
• الروبي: فى �سرم ال�سيخ .. نعم ن�ستطيع.	
• بعيًدا عن ال�سيطرة: غربة االن�سان  وم�ستقبله 	

املجهول  يف غياب الثقافة .
• ال�سعودية واالإمارات وُعمان على من�سة النقد	

نشرة يومية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي -  العدد الخامس : 13 يناير 2016



رئي�س التحرير 
اإبراهيــــــم احل�سيني

مدير التحرير
اأحمـــــــــد زيـــــــــدان

�سكرتري التحرير 
�سلــــــوى عثمـــــــــان

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

حوارات
نور الهدى عبد املنعم

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

هيئة التحرير 

عروض اليوم
 

6.30
مسرحية » مساء للموت« لفريق  مسرح 
إبراهيم  إخراج  اإلمارات-   – خورفكان 
القحومي، على مسرح العلبة بالجافي 

ريزورت.  

8:00
لفريق  مجنون«  يوميات   « مسرحية 
IIPEYNOK preiolok  - روسيا- من 
إخراج  Iurii Zaitsev على مسرح العلبة 

بالجافي ريزورت  

9.30
المعهد  لفريق  »هيستريا«  مسرحية 
سوريا-   - المسرحية  للفنون  العالي 
للمخرج جهاد سعد، على مسرح الشاطيء 

بالجافي ريزروت

10.30
 »Confused lines« مسرحية 
 - فرنسا    -  Hang out لفريق 

Collective work

عروض الغد

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

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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؟   �شبابا  �إال  �مل�شرح  �ل�شباب !... وهل  م�شرح 
.. فمنذ �أن خلق �الن�شان �مل�شرح  وهو يقاوم �لزمن  
يقاوم �لعجز ، يقاوم �ملوت . ففى �مل�شرح، بل وكل 
�ل�شنو�ت،  بعدد  �الأعمار  تقا�س  ال  �الإبد�ع،  �أنو�ع 
 ، للحياة  مينحها  �لتى  �لفارقة  باللحظات  تقا�س 
من  عمرك  جتاوز  و�ن  �شابا  فاأنت  م�شرحيا  دمت  فما 
�ل�شنني �ملئات . ف�شك�شبري ماز�ل �شابا ، وجرتوف�شكى 
ما  وبريخت   ، �شابا  ز�ل  ما  وت�شيخوف   ، �شابا  ماز�ل 
ز�ل �شابا ، وهاهى �شميحة �أيوب ت�شاحبنا ب�شبابها فى 
م�شاهدة �لعرو�س ، وهاهو كرم مطاوع يذكر ��شمه 
�شباب  �أ�شبى  كاأحد  �جلز�ئرى  �لعر�س  مقدمة  فى 

م�شرح �لوطن . 

اأتفهم مربرات �صناع  نف�صه  الوقت  لكننى وفى 
مهرجان م�رشح �رشم ال�صيخ فى منحهم �صفة ال�صبابى 
هذه  على  التاأكيد  يريدون  اأوال  فهم   ، قدموه  ملا 
اأ�صابه  ( واإن  اأن امل�رشح �صابا بال�رشورة   ( ال�صفة 
اأحيانا  بع�ض تعب . وثانيا يريدون حتفيز املبدعني 
تعالوا  اأن  بدعوتهم  االأعمار  مبقايي�ض  �صنا  االأ�صغر 
للجنون  اأمامكم  مفتوحة  جديدة  �صاحة  هى  فها   ..
ونزقكم  جنونكم  لكم  تربر  �صفة  وهاهى   ، اجلميل 
وجتاوزاتكم ، فاإن قابلكم من ي�صاألكم عن ملاذا كل 

هذا اجلنون قولوا لهم اأنه ) م�رشح �صبابى ( .
فبعيدا عن اأ�صباب اختيار ال�صفة للمهرجان،  ال 
ميكننا اأن نتجاهل اأنها مغامرة ال تليق اإال ب�صباب ، 

التوقيت  هذا  فى  للم�رشح  دوليا  مهرجانا  تقيم  فاأن 
فى  تنجح  واأن  مغامر.  فاأنت   ، املكان  هذا  وفى 
لت�صارك فى  دعوة عرو�ض من بالد العامل املختلفة 
فاأنت   ، خرابا  باملوت  امللتحفون  اأراده  بلد  عر�ض 
مقاتل . واأن ت�صعى بخربتك القليلة فى تنظيم واإدارة 
وتدر�صها  اأخطائك  من  وت�صتفيد  االإجالل  بهذا  حدث 
فاأنت  مقبلة  دورات  فى  جتاوزها  على  وحتر�ض 
مواليد  من  اأنك  الر�صمية  ال�صجالت  قالت  واإن  �صاب 
ال�صباب  منت�صف القرن املا�صى . فتحية للمغامرين 
" نعم .. نحن  اأعلنوها �رشاحة وللعامل كله:  الذين 
قهرا  ح�صادهم  املوت  زراع  .وليم�صغ   " ن�صتطيع 

... فنحن للحياة ما اأ�صتطعنا اإليها �صبيال. 

م�سهد اإفتتاحي

فى �شرم �ل�شيخ .. نعم ن�شتطيع

بقلم : حممد الروبي
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مهرجان

تابع الندوة النقدية االأوىل ال�سعودية واالإمارات وُعمان على من�سة النقد 

قر�ءة  يف  �الأول  �لندوة  �ليوم  ن�شتكمل 
�ل�شيخ  �شرم  مبهرجان  عرو�س  ل�شبعة  حتليلة 
�لفعاليات  �شمن  وهي  �ل�شبابي  للم�شرح  �لدويل 
و�لتي عقدت يف �حلادي ع�شر  للمهرجان  �ملو�زية 
مت  م�شرحية  عرو�س   7 حول  بندوة  يناير  من 
تقدميها خالل �ليوم �الأول و�لثاين من �ملهرجان، 
�لروبي وجاوره على  �لناقد حممد  �د�رها  و�لتي 
ر�مي عبد  �لناقد�ن  �الأول  �ليوم  �لنقد يف  من�شة 
�لعرو�س  وخمرجو  �لقوي،  عبد  ورنا  �لر�وق 
�ل�شبعة �لذين حر�شو� على ح�شور �لندوة ما عد� 

�ملخرج �الأردين.
رئي�ض  الغرباوي  مازن  املخرج  وقاك 
املهرجان بتحية احل�صور يف بداية الندوة وبتقدمي 

النقاد على املن�صة وحتيتهم اي�صًا.
قراءتها  القوي  عبد  رنا  امل�رشحية  الناقدة  ا�صتهلت  وقد 
عن  وعربت  الندوة،  ح�صور  على  التحية  بالقاء  النقدية 
�صعادتها بامل�صاركة باملهرجان وبوجودها على من�صة النقد 
الرازق"،  عبد  ورامي  الروبي  حممد    " كبريين  ناقدين  مع 
هو  جيلها  من  �صاب  خمرج  املهرجان  يرتاأ�ض  باأن  واأ�صادت 
م�صاهدة  لها  املهرجان  الإتاحة  باالإ�صافة  الغرباوي  مازن 
لوال  م�صاهدتها  ال�صعب  م  كان  واأجنبية  عربية  عرو�ض 

املهرجان.
�صيئًا"  "ومل يك  ا�صعودي  العر�ض  وبداأت يف احلديث عن 
للثقافة  ال�صعودية  العربية  باجلمعية  امل�رشح  جلنة  انتاج 

واإخراج  ابراهيم احلارثي  تاأليف  املنورة  باملدينة  والفنون 
ابن  العر�ض  اأن  االأ�صمر، وحتدثت - رنا - بداية حول  فهد 
ال�صعودي،  املواطن واملجتمع  بيئته وجمتمعه ويطرح هموم 
بكل  الكامن  وال�صيطان  الو�صاو�ض  فكرة  العر�ض  يطرح  حيث 
فرد باملجتمع، والذي يقاومه اأو ي�صت�صلم له ولو�صاو�صه الفرد 
ال�صالم  مفهوم  العر�ض  وير�صخ  خمتلفة،  خليارات  يدفعه  اأو 

الداخلي للنف�ض الب�رشية والطمانينة يف ال�صياق العام.
وعن �صياغة عر�ض " مل يك �صيئًا " ب�رشيًا، يبداأ العر�ض 
عن  يعرب  اأبي�ض  ورقي  بغطاء  متلحفني  املن�صة  على  وممثلوه 
تت�صكل  ديكورية  وقطع  للجمهور  منه  ينفذون  جمتمعي  ن�صيج 
يتم  اجتماعي  هرم  متثل  ببناءها  املمثلون  يقوم  كاأهرامات 

تفكيكه واإعادة بناءة.

• متيز 	 االإماراتي  واللعبة  ملفت  عر�ض  ال�سبعة  االأيام  كوميديا  الرازق  عبد  رامي 
ب�سينوغرافيته ولكن ..

• رنا عبد القوي تطور كبري للم�سرح ال�سعودي يف ا�ستخادم التقنيات امل�سرحية واالبهار 	
• اإبداعًا 	 امل�سرحيني  على  تفر�ض  اإ�سكالية  ال�سعودي  امل�سرح  يف  املراأة  �سعوديون  خمرجون 

اأكرب 
• �سيا�سة 	 �سد  ل�ست  ولكني  امل�سرح  خ�سبة  على  التواجد  املراأة  حق  من   : الزهارين  �سامي 

بلدي وجمتمعي
• الروبي : امل�سرحيون ال�سعوديون مل ي�ست�سلموا لغياب املراأة عن خ�سبة امل�سرح 	

أخبار وتصريحات 
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للت�صكيل  باالإ�صافة  باجل�صد  الت�صكيل  على  املخرج  واعتمد 
ال�صينوغرايف املتحرك للديكور واال�صاءة وال�صوت، والذي 
وديني  اجتماعي  حراك  عن  ال�صمر  فهد  املخرج  به  عرب 
جعل  ما   وهو  العر�ض  وقت  طوال  واقت�صادي،  و�صيا�صي 
وهدمها  االفكار  بناء  مع  ومتوازن  �رشيع  العر�ض  ايقاع 

املتوا�صل طوال مدة العر�ض.
التقني واالأداء  الناقدة رنا عبد القوي بالتطور  وا�صادت 
�صيئًا،  يك  مل  بعر�ض  وخا�صة  ال�صعودي  بامل�رشح  التمثيلي 
غياب  ولكن  فكرته،  تقدمي  يف  وخمرجه  ممثلوه  برع  الذي 
املراأة بالعر�صني يطرح ا�صئلة رمبا حتتاج منا لتامل ويجيب 
عنها املخرج فهد االأ�صمر، ملعرفة مرب غياب العن�رش الن�صائي 
عن عر�ض الفرت�ض انه يتحدث عن جمتمع ولي�ض ن�صفه فقط،

ال�صيطرة"  عن  "بعيدا  ال�صعودي  العر�ض  عن  حتدثت  ثم 
اأن  وقالت  الزهراين،  �صالح  واإخراج  احلارثي  فهد  تاأليف 
العر�ض يتحدث عن غياب اأو افتقاد املثقف، ويعي�ض املجتمع 
على ابداعه، وقليل جدا من افراد املجتمعات مهتمني بالثقافة 
معاين  عن  وباحثني  م�صرتكة  لغة  وايجاد  الثقايف،  وارثها 
حفار  �صخ�صيات  مثل  ال�صخ�صيات  يف  تتمثل  عميقة،  ان�صانية 
ح�صا�صة  ق�صية  وهي  العا�صق،  والنبيل  والرومان�صي  القبور 
بالعر�ض  امل�رشحية  ال�صورة  عن  اأما   – قولها  حد  على   –
الفيديو  ا�صتخدم املخرج  ال�صيطرة" فقد  " بعيدًا عن  ال�صعودي 
منها  ال�صخ�صيات  وتخرج  تدخل  �صا�صة  خالل  من  بروجكتور 
ا�صتخدامها،  لكيفية  احل�صور  ف�صول  اأثار  مما  دقيق،  ب�صكل 
وتغري  امل�رشح  خ�صبة  وي�صار  ميني  على  للمج�صمني  باالإ�صافة 

عليهما قطع املالب�ض .
بني  اأدوار  وتغري  للتجريب،  النزوع  العر�ض  وماميز 
بني  الديكور  وقطع  االك�ص�صوار  تغيري  يف  ومرونة  املمثلني 
للفكرة  للو�صول  ال�صينوغرافيا  تطويع  وكيفية  امل�صاهد، 
االأ�صا�صية، وقد خدم امل�رشح مك�صوف ق�صية العر�ض، ليعطيه 
املخرج  يقدمها  جتريبية  لعبة  اطار  يف  وعمومية،  ات�صاعًا 

وفريق العمل.
بعيدا   " العنوان  من  بدءا  ت�صاءول   العر�ض  ويطرح 
واحد  كل  بروح  يقبع  الذي  االأ�صتاذ  هو  هل  ال�صيطرة"  على 
على  ال�صيطرة  عن  بعيدة  ال�صخ�صيات  اأن  اأم  ال�صخ�صيات  من 
ولي�ض  بالن�صو�ض  خملدين  يكونوا  واال  طموحهماتهم 
املخرج  اأن  اإال  اخل�صبة  امكانات  �صعف  ورغم  بالواقع، 
وفريقه ا�صتطاعوا اأن يو�صلوا الهدف وامل�صمون وهو ماميز 
العر�صني ال�صعوديني، بالعمل على حرفية التمثيل واالعتماد 

على املمثل ليو�صل م�صمون كل عر�ض.
العر�ض  خمرج  عن  نيابة  الفريق  افراد  اأحد  حتدث  وقد 
ب�صكر  حديثه  بداأ  و  العربي،  باملهرجان  للم�صاركة  لذهابه 
ال�صعودي  العر�ض  ا�صت�صافة  على  الغرباوي  مازن  املخرج 
وامل�صاركة ال�صعودية وقام ب�صكر ح�صور العر�ض والندوة، 
الدويل  ال�صيخ  �رشم  مهرجان  يف  بتواجده  �صعادته  عن  وعرب 

للم�رشح ال�صبابي

وعن عر�ض مل ك �صيئًا تاأليف اإبارهيم احلارثي امل�صارك 
باملهرجان قال اأن م�صمون العر�ض ا�صمل واكرب من روؤية 
العر�ض كفكرة تغلغل ال�صيطان يف الهرم املجتمعي، فكل قطعة 
كانت تعرب عن فكرة معينة كما ذكرت الناقدة رنا عبد القوي.
اأما حول م�صاركة املراأة بالعر�ض من عدمه فت�صاءل هل 
حدث تاثري لعدم وجود املراأة بالعر�ض ؟ وهو ما مل يحدث 

بالفعل .
وقال املخرج �صامي الزهراين خمرج العر�ض ال�صعودي 
"بعيدًا عن ال�صيطرة" : نحن ندور يف م�صطلحات حول امل�رشح 
املراأة  ق�صايا  لدعم  خرجا  والذين  الن�صوي  واالأدب  الن�صوي 
الن�صوي  للم�رشح  هذا  ويقودنا  امراأة،  او  رجل  كتبه  �صواء 
املراأة  ملوقف  وبالن�صبة  حالة،  امل�رشح  اأن  نعلم  ونحن 
بامل�رشح ال�صعودي نحن نقدم اأعماال دون اأن نوجد اأي خلل 
ت�صتطيع يف اي دولة  للمجتمع، فال  بالعر�ض امل�رشحي وفقًا 
مناق�صة ق�صية قد تخرج على املجتمع وانا اقددم عملي وفقا 
اآدم  خل�صو�صية املجتمع ال�صعودي، فلم ن�صعر بعر�ض حرير 
اأن الرجل غائب رغم عدم وجوده فعال  الذي قدمته االأردن 

على اخل�صبة.
خ�صبة  على  الوجود  املراأة  حق  من  باأن  راأيه  وانهى 
ذلك  لتجاوز  ون�صعى  بلدي  �صيا�صة  �صد  ل�صت  ولكني  امل�رشح 
امل�رشح  خ�صبة  على  املراأة  �صعود  وكيفية  االبداعية  باحلالة 

بح�صور درامي رغم غيابها يف ال�صورة. 
واأ�صاف املخرج �صامي الزهراين ملاذا ال يت�صاءل البع�ض 
عن الفن الياباين الكابوكي وملاذا ال توجد به ن�صاء ؟ وقال 
يف النهاية اننا مقدرين مل�صكالت الدورة االأوىل الأننا مل نقدم 

عرو�صنا كما نتمنى ونحن مع املهرجان قلبا وقالبا .

ات
بع

متا

تابع الندوة النقدية االأوىل ال�سعودية واالإمارات وُعمان على من�سة النقد 
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مهرجان

د.اآياد ال�سالمى : 
امل�سرح الفقري هو امل�سيطر االأن فى الوطن العربي

• املهرجان اإ�ستطاع توظيف الأماكن 	
الرتفيهية خلدمة امل�سرح 

يعرفون  وفنانني  نقاد  من  �مل�شرحية  للحركة  �ملتابعني 
م�شارح  و�شط  �أهميته  ويدركون  �لعر�قي،  �مل�شرح  جيد� 
�لوطن �لعربي، و�حلركة �مل�شرحية �لعر�قية قدمت �لعديد 
مد�ر  على  �مل�شرحية  �حلركة  �آثرو�  �لذين  �ملبدعني  من 

ع�شر�ت �ل�شنني �ملا�شية.
للمهرجان  االوىل  الدورة  فى  امل�صاركني  �صمن  ومن 
اجلميلة  الفنون  بكلية  امل�رشح  ا�صتاذ  �صالمى،  اإياد  الدكتور 

بجامعة بابل بالعراق والذى كانت لنا معه هذة الوقفة.

• هذه هى اخلطوة الأوىل ملهرجان �سرم ال�سيخ... كيف 	
تري هذه البداية..؟ 

جهدا  يتطلب  ما  وهو  ؛  �صعبة  البداية  تكون  ما  دائما 
من  االإنطالق  فلحظة  املهرجان،  اإدارة  من  وم�صاعفا  كبريا 
موقف ال�صكون للتحرك هى حلظة فارقة، وحماولة خلق كيان 
اإبداعى جديد هو املهم، واالأهم من حلظة التحرك االأوىل هو 

االإ�صتمرار.

• كيف تري فكرة اإقامة مهرجان م�سرحى داخل مدينة 	
�سياحية..؟

من   " ال�صبابى  للم�رشح  الدوىل  ال�صيخ  �رشم   " مهرجان 
العربية  املنطقة  اأزمات  بعد  ما  اأفكار  ين�رش  نظرى  وجهه 
بالكامل، واختيار �رشم ال�صيخ الإقامة الفاعليات اختيار ذكى 
خللق مزاوجة ما بني ال�صياحة وامل�رشح ؛ فكالهما ينجح مع 

االخر.

• العربية وحتى 	 الدول  التى تعانى منها  الإزمات  فى ظل 
تاأثري يذكر يف هذه  اأى  للم�سرح  الأورروبية، هل تري 

الأو�ساع..؟ 
وي�صتطيع  زمان،  كل  يف  يوؤثر  فامل�رشح  ؛  بالتاأكيد 
احلياتية  اال�ص�ض  كافة  يدخل يف  كما  االإن�صان،  قيم  يغري  ان 
كبريا  اآثره  يكون  ان  ميكن  ولذلك  بنا  املحيطة  واملو�صوعية 
على  قادرة  حوله  من  ين�رشها  التى  الوعى  فموجة  وفاعال، 

اإ�صابة النا�ض باأفكارها.

• العربي 	 امل�سرح  حركة  تاأثرت  هل  الخر  اجلانب  وعلى 
بالظروف ال�سعبة التى تعانى منها العديد من الدول..؟

اأكرب واأ�صعب فى ظل  اأ�صبحت  امل�رشح العربي همومه 
احلرب  قبل  نحياها،وامل�صكالت  التى  املعقدة  اللحظة  هذة 
منها  يعانى  التى  ؛وامل�صكالت  االآن  هى  عما  خمتلفة  كانت 
االأن�صان العربي �صارت اأكرث تعقيدا عن ذى قبل، اإنها م�صاكل 

تتعلق بالهوية وبال�صيا�صة وبكل مناح احلياة،نف�ض االأمر جتده 
بدرجه متفاوته لدى الكثري من دول العامل ولي�ض فى املنطقة 
يتبعه  االإن�صان  وهموم  ق�صايا  فى  والتغري  وحدها،  العربية 
حتما تغريا فى الق�صايا التى يعاحلها امل�رشح، لذا فقد ظهرت 
على خ�صبة امل�رشح ق�صايا جديدة منها ا�رشورة احلفاظ على 
وكرامته  االإن�صان  وحماية  الذات،  اإثبات  وحماولة  البقاء 
ومناق�صة مدى قدرته على التاأقلم فى العي�ض و�صط الظروف 

املختلفه

• هذة الق�سايا والأفكار التى حتدثت عنها... ما موقفها 	
به فى  ت�ساركون  �سز" الذى  “اآدم  العراقي  العر�ض  من 

امل�سابقة الر�سمية للمهرجان هذة الدورة..؟ 
ما يحدث فى العراق من ظروف ا�صتثنائية جعل املهتمني 
بامل�رشح يبتعدون باأنظارهم عن العا�صمة ويوجهونها على 
هناك  ا�صبح  كما  بغداد،  تقاخمارج  التى  املحلية  العرو�ض 
اإ�صتطاع  االماكن،وهنا  هذه  فى  كثرية  نوعية  مهرجانات 
وقد  الهام�ض،  فناين  عن  االول  املعرب  ي�صبح  اأن  امل�رشح 



20
16

ير 
ينا

 1
3 

س:
ام
لخ

د ا
عد

ال

نشرة يومية
لمهرجان شرم الشيخ الدولي

للمسرح الشبابي

7

عن  املراأة  غياب  م�صكلة  اأن  الروبي  حممد  الناقد  وقال 
خ�صبة امل�رشح ال�صعودي ا�صكالية نتمنى اأن يتم حلها، ولكن 
تقنيات امل�رشح ال�صعودي تطورت وامل�رشحيون ال�صعوديون 
وهو  امل�صكالت،  تلك  رغم  امل�رشح  وقدموا  ي�صت�صلموا،  مل 
فيها وقدموا  ي�صتدعي حتيتهم وطاملا طالبوا  ونا�صلوا  ما 

م�رشح يعو�ض  بابداع غياب املراأة على خ�صبة امل�رشح .
املخرجني  بتعوي�ض  ا�صاد  العلي:  �صامح  ال�صاعر 
من  وذلك  اخل�صبة،  على  الن�صوي  العن�رش  لغياب  ال�صعودين 

خالل تقنيات وابداع ي�صتحقون االإ�صادة به، 
م�رشح  ت�صنيف  مع  لي�ض  نظره  وجهة  من  اأن  وا�صاف 
مبمثلة  اال�صتعانة  امكانية  عن  وحتدث  ذكوري،  او  ن�صوي 
غري �صعودية بالعرو�ض ال�صعودية ان كانت هناك م�صكلة يف 

ظهور املراأة ال�صعودية على اخل�صبة.
اأحمد  اإخراج  من  اللعبة  االماراتي  العر�ض  وعن 
ال�صام�صي حتدث الناقد رامي عبد الرازق وقال ان العر�ض 
رقعة  با�صتلهام  و�صينوغرافيته  بب�رشياته  يتميز  االماراتي 
بخلفية امل�رشح وببع�ض  ال�صطرجن وال�صيطرة وهو ما و�صح 
على  وال�رشاع  النادل،  �صخ�صية  مثل  ال�صخ�صيات،  مالب�ض 
ورغم  وا�صحًا،  كان  الب�رشية  ال�صورة  او  الن�ض  م�صتوى 
ب�صاطة احلبكة اال اأن حتى حبيبة البطل كانت جزء من غ�صيل 
املخ الذي تعر�ض له البطل، وهو ما ك�رش التوقع وب�صاطة 
العر�ض، واللعبة اقرب لفكرة املوؤامرة الكبرية التي تعر�ض 
البطل وعلى م�صتوى املجتمعات، وان مل يو�صح لنا العر�ض 

اأ�صبابهم.
العماين  العر�ض  عن  الرازق  عبد  رامي  الناقد  وحتدث 
ب�صبب  له  ملفتا  كان  اأنه  قال  والذي  ال�صبعة  االأيام  كوميديا 
انه قراأ الن�ض من قبل وهو ن�ض معرب ومتجدد، والظروف 
يف  الن�ض  ظهور  وقت  من  باآخر  اأو  ب�صكل   انتاجه  تعيد 
على  يقدم  م�رشحي  يل  كبري  حتدي  ميثل  وهو  الت�صعينيات، 
تقدميه الأنه باالأ�صا�ض ن�ض حواري، ويعتمد باالأ�صا�ض على 
العر�ض  على  االأ�صا�صي  املاأخذ  ولكن  باالأ�صا�ض،  التمثيل 
ب�صكل  ال�صحك  لتوليد  الطرافة  بع�ض  اإ�صفاء  حماولة،  هو 
داللة  كالب  اإىل  النا�ض  حتول  داللة  كانت  وان  باآخر،  اأو 
قوية مل تكن موجودة بالن�ض واأ�صافها املخرج وحت�صب له 

بالتاأكيد �صمن ميزات روؤيته.
رئي�ض  مع  قررت  لقد  ال�صام�صي  اأحمد  املخرج  وقال 
رغم  كانت  �صورة  باأية  العر�ض  تقدمي  االماراتي  الوفد 
فقر امل�صارح هنا، وال اعتقد ان كافة العرو�ض التي قدمت 
هنا،  امل�صارح  جاهزية  عدم  ب�صبب  احرتايف  ب�صكل  قدمت 
للمهرجان  االأوىل  بالدورة  امل�صاركة  على  ا�رشرنا  ولكننا 
ال�صابة،  املهرجان  واإدارة  امل�رشي  والفن  مل�رش  م�صاندة 

يف مهرجان وليد.
ال�صام�صي  العر�ض قال  الذي يحمله  الطرح  ب�صاطة  وعن 
الطفل  العر�ض  يفهم  مل  فان  للب�صطاء  العر�ض  اقدم  انني 
والكبري اأكون مل اقدم ر�صالتي لنه بالب�صطاء تبنى االأمم وهم 
من ميثلونها ولي�صت النخبة فقط، فاأنا اقدم امل�رشح لل�صعب، 
احل�صور  ب�صكر  الندوة  الروبي  حممد  الناقد  انهى  وقد 
دورته  يف  املهرجان  قبل  من  تق�صري  اأي  عن  واالعتذار 
العربي  العامل  من  م�رش  �صيوف  احت�صنت  والتي  الوليدة 

والغربي ومتنى للجميع التوفيق .

اأحمد زيدان

ق�صايا  عن  تعرب  اأن  اإ�صتطاعت  داخله  كثرية  عرو�صا  قدمت 
على  قادرة  م�رشحية  عرو�صا  ذلك  واأز  احلقيقية،  الوطن 
املناف�صة، وقادرة على اأن ت�صتجلب االأحرتام لنف�صها داخل 

مهرجانات امل�رشح العربية. 

• ــ كما عربت 	 للهام�ض  هل ترى الجتاه 
ــ هو اجتاها ل�سطوة امل�سرح الفقري..؟ كما اننا 
مهرجان  لدينا  يعد  مل  كله  العربي  الوطن  فى 
مهرجانات  �سوى  كبرية  انتاجية  بامكانيات 

قليلة، فهل هى دعوة للم�سرح الفقري..؟ 
من  ينطلق  االإبداع  فاإن  نظرى  وجهه  من 
فمه  يف  يولد  مبدع  يوجد  فال  ؛  املعاناه  منطقة 
ملعقة من الذهب اإال نادرا. وعلي هذا االأ�صا�ض 
احلرب  و�صخب  املتغرية  الظروف  ظل  وفى 
اأهم  من  ولعل  بدائل،  عن  نبحث  اأن  الد  العايل 

هذة البدائل ما ي�صمى بامل�رشح قليل االإنتاج.

• وهل 	 العراقي.  العر�ض  فكرة  ماهى 
�سارك يف مهرجانات �سابقة..؟

م�صحونة  فكرة   " �زس  اآدم   " عر�ض  يطرح 
الدين   " تابوه  كما حاول ك�رش  للواقع،  بتحدي 
�صوؤال  عليه  يطرح  بل  للخالق،  حتدي  بدون   "
م�صاركات  وعن  تقنعه،  اإجابة  عن  ويبحث 
فيه هو  �صارك  اآخر مهرجان  العر�ض فقد كان 
مهرجان " �صور امل�رشحي "، واأي�صا مهرجان " 
كلية الفنون اجلميلة بجامعة بابل ". وبخ�صو�ض 
يعتمدها  والتى  الفقري،  بامل�رشح  ماي�صمى 

العر�ض فهى حماولة منا
يوجد  فال  ذلك،  نحو  لالإجتاه  بالطبع 
اإمكانية الإنتاج عرو�ض باهظة التكاليف، فنجن 

جميعا نقع فى قلب معاناه املادة.

• يوؤثر 	 ان  ميكن  كيف  النهاية  فى 
مهرجان �سرم ال�سيخ على احلركة امل�سرحية 

من متابعتك له...؟
تيار  بعد  مبا  ي�صمى  ملا  عاملى  توجه  هناك  اأ�صبح 
االأجنا�ض  بني  احلدود  الإلغاء  باالنتقال  ؛وذلك  امل�رشح 
االإبداعية واالإجتاه ملنطقة اجلن�ض الفنى الغري واحد، فنحن 
فى زمن التعددىه كما اأ�صبح هناك م�صاحات اأكرب للتوا�صل، 
واخذت ال�صورة مكانا رائدا يف احلركة امل�رشحية، وهو ما 

اعتربه الو�صول بامل�رشح " ملا بعد احلداثة " 
بتقدمي  املهرجان  يعتمده  الذى  الوا�صع  التغيري  وهذا 
يف  ترفيهية  ولكنها  م�رشحية،  لي�صت  باماكن  عرو�ض 
معظم  اإ�صتطاعت  فقد  االإعجاب  ي�صتحق  �صيء  لهو  اال�صا�ض 
العرو�ض توظيف املكان بالفعل. وهو ما يجعل املهرجان 
اإ�صتطاع اأن يقدم احالم امل�رشحيني  ينطلق لال حمدود، كما 
الب�صيطة والعميقة فى اآن واحد وفى مكان واحد، و�صيكون 

له اأثُرا كبرًيا لو اإ�صتمرت دوراته القادمة.

�سلوى عثمان

تابع الندوة النقدية
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�سهري املر�سدي:
خ�سو�سية التكرمي اأنه اأتى من ال�سباب على اأر�ض ال�سالم

• اإيزي�ض هي التتويج احلقيقي	

له  �أن  البد  ولكن  �الأول  يكن  مل  �لتكرمي  هذ�  •	
خ�شو�شية متيزه؟

اأجمل ما يف هذا التكرمي اأنه من ال�صباب، ولهذا له داللة 
كبرية جَدا، فهو يرد هلى مقولة: اأن ال�صباب ناكرين للجميل، 
اإذا  اأنهم  يوؤكد  املهرجان  وهذا  الكبار،  راف�صني  واأنهم 
كانوا يفكرون بهذه الطريقة من قبل، فهم االآن قد ا�صتوعبوا 
كبري"،  بي�صرتي  كبري  ملو�ض  "اللي  مبقول:  وعملوا  الدر�ض، 
بيديهم ل�صعود  اإليهم ومن�صك  اأن نحت�صنهم ومند يدينا  وعلينا 
ال�صلم الذي �صبق واأن �صعدناه، لذلك اعتذرت عن كل ارتباطي 
الأ�صهد هذه اللحظة، واأنال هذا التكرمي الذي اأهديه لكل �صاب 
ال�صباب  وكل  ابنتي،  حنان  مقدمتهم  ويف  م�رشيني،  و�صابة 

الذين ح�رشوا املهرجان من عرب واأجانب.
ا�صتوعبه  اليوم، قد  �صبابنا  ا�صتوعبه  الذي  الدر�ض  هذا 
من  ونهلوا  هنا  اإىل  جاءوا  الذين  االأجانب  امل�صت�رشقون 

احل�صارة امل�رشية يف خمتلف العلوم، واأناروا بها العامل.
لكن لالأ�صف مل ي�صتوعبه من ا�صتافدوا من هذه احل�صارة، 
وال يزالوا يدبرون مل�رش املكائد، واملوؤامرات من الداخل 

واخلارج لهدم م�رش، ولكن هيهات اأن يحدث.
ال�صالم،  اأر�ض  من  اأتى  التكرمي  هذا  اأن  ا  اأي�صَ اجلميل 
"�ض" له فيها  االأر�ض التي مر عليها امل�صيح، و�صيدنا حممد 

�صهر، من االأر�ض املقد�صة.

؟ لك  بالن�شبة  �مل�شرح  ميثل  	•ماذ� 
 امل�رشح هو عاملي املتفرد، فعندما اأتكلم عن امل�رشح 
فاهمة  قيمة،  لها  اإن�صانة  اأنني  اأ�صعر  بتفرد؛  بحرية،  اأ�صعر 
م�رشح واعية، بل عا�صقة له فاأنا ممكن اأن اأكون باتكلم واأنا 
جال�صة على فوتيه، اأو حتى يف غرفة نومي، وال اأ�صعر بنف�ض 
احلرية واالنطالقة التي اأ�صعر بها، واأنا على امل�رشح؛ فاأكون 
يف منتهى الع�صق مع ذاتي ومع االآخر، ولي�ض لديَّ تف�صري لهذه 
الرتكيبة، لكنها تركيبة؛ فاأكون اأكرث حرية، اأ�صعر اأنني البوؤرة 
امل�صيئة يف الكون، فال بد اأن اأنري بكل معنى الكلمة؛ فيحدث يل 
�صيء ال اأعرفه، فاأنا اأقول احلالة، وطبًعا م�صتوعباها؛ فهي 
تركيبة عندما تكوين فاهمة كوي�ض مذاكرة كوي�ض، موهوبة 
بجد، عا�صقة بجد، لديَّ اإح�صا�ض بامل�صئولية، م�صئولية الكلمة، 
م�صئولية االإ�صاءة؛ فت�صبحي كتلة من النور واالإ�صعاع، واأنت 
ال ت�صيئي، الأنك �صمعة، فاأنت تنريي وجدان وعقل، اأي حالة 
العقل  وتفتح  والنور  البهجة  درجات  من  درجة  لالأخر  ت�صع 

وتفتح الوجدان، هذا هو امل�رشح بالن�صبة يل.

�لفني؟ م�شو�رك  يف  �ملحطات  �أهم  هي  ما  •	
 يف 73 عندما قدمت عر�ض )حدث يف اأكتوبر( فكانت 
اأ�صقائي على اجلبهة، وال  اثنان من  حرب 1973 وكان يل 
وكان  وتوهان،  ومرارة  بغ�صة  واأ�صعر  �صيء،  عنهما  اأعلم 

طبًعا ندميي ورفيق دربي كرم مطاوع، له �صقيق ا�صت�صهد 
يف 1967، ولذلك كان ي�صعر بي جيًدا، وكذلك بهموم وطنه 
هامة  حمطة  وكانت  اأكتوبر(  يف  )حدث  فقدمنا  وق�صاياه 
جًدا، اأهم ما فيها اأنني كنت اأ�صعر اأن اأحد اأ�صقائي ي�صت�صهد 
اأو االثنان، رغم اأنهم كانوا يقولون اإننا منت�رشين، فقلت 
اأو  انت�صاًرا  كان  �صواء  حرب  توجد  هل  الرقابة،  يف  لهم 
ا�صت�صهد  العر�ض  ذلك  واأثناء  �صحاياه،  وله  اإال  هزمية 
على  اأح�صل  اأن  ورف�صت  كربى،  م�صيبة  فكانت  �صقيقي، 
�صقيقة  �صهري  كنت  بل  له؛  اأمثل  اأكن  فلم  العمل،  من  اإجازة 
اإيه،  هتعمل  احلرب،  حالة  يف  الفنانة  االإن�صانة  ال�صهيد 
فلم يكن عندي وقتها جزئية اخلروج من اإهاب االإن�صانة، 
والدخول يف �صخ�صية اأخرى؛ بل كانت �صهري �صقيقة ال�صهيد 
ليلة،  كل  اأموت  وكنت  طاحنة  جتربة  فكانت  الفنانة،  هي 
واأذوب على خ�صبة امل�رشح الأين كنت اأجرت الذكريات، ويف 
نف�ض احلالة ـ وهذا لطف من ربنا ـ اأنها احلالة التي جعلتني 
اأتطهر، واأعرف ما معنى اأن اأكون �صقيقة �صهيد، اأو بنت اأو 
اأم له، الأن معني ذلك اأن يل حق يف كل بيت يف جمهورية 
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بيوتي؛  البيوت  هذه  فكل  كله  العربي  والوطن  العربية  م�رش 
دم  دفعت  فاأنا  بيتي،  الأنه  اأطرقه  اأن  القدرة  لديَّ  بيت  اأي 
غايل جًدا من اأجل املواطنة يف هذا الوطن، فهذه كانت اأهم 
ومعرفة،  الوقت  نف�ض  يف  وا�صت�صفاء  طاحنة  جتربة  جتربة، 
بعد ذلك قدمت اأدواًرا كثرية منها عمل كوميدي جمنون جًدا 
ا�صمه )زواج على ورقة طالق( اإخراج عبد الرحيم الزرقاين، 
التي احرتقت،  الفرج(  منها)رو�ض  واأعمال كثرية جًدا جًدا 

واحرتق قلبي معها، ومر�صت جًدا ب�صببها.
هي  هذه  )اإيزي�ض(،  يف  الكبري  التتويج  يل  حدث  ثم 
املحطة الرئي�صية يف امل�رشح، كان ي�صاحبها اأعمال تليفزيون 
و�صينما، ومن اأهم املواقف اأنني كنت اأقوم مثاًل بدور ال�صيخة 
ال�صاوي،  املنعم  لعبد  ال�صاقية  يف  املت�صوفة  ال�صيدة  تفيدة 
فيلم  يف  غازبة  �صخ�صية  اأقدم  نف�صه  التوقيت  ويف  اأمامها 
الت�صوف،  قمة  فيهما  وجنحت  مًعا،  النقي�صني  البو�صطجي 
وقمة االنحالل والتحرر، لو ا�صتطعت تقدمي هذا، واقتنعت بي 
النا�ض و�صفقت يل، وقدمت االآخر واقتنع بي النا�ض و�صفقت 
يل، بني هذا وذاك اأ�صتطيع اأن اأقدم 99 مليون �صخ�صية طاملا 
م�صتوى  على  جًدا  فنجحت  النقي�ض،  طريف  يف  جنحت  اأنني 
اجلمهور والنقد الو�صط، ويف اأ�رشتي الكبرية من القبيلة التي 

انحدرت منها اإىل القبيلة التي تبنتني واحتوتني.
وكذلك قدمت �صخ�صية اإيزي�ض االإلهة ال�صعبية الفرعونية، 
فعاًل  املقابر  من  خارجة  املر�صدي  �صهري  وقتها  وقيل 
منحوتة. ومن كرثة ما اأحببت اإيزي�ض ومتنيت فعاًل اأن اأكون 
مثلها، الأنها االأم والزوجة املخل�صة، هي منظومة من القيم 
يف هذه ال�صخ�صية االأ�صطورية؛ فعاًل اأحببتها جًدا وهي جتربة 
عمري،  ملراحل  تتويج  وكانت  جًدا،  خطري  ب�صكل  اأن�صجتني 
فكانت عندما تاأتي النا�ض ت�صافحني ـ واأنا اأحب النا�ض جًدا 
بداأت  اإيزي�ض  بعد  ـ  ب�صوتي  بيدي،  بعيوين،  احت�صنهم  فكنت 
فاأردت  ذلك،  يعجبني  فلم  م�صافة،  وبينهم  بيني  اأن  اأ�صعر 
الثانية،  الزوجة  يف  دوري  مثل  �صعبية  �صيدة  دور  اأقدم  اأن 
فقدمت)�صما�صم( يف ليايل احللمية، فذلك يجعل يل توازن اأن 

اأعمل هذا وذاك.

كل  وجد�ن  يف  يعي�س  �ل�شتينيات  م�شرح  ز�ل  ما  •	
�مل�شرحيني، فما �شبب ذلك من وجهة نظرك؟

ال�صتينيات مل تكن منرية  يف الداخل فقط، ولكن داخلها 
لذلك  العربية،  لالأمة  حقيقية  مفا�صل  تعمل  فكانت  وحولها، 
كله كان ال بد اأن يكون امل�رشح عمالًقا، الأنه كان فيه نه�صة 
والطب  قمته،  يف  كان  فالعلم  امل�صتويات،  كل  على  عمالقة 
عري�صة  قاعدة  �صحيح،  و�صعه  الهرم  وكان  قمته،  يف  كان 
الطبقة الو�صطى الرءو�ض املفكرة يف حالة يقظة وحب ور�صا 

للوطن.
من  درجة  فيه  توجد  عندما  الوطن  يزدهر  فدائًما 
حينما  فاالنتماء  باالنتماء،  واالإح�صا�ض  احلقيقية  املواطنة 
اجلمهورية،  اإىل  امللكية  من  ينتقل  واملجتمع  موجود  يكون 
ويوجد غليان يف ال�صيا�صة وال�صارع، واأنت حت�صدي كل ذلك 
من خالل ثقافة وو�صع اجتماعي، اقت�صادي وعلمي م�صتقر، 
فال بد اأن يكون هناك انتعا�صة قوية جًدا، لي�صت يف امل�رشح 
فقط، فال�صينما كانت منتع�صة لوجود اأكرث من موؤ�ص�صة لل�صينما 
من  �صيء  البو�صطجي،  الثانية،  الزوجة  اأفالم  اأجمل  اأنتجت 
كان  املوؤ�ص�صات  هذه  رءو�ض  وعلى  اإلخ  اخلوف..... 
اإدري�ض،  يو�صف  ال�صباعي،  يو�صف  احلكيم  توفيق  موجوَدا، 
)برءو�ض  متاأججة  يانعة  اأ�صياء  وكلها  ح�صني......  طه 
فيه  فكان  النا�ض،  تفتت  التي  الذرة  من  بدل  فكرية  نووية( 
افتقار للذات، وكان فيه تفتح، فكان العلم فيه نباله وبهجة، 

وكل ذلك كان موجوًدا يف ال�صتينيات.

 نور الهدى عبد املنعم
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مهرجان

�لنبيلة،  �الن�شانية  و�لقيم   .. �لر�قي  �لفن   .. �ملثقف 
مرت�دفات ترتبط ببع�شها �لبع�س، و يف توفر �إحدهم يتوفر 
�الآخر، وغياب �حدهم هو بالتاأكيد دليل علي غياب �الآخر .     
العر�ض  حولها  دار  التي  الق�صية  هي  هذه  كانت 
امل�رشحي ال�صعودي )بعيدًا عن ال�صيطرة(، وهو عر�ض من 
انتاج فرقة م�رشح الطائف من اململكة العربية ال�صعودية، 
واخراج  و�صينوغرافيا  احلارثي،  فهد  تاأليف  من  و 
�صامي �صالح الزهراين، ومن متثيل فهد الغامدي، بدر 
املالكي،  الرحمن  عبد  الغ�صمري،  ممدوح  الغامدي، 

و�صامي الزهراين . 
 ، ال�صباب  عمر  يف  �صخ�صيات  ثالثة  خالل  من  هذا 
ي�صطدمون بالواقع املرير الذي يخلو من االن�صانيات.. 
�صخ�صية  هي  فقدوها  �صخ�صية  يف  قدوة  لديهم   .. ولكن 
)اال�صتاذ( وهو موؤلفًا م�رشحي عر�صت ن�صو�صه �صخ�صيات 
نبيلة علي اختالف اأعمارها وطبقاتها ، ك�صخ�صية )احلالق 
الب�صيط، والعا�صق الرومان�صي ، والدفان "حفار القبور" 
الذي يتخذ من املوت عظة وعربة( ، يت�صورون يف وقتهم 
احلايل انه ال وجود لالن�صانية والنبل والوفاء والب�صاطة 
الن�صو�ض  و�صطور  �صفحات  وبني  املوؤلفات  يف  �صوي 
.. وبفطرتهم التي ُجبلو عليها يبحث كل �صاب منهم عن 
ال�صمات التي يف�صلها يف �صخ�صية من �صخ�صيات ن�صو�ض 
اال�صتاذ ، ومن هنا تبداأ تلك ال�صخ�صيات يف احل�صور من 
اخليال ايل الواقع ورمبا ايل  خيال ال�صخ�صيات الواقعية 
للحظات قليلة ولكنها ترتك اأكرب االأثر علي نف�صهم التائهة 
بني براجماتية افراد املجتمع حولهم، فيرتددون يف اأن 
االأ�صتاذ  ن�صو�ض  يف  الكامن  اخليايل  العامل  ايل  ين�صمو 
وي�صتنزف  ُيعذبهم  واقع  يف  العي�ض  يف  ي�صتمرون  اأن  اأم 
نقائهم، لينتهي بهم احلال وبعد تردد طويل ايل الدخول 
ايل العامل اخليايل مودعني الواقع بكل ما فيه من زيف 

وغياب للنبل واالخالق .
لتكون هذه هي املاآ�صاة ..غياب الثقافة وعدم الوعي 
وراء  الرئي�صي  ال�صبب  هي  املجتمعات  يف  املثقف  بقيمة 
افتقاد الرقي واالخالق .. واملاآ�صاة الكربي اأنه ال يلحظ 
بدياًل  يجدون  ال  اأنهم  كما  القليلون،  �صوي  الغيا ب  هذا 

�صوي االن�صمام ايل هذا العامل اخليايل .
امل�رشحي  الف�صاء  املخرج  �صاغ 
املحدودة  االمكانيات  طوع  بحيث 
م�صمون  خلدمة  امل�رشح  خل�صبة 
عر�ض  ب�صا�صة  فا�صتعان  العر�ض، 
فيديو بروجيكتور يف اخللفية، ظهرت 
مقابر  و  �صخمة  ملكتبة  �صور  عليها 
تلك  هي  الوقت  نف�ض  ويف  و�صوارع، 
ال�صا�صة التي ا�صتخدمت كنافذة خلروج 
ايل  الدرامية  ال�صخ�صيات  ودخول 
العامل االآخر، العامل االف�صل بالن�صبة 

لهم . كما و�صع جم�صمني ب�رشيني علي ميني وي�صار مقدمة 
كل  يك�صوهم  ما  بتغيري  املمثلون  يقوم  امل�رشح،  خ�صبة 
بينما  يتبدل  الك�صاء اخلارجي  اأن  تنا�صًا مع فكرة  م�صهد 
امل�صمون واحد ، كما ان هاذين املج�صمني بدون روؤ�صًا 
يرتجمون معني هام وهو اأن العقول ا�صبحت فارغة واأن 
وجود الراأ�ض �صار بال جدوي فوجوده ا�صبح مت�صاوي 

مع عدم وجوده . 
كما اهتم املخرج باأهم اأدواته علي من�صة العر�ض، 
وهي املمثل ومرونته يف التنقل بني ال�صخ�صيات، ج�صدًا 
و�صعورًا، و�صاغ بت�صكيالت حركية بني املمثلني معاين 
عليه  هم  ما  بني  الدائم  و�رشاعهم  باأملهم  خا�صة  دقيقة 
حينًا  وا�صت�صالمهم  ترددهم  وحلظات   ، يتمنونه  وما 

ومقاومتهم حينًا اآخر .
ُيح�صب للعر�ض ال�صعودي )بعيدًا عن ال�صيطرة( خروجه 
من قالب اخل�صو�صية املجتمعية ايل العمومية التي جتعل 
جمتمعاتنا  خا�صة   ، املجتمعات  لكل  منا�صبًا  العر�ض 
علي  اأ�صاف  خال�صة  ان�صانية  ق�صايا  فتناول  العربية، 
االماكن  متجاوزًا  بالتحقق  له  ت�صمح  معا�رشة  العر�ض 

واالأزمنة .
كما ُتعد التقنيات امل�رشحية من نقاط القوة يف عر�ض 
اخليال  تطور  عن  عربت  حيث  ال�صيطرة(،  عن  )بعيدًا 
االبداعي لدي الفنانون ال�صعوديون . هذا اخليال الذي 
�صاهم يف بناء جمموعة ت�صكيالت ج�صدية تعبريية تختزل 
بها كثري من املعاين التي لي�ض بال�رشورة ُيعرب فقط عنها 
باحلوار ، كما اأنه ا�صتلزم العمل علي حرفية اآداء املمثل 

اجل�صدي ، وتطور االآداء التعبريي لديه.
فنحن اأمام عر�صًا م�رشحيًا من�صبط االيقاع ، معا�رش 
اأكرث من مرة يف  بالتقدين  تقنيًا جدير  الق�صية ، متطور 
اأكرث من مكان وو�صط العديد من جمهور امل�صاهدين الأنه 

يحمل ر�صالة ال تفقد قيمتها ابدًا .

رنا عبد القوى 

بعيًدا عن ال�سيطرة 
                                        غربة االن�سان  وم�ستقبله املجهول  يف غياب الثقافة 
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موناليز�   " �جلز�ئرى  �لعر�س  يبثها  كثرية  م�شاعر 
فقط  حقيقية،  در�ما  مع  ذلك  يتجذر  �أن  دون  من  " ولكن 
�لبطل،  دور  �ملناق�شة  فية  تلعب  طويل  م�شهد  �أمام  نحن 
�شليم و�أخرجه عبد �لرحمن  �شعيد ن�شر  �لذى كتبه  فالن�س 
�لزعبوبي عباره عن حماوله الإ�شتجالب �ل�شعر �إىل �مل�شرح، 
غري  و�ل�شجع  �ملبا�شرة  فخ  فى  كثري�  وقعت  حماولة  ولكنها 
�شعر�، كما  �لكالم  �ل�شجع، ي�شري  فلي�س معنى وجود  �ملربر، 
هذ�  ي�شري  �أن  �لن�س  د�خل  �ل�شعر  وجود  معنى  لي�س  �أنه 

�لن�س م�شرحيا..
لذا فم�صهد املناق�صة الطويل بني �صخ�صيتا رونالدو 
كال  عن  املعلومات  من  الكثري  يعطينا  وموناليزا 
ال�صخ�صيتني، ولكنه ال يطور هذة املعلومات الإ�صتخدامها 
دراميا، وعليه فنحن طوال الوقت ندور فى دوائر مكررة 
ر�صاما،  يعمل  رونالدو  اأن  معلومات  لدينا  ومغلقة، 
فالكاتب هنا ي�صتوحى روح هذا الفنان الت�صكيلى العاملى 
رونالدو دافن�صى، اأما �صخ�صية احلبيبة في�صتلهمها الكاتب 
اأو  اأال وهى لوحة اجليوكندا  اإحدى لوحات دافن�صى  من 

املوناليزا، ومن هنا جاء عنوان الن�ض امل�رشحى.
دافن�صلي يعمل ر�صاما، واملوناليزا هى بطلة اإحدى 
لوحاته التى ر�صمها، وهى بالتحديد بطلة اللوحة زائعة 
ال�صيت، تلك التى اإ�صتهر بها دافن�صى، لكنها وهى جم�صدة 
اأمامنا علي خ�صبة امل�رشح �صارت حلما ودما، �صارت 
هنا  م�صتدعاة  ما  اأجواء  �صانعها،ثمة  فى  راأيا  متتلك 
بع�ض  بجماليون مع  اأ�صطورة  �صليم من  داخل ن�ض ن�رش 
االإختالفات الطفيفة، ففى بجماليون يقع املثال فى ع�صق 
جمال اأحد متاثيل الن�صاء التى قام بنحتها، ومتني لو �صار 
هذا التمثال اإمراأة لها نف�ض اجلمال، ويحدث بالفعل اأن 
اأمنيته، لكن لالأ�صف تقع املراأة التى كانت متثاال  تتحقق 

فى ع�صق م�صاعد النحات ولي�ض النحات نف�صه.

"املوناليزا" حتاكم املراأة �صانعها، فهو كما  فى 
االأخرى  هى  وهبته  واحلياة  اجلمال  ووهبها  �صنعها 
ال�صاكن  ال�رشاع  هذا  فى  منت�رش  وال  نا�رش  ال  اخللود، 
يغادرة،  ال  به  عالقا  اإبداعة  ويظل  ي�صكو  الفنان  يظل 
بينما  ول�رشخاته  لتذمره  معلنا  دافن�صى  يظل  وبالتايل 

تظل املوناليزا على حالها من ال�صكوى والقلق.
من  اخلال  االإيقاع  رتابة  يك�رش  اأن  اإ�صتطاع  وقد 
الدراما بع�ض حلظات االأداء التمثيلي تلك التى فلتت من 
فخ املبا�رشة واملبالغة، والتى يظهر فيها كال من الرجل 
اأو املراأة وهما يعلقان على مايقوالنه، اأو يعلقان علي 
ماحدث لعالقتهما معا فى زمن ما�ض، لذا غدت احلالة 
جملة  فى  واحلا�رش  املا�صى  بها  اإن�صهر  وقد  الدرامية 

حوارية واحدة.
اإجراء  متت  مبت�رش،  عر�ض  اأمام  نحن  اإجماال 
ن�رش  الن�ض  كاتب  ىل  �رشح  كما  علية  كثرية  حذوفات 
مبعناها  �صينوغرافيا  العر�ض  داخل  نر  مل  كما  �صليم، 
املعروف، فاالإ�صاءة جمرد اإنارة لي�ض اأكرث، واملالب�ض 
حمدد،  مكان  اأو  حمدد  زمن  باأى  توحى  وال  ع�رشية 
م�رشحى  عر�ض  اأمام  نحن  �صيء،  وكل  واملو�صيقى 
والتمثيل،  الن�ض  اأهمها  لعل  العنا�رش  من  الكثري  تنق�صه 
لذا نرجو اأن نرى عرو�صا اأكرث جماال وفكرا واإدها�صا 

كما تعودنا داميا من اجلزائر ال�صقيقه.

ة 
دي

نق
ت 

اال
مق

موناليزا .... 
جمرد مناق�سة متتلىء بامل�ساعر وتفتقد للدراما

اإبراهيم احل�سيني
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قدم طلبه فرقة �ملعهد �لعاىل للم�شرح 
�شرت�ندبرج  �أوج�شت  م�شرحيه  باجلز�ئر 
�مل�شابقة  �شمن  جوليا(  )�الن�شه  �ل�شهرية 
�لدوىل  �ل�شيخ  �شرم  ملهرجان  �لر�شميه 
ينتقل  �الوىل  وللوهله  �ل�شبابى  للم�شرح 
�لتقدمي  هذ�  �أن  �إح�شا�س  كمتلقى  �ليك 
ويوؤثر  �مل�شرح  يلم�س  كى  �لكثري  ينق�شه 
��شتخد�م  هناك  فلي�س   ، م�شاهديه  فى 
مهمه  حلظات  مت�شك  ولن  لال�شاءة  حقيقى 
�لذى  بالقدر  مو�شيقيا  معاجلتها  بالعر�س مت 
للحدث  �مل�شاحب  �لتطور  تنا�شب  كى  يليق 
�لدر�مى كما �نك �شتلحظ خ�شونه كبرية فى 
�لوعى بلحظات �ل�شمت ورد �لفعل �الميائى 
خا�شه من جانب �ملمثل �لذى قام بدور جان 
�أن  �أالنتاج  و�لغريب  نا�شر(  )موحاو�س 
على  بال�شلب  �ثر  ما  وهو  للغايه  فقري�  كان 
�ل�شورة و�ثرها �جلماىل فما �حلكايه �إذن ؟

الذى  الفنان  اأن  لكم  اأقول  البدايه  فى 
اإمنا  كال�صيكى  ن�ض  تقدمي  طواعيه  يختار 
هو فنان ي�صع نف�صه حتت �رشط قا�ض فالآى 
؟  القدمي  الن�ض  تقدمي  اإعادة  يتم  اال�صباب 
الوجود  من  ق�صاياه  اإنتهاء  �صينقذ  كيف  ثم 
�صحيح  ؟   االن�صانى  امل�صتوى  على  الفعلى 
لالزمنه  عابرة  ون�صو�ض  ق�صايا  هناك 
ولكن  وحني  وقت  كل  فى  تقدميها  وميكن 
يتم  نف�صه  و�صك�صبري  نادرة  الن�صو�ض  تلك 
الن�ض  تقلب  حداثيه  روؤى  وفق  تقدميه 
الدرامى راأ�صا على عقب وا�رشب لكم مثال 
احدى  قدمت  فقد  االجتاه  هذا  فى  واحدا 
الفرق االوربيه ن�ض هاملت فى القاهره فى 
وكان  التجريبى  املهرجان  دورات  احدى 
عنوان العر�ض )هاملت اإن كان هناك وقت( 
تراجيديا  حتويل  هى  املراهنه  كانت  اإذ 
هاملت ملنطق كوميدى �صاخر الحدى فرق 
الدراميه  اللعبه  وبدت  ديالرتى  الكوميديا 
باجلائزة  العر�ض  فاز  حينها  للغايه  �صيقه 
اك�صب  قد  كونه  املهرجان  فى  االوىل 
الن�ض القدمي وجودا جماليا مغايرا ، وفى 

عر�ض االن�صه جوليا راودنى اح�صا�ض كبري 
التدريب  بدر�ض  فقط  يتلق  املو�صوع  باأن 
لو  حتى  لكن   ، الطلبه  الجازة  واالختبار 
باملعهد  التمثيل  طلبه  اختبار  كذلك  كانت 
تقدميه  املزمع  امل�رشحى  العر�ض  فاأن 
البد وان يجد لنف�صه �صيغه وا�صتباك ما مع 
املقدمه  الدراما  تعليب  مت  واال  وهنا  االن 
برمتها وخنقها فى نطاق �صيق حتما �صيوؤثر 
بال�صلب على التعاطف معها اأو التجاوب مع 
ما تطرحه من مفاهيم واطروحات جماليه 

املو�صوع فى العر�ض الذى قدم يتعلق 
التى  املتعجرفه  الفتاه  تلك  جوليا  باالن�صه 
تتعامل مع الطبقه الدنيا بنظرة دونيه ملوؤها 
فتاه  باملنا�صبه  وهى  والتعاىل  االحتقار 
الكونت  ابيها  مع  وحدها  تعي�ض  م�صتهرتة 
وهو  واخلدم  االتباع  و�صط  يرتكها  الذى 
ما ي�صمح لها بالعربدة وارتكاب احلماقات 
�صرتاندبرج  اوج�صت  كتبه  الذى  والن�ض 
البدايه  فى  اال�صا�صيه مو�صحا  للتيمه  ير�صح 
للكونت  التابع  اخلادم  ذلك  جان  �صخ�صيه 
والذى يرجتف ملجرد �صماع ا�صم �صيدة وكل 
االول  امل�صهد  فى  تدور  التى  املعلومات 
كما  وعربدتها  جوليا  اإ�صتهتار  ت�صتعر�ض 
ت�صتعر�ض معلومه هامه للغايه عن تقديرها 
فى  املدللة  الكلبه  قتل  قررت  اإذ  لالمور 
منزلها كونها اقامت عالقه مع كلب البواب 
فحتى كلبتها مل ت�صلم من تلك االفكار وذلك 
طلبها  اي�صا  ي�صتعر�ض  امل�صهد   ، التق�صيم 
ا�صاع  ما  وهو  معها  يرق�ض  اأن  جان  من 
ي�صتعر�ض  هنا  وجان  والقال  القيل  حولها 
للزواج منه فى  للخادمه املر�صحة  املوقف 
امل�صتقبل والتى توؤكد انزعاجها من جوليا 
على  توؤكد  ولكن  الع�صوائيه  وت�رشفاتها 
انها حتما  اإذ  منها  انها التغار  اخر  جانب 
مع  اجلان  ذلك  على  مناف�صه  فى  تدخل  لن 
�صيدتها وهى من ثم مطمئنه ان احلدث غري 
موؤثر ، وفى امل�صهد الثانى تتطور العالقه 
يحذرها  الذى  وجان  جوليا  االن�صه  بني 
تثرية  التى  ت�رشفاتها  جراء  من  من  بداهه 
م�صاعرها  يوؤجج  اخر  جانب  وعلى  لكنه 
�صعفها  م�صتغال  اخلطيئه  الرتكاب  ويدفعها 
حتدث  وحينما   ، لالمور  تقديرها  وعدم 

تكت�صف  غفوتها  من  جوليا  وتفيق  اخلطيئه 
تكلفها  قد  كبريه  حماقه  ارتكبت  قد  انها 
حياتها وم�صتقبلها بينما جان يخطط بربود 
بالف�صيحه  عابئ  غري  العالقه  تلك  مل�صتقبل 
ال�صتغالل  طواعيه  ان�صاع  فقد  متت  التى 
رعونه �صيدته وكلفها حياتها وم�صتقبلها هو 
فقط يخ�صى الكونت الذى قديقتله فى حلظه 
مقدار  على  هنا  يوؤكد  والكاتب   ، واحدة 
رهن  دائما  انه  اذ  للكونت  بالن�صبه  جان 
لالوامرلي�ض  واالن�صياع  احلذاء  تنظيف 
لالن�صه  جان  اختار  وقد  احلدث  لينتهى  اال 
تتخل�ض من حياتها ، والكاتب  طريقه كى 
عند  يبنى  كى  بالرمز  دائما  يلعب  هنا 
القارئ اأو املتلقى للعر�ض قدر ال�صخ�صيات 
الن�ض  فى  داله  رموزا  �صتجد  الحظت  فلو 
االجتماعيه  والطبيعه  الطبقى  الفارق  على 
والنف�صيه وذلك من خالل عدة ا�صياء ب�صيطه 
اخلادمه  واحاديث  واحلذاء  كالع�صفور 

وت�رشفات جان وكذا االن�صه 
تقدميهم  فى  التمثيل  فريق  اجتهد  وقد 
لل�صخ�صيات خا�صه فريده مدا�ض التى لعبت 
فى  جيده  بح�صابات  جوليا  االن�صه  دور 
الظاهره  العجرفه  وكذا  الفعل  ورد  الفعل 
بدت  اخر  جانب  وعلى  االنك�صار  ثم 
اخلادمه  دور  فى  ملحاح  بوزيان  امينه 
لطبيعه  منا�صبه  ادائيه  وقدره  فارق  بوعى 
الدرامى  الفعل  فى  واثرها  ال�صخ�صيه 
اجتهاده  فرغم  موحاو�ض  نا�رش  ،اما 
فرتات  على  للتدريب  يحتاج  انه  اال  ال�صديد 
ال�صمت واكت�صاب امل�صاعر املنا�صبه لطبيعه 

ال�صخ�صيه الدراميه .

االأن�سه جوليا 
وغياب الفعل اجلماىل

اأحمد خمي�س
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Les étudiants de l’Institut supérieur 
de théâtre - Algérie, présentés “Miss Julia” 
de Strindberg à l’intérieur de la concur-
rence des SITFY. Dès le premier moment, 
vous pouvez réaliser que la performance 
manque beaucoup de toucher le public. 
Il n’y a aucune utilisation réelle des feux 
et il n’y a pas de véritable moment im-
portant où la musique peut traiter selon 
l’évolution dramatique de la performance, 
à l’exception de certains motifs ternes inac-
tifs. La prise de conscience des moments 
de silence et des gestes est très rude en 
particulier pour “John” (MOHWASH NAS-
ER). La production a été très mauvaise 
dans la mesure où elle affecte négative-
ment l’esthétique de l’image théâtrale. 
Tout artiste qui choisit volontairement de 
produire un texte classique est lui-même 
en train de commettre des conditions très 
difficiles à remplir. Pourquoi at-il choisi ce 
tout d’abord? Comment peut-il réussir à 
échapper au fait que ces questions sont 
venus nous d’un autre temps? Il est vrai 
que ce sont des questions-temps croix et 
des textes comme elle peut être traitée 
à tout moment mais ces textes sont très 
rares et Shakespeare lui-même est réin-
troduit selon le point de vue moderne qui 
peuvent transformer le texte à l’envers. 

L’humanité est l’enfant de la liber-
té. Telle est l’essence de la légende de 
Pygmalion et la performance de ce soir 
“Mona Lisa”. L’auteur a choisi l’artiste 
de la Renaissance célèbre Leonardo da 
Vinci et son chef-d’œuvre de Mona Lisa 
que les personnages principaux de cette 
performance. Mais contrairement à Pyg-
malion, l’auteur a commencé avec la ré-
volte de Mona Lisa contre son créateur. 
Elle l’a accusé de plusieurs crimes, y 
compris la laissant seule dans ce monde, 
la transformant en marchandises en plus 
d’autres crimes liés à la crise de notre 
monde arabe moderne. Bien sûr, il est 
évident que la Joconde est la person-
nification symbolique de nos valeurs, de 
notre honneur et de notre vie alors que 
l’artiste est le symbole du savant arabe 
qui est responsable de la perte de notre 
identité réelle. L’acteur et actrice sont 
clairement connu, sinon professionnelle, 
ceux. Ils savent ainsi tous les devoirs et 
obligations de l’acteur de théâtre, bien 
que leur action était en quelque sorte 
classique. Ils ont tendance à utiliser des 
moyens classiques d’expression et peut, 
par cela est dû à la structure de la pièce 
comme il a été écrit dans la poésie. 

Intellect, l’art suprême et nobles valeurs 
humaines sont liées, coexiste et l’absence 
de l’un signifie l’absence de tous. Telle est la 
question principale de la performance Ara-
bie “Out of Control”. Trois jeunes hommes 
sont confrontés aux défis du monde réel 
qui manque de l’humanité. Ils trouvent leur 
mentor dans un auteur et dramaturge dont 
les œuvres présentées divers personnages 
nobles (l’humble barbier, l’amant roman-
tique, le fossoyeur qui voit leçons profondes 
dans la mort). Ils croient que l’humanité, la 
noblesse et la foi ne peuvent être trouvés 

dans ce monde, mais seulement dans ces 
textes. Ils appellent à plusieurs personnages 
de leur mentor, selon la nature de chacun 
d’entre eux. Ces personnages commencent 
à venir de leur monde imaginaire pendant 
quelques instants, mais ils affectent vrai-
ment ces âmes désespérées. Ces étudiants 
se sont confondus entre leur réelle envie de 
rejoindre le monde de ces personnages et 
leur besoin de rester en réalité bien qu’il les 
torture et de voler leur innocence.

Hors de contrôle: aliénation de l’homme et son avenir 
Obscure avec l’absence de culture

Joconde: Pygmalion ressuscité !!!Mlle Julia: l’absence d’acte 
esthétique

Rana Abdel-Kawy 

Ahmed Khamis Dr Tarek Ammar
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When Pygmalion decided to de-
stroy his statue, he did s because 

he was not able to give up his ultimate power 
over the statue. His selfishness denied him 
the feeling of  love to his masterpiece. The 
statue itself  claimed freedom when it turned 
into a beautiful woman. Mankind is the child 
of  freedom. This is the essence of  the leg-
end of  Pygmalion and tonight’s performance 
“Mona Lisa”. 

The author chose the famous renais-
sance artist Leonardo da Vinci and his 
masterpiece Mona Lisa as the main char-
acters of  this performance. But unlike 
Pygmalion, the author started with Mona 
Lisa’s revolt against her creator. She ac-
cused him of  several crimes including 
leaving her alone in this world, turning 
her into merchandise in addition to other 
crimes related to the crises of  our mod-
ern Arab world. Of  course, it is obvious 
that Mona Lisa is the symbolic personifi-
cation of  our values, our honor and our 
life while the artist is the symbol of  the 
Arab scholar who is responsible of  the 
loss of  our real identity. 

The actor and actress are clearly ex-
perienced, if  not professional, ones. They 
know well all the duties and obligations 
of  the theater actor, although their acting 

was somehow classic. They tended to use 
classical ways of  expression and may by 
this is due to the structure of  the play as 
it was written in poetry. 

The performance’s director let the 
stage empty n any motifs except for a 
wooden couch and did not use any light 
effects as if  he was trying to tell us that 
this artist is every one and it is normal ac-
cording to the current circumstances that 
our creations will revolt against us. Theat-
rical movement was totally static and the 
director never used it to create motives 
for his characters to dramatically express 
their own identities. 

The text itself  is more like theatrical 
poems, not dramatic plays. The author 
did not bother himself  to differentiate 
between his two characters. Randomly, 
he wrote lines for each character not as 
a living beig but as a symbolic idea. Of  
course, this led to a serious problem as 
the performance lost the theatrical spirit 
and rhythm too.

 However, this Algerian contribution 
at SITFY came to express the close artis-
tic, political and human relations between 
Egypt and Algeria. It is the spirit of  theat-
er that gathers us together and makes us 
united. 

Mona Lisa: Pygmalion Resurrected!!!

 Dr. Tarek Ammar 
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Students of  the higher institute of  
theater – Algeria, presented Strind-

berg’s “Miss Julia” inside the competition 
of  SITFY. From the first moment, you can 
realize that the performance lacks a lot to 
touch the audience. There is no real use of  
lights and there is no real important mo-
ment where music can treat according to 
the dramatic evolution of  the performance, 
except for some inactive dull motifs. The 
awareness of  moments of  silence and ges-
tures is very rough especially for “John” 
(MOHWASH NASER). Production was 
very poor to the degree that it negatively 
affected the aesthetics of  theatrical image. 
Any artist who voluntarily chooses to pro-
duce a classical text is committing himself  
with conditions very hard to fulfill. Why 
did he choose it first of  all? How can he 
manage to escape the fact that these issues 
came to us from another time? It is true 
that these are cross-time issues and texts as 
it can be treated at any time but such texts 
are very rare and Shakespeare himself  is re-
introduced according to modern point of  
view that may turn the text upside down. 

Intellect, supreme art and noble 
human values are related, coexists 

and the absence of  one means the ab-
sence of  them all. This is the main issue 
of  the Saudi performance “Out of  Con-
trol”. Three young men are faced with 
the challenges of  the real world that lacks 
humanity. They find their mentor in an 
author and dramatist whose works pre-
sented various noble characters (the hum-
ble barber, the romantic lover, the grave 
digger who sees deep lessons in death). 
They believe that humanity, nobility and 
faith cannot be found in this world but 
only in these texts. They call for several 
characters of  their mentor, according 
to nature of  every one of  them. These 
characters start to come from their fan-
tasy world for a few moments, but they 
really affect these desperate souls. Those 
students got confused between their real 
urge to join the world of  these characters 
and their need to stay in reality although 
it tortures them and steal their innocence. 

Ahmed Khamis Rana Abd Al-Kawy

Miss Julia: the absence of 
aesthetic act

Out of Control: Alienation of 
Man and his Obscure Future with 
the Absence of Culture




