قبيل بداية العر�ض 
للفنون امل�رصحية  العايل  لطلبة املعهد  ال�صوري هي�صرتيا 
ال�صوري  ال�صعب  من  ب�صيطة  هدية  العر�ض  اأن  ب�صوريا 
"الفرق  اأن  كلمته  يف  وقال  وامل�رصي،  وال�صعب  مل�رص 

بني �صوريا وم�رص اأنه مافي�ض فرق ابدا"
قال الفنان جهاد �صعد على امل�رصح ان الكلم يعجز 
و�صوريا  م�رص  بني  احل�صاري  التفاعل  لأن  التعبري  عن 
تاريخا م�صرتكا وقال حتيا م�رص وحتيا  كبري ويحملن 
لوزير  حتية  وقدم  العربية،  الدول  كل  وحتيا  �صوريا 
الثقافة امل�رصي الكاتب حلمي النمنم الذي تكفل بتذاكر 
الطريان وقدم ورده من امل�رصح ال�صوري مل�رص والوطن 

العربي، 

وانهى كلمته باأن هذا الكوكب يحتاج ل�صلم روحي 
و�صكر اإدارة املهرجان التي بذلت جهد لكي يات العر�ض 

ال�صوري مل�رص.

عكاك  �صامية  والدكتورة  اجلزائري  الوفد  رئي�ض  األقى 
ر�صالة  باجلزائر،  والب�رصية  ال�صمعية  الفنون  معهد  رئي�ض 
العر�ض  قبيل  ال�صقيقة،  اجلزائر  دولة  من  م�رص  مع  ت�صامن 
�رصم  مبهرجان  امل�صارك  جوليا  م�ض  اجلزائري  امل�رصحي 

ال�صيخ الدويل للم�رصح ال�صبابي .
التي  الدنيا  باأم  الوفد اجلزائري م�رص  رئي�ض  وو�صف 
اأن  على  و�صدد  اجلزائر  منه  عانت  الذي  الإرهاب  تقاوم 
اجلوائريني  امل�رصحيني  وذكر  بكثري  اأقوى  بالفن  املقاومة 
ل  ورمبا  مب�رصحهم  اجلزائر  لأطراف  يذهبون  كانوا  الذين 
بالتنوير  يقوموا  ان  مقابل  وي�صت�صهدون  لبيوتهم  يعودون  

لل�صعب اجلزائري �صاحب املليون �صهيد..
اأم  م�رص  عن  كلمته  يف  اجلزائري  الوفد  رئي�ض  وقال 
الذي  مب�رص  امل�رصحي  الفن  قامات  با�صماء  م�صت�صهدا  الدنيا 
اأناروا خ�صبات م�صارخ العامل العربي ومنهم املخرج الكبري 
الراحل �صعد ارد�ض والفنانة القدير �صميحة ايوب وغريهم من 

قامات م�رص امل�رصحية، 
ومعلنا  الإرهاب  مواجهة  ب�رصورة  كلمته  وانهى 
ت�صامن اجلزائر مع م�رص �صعوبًا وقيادات وطالب امل�رصحيني 

بال يكفوا عن تقدمي م�رصحهم لينريوا ظلمات ما ي�صمى بزمن 
تلك  وا�صفا  املقاومة،  زمن  يكون  اأن  يجب  ولكنه  داع�ض 
والعامل  العربي  الوطكن  ي�صهده  الذي  والإرهاب  ال�صدامات 
هدفه ان تتحول بو�صلة العرب وامل�صلمني عن ق�صيتهم ال�صا�صية 
فل�صطني وهو ما لن ي�صتطيعوا فعله لأننا نذكر فل�صطني ق�صيتنا 

الكربى .
الوفد  رئي�ض  اإنتهاء  فور  بحرارة  احل�صور  �صفق  وقد 
من اإلقاء كلمته، يف بداية ملحمية لعرو�ض اليوم توؤكد اأن ما 
�صنعته القوة الناعمة للفن وخا�صة فن امل�رصح مبهرجان �رصم 

ال�صيخ اأقوى مما ت�صنعه ال�صيا�صة. 
وا�صفا م�رص بالأم الدنيا ومبدعيها الكبار �صعد ارد�ض 
املقاومة  زمن  فهو  داع�ض  زمن  قالوا  ولو  ايوب  و�صميحة 

يريدون اأن ين�صونا فل�صطني و�صوف نذكرها.
والب�رصية  ال�صمعية  الفنون  معهد  رئي�ض  عكاك  �صامية 
الرهاب  اجلزائر   من  مل�رص  ر�صالة  تقدم  وايل  باجلزائر، 

وم�رصحية م�ض جوليا .
والتي رحبت باحل�صور ومتنت له ال�صتمرار والعر�ض 

م�رصوع لطلبة التمثيل باملعهد من اإخراج اأحمد خوزي.

الفنان ال�صوري جهاد �صعد ..
 �صوريا وم�صر الفرق بينهم اأنه مافي�ش فرق

امل�صرحيون اجلزائريون مت�صامنون مع م�صر  �صد الإرهاب 
                                                                                        وي�صفونها باأم الدنيا
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خطوط مرتبكة واأزمة الإن�صان املعا�صر 
اأ�شبح عاملنا املعا�شر يعانى من الرتباك ال�شديد منذ   
ن�شوب احلرب العاملية الأوىل بكل ما حدث خالل القرن الع�شرين 
وقرابة العقدين من القرن احلادى والع�شرين من �شدمات عنيفة 
وكل  اأخرى  وانهيار  عظمى  قوى  وظهور  الأرواح  ماليني  اأزهقت 
 ، وثورات  طبيعية  وكوارث  وجماعات  دم  حمامات  من  حدث  ما 
بالإ�شافة اإىل الثورة العلمية واملعلوماتية الهائلة التى زادت حياة 
الإن�شان تعقيدًا وارتباكًا على عك�ض ما هو متوقع . وبالطبع فقد 

انعك�ض ذلك كله على كافة اأ�شكال الإبداع مبا فيها امل�شرح . 
التعبري  اأحدث و�صائل  من  املعا�رص  الرق�ض  ويعد 
الفنى فى جمال فنون الأداء ، حيث يعتمد على املو�صيقى 
الراق�ض  الإ�صاءة والتعبري احلركى اجل�صدى  وموؤثرات 
الإن�صان  عذابات  عن  تعرب  عاملية  اإن�صانية  حالة  خللق 
الرق�ض  ويختلف   . الكوكب  هذا  ظهر  على  املعا�رص 
وهو  جوهرى  امر  فى  نعرفه  كما  امل�رصح  عن  احلديث 

افتقار الأول اإىل الكلمة واعتماد الثانى عليها ب�صدة . 
الفرن�صى  العر�ض  ال�صباب  املبدعني  من  ثلثة  قدم 
الر�صمية  امل�صابقة  فعاليات  �صمن  مرتبكة"  "خطوط 
وكما   . ال�صبابى  للم�رصح  الدوىل  ال�صيخ  �رصم  ملهرجان 
هو وا�صح من العنوان فاإن العر�ض يتعامل مع اخلطوط 
املرتبكة فى حياة الإن�صان املعا�رص حيث يقدم العر�ض 
�صل�صلة من ال�صور احلركية التى متثل كافة اأنواع املعاناة 

الإن�صانية من تغريب وقمع وحزن واأمل . 
ومل يقم مبدعوا العر�ض برتتيب الق�ص�ض املروية 
الق�ص�ض  هذه  اأن  حيث  زمنيًا  حتى  اأو  منطقيًا  بداخله 
نف�صها خمتلطة ومرتبكة ول يربط بينها �صوى املو�صوع 

الأ�صا�صى للعر�ض وهو عذابات الإن�صان . 
باملنا�صبة م�صمموا  ، وهم  الثلثة  املوؤدون  متكن 
خو�صني  دينا  و  بلونديو  ماريون   ، جماعيًا  العر�ض 
فهم  من  مكنتنا  متناغمة  حالة  تقدمي  من  فوؤاد  حممد  و 
احلكايات  تداخل  رغم  واآخرى  حكاية  كل  بني  الفروق 
من  حقيقية  حالة  تقدمي  من  متكنوا  لقد   . واختلطها 
التعبري اجلماىل القائم على الرق�ض املعا�رص . كما اأن 
عملهم جماعيًا كم�صممني للعر�ض يعك�ض قدراتهم الهائلة 
على خلق عر�ض مده�ض اأده�صنا بقدر ما اأمتعنا . علوة 
)�صاحة  العر�ض  مكان  ت�صميم  اختاروا  فقد  ذلك  على 

دائرية  �صبه  بطريقة  ال�صاطئية(  حديقة اجلافى ريزورت 
خللق زوايا خمتلفة مل�صاهدة العر�ض منها . 

كما كان كليمنت رومانى وا�صع مو�صيقى العر�ض 
اأثناء  املقدمة  املختلفة  احلالت  جتاه  احل�صا�صية  �صديد 
العر�ض حيث ا�صتخدم اآلة واحدة هى اجليتار الكهربائى 
لكل  وا�صحة  اأطر  و�صع  من  خللها  من  ومتكن  )با�ض( 
حدث اأو حكاية معرو�صة . كذلك كانت اإ�صاءة اأحمد اأبو 
دوح اأكرث من منا�صبة للحالت املعرو�صة فرغم اعتماده 
تقنية الإ�صاءة الكاملة )ال�صوء الأبي�ض( اإىل اأن توزيعه 
خلق  اإىل  اأدى  العر�ض  ف�صاء  على  الإ�صاءة  لك�صافات 
علقات كثرية بني الظل والنور ميكن ان ترى بو�صوح 

من زوايا خمتلفة . 
متكن هذا الفريق املنتقى بعناية من خلق عمل فنى 
اآن واحد ، مل�ض �صغاف قلوبنا بهذه  مده�ض وممتع فى 

احلالة من احلزن الب�رصى ال�صفيف . 
عن  التعبري  اأدوات  اأهم  من  املعا�رص  الرق�ض  اإن 
الأفكار الإن�صانية بعيدًا عن قيود اللغة املنطوقة التى قد 
تعيق تلقى الأعمال الفنية اأحيانًا خ�صو�صًا فى حالة فنون 
الأداء . اإل اأننى اأعتقد اأنه من الأف�صل لتلك العرو�ض اأن 
مقارنتها  لتجنب  متخ�ص�صة  نوعية  مهرجانات  فى  تقدم 
ل  حتى  املنطوقة  اللغة  على  املعتمدة  امل�رصحيات  مع 
وبالتاىل  التعبري  و�صائل  اختلف  ب�صبب  حقها  يغمط 

تفاوت م�صتويات التلقى للعمل الفنى املقدم . 

د. طارق عمار 
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اأحمد املاجد

اأن  يعني  ذلك  م�رصحيًا..  خمرجًا  تكون  اأن 
زلزاًل قويًا �رصب طبقات الروح فان�صّقت عنه حلظة مل 
الإخراج..  نحو  اأن جتنح  بعدها،  قبلها مبا  ما  يت�صاَو 
التغيري  ذلك  ا�صتقبال  مقومات  اإمتلكك  توؤكد  اأنك  يعني 
الداخلي والتعامل معه، واأهم املقومات اأن متتلك الهّم 
امل�رصحي. غري اأن فهمًا خاطئًا تكّون لدى البع�ض عن 
خمرٍج  �صخ�صية  تقم�ض  يعني  ل  اأنه  اإذ  املفهوم،  هذا 
اأو  الرقبة  حني  يعني  ل  اإنه  به،  تاأثرت  اأو  معه  عملت 
فوق  قّبعة  ارتداء  اأو  احلديث،  اأثناء  باليدين  الت�صويح 
مل�رصحيني  كلمات  ترديد  اأو  كّثة،  وحلية  عبو�ض  وجه 
بالوعي  يت�صكل  امل�رصحي  الهّم  عامليني..  و�صعراء 
الدائم  بر�صالة امل�رصح وبالتخطيط والبحث والإ�صتغال 
يعرّب  وهو  اخل�صبة  عرب  عنها  يدافع  اإن�صانية  ق�صية  على 
عن وجهة نظره اخلا�صة من العامل. اأن تكون خمرجًا 
اأنك م�صتعد للدفاع عن م�رصوعك حتى الرمق  ذلك يعني 
اأول  مع  رايات  من  لديك  ما  كل  ترفع  اأن  ل  الأخري، 
ثقافة  متتلك  اأنك  يعني  خمرجًا  تكون  اأن  مواجهة، 
الإخراج التي تت�صكل بالإ�صتفادة من القراءة وامل�صاهدة 
عليها،  التعايل  وعدم  الآخرين  جتارب  واحرتام 
وبالإ�صتعداد الفكري والنف�صي للت�صدي لهذا امل�رصوع، 
هي ل تعني حتريك املمثلني واختيار املو�صيقى وتلوين 
اخل�صبة. الإخراج امل�رصحي اأي�صًا لي�ض و�صيلة للجذب اأو 
ال�صهرة.. لي�ض �صّلمًا وظيفيًا تتدرج فيه بعد �صنوات من 
اخلدمة ق�صيتها يف �صلك التمثيل، اإنه بب�صاطة اأنت حيثما 
ُيخرجك  �صيء خمتلف ومميز،  بفعل  للقيام  مهيئًا  تكون 

من عنق ال�صذاجة اإىل اأعمق تفا�صيل اخل�صبة.

�شرم  مبهرجان  الفعالني  من  الكثري  نعرف  رمبا  
وال�شفة  بال�شم  ال�شبابي  للم�شرح  الدويل  ال�شيخ 
اأية  املبذولة حلل  ون�شكرهم على جهودهم  وال�شورة،  
م�شكالت طارئة لوجودهم مبوقع امل�شئولية دومًا ، ولكن 
م�شاهدة  اأثناء  نراهم  لن  رمبا  جمهولون  جنود  هناك 
العرو�ض امل�شرحية ول ن�شعر بهم ولكن ن�شعر باإجنازهم  

طوال الوقت. 
وي�شتحقون كل ثناء و�شكر بدءًا من كتيبة 
املركز القومي للم�رسح برئا�شة دكتور م�شطفى 
فعاليات  لكل  بتوثيق  يقومون  الذين  �شليم 
املهرجان �شوتًا  و�شورة،  ومنهم امل�شوران 
اإبراهيم،  واأمين  عثمان  وه�شام  فاروق  حممد 
وكذلك كتيبة املركز القومي لل�شينما برئا�شة 
مينا  امل�شوران  ومنهم  عوا�ض،  اأحمد  دكتور 
مرزوق وم�شطفى نبيل، والفنيني �شيد �شعد و 
عالء اأبو با�شا واأحمد رفاعي مدير اإنتاج واأحمد 

حممود �شوت. 
الفرق  بنقل  يقومون  من  اأي�شا  ومنهم 
واإدارة حركة النقل من هيئة ق�شور الثقافة من 
الكتيبة التي لن  �شائقني وجتهيزات فنية تلك 
تراها اأبدا ولكن ترى اإجنازها بوجود جتهيزات 
فنية للعرو�ض  فهم يجهزون يوميا ما ال يقل 
عن 3 عرو�ض ، ويقومون بتغيري كل �شيء من 
لظروف  طبقًا  �شورة  اأمثل  يف  تخرج  اأن  اأجل 
اأماكن العرو�ض الغري جمهزة لتقدمي  عرو�ض 
املهرجان ب�شكل الئق، مما ي�شتدعي تقدمي كل 
يوميًا  ي�شهرون  الذين  اجلنود  لهوؤالء  ال�شكر 
كبري  عناء  دون  لن�شاهدها  العرو�ض  لتجهيز 
االإ�شاءة  جتهيز  او  املمثلني  �شوت  �شماع  يف 

امل�رسحية لها.
مت�شدرين  نراهم  لن  الذين  لهوؤالء  حتية 
من  املكافاآت  ك�شوف  يف  وال  ال�شحف  عناوين 
يوؤمنون  وعمال  جادين  و�شحافيني  م�شورين 
امكانات  وباأي  اأي ظرف  ب�رسورة عملهم حتت 
املبدعني  وم�شاعدة  امل�شارح  خ�شبات  الإنارة 

قدر اإمكانتهم .

اأن تكون خمرجًا م�صرحيًا كتيبة مهرجان �شرم ال�شيخ 
الدويل التي لن نراها يف ال�شحف 
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مهرجان

الفنان القدير حممود احلديني :
                                               يهدي تكرميه القائمني على املهرجان

• كان 	 الذي  التوا�صل  على  يوؤكد  املهرجان 
مفتقَدا بني الأجيال.

• عن 	 امل�صري  التليفزيون  غياب  اأحزنني 
مواكبة املهرجان.

الفنان حممود احلديني ولد بدمنهور، وتخرج يف معهد 
الفنون امل�شرحية 1962، واملعهد العايل للنقد الفنى وعمل 
"املحرو�شة" "كفر البطيخ"  امل�شرحيات منها:  يف العديد من 
هيئة  رئا�شة  والزيتون" توىل  "ال�شب�شنة" "الدخان" "النار 
امل�شرح يف اأواخر الت�شعينيات، عمل يف م�شل�شالت عدة منها: 
احللمية"  "ليايل   " "امل�شربية  "احل�شار"  وامل�شتحيل"  "هى 
النجوم  من  وهو  �شبع".  بئر  يف  "ال�شقوط  اهلل"  "فر�شان 

املكرمة يف مهرجان �شرم ال�شيخ للم�شرح ال�شبابي.
الق�صري  احلوار  هذا  كان  فيل  جويل  فندق  يف 

وال�رصيع...
• مباذا يتميز هذا التكرمي عن التكرميات ال�صابقة؟	

تربينا عليها يف امل�رصح،  التي  للتقاليد  هو تر�صيخ 
حيث ياأتي من خلل مهرجان لل�صباب، ومن هذا املنطلق 
يوؤكد على التوا�صل الذي كان مفتقَدا بني الأجيال، وبل 
�صك دافع جديد ملزيد من العطاء للم�رصح، فهو كل حياتي 
وكل عمري الذي منحني كل �صيء واأنا اأهدي هذا التكرمي 
النبيل وال�رصيف الذي بذله القائمني على هذا  اإىل اجلهد 
املهرجان وخا�صة الفنانة اجلميلة وفاء احلكيم والفنان 

النبيل مازن الغرباوي.
• وماذا مييز املهرجان نف�صه؟	

الزخم  وهذا  الظروف،  هذه  يف  املهرجان  اإقامة 
اجلميل من والفرق الأجنبية والعربية التي لبت الدعوة، 
اأكرب دليل على جناح هذه الدورة، وهذا النجاح �صيفتح 
�صتتلفى  دورة  وكل  القادمة،  الدورات  اأمام  الباب 
كل  �صمات  وهي  الإيجابيات،  وتتاأكد  ال�صلبيات 

املهرجانات املهمة. 
• ر�صالة توجهها للقائمني على هذا ملهرجان ماذا تقول فيها؟	

يف  دورته  اأقيمت  الذي  ال�صبابي  املهرجان  هذا 
الإمكانيات  له  اأن ن�صع  ال�صيخ املدينة اجلميلة لبد  �رصم 
اأي مدينة  اإىل  املطلوبة ل�صتمرار دوراته، ول يتم نقله 
املهرجان  هذا  يف  فاجلميل  القاهرة،  وخا�صة  اأخرى، 
اأنه خرج من القاهرة اإىل �رصم ال�صيخ، وهي دعوة حميدة 
يف  املهرجانات  واإقامة  القاهرة،  يف  التمركز  لعدم 
اأجهزة  املهرجان  هذا  يواكب  اأن  واأمتنى  ربوع م�رص، 
امل�رصي  التليفزيون  وخا�صة  املتنوعة،  التليفزيون 

الذي اأحزنني غيابه عن املهرجان رغم اأهميته الكبرية، 
ال�صباب  وزارات:  اإىل  ال�صكر  وكل  ال�صياحة،  دعم  يف 
لق�صور  العامة  والهيئة  الثقافة  ال�صياحة،  والريا�صة، 
الذين  ال�رصفاء  ولرجالها  الكثري،  قدمت  التي  الثقافة 
وطبَعا  املهرجان،  لإجناح  املخل�صة  جهودهم  يقدمون 
احت�صانه  على  الثقافة  وزير  النمنم  حلمي  للأ�صتاذ 

للمهرجان واإميانه بدور ال�صباب.   
• مباذا تن�صح اأبنائك من امل�صرحيني؟	

حبهم  يكون  اأن  امل�رصح  �صباب  لأبنائي  ن�صيحتي 
واأن  اإبداعاتهم،  كل  له  يعطوا  واأن  للم�رصح،  الأول 
يحر�صوا على حماية امل�رصح من املدعني، هذا ما نطلبه 
من ال�صباب، واأوؤكد اأن ال�صباب اأبهرين بعرو�صه املميزة 
الذي  للم�رصح،  القومي  املهرجان  يف  قدموها  التي 
عرو�صهم  كانت  فقد  فيه،  التحكيم  جلنة  برئا�صة  �رصفت 
مميزة، وكانوا كما عاهدناهم دائَما، جيل مبدع �صيعطي 
من  �صيجد  امل�رصح  اأن  مطمئنون  ونحن  الكرث،  للم�رصح 

يدافع عنه باحلب والإخل�ض.
• هل تعتقد اأن هذه املهرجانات قادرة على معاجلة اأزمة امل�صرح؟	

على  موؤامرة  هناك  وكاأن  النربة،  هذه  �صد  اأنا 
وال�صلبيات،  الإيجابيات  به  فن  فاأي  امل�رصح،  توا�صل 
وعلينا جميعا اأن نتكاتف لزيادة الإيجابيات وحماية هذا 
الفن اجلميل، من الهجوم ال�رص�ض من القنوات الف�صائية 
امل�صفرة وغريها، التي ت�صلب اجلماهري عقلها، وتدفعهم 
اإىل عدم ارتياد امل�صارح، وعلى هذا فامل�صئولية كبرية 
حقيقي،  اإبداع  تقدمي  يف  امل�رصحيني  الفنانني  على 

فالإبداع هو طوق النجاة للم�رصح.

 نور الهدى عبد املنعم
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الفنان القدير اأحمد ماهر:
الفن يجي�ش ال�صعور للقتال اأو الدفاع اأو النه�صة

• و�صفراء 	 ر�صل  اأ�صبحت  الأجنبية  الفرق 
يف بلدانها لل�صياحة امل�صرية.

• هذا التكرمي له طبيعة خا�صة لأنه مقرتَنا 	
بال�صباب وبالأزمة ال�صياحية.

ات
بع

متا

على  ح�شل  بالقاهرة،  ماهر  اأحمد  الفنان  ولد 
بدايته  1973م،  عام  امل�شرحية  الفنون  معهد  بكالوريو�ض 
كانت مع فريق التمثيل باملدر�شة واأول �شخ�شية قدمها كانت 
مراكز  يف  وتدرب  )�ض(،  الر�شول  عم  طالب  اأبو  �شخ�شية 
ال�شباب ثم قدم العديد من العرو�ض لفرق الهواة بق�شور 

الثقافة.
يف  و�صارك  تخرجه  عقب  الطليعة،  م�رصح  يف  عني 
معظم العرو�ض التي قدمها امل�رصح، قدم يف م�رصح القطاع 
اخلا�ض: املتزوجون، دول ع�صابة يا بابا، اإجازة ممتعة 

جَدا، اأربعة غجر واخلام�ض جدع. 
راأفت  منها:  عدة  م�صل�صلت  للتليفزيون  قدم    
الهجان، الن�صاء يعرتفن �رصًا، وجوه عارية، رداء لرجل 
اآخر، ل اإله اإل الله، مارد اجلبل، هوامن جاردن �صيتي، 

والربنامج الدرامى �رص الأر�ض.
• ماذا يعني لك هذا التكرمي على وجه التحديد؟	

هذا  لكن  املهرجانات،  من  العديد  يف  تكرميي  مت 
التكرمي له طبيعة خا�صة، ذلك لأنه اأوَل مقرتَنا بال�صباب، 
يطرحه،  اأن  قبل  من  ي�صبق ملهرجان  وهذا طرح جديد مل 
التي  ال�صياحية  بالأزمة  مرتبَطا  املهرجان  هذا  اأن  ثانَيا 
مناطق  الثلث  التحديد  منها يف م�رص، وعلى وجه  نعاين 
الرئي�صية يف ال�صياحة امل�رصية، فكان من ذكاء اإدارة هذه 
املهرجان والقائمني عليه، اختيارهم لهذه البقعة املبهرة 
لإقامة هذه الفعاليات، فهذه البقعة ل نظري لها يف ال�رصق 
يف هذا التنوع املبهر يف الت�صميمات املعمارية ويف فخامة 
وجتهيز الفنادق، يف هذه ال�صوارع املتباينة يف ارتفاعاتها 
اأقيمت على طبيعة املنطقة، مبا يتميز  وانخفا�صاتها لأنها 
متعددة  مت�صعة  �صواطئ  ومن  جبلية،  مكونات  من  بها 
اخللجان، ومبا حتويه هذه اخللجان من �صحر يف �صعابها 

املرجانية واألعاب املاء.
كل هذه الأ�صياء ترثي املهرجانات، هذا اإىل جانب 
اأن اإدارة املهرجان كانت من الذكاء، بحيث ا�صتقدمت فرَقا 
م�رص،  �صياحة  عن  اأحجمت  التي  البلدان  بع�ض  من  كاملة 
الدعوة،  بتوجيه  املهرجان  فقام  ال�صيخ،  �رصم  وخا�صة 
قاطعت  التي  الأنظمة  اإرادة  غري  على  الفرق  هذه  وجاءت 
و�صفراء  ر�صل  اأ�صبحت  الفرق  فهذه  امل�رصية،  ال�صياحة 
اأر�ض  على  متعة  من  عا�صوه  ما  بعد  امل�رصية،  لل�صياحة 
�رصم ال�صيخ، ثم هذا التوا�صل بني فرق العامل من خلل هذا 
املهرجان الذي يوؤكد على ذلك املعنى العظيم الذي يحتفي 

ياألو جهَدا يف  الذي ل  ال�صي�صي  الرئي�ض  �صيادة  به زعيمنا، 
كل منا�صبة اأن يوجه اإىل العناية والهتمام بال�صباب.

• كيف ترى الأجيال اجلديدة من الفنانني؟	
اخلربات،  اكت�صاب  على  حري�صة  احلديثة  الأجيال 
مر�ض  هناك  لكن  �صبقوه،  من  انتهى  حيث  من  والبدء 
خطري يف هذا اجليل، اأنهم برغم �صغر الفرتة الزمنية التي 
عا�صوها، هناك البع�ض من ي�صت�صعر اأنه عمر ال�رصيف، اأو 

اأنها فاتن حمامة وتلك م�صيبة.
• وما هي ن�صيحك لهم؟	

اأن يتحلى باأخلق الفنان املن�صبط امللتزم احلري�ض 
دائَما على اأن يقدم ما يك�صف عن م�صاحات فنية جديدة يف 
امللل،  اإىل  يف�صي  فالتكرار  للتكرار،  ي�صعى  واأل  داخله، 
موؤمَنا  يكون  اأن  لبد  مبكَرا،  الفنية  نهايته  يكتب  وبالتايل 
فر�ض  اإىل  تركن  ول  جمالية،  عملية  الفنية  العملية  باأن 
لديهم من جهد  الفنانون بكل ما  يتعاون  اأن  واحد، فلبد 
الفني،  العمل  اإليه  يهدف  الذي  املفهوم  تو�صيل  اإىل  �صعَيا 
واأن يتحلى بالهدوء الدائم، واأن يبتعد عن كل ما من �صاأنه 
اأن يف�صد عليه تركيزه، واأل ياألو جهَدا �صعَيا وراء �صرب غور 

ال�صخ�صية التي يقدمها، في�صتمتع هو قبل اأن ميتع املتلقي.
• ما هو الدور الذي ي�صتطيع اأن يلعبه الفن يف ق�صايا احلياة؟	

الذوق  يلعب دور حيوي وا�صرتاتيجي يف خلق  الفن 
الثورات،  يقيم  والفن  املجتمعات،  يوجه  فالفن  العام، 
ويخلق حالة �صعورية ومزاجية موؤتلفة ويوؤلف الأمة على 
الدفاع  اأو  للقتال  ال�صعور  يجي�ض  الفن  واحد،  رجل  قلب 
امل�صاعر  تهذب  راقية  ثقافية  و�صيلة  وهو  النه�صة،  اأو 

والوجدان.
• هل ال�صباب قادر على حمو كلمة اأزمة من قامو�س امل�صرح؟	

ما من اأن �صك ال�صباب هو هذه الدماء اجلديدة احلامية 
على  قادرة  فت�صبح  الأمة،  �رصايني  اإىل  دفعها  يتم  التي 

الإنتاج وعلى الإبداع، وعلى التطور.

 نور الهدى عبد املنعم نور الهدى عبد املنعم
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مهرجان

)م�شاء  م�شرحية  والإعالم  للثقافة  الفجرية  هيئة  قدمت 
ال�شيخ  �شرم  ملهرجان  الر�شميه  امل�شابقه  عرو�ض  �شمن  للموت( 
واإخراج  يون�ض  با�شمه  تاأليف  من  وهو  ال�شبابي  للم�شرح  الدوىل 
التى  القاتله  الغرية  فكرة  يعالج  والعر�ض  القحومى  اإبراهيم 
ميكن اأن تدمر حياة الن�شان وجتعل منه �شخ�شا خمتلفا عن ماكانه 
مت  الذى  والن�ض   ، وعيه  اإىل  املرير  الح�شا�ض  هذا  مترير  قبل 
العتماد عليه هنا ملئ بالرموز وت�شييد ثقافه اأهاىل ال�شاحل فى 
اغانيهم واهازيجهم ال�شعبيه القدميه ، تلك الأهازيج واملواويل 
التى متر للقلب وتاأثرة ب�شرعه كبرية ل�شحرها اخلا�ض وب�شاطتها 
من  موروثه  وا�شعار  كلمات  على  واإعتمادها  م�شاعرها  و�شدق 
الرتاث ال�شفاهى او حتى التى كتبت حديثا متبعه نف�ض الرتاكيب 
ال�شعريه القدميه ، ومو�شيقى ذات اثر بالغ تعتمد تيمات �شعبية 

�شيقة.  
بدت  الدرامى  احلدث  بناء  فى  التقنى  اجلانب  على   
الن�ض  فى  الكور�ض  بدور  كبري  حد  اىل  واعية  املوؤلفه 
لها  املوؤكدة  الق�صايا  ومترير  التيمه  تاأكيد  مابني  امل�رصحى 
بع�ض  فى  الفو�صى  �صيوع  اأو  والف�صيلة  للحق  والنت�صار 
احلنق  اأو  البهجه  وا�صاعه  التفعيله  حدة  ك�رص  وكذا  اللحظات 
اأو  وتعميقه  املعنى  تر�صيخ  فى  الرئي�صيه  التيمه  مل�صاعده 
�صناعة اأحداث موازيه تك�رص �صيادة البي�ض وال�صود فى بناء 
ال�صخ�صيات والحداث ، كاأن تكون هناك �صخ�صيه خرية طول 
ال�صتخدامات  جانب  اىل   ، �رصيرة  �صخ�صيه  ت�صارع  الوقت 
منهم  جعل  املجموعه  لنف�ض  املخرج  طورها  التى  الأخرى 
القلع وال�صارى والدفه وج�صد املراكب وم�صتخدموا احلبال 
و�صوت الفو�صى واأهل البلده وا�صدقاء احلق ودعاه الكذب 
املتوارثه  ال�صتخدامات  نف�ض  وهى   ، الف�صيله  ونا�رصوا 
للكور�ض فى الدراما الكل�صيكيه اأو العربيه التى انت�رصت فى 
�رصور(  )جنيب  كتابات  يتابع  ومن  املا�صى  القرن  �صتينيات 
على �صبيل املثال �صوف يعى متاما تاأثر الكاتبه بهذا التكوين 
فى �صناعه الكور�ض فى احلدث الدرامى كما جاء عند جنيب 
فى يا�صني وبهيه اأو منني اجيب نا�ض ، وتلك الطريقه ورغم 
جمالياتها ال�صائعة واعتمادها على الكلمات الرنانه وال�صجع 
ال انها ت�صطدم ب�صناعه حدث �صلد ل ي�صتجيب للتكوين احلى 
للن�صان فالن�صان هنا ما هو اإل رمز للحق الكامل اأو ال�رص 

للتكوين  م�صاحب  واحلدث  الكامل 
من  حال  باأى  عنه  يحيد  ان  ميكن  ول 

الأحوال.   
مرمي  حكايه  يتناول  العر�ض 
ابن  مبارك  وو�صايه  غامن  حبيبها  مع 
عمهم  والتى كادت اأن تقتل ق�صه الع�صق 
مرمي  بقلب  الفوز  اأجل  من  اجلميله 
عام  باإطار  متاأثرة  تبدو  والكاتبه   ،
ملو�صوع م�رصحيه وليم �صك�صبري )عطيل( 

فكما تقع ديزدمونه فى فخ الو�صايه ويت�صور عطيل 
خانته  قد  مرمي  ان  غامن  يت�صور  خانته  قد  انها 
ولكن الختلف هنا ياأتى من رد الفعل فغامن ما 
هو ال ان�صان رومانتيكى م�صامل ي�صع امل�صاب فى قلبه ول 
الفار�ض املغوار ل يقبل  بينما عطيل ب�صخ�صيه  به  يكاد يبوح 
على نف�صه هذة الفعال فيثور اىل ان تتك�صف احلقيقه رويدا 
رويدا ، وموؤلفه عر�ض م�صاء للموت وخمرجه اأرادوا انهاء 
م�رصحيتهم بالنتقام من ال�صخ�ض ال�رصير وايقاعه فى �صباك 
ال�صيادين اللذين انتقموا منه كى ينعم املتلقى بال�صلم وي�صعر 
ب�صيادة احلق والنتقام من الظامل وظنى اأن تلك نهايه عاديه 
�صائد  تتما�ض مع ما يحدث فى املجتمع من ظلم  متوقعه ول 
وق�صوة وعنف وقتل وت�رصيد ومن ثم فالن�ض هنا معلب وي�صل 
لنتيجه متوقعه وتقليديه واملخرج متفق مع تلك الطبيعه وينهى 
عمله و�صط �رصخات الوا�صى واحتفال الكور�ض /ال�صيادين 
بالنتيجه التى الت اليها الحداث ، �صحيح بدت احلركه التى 
وت�صلح  منا�صبه  جماليه  طبيعه  ذات  للم�صهد  املخرج  ر�صمها 
للم�صورين كى يلتقطوا �صورا مهمه للحظه فارقه لكنها نتيجه 
حلظه  مع  فال�صتباك  ثم  ومن  وهنا  الن  يحدث  وما  لتتفق 

الواقع بدت واهية. 
على جانب ال�صكل جنح را�صد النقبى فى �صناعة اأجواء 
تنا�صب متاما طبيعة احلدث املقدم فعلى جانبى خ�صبه امل�رصح 
املركب  �رصاع  ميثلن  الأ�صود  باللون  بانوهني  هناك  كان 
بينما املكان كله مغلف بال�صباك واحلبال واأدوات ال�صيادين 
وميكن تغيري مكان احلدث من خلل تق�صيم ال�صيادين للخ�صبه 
اأو الزياء التى يرتديها اأبطال العمل فى حلظاتهم املختلفة. 
وقد جاء الداء التمثيلى ممهور بالروح الرومانتيكيه 
لعب  بينما  الع�صب  ابراهيم  العمل  بطل  جانب  من  املفرطه 
بني  يجمع  طيب  ب�صكل  ال�رصير  مبارك  دور  �صبيت  عادل 
 ، حاده  �صوت  طبقه  وا�صتخدام  اجل�صديه  وال�صطوة  التفخيم 
اما نوال فى دور مرمي فقد اجتهدت متاما كى تبدو فى عده 

�صاحبه  ال�رصيفه  العفيفه  بالفتاه  تليق  �صور 
ق�صوة  حلظات  فى  فحتى  والكرامه  ال�صل 
له ،  ت�صع حناناو وحبا  الزوج عليها كانت 
للعبوا  كانت  راأيى  فى  املهمه  والدوار 
وقاموا  العمل  حتملوا  اللذين  الكور�ض 
جا�صم  بن  يو�صف  وتنويعها  احداثه  بتطوير 
وح�صن  اليماحى  وخمي�ض  النقبى  ورا�صد 

اليماحى وعلى عبيد .

م�صاء للموت 
اأحمد خمي�س                                  و�صيادة الأبي�ش والأ�صود

ة 
دي

نق
ت 

اال
مق



20
16

ير 
ينا

 1
4 

س:
ساد

 ال
دد

لع
ا

نشرة يومية
لمهرجان شرم الشيخ الدولي

للمسرح الشبابي

11

لعل اأهم كلمة يريد اأن ي�شل بها الفنان ال�شورى جهاد 
�شعد لنا هى مقولته باأن كل �شيء من حولنا هو نوع غريب من 
باجلنون،  ت�شميته  ماميكن  اإىل  دخل  قد  العامل  واأن  العبث، 
جمموعة  لنا  يقدم  هي�شترييا  اجلديد  امل�شرحى  عر�شة  ففي 
من اخليوط الدرامية املتوازية واملتنافرة، لذا فاإ�شتباكها معا 
قد يعد �شربا من اجلنون، وما يحدث داخل العر�ض اأن هذة 

اخليوط ت�شتبك بالفعل ويحدث اجلنون.
اأ�صيبوا باللوثة، ورجل  ثمة فتيات مطاردات ورجال 
يتحدث منفردا، ي�صاحبة �صاب �صاذ يف ت�رصفاته،ورجل اآخر 
يناجى الله ويطلب منه العون �صائل اإياه بقوة : اأين اأنت..؟ 
واللمنطقية،  الغريبة  العلقات  من  �صبكة  اأمام  اإذن  نحن 
اأ�صخا�ض متنافرة لكنها ت�صري معا جنبا اإىل جنب، واأقوال ل 
منطقية تتجاور،..كل هذا ي�صكل فرجة م�رصحية جيدة برغم 

حالة التنافر..
 امل�رصح خال متاما من اأية ديكورات فيما عدا من�صدة 
اإ�صتخدامات كثرية، لكنها  لها  لي�ض  العمق،  �صوداء كبرية فى 
هذا  من  �صيئا  اأو  اإختفائة  اأو  �صخ�ض  هروب  فى  ت�صتخدم  قد 
الدرامية  �صخ�صياتنا  ن�صاهد  نحن  الوقت  وطوال  القبيل، 
وكاأنها خرجت من الإطار املر�صوم لها داخل الن�ض وبداأت 
يطرحه  مما  اليقني  وجه  على  تعرف  ل  فاأنت  الهذيان،  يف 
يطارد  ملاذا   : مثل  من  الأ�صئلة  بع�ض  عن  الإجابة  العر�ض 
ال�صباب داخل عامل العر�ض الفتيات..؟ ثم ملاذا يغت�صب اأحد 
وماهو  حتبه..؟  وهى  يحبها  اأنه  من  بالرغم  فتاته  ال�صباب 
جن�صيا..؟  �صاذ  واآخر  متزن  رجل  بني  الغريبة  العلقة  �رص 
ثم ملاذا اإختار العر�ض فى اأحد حلظاتة املتاأزمة، تلك التى 
يناجى فيها اأحدهم الله وهو يبكى بحرقة اأن يكون من يوا�صيه 

ويهون عليه اآلم اللحظة هو ال�صاب ال�صاذ جن�صيا..؟ 
العر�ض ي�صري وفق منطقه اخلا�ض فى مزج املتنافر، 
لديه  يبحث  لكى  املتفرج  واإ�صتفزاز  الأ�صئلة  فى طرح  واأي�صا 
عن اإجابات لها..لكن املنطق بنوعيه هنا الدرامى والإن�صانى 
لن يجيب عن مثل هذة الأ�صئلة لكن بنظرة اأخرى �صيجيب عنها 
الواقع الذى نحيا داخله فى منطقتنا العربية، فبالقيا�ض ملا 
يحدث داخل الواقع ال�صيا�صي العربى يغدو هذا العر�ض بكل 
منا  واإ�صاراته مفهوم جدا وطبيعى جدا، فمن  دوال رموزة 
يفهم على وجه اليقني، اأى يقني مايحدث من حوله، ثمة جنون 
امل�رصح  يج�صدة  جنون  اأى  اأمامه  يت�صائل  الواقع  داخل  اآخر 

التمزق  من  حالة  اإىل  دخل  العربى  الواقع  عموما،  والفن 
من  �صتكون  للواقع حتما  فنية خمل�صة  مقاربة  واأى  والعبث، 

نف�ض نوع "هي�صترييا جهاد �صعد ".
نحن اأمام واقع عربي اأخرج اأ�صواأ ما فيه خلل ال�صنوات 
الأخرية، خطوطه ال�صيا�صية وامل�صاحلية والتاآمرية مت�صابكة 
ب�صكل مر�صى، وهو نف�ض الأمر الذى راأيناه فى روؤية جهاد 
�صعد التى حاول فيها اأن يعرب عما يجتاح الوطن العربى من 
اأزمات راهنه، لذا فقد عمل على تقدمي عر�صه امل�رصحى بهذة 
الطريقة فر�صم لنا �صورة كاريكاتورية �صاخرة عن الفو�صى 
وعن حالت الإغت�صاب اجلماعية، وعن فقدان الرحمة، لقد 
عرب جهاد �صعد بطريقته اخلا�صة والتى ل ت�صبه اإل نف�صها عما 
يجرى من حولنا واأطلق لنا �رصخة جمالية مكتملة التفا�صيل.
ببنيتها  تتميز  العرو�ض  من  النوعية  وهذة 
املفتوحة،فنحن هنا ب�صدد خيوط درامية من املمكن اأن تبداأ 
�صخو�صا  اإليها  ي�صاف  اأن  اأي�صا  املمكن  اأى حلظة، ومن  من 
اأخرى مب�صاهد جديدة بتعليقات موازية ومتنافرة ومت�صابكة 
بتجاورها، اأى اأننا مبعنى اآخر اأمام وحدات م�صهدية منف�صله 
واإ�صرتاكها  بتجاورها  ومت�صله  واإ�صاراتها  معانيها  فى 
فمن  الفهم  لهذا  الواقع، وطبقا  عن  �صاخرة  روؤية  تقدمي  فى 
املمكن اأن ي�صبح زمن عر�ض هي�صترييا اأكرث اأو اأقل من الزمن 
الذى قدم فيه، ذاك مرهون بقدرة خمرجه وممثليه وبنوعية 

الق�صايا التى يتحدث عنها العر�ض.
اإ�صتطاع  اجلنون  فى  ال�صاربة  ب�صخو�صه  والعر�ض 
برغم مبداأ التنافر اأن يقدم لنا لوحات جمالية �صنعتها اأج�صاد 
وحركة ممثلية، وما اأن ينبني تكوينا جماليا من مثل تابلوة 
الرق�ض ال�رصقى، اأو تكوين حلظات الإغت�صاب املتكررة،.. 
اإكتماله  حلظة  مع  ينهدم  حتى  التكوين  هذا  مثل  ينبني  اأن  ما 
العمل عرب حركة املمثلني فى عمل تكوين  العر�ض فى  ليبداأ 

جماىل جديد.
طموح  م�رصحى  علر�ض  اأمام  نحن  اإجمال 
التنافر الذى يعتمده �صناعة حالة  اإ�صتطاع رغم مبداأ 
فنية متما�صكة وقادرة على مغازلة العقل مبعادلتها 
الفنية والفكرية، وقادرة اأي�صا على التعبري عن الواقع 

املتمزق من حولنا..

ة 
دي

نق
ت 

اال
مق

هي�صترييا 
عوامل فنية متوازية ومده�صة تدين الواقع العربى

اإبراهيم احل�سيني
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مهرجان

مهرجان  من  اخلام�ض  اليوم  فى 
ال�شبابي  للم�شرح  الدوىل  ال�شيخ  �شرم 
بالكويت  ال�شعبى  امل�شرح  فرقه  قدمت 
من  وهى   ).. اىل  )ر�شاله  م�شرحيه 
يدور  ن�شارالن�شار  واخراج  تاأليف 
وا�شابه  اأهمل  ممثل  حول  العر�ض 
بعد رحله دامت 18 عام مع فن  العجز 
العمل  وهم  وبال  خاللها  ذاق  امل�شرح 
ليقدر  جمتمع  فى  امل�شرحى  الإبداعى 
فى  ودوره  اجلماىل  الفعل  ذلك  قيمه 

بناء ال�شعوب.
الب  لدى  ال�صا�صيه  فالفكره   
امل�رصح  فى  اإبنه  عمل  ان  هى 
وعلى  ال�رصة  على  العار  �صيجلب 
مينع  فرمانا  ي�صدر  ال�صا�ض  ذلك 
ويجربة  الفن  ممار�صه  من  البن  فيه 
 ، حلياته  خمتلف  م�صار  اختيار  على 
حول  بامل�رصح  الولد  ان�صغال  لكن 
اختياراته وطوعها جميعا للن�صغال 
الإ�رصار  ظل  وفى  الفن  بذلك  الدائم 
والعند املتبادل يطرد البن من حنان 
من  حقيقيه  معاونه  يجد  ول  الب 
مع  اجلديدة  بحياتها  امل�صغوله  الأم 
ال�صائع   البن  فيحاول  خمتلف  زوج 
ميتهنها  مهنه  امل�رصح  من  يتخذ  ان 
الجتاه  ذلك  فى  لكنه  منها  ويتك�صب 
وي�صاب  ذريعا  ف�صل  يف�صل  اي�صا 
بال�صدمات واحده تلو الخرى وكاأن 
العا�صق  ذلك  ا�صابت  لعنه  امل�رصح 
من  احلب  ويلت  يتكبد  اأن  وعليه 
)امل�رصح(  فالعي�صق  واحد  جانب 
الويل  ويريه  امللتاع  ذلك  يرف�ض 
الفن  بذلك  اجلدد  امل�صتغلني  اأن  حيث 
امنا هم جمموعه من التافهني اللذين 
يلعبون لعبة امل�رصح بال�صكل التجارى 
جاد  ماهو  كل  يرف�ض  والذى  الفج 

وينتج كل ماهو مبا�رص وقبيح 
مبنطق  يقدم  هنا  كله  املو�صوع 
املا�صى  من  الحداث  ا�صتدعاء 
حتدثنا  الذى  فاملمثل  باك(  )فل�ض 
و�صلته  عجاف  �صنني  وبعد  فجاأة  عنه 
ان  فقرر  يتوقعها  مل  للتكرمي  دعوة 
ازمته  عن  ويتحدث  احلقيقه  يعرى 
لواء  حتت  امل�رصح  فن  مع  احلقيقيه 
الختيار(  �صيد  هو  )الجبار  و�صعار 
فحياته كلها كانت رهن الجبار بدءا 
من الطفوله مرورا باجلامعه والعمل 
التى احبها فتخلت  والهل والزوجه 
ع�صقه  امل�رصح هو  ان  عنه لكت�صافها 

الول .
تقدمي  فى  يتو�صل  هنا  العر�ض 
�صيقه  طرق  بعده  الثر  مو�صوعه 
كامليديا التى اختار من خللها عده 
حلظات داله وموؤثرة �صواء من الفلم 
اأو امل�رصحيات ، وال�صتغلل املميز 
ملجموعه املمثلني فى عدة �صور منها 
بالدوار  القائمني  ومنها  املجاميع 
املكمله للحظات الكثرية فى حياة ذلك 
املمثل ومنها الدور الغنائى اجلمعى 
هوؤلء  ا�صتخدام  ومنها  والفردى 
كم�صدر لدفع اليقاع وت�صكيل ال�صور 
مرهونه  هنا  فالدراما  والفكار 
املجاميع  بقدرة  العمل  فريق  بوعى 
ال�صورة  من  مهم  جزء  ت�صكيل  على 
واك�ص�صوارات  موتيفات  با�صتخدام 
فائق  جهد  يتطلب  امر  وهو   ، ب�صيطه 
الأدوار  اإن   املمثلني  جمموعة  من 
بني  وتتغري  تتبدل  بها  يقومون  التى 
اأن  املمثل  وعلى   ، واأخرى  حلظه 
املتبدله  للطبيعه  فطنا  يقظا  يكون 
لل�صخ�صيه الدراميه التى تظهر كفل�ض 
لتظهر  تختفى  تلبث  وما  الكامريا 

�صخ�صيه جديده باإطار جديد.
ومع تتابع العر�ض بدات قدرات 
امل�رصحى  بالعر�ض  الول  املمثل 

رويدا   رويدا  تظهر  احل�صينى(  )ميثم 
فهو �صاحب ح�صا�صيه وذوق منا�صب 
متاما لطبيعه ال�صخ�صيه يغنى ويرق�ض 
ويوؤدى بقدرة منا�صبه ووعى متطور 
التلغرافيه  بني  اللحظات  بطبيعه 
�صدقه  الذى  للحد  ال�صيقه  والن�صانيه 
اأزمته  مع  وتعاطف  املتلقى  فبها 

واآلمه وانك�صاراته .
العر�ض  هذا  اأتوقع  مل  حقيقه 
ال�صعبى  امل�رصح  فريق  من  الرثى 
للعر�ض  الب�صيطه  البداية  وخدعتنى 
وت�صورت  املجاميع  واأ�صوات 
ولكن  بدائيه  جتربه  ب�صدد  اننى 
اجابات  لديهم  كان  العمل  فريق 
والتى  التيمه  تلك  طبيعه  عن  م�صتنرية 
مايزيد  منذ  ت�صيكوف  بداأها  قد  كان 
م�رصحيته  خلل  من  �صنه   200 عن 
حول  لكنه  ممثله(  )ما�صاه  ال�صهرية 
م�صار الدراما لتنا�صب طبيعه التكوين 
اجلديد فى جمتمع عربى ، عند اب�صن  
عن  تتحدث  التى  املونودراما  كانت 
ممثله هجرتها ال�صهرة بعد عمر طويل 
موؤلفنا   وعند  امل�رصحى  العمل  مع 
يتوافق مع ق�صايانا وت�صددنا  العمل 

الأخلقى والإجتماعى. 
فى النهايةه لي�صعنى اإل اأن اأ�صكر 
فريق العمل اللذين امتعونا من خلل 
مو�صوع مي�ض املجتمع العربى بحق 

ويوؤكد على اأحد م�صاكله املزمنة .

ر�صاله اإىل ..
وهو�ش امل�صرح 

اأحمد خمي�س
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Cette performance cherche à nous af-
fecter de plusieurs façons comme show mé-
diatique qui représentaient plusieurs moment 
significatif en utilisant des films et des pièces 
de théâtre, en plus de l’utilisation de certains 
acteurs dans divers chemin comme agissant, 
la signature (en solo ou chorale) et comme une 
source de tempo pour créer des idées et des 
images. Ici, le théâtre dépend de la prise de 
conscience de groupe par intérim et leur ca-
pacité à formuler image en utilisant des mo-
tifs simples. Ils changent leurs rôles presque 
tout moment. Par conséquent, ils doivent être 
très conscients de la nature de ces rôles. Les 
capacités de “Maitham AL HUSAINY”, l’acteur 
principal, apparaissent progressivement avec 
la progression de la performance avec son bon 
goût et le sens. Je ne m’y attendais vraiment 
pas cette performance riche, surtout après 
avoir été dupé par son début simple. En fait, 
la performance représente notre société avec 
toutes ses questions et problèmes

L’artiste syrienne, Jehad Saad, a présenté son point de vue simplement et clairement. 
Tout autour de nous est simple absurde et le monde, on peut dire, est fou. Son nouveau spec-
tacle “Hysteria” présente plusieurs lignes dramatiques grotesques parallèles. Entremêlant 
ces lignes ensemble est un type de folie et ceci est ce qui est arrivé lors de l’exécution. Ce type 
de performances est caractérisé par sa structure ouverte que ses lignes dramatiques peuvent 
commencer à tout moment. Les personnages peuvent être ajoutés avec de nouvelles scènes 
et des commentaires qui sont parallèles, dissonante et entrelacés. En d’autres termes, nous 
sommes sur des scènes qui sont déconnectés de leurs significations et de signes, mais sont 
reliés par son point de vue sarcastique de la réalité. En conséquence, la durée de cette per-
formance peut augmenter ou diminuer en fonction des capacités des acteurs du directeur et 
d’adopter les questions présentées en elle.

Al-Fujairah Association pour la culture 
et des médias a présenté les titres de per-
formance “dans la soirée à la mort”, écrit 
par Basma Younes et dirigé par Ibrahim 
Al-Quahoumy. La performance traite de 
tuer la jalousie comme un thème comme 
il peut ruiner la vie de l’homme et de le 
transformer en une autre personne. Le 
texte dépend de symboles de person-
nes de la côte avec leurs chansons folk-
loriques. Ces chansons touchent le cœur 
par son libellé et la composition musicale. 
L’auteur dépend de l’utilisation du chœur 
et des personnages en noir et blanc pour 
construire son monde dramatique. D’autre 
part, le directeur a utilisé plusieurs motifs 
comme le mât, la tête, le corps de navire 
et des cordes. L’utilisation de choeur ici 
rééchantillonne son utilisation dans le 
drame classique ou ce qui peut être ap-
pelé drame arabe des années soixante.

Les trois artistes, Marion Blondeau, 
Dina Mohamed Fouad Hussein et ont ré-
ussi à représenter un état synchronisé de 
l’harmonie qui nous a permis de compren-
dre la différence entre deux histoires en-
trelacées dans la série. Ils ont réussi à in-
troduire une expression esthétique de l’état 
réel basé sur la danse moderne. Leur travail 
collectif en tant que concepteurs de chorég-
raphie manifeste leur capacité gigantesque 
pour créer une brillante performance qui 
étonne et amuse l’auditoire. En outre, ils 
ont mis du lieu de performance en demi-
cercle de manière à créer différents angles 
pour voir la performance de. Le composi-
teur de la musique, Clément Romain, était 

très sensible à l’état d’être présenté lors de 
l’exécution. En utilisant sa guitare basse, il 
était tout à fait capable de désigner les cad-
res de la performance clairement. Lumières 
conçus par Ahmed Abou Douh, était plus 
que convenable aux Etats présenté. Bien 
qu’il est apparu comme une stratégie pleine 
lumière, la répartition des projecteurs de lu-
mière créé plusieurs relations alose / lumi-
ère qui peuvent être vus sous différents an-
gles de vue. Cet équipage ainsi recueillies a 
été en mesure de créer une pièce étonnante 
et amusante du travail artistique qui a réussi 
à toucher nos coeurs avec ce sentiment so-
yeux de la douleur humaine

Lignes confuses: Crise moderne de Man

Soirée à mort: 
    la dominance du noir et blanc

Un message à ... .: 
               Théâtre Mania

Hysteria: étonnante mondes artistiques parallèles condamnant notre réalité arabe

Dr Tarek Ammar

Ahmed Khamis 

Ibrahim al-Husainy
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Science 1914, the world is suffering from 
various types of  confusion. The sudden 

shocks that happened, the millions of  lives that 
were lost during two world wars, the evolution 
of  new powers and degeneration of  old ones 
and the blood bathes, starvations, natural catas-
trophes and modern world revolutionary inven-
tions have turned modern man’s life into a mess. 
The human consciousness is swelled with all this 
blood, tears, suffering and pain. Of  course, this 
is reflected in modern arts including theater. 

 Modern dance is actually the most recent 
artistic expression method in performance arts. 
It depends on music, light effects and choreog-
raphy to create a more global humanitarian state 
that expresses modern man suffering on earth. 
The only difference between modern dance and 
regular theatrical performance is that the first 
lacks words while the second depend heavily on 
words. 

Three young performers and a musician 
introduced the French modern dance perfor-
mance “Confused Lines”. As the title conveys, 
the performance deals with the confused lines 
of  modern man’s life as it introduces a series of  
choreographic patterns representing all types of  
human suffering, alienation, suppression, grief  
and sorrow. 

The stories displayed during the perfor-
mance are arranged neither logically nor chron-
ologically. They, themselves, are confused lines 
that are only linked through the main theme of  
the performance. 

The three performers, Marion Blondeau, 
Dina Khuseyn and Mohamed Fouad managed to 

represent a synchronized state of  harmony that 
enabled us to understand the difference between 
each two interwoven stories in the series. They 
managed to introduce a real state aesthetic ex-
pression based on modern dance. Their collec-
tive work as choreography designers manifests 
their gigantic ability to create a brilliant perfor-
mance that astonishes and amuses the audience. 
Furthermore, they set the performance place in 
semi-circle manner to create various angles to 
view the performance from. 

The music composer, Clement Romain, was 
very sensitive to the state being presented during 
the performance. Using his bass guitar, he was 
completely able to designate the frames of  the 
performance clearly. Lights designed by Ahmed 
Abo Douh, was more than suitable to states be-
ing presented. Although it appeared like a full-
light strategy, the distribution of  light projectors 
created several shad/light relations that can be 
seen from different angles of  view. 

 This well-collected crew was able to cre-
ate an astonishing and amusing piece of  artistic 
work that managed to touch our hearts with this 
silky feeling of  human sorrow. 

 Modern dance is a magnificent artistic 
way to express human thoughts away from spo-
ken language barriers that may hinder perception 
of  artistic works, especially in performance arts. 
Nevertheless, I think it is better for these types 
of  performance to be introduced in specialized 
or qualitative festivals so as to avoid the com-
parison between them and theatrical plays as we 
know them; i.e. plays depending on spoken lan-
guage. 

Confused Lines: Modern Man Crisis

 Dr. Tarek Ammar 
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This performance seeks to affect us 
in several ways like media show that 

represented several significant moment using 
movies and plays in addition to the use of  ac-
tors in several way like acting, signing (solo 
or chorus) and as a source of  tempo to cre-
ate ideas and images. Here, drama depends on 
the awareness of  group acting and their ability 
to formulate image using simple motifs. They 
change their roles nearly any time. Therefore, 
they should be very aware of  the nature of  
these roles. The abilities of  “MAITHAM AL-
HUSAINY”, the leading actor, appear gradu-
ally with the progress of  the performance 
with his fine taste and sense. I really did not 
expect this rich performance, especially after 
being tricked by its simple beginning. Actually 
the performance represents our society with 
all its issues and problems. 

Al-Fujairah Association for Culture and Media presented the performance titles “Evening to Death” 
written by Basma Younes and directed by Ibrahim Al-Quahoumy. The performance deals with kill-

ing jealousy as a theme as it may ruin man’s life and turn him into another person. The text depends on symbols 
from coast people with their folk songs. These songs touch the heart through its wording and musical composi-
tion. The author depends on using the chorus and black and white characters to build up her dramatic world. 
On the other hand, the director used several motifs like the mast, the helm, the ship body and ropes. The use of  
chorus here resamples its use in classical drama or what can be called Arab drama of  the sixties. 

The Syrian artist, Jehad Saad, presented his 
point of  view simply and clearly. Every-

thing around us is mere absurd and the world, you 
can say, is insane. His new performance “Hysteria” 
presents several parallel grotesque dramatic lines. In-
terweaving these lines together is a type of  insanity 
and this is what actually happened during the perfor-
mance. This type of  performances is characterized 
by its open structure as its dramatic lines can begin 
at any moment. Characters can be added with new 
scenes and comments that are parallel, dissonant and 
interwoven. In other words, we are about scenes that 
are disconnected in their meanings and signs but are 
connected through its sarcastic view of  reality. Ac-
cordingly, duration of  this performance can increase 
or decrease according to the director’s and actors’ 
abilities to adopt issues presented in it. 

Ahmed Khamis

Ahmed Khamis

Ibrahim al-Husainy 

A message to….:
               Theatre Mania 

Evening to Death: dominance of Black and White

Hysteria: astonishing parallel 
artistic worlds condemning our 
Arab reality




